
আমমি জজানলজা

আমমি..আমমি জজানলজা। খড়খমড় দদেওয়জা, বয়স ওই হবব আমশ। ডজানমদেবকে গঙজা ববয় যজাবচ্ছে। 

জজায়গজামটি উত্তর কেলকেজাতজা।

এখন এই ঘরটিজায় থজাবকে দখজাকেন। গত দেশ বছর হল পজায় দকেউ আর দেজাদাঁড়জায় নজা আমিজার সজামিবন। 

দখজাকেন একেটিজা যন্ত্র খখবল মকেসব কেবর। আর ববল ওটিজার নজামি নজামকে উইবনজাজ। দখজাকেবনর মপিমস-

মদেদেজা যখন ইইংরজামজ পিড়জাবশজানজা কেরত আমিজার সজামিবন। তখন আমিজাবকে ববলমছবলজা উইবনজা মিজাবন 

জজানলজা। আচ্ছেজা ওই যন্ত্র মকে কেবর জজানলজা হয়? হজাওয়জা দঢজাবকে নজা, ঝড় উঠবল আছজাড় খজায় নজা, 

মিখখ বজামড়বয় মিজানখষ দদেখজা যজায় নজা। তজার দথবকে আমিরজাই ভজাবলজা। আর সমতত্যি বলবত আমিজার সজাবথ 

খখব সখত্যিতজা মছবলজা ওই দখজাকেবনর মপিমস-মদেদেজা, মিজাবন সখধজার সবঙ।

এই ঘরটিজাবতই সখধজা থজাকেত। আর আমিজার মঠকে মনবচেই দয দরজায়জাকেটিজা আবছ ওইখজাবন পিজাড়জার সবজাই

জমিজা হত। সবজার আবলজাচেনজা আমমিও শুনতজামি, সখধজাও আমিজার সজামিবন ববস শুনত। আমমি ওই 

দরজায়জাবকের আবলজাচেনজাবত শুবনমছ রমব ঠজাকেখ বরর মিমতখ ত্যি, দনতজামজর হজামরবয় যজাওয়জা বজা দদেশ সজাধধীন 

হওয়জার মিত খবরও। তখন দতজা সখধজা জনজায়ইমন। 

একেটিখ  বড় হবতই সখধজা আমিজার ঘবর চেবল এল। যত মিজান-অমভমিজান, আনন্দ সব আমিজাবকে বলত। 

আমমিও বলতজামি, মকেন্তু আমিজার কেথজা ও বখঝবত পিজারত নজা। ভজাবলজা দশজাতজা মিবন কেবর একেজাই ববল 

দযত পিজাগমলটিজা। আমমি শুনতজামি, সব শুনতজামি। রজাসজা মদেবয় মিজানখষজবনর সজাবথও ও কেথজা বলত, 

তজাবদেরও মচেনতজামি।

তখন সখধজা অষজাদেশধী। দবচেজামরর পিমমথবধী আটিবকে মছবলজা এই বখবড়জা জজানলজার সজামিবনই। দসই সমিয় 

একেরকেমি অমস্থিরতজা, অমনশ্চয়তজা চেজারমদেবকে চেলবছ। রজাসজায় হজাদাঁটিত যজারজা, বখঝবত পিজারতজামি মকেবসর 

দযন ভয় সবজার মিখবখ। ভয় মছবলজা নজা দসনবজামড়র দছজাটি দছবল সখবখবনর দচেজাবখ। দছবলটিজার মিখখটিজা 



সবসমিয় জ্বলজ্বল কেরত। মনবচের দরজায়জাবকে যখন কেথজা বলত সখবখন, বজামকে দছবলরজা মিন্ত্র-মিখবগ্ধের 

মিত শুনত। মকেসব আবন্দজালবনর কেথজা বলত। মবপ্লব কেবর মছমনবয় আনবব আসল সজাধধীনতজা। এই 

সজাধধীনতজা নজামকে আসবল মিখবখজাশ। আর বলত, "কখ ধজার রজাবজত্যি পিমমথবধী গদেত্যিমিয়, পিপমর রমিজার চেজাদাঁদে 

দযবনজা ঝলসজাবনজা রুমটি।"

সখধজা চেখ পিমটি কেবর দেজাদাঁমড়বয় শুনত। আর বড়-বড় দচেজাবখ মফিসমফিস কেবর বলত, "মকে সজাহস দদেবখজা 

সখবখনদেজার, মকেরকেমি বড়বদের মিত কেথজা বলবছ। বজাবজা মকে দেমসত্যি দছবল। এর পিজালজায় দয দমিবয় পিড়বব 

তজার দতজা জধীবন দশষ"। আমমি দদেখতজামি সখবখন দরজায়জাবকে এবলই সখধজার দঠজাদাঁবটির দকেজাবর একেটিখ কেবরজা 

হজামস। যখন সখবখন মচে কেজার কেবর গজান কেরতৎ , "আমিরজা কেরব জয়, আমিরজা কেরব জয়.. 

মনশ্চয়...." সখধজা একে ছখ বটি এবস আড়জাবল দেজাদাঁমড়বয় একে দেমমষবত দদেখত সখবখনবকে। আর বলত 

"অসভত্যি দছবল, পিখবরজা পিজাড়জা জজামগবয় মদেবলজা।" - তজারপির মকে দযন ভজাবত আর গজান গজাইত, 

"যখন পথমি ধবরবছ কেমল, আমিজার মিমলকেজা ববন।"

মিজাঝরজাত। চেজারমদেকে অন্ধকেজার। রজাসজার গত্যিজাসবজামতগুবলজা দনভজাবনজা। অন্ধকেজারটিজা দচেবপি বসবছ, 

আরও ঘন হবচ্ছে, হটিজা  উঠল ঝড়ৎ ... কেজালববশজাখধী। আমমি আছবড় পিড়মছ হজাওয়জার দতজাবড়। 

সখধজা ঘখমি দচেজাবখ উবঠ এবস আমিজাবকে বন্ধ কেরবত মগবয় পচেন দজজাবর হুইবসবলর আওয়জাজ আর 

ভজারধী বখবটির শবব্দে চেমিবকে উবঠ রজাসজার মদেবকে মিখখ বজাড়জাল। অন্ধকেজার গমলবত তখন টিবচের র আবলজা 

আর আবশপিজাবশ দকেজাথজাও অবনকেগুবলজা ভধীত পিজাবয়র সন্ত্রস আওয়জাজ। হঠজা  একেটিজা শব্দে ৎ

আমিজার জজানলজার তলজার কেজাছজাকেজামছ চেবল এবলজা। আর ওই অন্ধকেজার দথবকে বলল, "সখবখন 

দেজাদাঁড়জাও বলমছ, নইবল গুমল কেরবত বজাধত্যি হব।" মকেছখকবনর জনত্যি শব্দে দথবমিই আবজার সচেল হল। 

কেজানফিজাটিজাবনজা একেটিজা শব্দে.... আর ধপি কেবর সখবখবনর শরধীরটিজা মছটিবকে পিড়ল মনবচের দরজায়জাবকে। 

অসখ বটি দছবলটিজা একেবজার "ইনমকেলজাব মজন্দজাবজাদে" ববল চেখ পি হবয় দগল। চেজারমদেবকের হঠজা  এই ৎ

মনসব্ধতজাবকে খজানখজান কেবর বমমষ নজামিল।

ওমদেবকে সখধজা... সখধজা আমিজাবকে ধবর কেজাদাঁপিবছ থরথর কেবর। দেখই দচেজাখ দববয় দনবমি আসবছ বমমষ। 

পকেম মতর বমমষ আমিজাবকে দভজজাবচ্ছে বজাইবর দথবকে। মকেন্তু মভতবরর বমমষবত মভবজ যজামচ্ছে আমমি, 



আমিজার মিন। সখধজা দেজাদাঁমড়বয় মছল। হজালকেজা দভজাবরর আবলজা ফিখ টিল, সখবখবনর মনথর দদেহ দশষবজাবরর 

মিত দদেখল। ধধীর পিজাবয় মবছজানজায় ববস গজান গজাইল, "দয রজাবত দমিজার দেখয়জারগুমল ভজাঙবলজা ঝবড়"।

আজ আবজার সখধজা আসবছ। দখজাকেন কেজাবকে দযন বলমছবলজা। দসই ঘটিনজার একে মিজাবসর মিবধত্যি মববয় 

হবয় সখধজা চেবল দগমছবলজা, আর দফিবরমন এখজাবন। সখধজা আসবছ, কেজাদাঁচে ঢজাকেজা গজামড়বত। মিজালজার 

সজাবজ। একে আনবন্দর মিজালজার সজাবজ দগমছল আর একে দেখদুঃবখর মিজালজার সজাবজ মফিরল। সখধজার 

নজামকে দশষ ইচ্ছেজা মছল তজার দদেহ এই জজানলজার তলজার দরজায়জাবকে মনবয় আসজার।

দবলজা বজাড়ল। রবয় দগবলজা দেখবটিজা জ্বলন্ত ধখপিকেজামঠ। যজাবদের দধজাদাঁয়জা আমিজাবকে স্পশর কেবর উবঠ যজাবচ্ছে 

আরও উপিবর। আমিজার দতজা অবনকেটিজাই বয়স হল আর খড়খমড়গুবলজাও কেজাজ কেবরনজা। আজ 

দকেনও জজামননজা মিবন হবচ্ছে দখজাকেবনর কেজাবছ দয দলজাকেটিজা আবস বজামড় দভবঙ ফত্যিজাটি কেরবব ববল 

তজাবকে মদেবয় মদেকে বজামড়টিজা। বজাইবরর দেখমনয়জা আর দদেখবত ইচ্ছেজা কেরবছ নজা আমিজার। আর ওই দলজাহজার 

মগ্রিল লজামগবয় দযমদেন দথবকে দেজাদাঁড়জাবনজা বন্ধ কেবর মদেবয়বছ সবজাই দসমদেন দথবকেই দব দাঁবচে থজাকেজার ইচ্ছেজা 

কেবমি যজামচ্ছেবলজা।

মকেন্তু আমমি দতজা জজানলজা, আমমি মকে দশষ হবত পিজামর? আমমি খড়খমড় দথবকে ওই ঘষজা কেজাদাঁবচের 

আদেবল বদেবল যজাব। তবখও আমমি জজানলজাই থজাকেববজা। আমমিই দতজা বজাইবরর পিমমথবধীর খবর আনব 

মিজানখবষর কেজাবছ। আমিজার সজামিবন দেজাদাঁমড়বয় আকেজাবশর মদেবকে তজামকেবয় দকেউ কেজাদাঁদেবব, দকেউ হজাসবব, 

দকেউ বজা তজার অপিপনর ভজাবলজাবজাসজার কেথজা ভজাববব। তজাই আমমি দশষ হব নজা। আমমি থজাকেব, থজাকেবতই

হবব আমিজাবকে।আমমিই আমিজার গজান দববছ দনব, আমমিই গজাইব,

"দশষ নজামহ দয, দশষ কেথজা দকে বলবব?"


