ভ
১. ধমু শে ঘমু ভে গল সজীেবর। িক শটা কাথা থেক এল সজীেবর স িদেক কৗতুহল নই। তার
মেন হিল স একটা দীঘ  দেখেছ। সজীব চাখ খালার চা করল িক আেশপােশ এতটাই অকার
য স চাখ খেু লেছ িক খেু লিন বঝ
ু েত পারল না। তেব িবষয়টা তােক অতটা িবচিলত করল না। কারণ, অন
য কান সমেয়র তুলনায় তার আজেকর টা বশ বাব মেন হিল এবং মেন হিল য ের অেনক
ঘটনাই তার রেণ আেছ। হঠাৎ স খয়াল করল য, স কখন ঘিু মেয়েছ, সবেশষ স িক করিছল তা-র
িকছইু মেন আসেছ না। ‘যাই হাক, এখন ওটা রণ করার দরকার নই। িক যন দখিছলাম টা?” চাখ
ূ হিল। ভাবেত
ব কের ভাবেত থাকল সজীব। টা রণ করেতই সজীেবর কমন যন আন অনভ
ু ত
ভাবেত স কনার জগেত ডুেব গল।থেমই য দশটা
তার চােখর সামেন ভেস উঠল- একজন স
ৃ
ু র
নারী হেস হেস তার সােথ কথা বলেছ। “এই য সজীব। আিম এখােন। দখত ওটা ক?” নারীটার পােশ
একজন সদু শন প
ু ষেক দখা যাে। স-ও খবু স
ু র কের হাসেছ। িক এরপর িক হল মেন নই।
দশপট
পালেট গল। ছা একটা মেয় িমি হেস বলেছ, “আমার নাম কথা। তামার নাম িক?” “আমার
ৃ
নাম...” সজীব নামটা বলেত পারল না। অবাক িবষয় হল টার মােঝ কমন একটা ধারাবািহকতা আেছ।
িক কানা ঘটনাই পেু রা মেন আসেছ না। এর পেরর দেশ
ৃ সজীব িনেজেক আিবার করল একটা াস
েম। বড় দািড় িবিশ জরু গােছর একটা লাক বশ শ কের পডা় ে, “তামার রব ক?” সজীব
াসেমর জানালা িদেয় বাইের রাার িদেক তাকাল। পরেনই তার মেন হল স রাা িদেয় হাটেছ।তার
পােশ হালকা পাতলা ও লা একটা ছেল হাটেছ। ছেলটা মাটা গলায় বলল, “সজীব চল, রিফক সােরর
বােচ ভিত হই উিন ভাল মাথ পডা় য়”। ছেলটার কথায় সাডা় না িদেয় সজীব একটু অনমন হেয় গল।
হঠাৎ তার মেন হল সমু ধরু সেু র কান ঘাষনা হে। দশপট
পাে গল। সজীব িনেজেক আিবার করল
ৃ
কিউটােরর সামেন। স কারও সােথ চা করিছল। চািরিদেক অকার, মেন হয় গভীর রাত। আযােনর
় । িক
শ শানা যাে। “এটা িক ফজেরর আযান...?” সজীব ঘেু মর ঘাের িবছানায় িগেয় েয় পডল
পরেনই স িবছানা থেক উেঠ বসল। উেঠ স দখেত পল একজন সু ী নারী বাা কােল তার পােশ
বেস আেছ। মেন হল যন িশিটর িত তার অেনক বছেরর মায়া জেম আেছ। সজীব পাশ থেক কাার শ
নেত পেয় পােশ তাকাল – একজন বয় মিহলা একজন বৃ লােকর লােশর পােশ বেস কাদেছ।
সজীেবর মেন হল তার চােখও পািন চেল এেসেছ। সজীব হাত বািডে় য় তার টলমল চাখ মেু ছ তাকােতই
ল করল, স একটা আয়নার সামেন দািডে় য় আেছ যখােন একটা বৃ লাক, মেু খর চামডা় থবু েড়
পেডে় ছ। পাশ থেক ক যন ডেক উঠল, “বাবা, খেত এস”। আচমকা সবিকছ ু অকার হেয় গল। দূর
হেত সাদা আলেখা পডা় েটা লাক এিদেকই আসেছ। কােছ এেস তারা  করল “তামার রব ক?”
সজীেবর মেন হল টা আেগও কাথায় যন েনেছ। ২. ধমু ! আেরকটা িবকট শে ভাবনার ঘার ভে
গল সজীেবর। তার মেন হল, “আিম এ কমন  দখলাম?” সজীেবর সাডা় শরীর ের পেু ড় যাে,
িতিট মাংসেপশীেত বথা হে। স চাখ খল
ু েত চা করল। িক একটা তী আেলা তার চােখ এেস
পডা় য় চাখ বেু জই রইল। স চািরিদেক হাতেড় িকছ ু একটা ধরার চা করল । িক আেশ পােশ িকছইু পল

না। “আিম িক এতন েয় িছলাম না বেস িছলাম?” স তার অবান বঝ
ু েত পারল না । তারা মেন হল স
দািডে় য় আেছ। স আবার চাখ েটা খালার চা করল। এবার স চাখ িঠকই খল
ু েত পারল তেব যা
দখল তােত স িবাস করেত পারিছল না। স িনেজেক সীমাহীন এক ধধু ু াের আিবার করল । হঠাৎ
সই িবকট আওয়াজিট আবার হল। িনেজর অজােই সামেনর িদেক হাটেত লাগল স। ৩. “এই সই িদন
যার িতিত তামােদর দয়া হেয়িছল”। আকােশ বাতােস ঘাষনা হে। সজীেবর সম শরীর িশহরেণ
কেপ উঠল। সম মন ও মগজেক আ কের তার উপলি হল এতন যােক স  ভাবিছল, য িল
জীবনটা স অিতবািহত কেরেছ, সটা িছল তার ইহেলৗিকক জীবন। আজ কৃতই তার ভ হেয়েছ। তার
মেন হিল স পিথবীেত
অনিধক একিট িদন অিতবািহত কেরেছ। িক এ অ সমেয় বতমােনর িত স
ৃ
িক িনেত পেরেছ? একরাশ ভয় আর আত সজীেবর মনেক িঘের ফলল। শত সহ িবব মানষু িবীণ
ময়দােন জমােয়ত হে। িক কউ কারও িদেক তাকােনার সময় নই। কারণ আজ তােদর জীবেন কৃত সব
পাপাচােরর ৃিত এেক এেক মেন পেড় যাে। ভেয় ির হেয় দািডে় য় আেছ সবাই, অেপা করেছ এক
অনাগত পিরণিতর শংকায় !! িলেখেছনঃ আবাহ সাঈদ খান

