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“মশাই, আপনার এই ছ5াঁচড়ােমা আর 9তা সহ5 হয় না! শীেতর 9বলা। বািড় 
ভরা নািতটার ক5াঁথাকািন। এতটুk িবেবচনা 9নই আপনার? 9রাdুরটুk 
9মােট আেস না। 9রাদ িক আপনার বােপর?” 

“সারািদন গতর নািড়েয় 9খেটখুেট গরেমর dপুরটুk একটু িজেরােবা, তা 9স 
উপায় আেছ? বিল, ওটা বািড় না িচিড়য়াখানা? রািজ5র পািখর চুলবুলািন 
আsারা িদেয় 9রেখেছ!” 

“বীrদা! বীrদা! 9কাথায় আপিন? কাল ইndাণী আপনার বািড়র সামেন আর 
একটু হেল 9তা পা িsপ্ কের পেড় যািRল। এসব 9তা চলেত 9দওয়া যায় 
না! পাড়াটা িক আপনার একার?” 

এমিন কত মন কষাকিষ, িখিsেখউর, কথার পৃেV কথার চাপান উেতার। িকnt আমােদর বীেরXরবাবু কােন gঁেজেছন তুেলা আর 
িপেঠ 9বঁেধেছন kেলা। 9বশীর ভাগ সnানেsহাn মা-বাবার 9থেক িকছু িবেশষ আলাদা নন িতিন। বরং একটু 9বশী মাtায় 
অপত5েsেহ কাতর। আর তাই সnােনর যেতক বাতুলতা আড়াল করেত িতিন অেন5র গালমেn 9sফ 9ব5ামেভালা 9মের যান। 
অেনকটা ওই মহাভারেতর dেযdাধেনর অn বাপ ধৃতরােTর মতন। 

এই ভােবই িদন চলিছল। তারপর এল 9সই pলয়ŋর িদন। 9কাথা 9থেক আকােশর িদকচkবাল জুেড় মt মাতেŋর মতন 9ধেয় 
এল আইলার ঝড়। 9স কী তীb দামামা। মৃতু5 আর mংেসর 9মলবnন। সমs ভুবন জুেড় শত শত kুb ফণা 9মেল আছািড় িপছািড় 
9খেত থাকেলা এক অিতকায় কালসপd 9যন! 

বীেরXরবাবুর 9শাওয়ার ঘেরর জালনা সপােট 9খালা িছল ওই তাNব ঝেড়। 9যন pকৃিতর pিতটা চেপটাঘাত িতিনও চTােনর মতন 
বুক 9পেত দাঁিড়েয় সহ5 করেত চাইিছেলন। হাড়িহম করা mংেসর মট্ মট্ শেb বীেরXরবাবুর পাঁজেরর হাড়gেলাও 9ভেঙ 
যািRল। অনn রািt, অশাn hদয়, d’ 9চােখ তp অr। িতিন মেমd মেমd বুেঝিছেলন তাঁর আর অমলার ভােলাবাসার 9শষ 
অিstটুk রাত 9পাহােলই িচরতের মুেছ যােব। আর 9সই িবরেহর ঝ$া তাঁেক সহ5 করেত হেব একা। 

pকৃিতর mংসলীলা সাŋ কের 9গেছ সব কালরােt। অমলার নবিববািহত লjাrণ মুখিট মেনর িচtপেট 9যন িচতাধূেমর মতন 
jেল 9গেছ। তাঁরা dজেন িমেল 9য নবাŋuরেক পৃিথবীর আেলা 9দিখেয়িছেলন, 9sেহ ভােলাবাসায় যেt লালন কেরিছেলন, কত 
মাnেষর কত কথার 9বাঝায় kাn হনিন কখেনা, 9সই সnান আজ 9sRায় তাঁেক সকল 9kদ, gািন, উিdgতা 9থেক মুিk িদেয় 
9গেছ।  

িছnিভn হেয় 9গেছ তাঁর আমগাছটা। 9শষ িবদােয়র আেগ কনকা$িল িদেয় 9গেছ dেটা কাঁচা িমেঠ আম। 
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নতুন 9লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল 9লখা পাওয়ার জন5 িkক্ কrন এখােন!
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