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 রাজকার মেতা ােসর পড়া িনেয় ব । রােতর িত খয়াল নই তার। চেয় দেখ দয়াল 

ঘিড়েত রাত বারটা বােজ বােজ ায়। বই েলা গাছ গাছ কের, মশারীটা খািটেয়, লাইটিট অ  কের 

সটাং িবছানায় গা িট এিলেয় ত ািবেভার হেয় পেড় িমি । অমিন খ  কের ঘেরর ভতর একিট শ  

তােল আিবভূত হয় এক ছায়ামূিত। িমি র ত া টােট যায়। চাখ মেল দেখ- কােলা কাপড় আ ািদত 

এক অ ূত ছায়ামিূত। ভেয় সারা শরীর রামাি ত হেয় ওেঠ তার। ই হােত চাখ ব  কের সেজাের 

িচৎকার িদেত উ ত হেল, চামিচকার মত স  হাত বর কের, “িচৎকার দেবনা িমি । ভায়ও পােব 

না। আিম তামার কান িতও করবনা।” সাহস পায় িমি - “ ক তুিম? আমার নামই বা জানেল িক 

কের? আর কনই বা এেসছ তুিম?” জানেত চায় িমি । “এেসিছ ধু েটা কথা তামােক জানাব বেল।” 

: কান কথা? আর কনই বা তা আমােক জানােত। 

: হ া, দরকার আেছ বেলই তা তামােক জানােত এেসিছ। 

: িঠক আেছ। বেলা, অমন কী কথা আেছ। 

: েন অবাক হেব না তা? অবাক হবারই কথা। তবু তামােক নােবা। ভেয় সবা  িমি র কাপঁেছ। তবু 

তা নার জেন  আিড় পােত স। 

: তেব েনা। দনার দােয় আ হত া কেরেছ বেল যার মৃতু টা তামার মা ঢেক িদেয়েছ। সট আিমই। 

তামার বাবা। 

: কী বলেল! তুিম আমার বাবা। িমি র সাহস বেড় যায়। গা-টা ারা িদেয় বেস। তা হেল কী তুিম 

দনার দােয় িবষ পােন আ হত া কেরািন? 

: না। 

: তাহেল, অন  কও কী তামায় হত া কেরেছ? 

: তাও না। 

: কন মরেত গেল? তুিম কী একবার ভবেল না আমার কথা? আিমই তা তামার এক মা  মেয় 

িছলাম। তুিম হােত তােল না খাইেয় িদেল আমার খাওয়া হেতা না। আদর কের ঘুম না পাড়ােল আমার 

ঘুমই হেতা না। তুিম-না শখ কের আমার নাম িমি  রেখিছেল। কেনা তুিম অমন কাজ করেল বাবা? 

: কন য করলাম মা – তাইেতা বলেত এলাম। তার মা-র কত েলা নাংরা দৃশ  আমার অ রেক 

খুেঁড় খুেঁড় খাি েলা। এ েলাই আমােক মৃতু র মুেখ ঠেল িদেয়েছ। মৃতু েক আিল ন না কের পারলাম 

না মা। এ ছাড়া আর িবক  কান উপায় ও আমার জানা িছেলানা। 

: তা হেল কী তুিম ায় আ হত া করিন? 

: না। 

: তেব? 



 

 

: এর উ র আিম অন  একিদন দব – মা। আজ থাক। এ বেল ছায়া মিূতিট শেূন  িমিলেয় যায়। 

িবছানায় েয় ফুিপেয় কাদঁেত কাঁদেত এক সময় ঘুিমেয় পেড় িমি । 

 

আজ কামনার বাসর শয া। সারা িদন খেট খুেট কী সু র কের পাল িট সািজেয়েছ কামােলর 

ছাট বান রীতা। যখােন য ফুল শাভা পায় সখােনই তা েজ িদেয়েছ। পাল িট যন এক অপ পা 

নব মাল । রীতার িচ আেছ, বলেত হেব। য দেখ সই রীতার শংসায় প মুখ। পালে র পােশ 

দািঁড়েয় রীতা ভাবেছ, িকছু ন পরই, ভাই-ভাবীর উ  িন ােস সেতজ ফুল েলা িনে জ ঝের পড়েব 

মািটেত। কী এক অজানা ভিবষ েতর ত াশায় মচুিক হেস এ ান পিরত াগ কের রীতা। যথা সমেয় 

কামনা বাসের এেসেছ। বাসেরর এক কােন বেস, অিভনব সাজ স ায় সি ত বাসরিট দেখ তার 

চােখর কাণ বেয় অ  গড়াে  বাধ ভা া ােতর মেতা। সব মেয়রাইেতা অমন একটা িদেনর 

ত াশায় হর েন। একটু আেগও রীতা অমন একটা অনাগত িদেনর ত াশায় মচুিক হেস আনে  

ঘর ছেড় বিরেয় গেলা। তেব কামনা কেনা অমন একিট মধুময় রজনী পেয়ও অ  ঝরাে । কী ব থা 

তার মেন? কত ক নার জাল বুনেত বুনেত বাসের েবশ করল কামাল। কামনার চােখ জল দেখ 

অবাক হেয় যায় স। একী কামনা, এ সময় তামার চােখ জল? এখনও কী পবু িৃত ভুলেত পারিন 

তুিম? ভুলেত পারিন সই হািরেয় যাওয়া লাকিটর কথা? তাই যিদ হয়, কন আমায় ভালেবেস পনূঃ 

িবেয় করেল? কেনা িমেথ  অিভনেয়র জােল জিড়েয় আমায় পাগল করেল? য জন  একিট লাকেক 

আ িত িদেত হেলা। একিট মেয়েক হেত হেলা সারা জীবেনর জন  িপতৃহীন। কী দরকার িছেলা এই 

নাটেকর? এ নাটক না করেলও তা পারেত? চােখর জল মছুেত কামনা, কামালেক কােছ টেন, “ কন 

এেতা অবুঝ হে া কামাল, ক বলল আিম পবূ িৃত িরেয় কাদঁিছ আর এ-ও কী কের বঝুেল, একিট 

িপতৃহীন বািলকার জন  কঁদিছ। াগাশি  পু ষিটর জন  কাঁদেত আমার বেয়ই গেছ। কান ভােগ র 

ফের স আমার ামী হেয়িছল। আর কান ফাঁেকই বা মেয়িট গেভ এেসিছল বুঝেত পািরিন। ওেদর 

জন  কাঁদব দেূরর কথা, ে ও আিম ও কথা মেুখ আিনিন।” তা যিদ হয় – তামার চােখ জল কেনা? 

“তা তুিম বলেত পােরা? তুিম িব াস কেরা, আর নাইবা কেরা আিম কাঁদিছ ধু তামার জেন । তুিম 

হেল তাজা ফুল। আর আিম? আিম হেলম বাসীফুল। বাসীফুল িদেয় কউ ফুলদানী সািজেয় সৗ য  

উপেভাগ কের। তাই না?”- কামনা বলল। কী আেজ বােজ বকেছা তুিম, কামনা। এ কথা বেল একিট 

মধুময় রাি র মযাদা ন  কের িদেল। কামনার ঠাঁেট ান হাঁিস ফুিটেয়, “রােখােতা এসব কথা”। তামার 

মত অমন একিট হ সাম যুবক কন আজ বাসী ফুেলর সবুাস িনেত চাে া? পারেতনা কী একিট তাজা 

ফুেলর ান িনেয় জীবনটােক ধন  করেত, গড়েত পারেত একিট সু র সুখময় জীবন। মাথা উচঁু কের 

সমােজ চলেত পারেত। না পারেব এখন ব  ুবা েবর িনকট মখু দখােত, না পারেব সমােজ উচঁু গলায় 

কথা বলেত। তামােক আমােক আ ুল দিখেয় লােকরা িট কারী মারেব। পারেব তা সহ  করেত? 

কামােলর মন পরী া করার জন  আবিললা েম কামনা কথা েলা বেল গেলা। দখ কামনা, শরীরটা 

আমার গ ােরর চামড়া িদেয় তরী। এসব িট  কারী আমােক কাবু করেত পারেব না। তুিম আমার পােশ 



 

 

থাকেল আিম িবষ খেয়ও হজম করেত পারেবা। তুিমই আমার সব ব ািধর মেহাঔষধ। এখেন আমার 

ভয় হয় কামনা, তুিম চাকুরীজীবী মানুষ। না আেছ আমার চাকুরী বাকুরী, না আেছ অথ-িব , রাজনীিত 

কির। এক পা সব সময় চৗ  িসেকর ভতর থােক। অথাভাব তা লেগই আেছ। কখন য এভােব 

আমায় পিরত াগকের চেল যাও ক জােন? কামনােক পরী া করার জন  কামাল কথা েলা হাঁিস হাঁিস 

মেুখ বলেত থােক। এ কথা েলা েন ভীষন ঃখ লাগেলা কামাল, কামনা জবাব দয়। তুিম য বকার 

তা জেন েনই তা তামায় ভােলােবেসিছ। আযথা তুিম এ িনেয় মাথা ঘামাে া? আমার বতেনর সব 

টাকাই তা তামায় িদেয় দই। খরেচর জন  তামার কােছ হাত পেত নই। কী, নই িন? তা অবশ । 

দেখা কামাল, তামার সখু আমার সুখ। তামার ঃেখ আমার ঃখ। তামােক আিম সখুী দখেত চাই 

সবসময়। তুিম আমার গ। যথাথই তুিম বেলছ। আিম মসুলমান ঘেরর ছেল। তুিম িহ ুর লািল। 

এইটুকু ব বধান মা । সমােজর কথা বলিছেল – সমাজ তা মানুেষর গড়া। যা চালােনা যায় তাই চেল। 

কান িহ ু যিদ ায় ইসলাম হন কের, স আমােদর সমােজ ময াদা লাভ কের অমন কী আ ার 

দরবােরও। স িনেজ তা বেহে  যােবই উেপা  তার মা-বাবােক ও বেহ  নবার সপুািরশ জানােত 

পারেব আ ার দরবাের। তামার িহ ু সমােজ িক আেছ না আেছ তা আমার জানা নই। সিত  কামাল, 

তামার ধম আমার খুবই পছ নীয়। আমার বাসার পােশ রাজ সকােল এক মৗলভী সাব তামােদর 

পিব   তেলায়াত করেতন। আিম ত য় হেয় তা নতাম। 

 

িহ -ুমসুলমােনর িবেয়। এলাকায় মুখ রাচক গ  কািহনী হেয় বাতােস বিড়েয় বড়াে । হােট, 

ঘােট, মােঠ সব ই এ িনেয় বলা বিল চলেছ। কহ বলেছ ভালই কাজ কেরেছ। আবার কহবা বলেছ 

অমন একটা কাজ ওরা করেত পারেলা? বাপ দাদার চৗ  গাি র নাম ডুিবেয়েছ। নানা মেনর নানা মত 

তা থাকেবই। িবেয়র পর িকছু িদন কামনা বাবার বাড়ী অব ান কেরিছল। ফেল িহ ু সমােজ বাবােক 

এক ঘের করা হেয়েছ। একটা বড় রকেমর ভাজ পব িদেল বাবােক সমাজপিতরা আবার জােত ওঠান। 

এ ল া ঘৃনায় কামনার বাবা ধুেক ধুেক ইহদাম ত াগ কেরন। বাবার মৃতু েত কামনার মেন ভীষণ আঘাত 

লেগেছ। িক  মুখ ফােট কাউেক িকছু বিলেছনা। কারন এ মৃতু র জন  কামনা িনেজই দায়ী। 

 

ছায়া মিূতিট আসার পর থেকই িমি , নানীেক সােথ রেখ ঘুমায়। আজ আমাবস ার িতিথ। 

িনকুষ কােলা আধঁাের ঢাকা পেড় গেছ সারা পৃিথবী। গভীর রােত হঠাৎ ঘেরর ভতর খ  শ  ওঠায় 

নানীর ঘুম ভে  যায়। দেখন এক ছায়ামিূতর আিবভাব। আবার িমি র ঘের এেসছ তুিম, কী চাই 

তামার? জানেত চান নানী। আপিন জেগ আেছন, ভালই হেলা। িমি েক জাগােবন না। িমি  আপনার 

এখােন আেছ বেলই আপনােক বলা।  আপনার মেয় যভােব এিকটা জীবন ন  কেরেছ, িমি  যেনা 

অন  কােরা জীবন এভােব ন  না কের এভােব তােক গেড় তালেবন, এ আমার িমনিত আপনার কােছ 

– এ বেল ছায়ামিূতিট শেূন  িমিলেয় যাওয়ার পেথ নানী পলকহীন দৃি েত চেয় থােকন। 

 
 



 

 

 

িবঃ ঃ- “এই গ িট স নূ কা িনক। গ িটেত ব ব ত নাম, ঘটনা 

বা চির  কােরা সে  আংিশক বা পুেরাপিুর িমলেল লখক দায়ী নয়।” 

 

 

লখক পিরিচিতঃ 
   এম. এ. হািমদ িজল।ু 
   অবঃ াউট িশ ক, 
   উ র ক ুয়া সরঃ াঃ িবদ ালয়। 
   ক ুয়া, ন েকানা। 
 

 

লখা হেয়েছঃ ১৬ জানুয়ারী ২০১৪                               কািশতঃ ১০ ফ য়ারী ২০১৪ 


