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অামার হঠাৎ এমন এক গভীর দিৃ��ত রজনী �যন একট�ভয় �প�য়

�গ�লা। অামার দিৃ� অাকষ��ণর জন� �ম�য়টা ক�য়ক বার অামা�ক

ডাক�লা ত�ব এখন অামার �কান ভাবা�র �নই। অামার দিৃ� �ফরা�ত

এবার �স অামার সাম�ন এ�স দাঁড়া�লা। অামার হাত ধ�র দ'ুবার

ঝাঁিক�য়ও �কান লাভ হ�লা না। কারণ অামি◌ বঝু�ত পারিছ রজনী

অামা�ক ডাক�ছ, অামা�ক �ফরা�ত চাই�ছ �াভািবক জগ�ত। িক�

অামার অনভু�িত জ�ুড় র�য়�ছ এক দানব, যা�ক অািম বধ কর�ত চাইিছ

িন�জর সম� শি� িদ�য়, তব বুারবার ব�াথ�হি� �সই দানব ব�ধ।

িন�জর ম�নর সা�থ যখন এমনই স�ব অার অস��বর লড়াই ক�র

চ�লিছ, িঠক তখনই সাম�ন দাঁড়া�না মানবী মিূত�টা অামা�ক িন�জর ব��

সম� শি� িদ�য় �ট�ন িন�লা। অািম অামার সাম�থ��র লড়াই�য় জয়

পরাজয় িন�য় এ�তাই ব�া� িছলাম �য হঠাৎ রজনীর এমন অািল��ন

একট��কঁ�প উঠলাম। এবার রজনী অামার মাথার চ��ল িবিল �ক�ট

ক�য়কটা চ�ম �ুখ�লা। নারীর ব��র মা�ঝ িন�জ�ক এভা�ব �থম বা�রর

ম�তা অািব�ার ক�র অািম একট�অ��ত হ�য় পড়লাম। রজনীর

ক�মান শরীরটা অামা�ক জানান িদ�লা ও ড�ক�র ড�ক�র কাঁদ�ছ।

অ�নকটা সময় �ছা� িশ�িটর ম�তা রজনীর ব��দ�শর সা�থ িম�শ ব�স

ব�স �ধুঅািম �ম�দ� �সাজা ক�র দাঁিড়�য় থাকা �ম�য়টার

�দক�ণ��লা ��ণ চ�লিছ। একটা সময় রজনী ব�ল উঠ�লা,

- :ত�ই যিদ এমন ক�র িন�জ�ক �শষ ক�র িদস অািম বাঁচ�বা না। অািম



�য �তা�ক িন�য় বাঁচ�ত চাই....

রজনীর এই কথার পর অামার ম�ুখ অার �কান কথা �যাগা�লা না।

অািম একট�িশিথল হ�য় যাি� �দ�খ রজনী অামা�ক �ছ�ড় িদ�য়

বল�লা,

- .....ত�ই িক মানিসক সব �বাধ হাির�য় �ফলিছস তীথ�

অামার এবার খবু ই�া কর�ত লাগ�লা রজনী�ক িনিবড় অািল�ন ক�র

ওর সব অিভমান ম�ুছ িদ�ত, িক� অামার �ধ মু�ন হ�� ওমর না�মর

�কান দানব হ� অামা�ক অা��িপ�� জিড়�য় �র�খ�ছ। সময় যা�� অার

িন�জ�ক দমন করা কিঠন হ�য় যা��। তাই উ�ঠ দাঁড়ালাম, রজনীর

িদ�ক মখু িফির�য় বললাম,

- , ....অািম অাসিছ ত�ই সাবধা�ণ বাসায় চ�ল যাস

অাজ অামা�ক সকল মায়া ব�ন �থ�ক মিু� িন�ত হ�ব অার তাই

অামা�ক রজনীর �কামল ব� �থ�ক অ�নক দ�ূর স�র �য�তই হ�ব।

অামা�ক �য একটা খনুী হ�য় উঠ�ত হ�ব। অামার মা�ক �য সারা

জীব�নর জ�ন� ধিষ�তার পিরচ�য় পিরিচত ক�র�ছ, তা�ক �য তার উপয�ু

শাি� �প�তই হ�ব। এমনই এ�লা�ম�লা চি◌�া��লা যখন অামা�ক রাত

দশটা পয�� এই শহ�রর অিলগিল িদ�য় তািড়�য় �বড়া�� তখন অামার

ম�ন পড়�লা, ,অামা�ক �য একটা ছা�দর িন�চ �য�ত হ�ব কারণ অািম

জারজ হ�লও মানষু, কুকুর নই।

রাত �ায় সা�ড় বা�রাটার িদ�ক হ�ল িফ�র বঝুলাম অস�চতন ভা�ব

ঘ�ার পর ঘ�া হাটার ফ�ল অামার শরীর ব�াথায় কুক�ড় যা��। �চা�খ

ম�ুখ একট�পািন িদ�য় বাই�রর �পাশাকটা ছািড়�য় একট�বস�লই ম�ন



পড়�লা: :অািম রজনীর সা�থ অাজ খবু খারাপ ব�াবহার ক�রিছ তাই

ভাবলাম �ম�য়টা�ক একটা কল কির। কল কর�বা ব�ল �ফানটা ত�ল�তই

�দখলাম একটা ল�া� না�ার �থ�ক ক�য়কটা কল এ�স�ছ। ল�া� না�ার

�থ�ক অামা�ক �ক �ফান কর�ত পা�র একট��যন ভাবনায় প�ড় �গলাম।

একট�সময় �ফা�নর িদ�ক তািক�য় থাক�তই অাবার �ফানটা �কঁ�প

উঠ�লা। কলটা িপক কর�তই ওপাশ �থ�ক ভারী একটা ক� " "হ�া�লা

ব�ল উঠ�লা।

অািম ক�টা িচ�ন উঠ�ত না �প�র বললাম,

- , , ....হ�াঁ অািম তীথ�বলিছ অাপিন �ক

ভারী প�ুষ ক�টা এবার একট��হ�স বল�লা,

- .....ত�িম �য তীথ��সটা অািম জািন

এট�কু �শানার প�র বঝুলাম �ক অামা�ক �ফান ক�র�ছ। বললাম,

- .....হ�াঁ বলনু

অামার কম কথার উ��র িতিন বল�লন,

- .....? .....অামা�ক ত�িম িচন�ত �প�র�ছা অািম মানসীর বাবা

অািম �লাকটার এই কথাটা ��ন ম�ন ম�ন একট�হাসলাম:এই �লাকটা

অার অামার স�ক�অাস�ল িক......হয়�তা িতিনই িনন�য় কর�ত পার�ছন

না...

তাই অার তা�ক ি�ধায় না �ফ�ল বললাম,

- , ....বলনু অািম অাপনা�ক িচ�নিছ

এবার একট�অাশ� হ�য় িতিন বল�লন,

- :�তামা�ক অাবার একট�িবর� কর�বা ত�িম িক অাবার একট�অামা�দর



বাসায় অাস�ব....

এবার অািম ভাবনায় প�ড় �গলাম। িক বল�বা খুঁ্�জ পাি� না।

অ�নকটা সময় অামার �মৗনতা �দ�খ িতিন বল�লন,

- .....ত�িম িক খবু ব�া�

অািম বললাম না বলনু, ,অার হ�াঁ এখন বল�ত পাি� না কখন অাস�বা

কাল জানা�বা.....

কথাটা বলার প�র �দখলাম মানষুটা একট�সময় দম ধ�র রই�লা।

বঝুলাম বলার িকছ�খুঁ�জ পা�� ব�ল তার এই �মৗনতা। িবষয়টা

�াভািবক কর�ত অািমই বললাম,

- , .....এখন রািখ কাল অািম অাপনা�ক �ফান কর�বা

দ'ুিদন প�র অািম অামার মা�য়র বাসার �ইং��ম ব�স অািছ। একট�

প�র �দখলাম খবু হ�দ� হ�য় �কউ একজন অামার িদ�ক ছ��ট এ�লা।

তার অাসার গতী�ত ব�ুঝ উঠ�ত পািরিন �ক অাস�ছ। কা�ছ এ�স মিূত�টা

অামার সাম�ন দাঁিড়�য় অামার দ'ুকাধ ঝাঁকা�ত ঝাঁকা�ত খবু �জা�র

�জা�র বল�ত লাগ�লা,

- ,ত�িম নািক কা�ক খনু কর�ত চাও ি�জ তীথ�বাপ অামার ত�িম ছাড়া

অামার বাঁচার অার �কান অবল�ন �নই, ত�িম এসব িচ�া মন �থক বাদ

িদ�য় দাও, ,অািম জািন অামা�ক মা বল�ত �তামার ঘনৃা�বাধ হয় িক� িক

কর�বা ব�লা: ....পিৃথবী�ত অামার একমা� অি�� ত�িম

অািম �ধ অু�িস� এক অসহয় মা�ক িন�জর সাম�ন �দখ�ত লাগলাম।

িক িন�াপ �চা�খর চাহিন। অািম অামার মা�য়র িদ�ক �ধ তুািক�য়

রইলাম অ�নকটা সময়, অার ভাব�ত লাগলাম অামারও একটা মা অা�ছ।



অ�নকটা সময় ধ�র িন�জর ম�তা ক�র অামার সাম�ন িন�জর অসহায়�

�কাশ কর�ত কর�ত একটা সময় �া� হ�য় িতিন অামার িদ�ক তািক�য়

রই�লন অসহয় �চা�খ। অািম এবার বললাম,

- ....অাপিন এবার শা� �হান

তারপ�র অািম তার দ'ুহাত ধ�র তা�ক পা�শর একটা �সাপার উপর

বিস�য় িদলাম। অািমও তার পা�য়র কা�ছ ব�স বললাম,

- , ......অামার িক সাধ� অা�ছ মা �ছ�লর স�ক�অ�ীকার করার বলনু মা

িক� অপরাধীর শাি� �সটাও �তা শা�ত.....
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