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ককিপট 4থেক পাইলেটর যntেছঁচা sর যখন 4ভেস এল এয়ারkাফ্েটর 4ভতের: ‘4লিডজ এN 4জNলেমন! আমরা এখন নথK সী-এর উপর 
িদেয় যািN। বাইেরর তাপমাtা মাইনাস ৫০ িডিg 4সলিসয়ােসর কাছাকািছ। আকাশ অংশতঃ পিরWার, আশা করিছ আপনারা যাtা উপেভাগ 
করেছন…,’ ঈশানী তখন মুখ বািড়েয় িদল িডmাকৃিত বd জালনার কাঁেচর ওপের। অেনক নীেচ নথK সী-এর সবেজেট জেলর 4কাল 4ঘঁেষ 
ইংলােNর তটেরখা িবছেনা। 4চৗেকা 4চৗেকা চােষর জিম, 4কােনাটা ফসলা, 4কােনাটা বাঁজা। লাল টািলর ঘরবািড়, 4থাপা 4থাপা সবুজ মাথার 
জŋল, ঘুমn সােপর মেতা মসৃণ sিবর হাইওেয়েত যানবাহেনর জŋম। 

‘অত ঘাড় ঘুিরেয় 4থেকা না। এই বেয়েস ঘােড় 4মাচ্ 4ফাচ্ লাগেল সাŋািতক বgাপার!’ পােশ বেস sিজত খবেরর কাগজ 4থেক 4চাখ না 
তুেলই মnবg করল। পাtা িদল না ঈশানী। খুব মন িদেয় নথK সী-এর 4ঘালা জেল অজs িচnারািশ পাক খাওয়ােত লাগল। িচnাgেলা িঠক 4যন 
ওই সাগেরর বুেক হারাধেনর দশিট 4ছেলর এেক অেnর 4থেক আলাদা হেয় যাওয়া টুকেরা টুকেরা dীেপর মেতা।  

িমিলেয় যােN ইংলােNর ভূিমেরখা। তার অqাদশী 4মেয়র পূণK অিstটুk রেয় 4গেলা ওইখােন। ওর িনtাস ptাস, হািস কাnার আেলা ছায়া, 
4রাজনামচার বgsতা, হঠাৎ পাওয়া আলেসিমর মুচমুেচ আরাম, কাল +বশাখীর ওলট পালট উেdগ সবই এখন ছিড়েয় িছিটেয় থাকেব ঐ 4দেশর 
অণুপরমাণুেত। ভাবেত ভাবেতই 4pনটা িনল জbর এক বাঁক। নীেচর সাগর 4যন টপ্ কের িগেল িনল তটেরখা আর সমs আকাশটা িনেমেষ 
4যন চেল এল ঈশানীর মুেখর কােছ। সব দৃ{ এক পলেকই অদৃ{! হতভm হেয় সীটেবেlর 4ঘরােটােপ তুেmা মুেখ বেস রইল ঈশানী। 

sিজত এবার নেড় চেড় বেস stীর হােত চাপ িদেয় বলল, ‘ওভােব িক পািখেক 4ছেড় আসার দূরেtর মাপেজাপ হয়? বািমKংহাম 4থেক মুmাই 
এগােরা ঘNা। অত সমুd িক 4দখছ? ভিব�েত তুিম 4তা আর 4সইল কের 4মেয়র কােছ যােব না?’ 

sামীর কটােk এবােরও কণKপাত করল না ঈশানী। একিট বাকg খরচ করােতও িক ভীষণ আলেসিম। বরং মাথাটা এিলেয় িদল 4হডেরেs। চা-
কিফর Tিল িনেয় হািসমুেখ দাঁড়ােলন িবমান 4সিবকা। একটা কিফ িনেয় ধীের চুমুক িদল ঈশানী। আঃ, একটু 4যন আরাম 4বােধর পালক লাগল 
sায়ুgেলােত। 

4মেয় তার কেলজ 4হােsেলর দরজার 4�েম চুপ কের দাঁিড়েয়িছল িবদায় 4বলায়। 4সিদন সেng 4থেকই 4স িক 4তাড়েজােড়র পালা। 
কেলেজর িনয়ম অnযায়ী সমs আnজKাতীয় 4ছেলেমেয়রা এেস 4পৗঁেছেছ কgাmােস। pচুর 4ছেলেমেয় আর তােদর বাবা-মােয়েদর িভেড় ভরা 
িছল কgাmাস। সবাই 4য যার সnানেক তােদর নতুন জীবেনর অŋেন যতটা পােরন gিছেয় িদেত এেসেছন। আবার যাঁরা আসেত পােরনিন 
তােদর 4ছেলেমেয়রা িবশাল কgাmােস মgাপ হােত িনেয় উd�ােnর মতন ঘুের িফের িনেজরাই সবিকছু সামলােN। 

4মেয় 4তা pথম িদন 4থেকই কgাmাস 4হােsেল। ঈশানী আর sিজত 4হােটেল জলখাবার 4সের খুব সকােল চেল 4যত কgাmােস। কাজ 4তা 
িকছু কম নয়। নাম 4রিজেsTশান করােনা, 4হলথ্ ইিnওরাn কাডK, এিটএম কাডK, sানীয় বgােŋ আকাউN 4খালা, কgাmাস টgুর আেটN করা। 
এছাড়া আেছ নতুন  sুেডNেদর জn sাগত পািটK, ওিরেয়েNশান 4ড, অজs ইেভNফুল ইভিনং। 4মেয়েক সারািদন কােছ পাওয়াই dWর। 4স 
আর sিজত ঘুের ঘুের 4মেয়র rেমর উপযুk হালকা  িকছু আসবাবপt িকনল। দরকাির রাnার বাসনপt, কাটলাির, িবছানাপt, টয়েলটিরজ, 
ফলমূল, িকছু ইিজ-টু-kক সbীর পgােকট — টুিকটািক 4কনাকাটা সারল। এরই মেধg যখনই 4মেয় একটু  খািল সময় পােN, তােক সেŋ িনেয় 
লিNDrেম 4দৗড়ও। পরপর রাখা দানবাকৃিত 4মিশেনর কািরkির 4বােঝা, 4বাঝাও। িরসাইিkং-এর ডাsিবন বেkর 4খাঁজ কেরা। 4কাথায় 
pািsক 4ফলেব, 4কাথায় কাগজ, 4কাথায় িটন, 4কাথায় বা ফল পাkড় সবিজর 4খাসা! dদN 4য 4মেয়টার কােছ একটু বসেব, dেটা কথা 
বলেব, িকছুই হেত পারল না। �ধু িনেদKশনামার বুিল আওড়ােত আওড়ােতই পাঁচ িদন 4শষ।  

আর পাঁচ িদন! 4কাথা 4থেক 4পিরেয় 4গল এতgেলা বছর তারই িহেসব রইল না! 4মেয়র শাn ভŋীেত চুপ কের দাঁিড়েয় থাকা নরম 4চহারাটা 
মেনর আয়নায় অপােŋ 4দখল ঈশানী। 4ভেস উঠল িবদায় 4বলার জলছিবটা। ঝকঝেক 4চাখdেটা িচক্িচক্ করিছল িক ওর? যিদও মুেখ িছল 
এক 4ফাঁটা হািস। িনেজেক শk িনগেড় 4বঁেধ 4মেয়েক বুেক জিড়েয় িনেয়িছল ঈশানী। কপােল চুমু 4খেয় মাথার চুেল যেt হাত বুিলেয় 
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বেলিছল, ‘আিম এখান 4থেক 4তামার 4চােখর জল 4দেখ 4যেত চাই না। হািসমুখ 4দেখ 4যেত চাই।’ 4সই কথা �েন 4মেয়র মুেখর 4ফাঁটা হািস 
আেরা 4যন খািনক চওড়া হেয়িছল। িচরকােলর লড়াk। 4ভতেরর উেdগ-েটনশান, ভয়-dি�nা pকাশ হেত 4দেব না।  

4কােনা কথা খরচ না কের 4মেয়েক িনেজর বksেল 4চেপ kণকাল চুপ কের দাঁিড়েয়িছল sিজত। 4মেয় তার মাথা 4রেখেছ বাবার কাঁেধ। আহা 
থাক। আেরাও একটু থাক এই kণ। িনেজর িচnায় মg ঈশানীর সিmত িফেরিছল sিজেতর মৃd টােন। — ‘চল, �াইেটর সময় হেয় আসেছ।’ 
লmা বারাnার dধােরর সাির সাির বn দরজার মােঝ একিট দরজার 4চৗকােঠ িনWm 4জgািতেত আেলা হেয় ফুেট থাকল তােদর সnান। 
তারপর দূর 4থেক দূের িমিলেয় 4গল 4সই আেলা। 

ঈশানী 4য জানত না 4য এমন িদন আসেছ, তা নয়। 4মেয়র এই যাওয়া তার জীবেনর 4যন এক িমেঠ কড়া অিভjতা। সেগৗরেব উ�িশkা লাভ 
করেত 4মেয় িবেদেশ যােN তােত 4কান বাপ-মােয়র না বুক ভের যায়? কত িক ভাবনার অেst িনেজর মিsWেক শান িদেয় 4রেখিছল ঈশানী। 
আর পাঁচটা  মােয়েদর মেতা এmিট 4নs িসেNDােম ভুগেব না। বhিকছু করার আেছ জীবেন। 4সই 4কান 4ফেল আসা িদেন 4কালকাতার আর 
পাঁচটা 4মেয়েদর মতন 4সও ছিব আঁকেতা, গান করেতা, নাচ-আবৃিt িশখেতা। আবার িক 4সই িবেদggেলা 4ঝেড় ঝুেড় �r করা যায় না? 
তাছাড়া িনেজর িদেকও 4তা একটু নজর িদেত হয়। মধgpেদেশ হালকা 4মদ জেমেছ। 4ভােরর হাঁটাটা এবার িনয়িমত করা দরকার। 4কানিদন 
বা কgােমরা ঝুিলেয় না হয় চেল যাওয়া 4যেত পাের 4মরীন Dাইেভর িদেক। ঘন নীল আরব সাগেরর জেল পানেকৗিড়র মেতা ভাসেছ 
4সইলেবাটgেলা। গmীর অmুেরর বুক িচের dরn গিতেত ছুেট চেল  
যােN sীড 4বাট। সাদা-লাল রং করা মাছ ধরার Tিলgেলা এই 4ভাের চেল যায় কত দূের। 4ফের সাঁঝেবলায় বা রাত কাবার কের পরিদন 
4ভাের। পি�ম ঘাট পবKতমালা কােলা িসলgুেটর মতন। তােত পেড়েছ নতুন 4ভােরর কাঁচােসানা রং। ডানায় 4ভােরর আেলা 4মেখ উেড় উেড় 
ঘুরেছ সী-গল, পায়রার দল।  

এতিদন ফুরসত িক িছল এসব pাণভের 4দখার? উপেভাগ করার? পড়া আর পরীkা, একটার পর একটা। যা 4গল এই বছর dই! 

চািব খুেল ঘের পা রাখেতই পুব পি�ম উtর দিkেণর 4দওয়াল 4ভদ কের 4যন ছুেট 4ঝঁেপ এল পািখ আর ওর ‘মা’ ডাক। কখেনা তার বgsতা, 
কখেনা রাগ-অিভমান, কখেনা িখলিখল হািস, খুনsিট, মা-েমেয়র তকK, কথা কাটাকািট, 4খাস গl, হাসাহািস — সব 4যন িক এক dরn 
আেলার বnায় 4ভেস এেস ডুিবেয় িনেয় 4যেত থাকল ঈশানীেক। মাথাটা িক একটু টেল উঠল? sিজত বgাপার বুেঝ stীেক ধের 4সাফায় বসায়। 
জল এেন 4দয় 4খেত। মৃdsের িজjাসা কের, ‘িক 4গা, িঠক আেছা?’ অসh চাপা আেবগ 4ভেঙ খানখান হেয় যায় ঈশানীর। 4স ডুকের কাঁেদ। 
ফুেল ফুেল, ফুঁিপেয় কাঁেদ পািখ-পািখ বেল। 

4ছঁড়া 4ছঁড়া ঘুেম রাত কাটেল সাত সকােল টলেত টলেত উেঠ নাইিটর উপর একটা হাউজ 4কাট চািপেয় িনেজর জn এক কাপ কিফ বািনেয় 
িনঝুম হেয় বেস থােক ঈশানী। 

sিজেতর জলখাবার 4টিবেল িদেয় িদেলই কাজ 4যন জবাব িদেয় চেল যােব। িদনটােক 4টেন িনেয় যাবার 4কােনা শিk 4নই। অথKও 4নই। 4য 
বgিতবgsতা িকছুিদন আেগ পযKgn তার িবরিk বা কখেনা সখেনা রােগর কারণ িছল, 4সই বgsতােকই 4যন ঈশানী শত শত হাত বািড়েয় 
আkল হেয় ডাকেত লাগল। 4চতনার সমs সtা জুেড় পেড় আেছ �ধু অনn এক sৃিত পথ। পােয় পােয় ঈশানী �r কের ঐ পথ ধের হাঁটার 
এক মানসিবলাস। 

আড়াই বছেরর 4ছাT পািখর pথম sুেলর িদন। 4মেয়র 4চেয় মােয়রই dি�nা িছল 4বশী। sুল ছুিট হওয়ার আধঘNা আেগই ঈশানী হািজর 
িকNারগােটKেনর 4গেট। 4মেয় 4বিরেয় এল গmীর মুেখ। d 4চােখ এক 4ফাঁটা কের জল। বgs ঈশানীর হাজার p¥বাণ ছুেট এল। 4মেয় চুপ। 

4শেষ ঈশানী যখন হতাশ হেয় চুপ করল, 4মেয় জানাল — তার 
পছেnর নীল 4চয়ারটায় তােক বসেত 4দওয়া হয়িন, একটা িবিNির 
বাদামী রেঙর 4চয়াের তােক বসেত হেয়েছ বেল তার একটুও ভােলা 
লােগিন এই sুল। 

4ছাT পািখ লাল ি�ল �েক 4সেজ, সাদা তুলতুেল লাল আেলা jলা 
জুেতা পের 4হেলdেল চেলেছ িনতg +নিমিtক পাকK §মেণ। পাড়ার 
কােজর 4মেয় 4বৗgেলা kিনক দাঁড়াত, পািখর মুেখর পাকা পাকা 
কথা �নেব বেল রাগাত। তারপর এল কত সকাল। কত রকেমর 
sলুক সnান িনেয় বানােনা লা¨ বk, sুল বােস 4মেয়েক ওঠােনা-
নামােনা, 4হামওয়ােকKর তদারিক, কত আেদশ উপেদশ অnশাসন। 
আজ পািখর কtক kাস, িক-েবােডKর িটচার আসেব কাল। পর� 
4থেক dেগKাপূেজার িরহাসKাল; 4মেয় চNািলকায় ফসল কাটার গােন 
নাচেব। 4মেয়র শািড়-গয়না-কিsউম, কখেনা চওড়া 4গাঁফ চড়েছ 
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মুেখ 4তা কখেনা লাবণgময়ী নতKকীর সাজ। কখেনা বািড় গমগেম sª বব, টম-অgাN-েজরী, পপ-আই দg 4সইলারমgােন 4তা কখেনা িভিডও 
4গেমর dরnপনায়। কখেনা ঘেরর চার 4কানায় িক-েবােডKর sের sের মূNKনা জন 4লনেনর 4সই িবখgাত গান — Imagine there's no 
heaven/ It's easy if you try/ No hell below us/ Above us only sky/ Imagine all the people/ Living for today... 
Aha-ah...’ 

d 4চাখ বুেজ pাণভের sরgেলা 4যন সtার গভীের �েষ িনত ঈশানী। বেয়েসর সােথ সােথ বাড়ল বgsতা 4মেয়র। গান বাজনা তখন লুp 
সরsতী। িরসাচK, অgাসাইনেমN, 4ডডলাইন, রাতিদন লাপটেপর টেরটkা, জলখাবাের 4কােনামেত আধখানা িপনাট-বাটার 4টাs, আধ gাস 
জুস 4খেত 4খেত — 4মাবাইল, মািন পাসK, বািড়র চািব বgালাn করেত করেত এক পােয় 4মাজা, আর একটা 4মাজা হােত। 4পছেন ঈশানী 
গজগজ করেছ, ‘4রাজ 4লট নাইট করিব, সকােল উঠেত 4দরী হেব আর এইভােব 4দৗড়িব?’ 

‘বাই, মা,’ বেল আলগা চুমু 4খেয় এক পলেকই িলফেটর গhের 4মেয় ভgািনশ। বkিনটা 4দেব কােক? সব রাগ িগেয় পড়ত শাn হেয় 4টিবেল 
বেস ধীেরsেs জলখাবার 4খেত থাকা sিজেতর উপর। আবার কত সেng 4পিরেয় কত রাত গড়াত সারািদেনর kািnেত িঝিমেয় পড়া 4মেয়েক 
তরতাজা করার িফিকের — কখেনা হট চেকােলট, কখেনা মশলা চা, কখেনা মাঝরােতর sgাk — কত িক। কgােলNােরর পাতাgেলা পটপট 
কের পালেট 4গল �ধু! 

4মাবাইেলর িরং 4টােন সচিকত হয় ঈশানী। সদg বাইের 4গেছ 4মেয়টা। অব{ মুmাই 4থেক ইংলােNর সময় িহেসেব সােড় পাঁচ ঘNা এিগেয় 
আেছ ঈশানীরা। 4সই িহেসেব 4মেয়র ওখােন এখন 4ভার। 

4ফােনর িskেন 4মেয়র 4মেসেজর সেŋত ফুটল। ওমা, এেতা 4ভাের 4মেয়? 4মেয়েক 4টkট কের ঈশানী। 
‘4জট লgােগর জn 4জেগ আিছস নািক?’ 
‘কাইN অফ।’ 
‘আজেক 4লকচার কটায়?’ 
‘নাইন।’ 
‘খািব িক জলখাবাের?’ 
‘4দিখ। বাই দg ওেয়, অেনকটা 4বিব িsনাচ্ 4বঁেচ 4গেছ। িক করব বুঝেত পারিছ না।’ 
চটজলিদ ভাবেত থােক ঈশানী এপাের বেস। আবার p¥ 4ফােট — ‘4ফেল িদেত চাই না, এত দাম িদেয় পাউেN 4কনা িsনাচ্!’ সােথ িফেচল 
হািসর িsকার। ততkেণ মাথায় 4রিসিপ এেস 4গেছ। 4পাড় খাওয়া গৃিহনীপনার দkতায় ঈশানী 4মেয়েক পালং শাক, 4পঁয়াজ-টেমেটাkিচ 
িদেয় ওমেলট বািনেয় 4নওয়ার পরামশK 4দয়। ‘থgাŋ ইউ’ জানায় 4মেয়। 

drত হােত 4মেয়েক 4মেসজ কের ঈশানী। ‘4তােক 4য 4রিসিপgেলা 4নাটবুেক িলেখ িদেয়িছলাম, উইেকেN 4দেখ িনস। অেনক আইিডয়া 
হেব।’ 

ফাইনাল পরীkার পর কতবার বেলেছ, রাnাঘের আয়। এটা ওটা িশেখ 4ন, 4দেখ 4ন। বােরা বছেরর sুল পড়ােশানার কারাবরেণর মুিkর 
উlােস 4মেয় তখন আনেn মােতায়ারা। মুেখ আtিবtােসর পপকনK ফুটেছ — ‘ও তুিম িকছু 4ভেবা না মা, ইউিটউেব সব 4দেখ 4নেবা।’ 4ন, 
এখন 4কান িটউব িক 4দখােব 4তােক? হােত কলেম না 4দখেল, না িশখেল িকছু হয়? জলখাবার বানােনার ভেয় 4ভার চারেট 4থেক তুই জাগা! 

4মেয়র অিবমৃ{কারীতায় িবরk হেলও অবাধg জলেsােতর মতন মমতার রািশ আছেড় পেড় ঈশানীর বুেক। আহা, রাnাঘর 4য িক 4ঘেটা তার 
তল পাওয়া িক অত সহজ? বgs হেয় 4মেয়েক আবার 4লেখ — ‘আলু নরম হেয় এেল, টেমেটা তলতল করেল জানিব 4রঁেধ 4ফলেত হেব। 
একেবলাও 4ফেল রাখা যােব না। তাই 4বিশ 4বিশ সবিজ িকনিব না। 4গাল pািsক বেk 4ফাড়ণgেলা আেছ। পাঁউrিট একগাদা 4দেখ 
এেসিছলাম। সব িকভােব 4শষ হেব? এkপায়ির 4ডট 4পিরেয় যােব না 4তা? ছটা িডেমর পgাক বD 4বশী 4তার জn। চারেট িডমওয়ালা 
িকনিব। �rেত ক’িদন বাইের খা না! ধীের sেs উইেকেN রাঁধিব’খন।’ 

উিdg হেয় বেস ভাবেছ আর িক পরামশK 4দওয়া যায়, 4দেখ 4মেয় িলেখেছ — ‘মা, ঘুেমােত 4দেব?’ 

মেনর 4মৗsমী বায়ুর চাপ কাটােত 4কালকাতায় একা থাকা মােক 4ফােন ধের ঈশানী। সমেয়র িহেসব কের আজকাল 4ফান করেত হয় মােক। 
কখন 4য মা িমিtর বািড়র 4ছাট 4বৗ-এর সমsা িক 4দবী 4চৗধুরাণীর দাপট িক িবগ বস্-এর ‘মার ডালা’ জাতীয় বgিkেtর 4মৗতােত 4মৗজ 
হেয় থােক 4বাঝা মুশিকল। তবু নাতনীর কথা সাতকাহেন 4শােন মা। শাn sের বেল, ‘ওেক িদন পেনেরা সময় 4দ। 4দখিব অেনক িথতু হেয় 
আসেব। তুই বgs হিব না িকছুেতই।’ 

4সিদন পূবKপিরকlনামত pায় 4ভার রােত sাইপ খুেল 4দেখ 4মেয়র ঝুেরা চুল, �কেনা মুখ। 4কােনা কথা না বেল মাথা নীচু কের বেস থােক 
পািখ। sিজত আর ঈশানী pমাদ 4গােন। sামী-stী িকছুkণ মুখ তাকাতািক কের। নরম sের 4মেয়েক �েধায় ঈশানী, ‘িক হেয়েছ 4র?’ 
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4মেয় মাথা নােড়। ‘িকছু না।’ 
মাখন-গলা sের 4মেয়েক �েধায়, ‘4খেয়িছস?’ 
মাথা নীচু কেরই জবাব 4দয়, ‘িখেদ 4নই।’ 
‘িক!’ এবার sিজত উেtিজত। ‘4তােদর ওখােন এখন pায় রাত দশটা আর তুই এখেনা িডনার কিরসিন?’ 

এবার মুখ তুেল ঈশানীর িদেক তাকায় পািখ। িক আেছ ঐ দৃিqেত? 4কন বুেক একশটা 4মাচড় পেড় ঈশানীর? 4মেয়েক িক 4স কারাবােস িদেয় 
এেসেছ না সাগর জেল 4ফেল এেসেছ 4দবতার gােসর 4কােপ পেড়? গলার নলীেত আটেক থাকা কাnার দলাটােক pাণপন িপছেন 4ঠলেত 
থােক ঈশানী। হাল ধের sিজত। নতুন জীবেনর হাজার কমKবgsতার 4sTেস সদg বাইের একা থাকা 4মেয় িহমিসম 4খেয় যােN। sিজত 
4মেয়েক রাsা 4দখায়। এক সময় শাn হেয় আেস 4মেয়। এই sেযােগ  িদদার বাতKা 4পৗঁেছ 4দয় ঈশানী 4মেয়র কােন। ‘িনেজেক একটু সময় 
4দ।’ 

চুপ কের বেস ওরা পরsরেক 4দেখ। sাইেপর আকােশ খুঁেজ 4বড়ায় এেক অপেরর উµ সািnধg। 

4ভােরর রােত sিজত ঘন হয় ঈশানীর পােশ। পরsেরর 4চােখর জেল বািলশ 4সাঁদা হয়। sিজত িবড়িবড় কের, ‘ওর 4কিরয়ার গড়েত ও 
4গেছ। ওর ভােলার জnই ওেক 4ছেড় এেসিছ আমরা।’ 
িফসিফস কের ঈশানী, ‘জািন। �ধু আমােদর জীবেন এত জিড়েয় িছল ও!’ 
এবার দৃঢ় হয় sিজেতর গলা, ‘দgােখা ঈশানী, আমরা সবাই জীবেন যখন যা পাই তার grtটুk �ধু যিদ বুঝতাম! আমরা অতীত িনেয় dঃখ 
কির, ভিব�তেক ভয় পাই আর বতKমানটােক 4sফ ভুেল 4মের িদই!’ 

ঈশানীর মন িsর হয় sামীর কথায়। লঘু sের বেল, ‘তাহেল আজ রােত পািখর হির-মটর?’ 
‘না - না।’ দরাজ হােস sিজত। ‘তুিম জেলর 4বাতল আনেত 4গেল যখন তখনই বলল, 4bড-বাটার িজnাবাদ!’ 

চুপ কের �েয় ভােব ঈশানী — সিতg 4তা, এেক এেক িনেজেদর 4সানালী sেp িবেভার হেয় তারাও 4তা িতন িতনেট ভাইেবান উেড় িগেয়িছল 
মােক 4ছেড়। তারপর জীবন নদীর িবিভn ঘােট কত জল 4খলা, 4বচা 4কনা, িহেসব িনেকষ। 4য মা জীবেন একসময় অপিরহাযKg িছল 4স-ই 4যন 
kমশঃ দূর 4থেক দূের িমিলেয় 4গল। িনেজর সংসােরর িদনযাপেনর তাড়নায় মােয়র মেনর 4খাঁজ করার অবকাশ তখন 4কাথায়? 4কালকাতায় 
4গেলও ঝিটকা সফর। এরই মােঝ কখেনা হয়েতা মােক বেলেছ, ‘মা, আমার এই আিদgকােলর আঁকা 4ভবলুমাকKা পালিক 4বহারার ছিবটা 
এেকবাের Dইংrেম এেন টাঙােল?’ িকংবা, ‘এ িক! এত পুরেনা সব আমােদর িচিঠ জিমেয় 4রেখছ? দgাখ দgাখ, পািখ, িদdর pাৈগিতহািসক 
যুেগর দিলল দsােবজ!’ কখেনা ধমেকেছ, ‘4দয়ালgেলা ফাঁকা রােখািন 4কাথাও! সব জায়গায় িদিদ-আিম-ভাই িকছু না িকছু দাঁত কgালািN। 
এত জªাল কের রােখা না!’ 

মা 4কােনািদন উtর িদত না। পেরর 4কালকাতা সফের িগেয় ঈশানী আিবWার করত আেরা নতুন িকছু মােয়র gpধন। gােkার িটন সামেন 
িনেয় 4রাdুের 4তল 4মেখ সদg বসেত 4শখা ভাই অথবা 4ফাকলা হািসেত মুখ ভিরেয় ইেজর পের 4স মহানেn িদিদর পােশ! 

যাবার সমেয় sূপাকার কাগজ 4দিখেয় 4মেয় বেল 4গল, ‘মা, জাs 4»া িদস অল!’ 4স িক 4পেরেছ 4ফলেত? 4মেয়র 4সই 4কান িশ�েবলার 
4লখা পদg, আঁকা, 4পইিNং, 4sচ; বড়েবলার কত গl, কিবতা, আিটKকল, হােত বানােনা অিরগgািম, কাটKুন 4sচ, ডুডুল Dইং, িকNু পােরিন 
pােণ ধের 4ফলেত। পরম মমতায় জªাল জিমেয় 4রেখেছ। 

ঈশানী ভােব, একসমেয় জীবেনর কেতা hলুsূলু সামেলেছ তােদর মা। 4মেয়েদর পছেnর শািড় 4কেচ না আসেল, কেলজ 4থেক ঝুম kািn 
িনেয় িফরেল, মেনর পারেদর অকারণ ওঠা নামার ধাkা, সব িগেয় পড়ত মার উপর। মা 4যন আেছই এসেবর জn। আ�যKg, এ িনেয় তখন 
4কােনা অnেশাচনাও হয়িন। 

পািখ যখন চgাঁচাত, ‘আমার 4মrন িজnটা কাচেত িদেয়িছলাম, আজও কােচািন মা? 4ভেবিছলাম আজ পরেবা!’ তখন িক 4য অপরাধী লাগত 
ঈশানীর। ইশ্, িদিN 4দেবা কের 4মিশেন 4দওয়া হয়িন। সকােলর 4দনা িবেকেল পাওনা 4মটাত ঈশানী, 4মেয়র পছেnর চাইিনজ খাবার 
4রেধঁ। 4মেয়েক আেলাভরা মুেখ খাবােরর gাস তুলেত 4দেখ তার বুক ভের 4যত আনেn। 

সmেকKর 4দওয়ােলও ফাঁক 4ফাকর থােক। তােত 4বেনাজলও ঢুেক যায় মােঝ মােঝ। লােগ খটাখিট। রােগর মুহূেতK 4মেয়েক বলত ঈশানী, 
‘বাপ মােয়র 4হােটেল আিছস 4তা, একবার বাইের যা, তখন 4দখেবা 4কাথায় থােক বাবুয়ািন।’ বাজার 4সের িফের 4সিদন 4ফান কেরিছল 
4মেয়। বাজােরর বgাগ িনেত ভুেল 4গেছ। পিলবgােগ িজিনষ ভের আনেত হাত িছঁেড় পড়িছল না িক 4গাটা রাsা। �েন মাt 4চাখ জেল ভের 
এেসিছল ঈশানীর। রােগর মাথায় যতই কটু কথা মা বলুক সnানেক, সnােনর সামানg কqও মােয়র বুেক 4যন 4শল হেয় বােজ। 
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4য 4মেয় sুল 4থেক িফের লাে¨ 4দখত সবিজ আর 4চাখ kঁচেক ঈশানীর িদেক তািকেয় �ধু বলত, ‘িসিরয়াসিল মা?!’ আজ 4সই 4মেয় যখন 
বেল, ‘রাnা করা সবিজ অেনক িমস করিছ মা, িচেকন 4খেয় 4খেয় 4বারড্,’ 4সই কথা 4শানার পর 4থেক িনেজর পােত লাউ-kমেড়া-উেN-
িভিNও এখন িবsাদ লােগ ঈশানীর।  

উইেকেN িডনােরর পরপরই 4মেয়র সেŋঁ কথা বলেত বেস ঈশানীরা। আজ 4দির হেয় 4গেছ। পািখ 4ফােন 4মেসজ পািঠেয়েছ তাড়া িদেয়। 
রাnাঘর পিরWার করেত করেত ঈশানী sিজতেক হাঁেক sাইপ 4খালার জn। 4বাতেল জল ভের এেকবাের নাইিটটা চািপেয় 4নয়। 

ঘের ঢুেক 4দেখ বাবা 4মেয়েত কথা হেN। 4সাহাগী হািসেত মুখ ভিরেয় বাবােক িক একটা কাগজ 4দখােN 4মেয়। পােয় পােয় এেস দাঁড়ায় 
ঈশানী। sিজেতর মুেখ pশেয়র হািস, ‘পািখ িদdর কথামত পেনেরা িদেনর একটা pgান বািনেয়িছল। 4রাজ kস কের 4গেছ। আজ ওর 
িমশেনর 4শষ িদন।’  
‘4তা, 4কমন লাগেছ বল পেনেরা িদেনর পর?’ হালকা গলায় �েধায় ঈশানী। 
হােস 4মেয় — ‘মাচ্ 4বটার। আজ আিম ভাত, ডাল আর িচেকন বািনেয়িছ। আমার পােশর rেমর 4ছেলটা বলল ওই গেn না িক ওর বািড়র 
কথা মেন পেড় 4গল।’ 
‘বাঃ বাঃ, 4gট্!’ sিজেতর চওড়া হািস। 
‘আজ তাড়াতািড় চgাট্ 4শষ করব মা। অেনকটা কাজ বািক আেছ।’ 
‘4স িক 4র! 4তােক 4দখব বেল সারা সpাহ অেপkায় থািক,’ মুখ ফসকায় ঈশানীর। 
‘তা বলেল হেব না, আজ আিম সিতgই রািনং আউট অফ্ টাইম।’ 

4কন 4য ঈশানীর কােন 4ভেস আেস মােয়র িমনিমেন অিভেযাগ । ‘আজকাল আর অত 4ফান-েটান কিরস না, বুবিল?’ ঈশানীর পালটা জবাব, 
‘িক করব বল, সময় 4কাথায়? পািখর ফাইনাল সামেন। sিজেতর টgুর িছল। আর মালতীর কথা 4তা 4বােলা না। সpােহ d িদন গাপ মারেবই 
কাজ 4থেক। সব সামেল আিম আর 4পের উিঠ না।’ 

‘মা, ধgান করছ না িক?’ 4মেয়র ডােক চমক কােট। ‘আর ইউ হটK ? সিতgই আজ সময় 4নই।’ 

‘দূর 4বাকা,’ সাবধানী sের বেল ঈশানী। ‘আিম সিতgই চাই তুই এখানকার কথা ভুেল ওখােন ভােলাভােব 4সটল্ কর।’ �েন 4মেয় হাসেত 
লাগল। ‘hাঁ 4র, এেতই 4দখিব 4তার 4হাম িসকেনস চেল যােব। িনেজেক বgs রাখ।’ 

মেন মেন 4মেয়েক আেরা িকছু বলেত থাকল ঈশানী — “4তার বgsতার িভেড় যত তাড়াতািড় আমরা চাপা পিড় ততই মŋল। তেবই 4তা তুই 
মন িদেয় 4তার িন½াপ sাথKটুk 4দখেত পারিব! এই sাথK ¾ংসাtক নয়, 4তার ভিব�েতর জn গঠনাtক।” 

4মেয়েক ‘বাই’ বলার সােথ মেন মেন অেনক আশীবKাদ িদল ঈশানী। 4মেয়েক বলেত না পারা মেনর আkিতgেলা িনেজর মেনই িবড়িবড় 
করেত থােক ঈশানী। — “এমনও নয় 4য আমােদর সব কলরব 4কালাহল 4তােক িঘেরই িছল, তেব সব 4কালাহল আর কলরেবর মধgমিণ হেয় 
িছিল তুই। এত বছেরর sৃিতেসৗধ খুঁেড় চেলিছ। কত মিণ মািণকg চািরিদেক 4হলায় যেt ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ। আিমও 4তা 4কানটা 4ফলব, 
4কানটা তুেল রাখব বুঝেত পারিছ না।…আমােদর কথা িঠক এখােনই অসmূণK থাক, পািখ। আবার তুই যখন আমার ভূিমকায় ‘মা’ হেয় 
জীবেনর নাটেক অিভনয় করিব, তখন িঠক এখান 4থেকই �r হেয় সmূণK হেব আমােদর কথা। সময় হেল bhাN pেতgক pজেnর হােত তুেল 
4দয় এক অলীক ঝণKা কলম। যার pিত kরেণ পূণK হয় মাnেষর pজn 4থেক pজেnতর আেলাকসামাn জীবন গাথার িচরnন কথা। তুই sেখ 
থাক, আনেn থাক সতত। মােয়রা আর সnােনর কােছ িক চায় বল!” 

িনেজর মেন বলেত থাকা কথায় শাn হেয় আেস ঈশানীর মন। 4মেয়র pিত িবtােস, মমতায়, 4গৗরেব ভরা মন িনেয় ঈশানী 4চাখ বn কের। 
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