
ফুলশয�া

ব�ু�দর �খাচা �খ�ত �খ�ত বাসর ঘ�র বীর প�ু�ষর মত ��বশ ক�রই

�ফললাম। ��বশ করার প�ূব�হাট�িবট িকছ�টা কম থাক�লও,��বশ করার

পর ইহা চ�বিৃ� হা�র বাড়�ত লাগল। লাজকু �ছ�লিট একটা অপিরিচত

�ম�য়র সা�থ থাক�ব, ?�ম�য়টার িক তা�ক পছ� হ�ব �ম�য়িট িক তা�ক

�াভািবক ভা�ব িন�ব! ভাব�ত ভাব�ত কপাল �থ�ক ঘাম ঝড়�ত ��

করল। এত ভয় পাওয়ার িক আ�ছ, তার সা�থ �তা সারাজীবন থাক�ত

হ�ব, ,ভয় পাওয়ার িকছ�হয়িন কাব� িন�জ�ক িন�জ সাহস যগুা�ত ��

করলাম। এই সি���ন অসহায় �ছ�লিট�ক সাহায� করার মতও �কউ

নাই। �ম�য়িটর ম�নও িক তাই চল�ছ? ,চল�বই বা না �কন �সও �তা

একটা অপিরিচত �ছ�লর সা�থ থাক�ব, তারও িন�ই হাট�িবট বাড়�ছ।

িন�জ�ক শ� করলাম। একট�এিগ�য় �গলাম তার কা�ছ। �স চ�পিট

ক�র ব�স আ�ছ। তার �ঘামটা খানা ত�িলয়া তাহার মখুখানা �দিখবার

জন� িন�জ�ক শ�ভা�ব ��ত করলাম। িক� �বচারা হাত িকছ��তই

তাহার �ঘামটা ধিরবার সাহস পাই�ত�ছ না। �ম�য়িট বঝু�ত পািরল, আিম

ভীষন ভা�ব লি�ত, তাই িন�জই �ঘামটা ত�িলল। তার চ�মখু টা

�দ�খ আিম অবাক দিৃ��ত থম�ক �গলাম। হিরনী �চাখ আর �মঘ বন�

চ�ল আমা�ক ভাষাহীন ক�র িদ�য়�ছ।



– , ?এই �য িম�ার িক �দখ�ছন এত ক�র �ম

— ,ই�য় মা�ন না িকছ�না। থতমত হ�য় তার কাছ �থ�ক িকছ�টা দ�ুর

িগ�য় �টিব�ল রাখা পািনটা পান করলাম। বঝু�ত পারিছ �ম�য়িট মচুিক

মচুিক হাস�ত�ছ। এবার একট�সাহস �পলাম। �ম�য়র িন�ই আমা�ক

িকছ�টা পছ� হ�য়�ছ। তার কা�ছ আবার �গলাম।

— , ?আ�া �তামার নাম �তা িমি� তাইনা

— ! ,মা�ন িক সবিকছ��জ�নই �তা িব�য় কর�লন অথচ

এখন এমন ভা�ব বল�ছন �যন নামই জা�নন না।

— , ...না মা�ন ই�য় মা�ন

— এত মা�ন মা�ন কর�বন না �তা।

- বঝু�ত পারলাম বািলকার সাহস আমার �থ�ক অ�নকটা �বিশ।

– ?আ�া িমি� একটা কথা বিল

–�ম।

আমরা িক ��� হ�ত পাির? আমার ��াব �শা�ন �স মচুিক হািস�ত

লািগল, নব বধ নুা হ�ল ম�ন হ�� অ�হািসই িদ�তা। বাসর ঘ�র �বৗ�ক

ব�ুর ��াব �দয়া�তই ম�ন হয় এমন হািস। মাথা �ন�ড়

মচুিক হািস�ত উ�র িদল,

- |�ম হ�ত পাির



একটা অপিরিচত �ম�য়র সা�থ শািররীক স�ক�করাটা আমার ম�ন

বাধা িদল। তাই তা�ক ব�ু� করার ��াবটা িদ�য়িছলাম। এ�ক অপর�ক

ভাল ক�র বঝুা, দজুন�ক দজুন জানা। একটা স�ুর স�ক�গ�ড় ত�লা

যা আমার �িতিদ�নরর �� িছল। �ামী �ী সব�চ�য় ভাল ব�ু হ�ত

পা�র। যখন দজুন ম�নর খবু কাছাকািছ থাক�ত পারব, তখন শরীর

এমিন�ত কা�ছ আস�ব।

— ? ! ( )ছা�দ যা�ব এখন িক স�ুর পিুন�মা আিম

— �ম।

— আ�া আজ�ক সারা রাতটা চ�লা গ� ক�র কাটাই। আমার এমন

আবদার �শা�ন খবু খিুশ হ�লা।দজুন ছা�দ �গলাম। চাঁ�দর আ�লা�ত

িমি��ক ��গ�র অ�রী লাগিছল।

— ?আ�া িমি� পিৃথবী�ত সব�চ�য় স�ুর স�ক��কান�লা ভালবাসা

�কান�লা। িমি� চাঁদটার িদ�ক তািক�য় উ�রটা িদ�লা...

— ,�থম যখন আপনা�দর বাসায় পা িদলাম তখন আপনার মা আমা�ক

শ� ক�র ব�ুক জিড়�য় ধরিছ�লন, আমার ম�ন হ�লা আিম আমার মা�ক

�প�য় �গিছ, ,�সটা হ�� স�ুর স�ক�আমা�ক আপনার মা�য়র িন�জর

�ম�য় ম�ন করা, ,আর আিম আপনার মা�ক আমার �া�রী নয় িন�জর

মা ম�ন করা। আপনার বাবা যখন ব�লিছ�লন, ,আমার �কান �ম�য় �নই

এখন একটা ল�ী �ম�য় আিম �প�য় �গিছ, �সটা হ�� ভালবাসা। অিন�র



কথা ��ন আিম চ�প হ�য় �গলাম। িন�জ�ক সব�চ�য় �সৗভাগ�বান �ছ�ল

ম�ন হ��। �য আমার কথা না ব�ল আমার পিরবার, আমার মা বাবা�ক

িনয়া �থ�মই ভা�ব, �সই �ম�য়র মত আমা�ক �কউ ভালবাস�ত পার�বনা।

একট�অিভমা�নর নাটক ক�র বললাম,

— ? !আিম িকছ�ই না বিুঝ �হ

–এই �য আপিন এই রা�ত একটা �ম�য়�ক �প�য়ও তার শরীর�ক না

ভাল�ব�স তার কা�ছ ব�ু��র হাত বািড়�য় িদ�য়�ছন, একটা স�ুর রাত

উপহার িদ��ন, আমার জীব�নর �সরা রাতিট উপহার িদ��ন। �সটা

হ�� একটা �ম�য়�ক স�ান ও ��া�বাধ। যা

�িতটা �ম�য়ই তার �ামীর কাছ �থ�ক আশা ক�র। িমি� ম�ুখ �ামী

শ�িট �শা�ন ল�ায় লাল হ�য় �গলাম। িমি� আমার হাতিট ধ�র

�ফলল,

— , ?এই �য লাজকু �ছ�ল এত ভয় পা��ন �কন আমার আ�রকটা

িজিনষ চাই, ?�সটা পার�বন �তা িদ�ত

— , ?�ম পার�বা ব�লা িক লাগ�ব

— ?একটা রাজপ�ু আর একটা রাজকন�া িগফট কর�ত হ�ব । পার�বন

আিম �সিদন ল�াক�� ব�লিছলাম,

— , ....�ধ ভুালবাস�ত হ�ব আিম �তামায় পিৃথবীর সব সখু িদ�য় িদব



tohin
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