অমলিন
“আমার ভেতরও বাহিরর
অন্তরর অন্তরর
আর া তু হম হৃদয় জুরে”
গুনগুন করর গাইরত লাগরলা ১২ব র বয়সী দুলু। োো বাসার হসহেরত বরস অরেক্ষা করর আোর জনয। আজও
আম্মারক ভমররর আব্বা। তাই বাসা ভেরক ভবর িরয় নীচতলার হসিঁহেরত বরস আর । বাসায় আোরক াো যারবনা।
েীষণ েয় করর আব্বারক দুলুর। আব্বা তারক আর আোরক ভদখরত োররন না। তবু আোর সামরন সািস অরনকটা
কমই কররন। আো গারমন্টরস
ে
চাকহর কররন। আোর ভবতরনর সব টাকাই চরল যায় তারদর জনয খরচ করর।
ভবতরনর টাকা প্রহতমারস আো স্বযরে আম্মার িারত তু রল ভদন আর একশ টাকা দুলুরক হদরয় বরলন “হিতা রাবার
হকইনযা হনস ভর দুলু। ভযইডা ে ন্দ লারগ ভিইডা হকহনস।“ দুলু অবশয ৮০০ টাকা জহমরয় োরশর বাসার োহবর কা
ভেরক লুহকরয় লুহকরয় তারদর বযবিার করা ভিান হনরয় এরসর । গান ভশানা যায় ভরহডওরত। হিন্দন্দ ইংররজী বাংলা সব
গানই চরল। হকন্তু দুলু শুধু বাংলা গান ভশারন। হকন্তু বাসায় কাউরক জানায়হন। আব্বা শুনরল যহদ হনরয় যায়। আব্বা
শুধু বাসায় টাকা হনরত আরস, টাকা না ভেরল আম্মারক ধরর ধরর মারর। আো ঘরর োকরল চুে করর যায় আবার আো
না োকরল ভযহদন মাররত োরর না ভসহদরনর োরগর মারটাও আম্মার কোরল ভজারট।
মরনর মরধয েয় োকরলও দুলু একমরন গান ভগরয় যারে। একটার ের একটা গান।
-“দুলু”
গান োহমরয় তাহকরয় ভদখরলা আো চরল এরসর । চুে িরয় ভগরলা দুলু। একদৃষ্টিরত তাহকরয় আর আোর হদরক।
-“এইিারন হক করতাসস? বাহেত হগয়া বইরলই োরস।”
-“আব্বায় আইরস।“ কািঁো কািঁো করে উত্তর হদরলা।
মহতয়া ভদহর না করর ভদৌরে উেরর চরল ভগরলা। দুলু হনরচ বরস রইরলা। তার প্রচন্ড কান্না আসর , তবু ভস গান ধররলা
“এমন যহদ িরতা, আহম োহখর মরতা, উরে উরে ভবোই সারাক্ষণ।“ গাইরত গাইরত ভচাখ হেরজ আসর । মরন িরে
আসরলই যহদ োহখ িরত োররতা ভস, উরে ভবোরত োররতা। সবহক ু আব া িরয় যারে। মরন িরে ভবহশ কান্না
োরে তার না িরল ভচাখ এমন আব া িরব ভকরনা? অন্ধকার িরয় আসর । েরক্ষরণই অতল অন্ধকারর তহলরয়
ভগরলা দুলু।
ভক ভযরনা ডাকর তারক। ভস শুনরত োরে। িালকা ঝাকুহনও ভটর োরে। আরে করর ভচাখ খুলরলা। সামরন আো
বরস আর ন। ঘুহমরয় েরেহ রলা ভস। আোর হদরক তাহকরয় িাসরলা। আো দুই িারতর বুরো আঙুল হদরয় বুহলরয়
ভচাখ মুর হদরলন দুলুর।
-“আব্বায় ভগর গা। তু ই িাত মুখ মুই যা একটু আমার লরগ বাইরর চল।”
- “কই যামু? আম্মাও যাইরবা?”
- “আম্মা ঘুমায়। খাহল তু ই আর আহম যামু। োরলা একটা কােে েহেস। গত ঈরদ হকইনযা হদহ লাম না? অইডা
েহরস।”
-“কযান? কাররা হবয়া-শাহদরত যামু?”
িাসরলা মহতয়া।
-“বড্ড ন্দজগাস তু ই। জলহদ যা।“
আর ভকারনা প্রশ্ন কররলা না দুলু। চরল ভগরলা ততরী িরত। হবরকরল দুই ভবান িাত ধরাধহর করর ভবহেরয় ভগরলা গন্তরবয।
বে একটা হবন্দডং আর অরনক মানুরষর েীে!
আোর হদরক প্রশ্ন হনরয় তাকারলা দুলু। আো বলরলন “েয় োইস না”।
-“েয় লারগ না আো। তয় হক িইতারস এইিারন?”
-“কমু বইন একটু সময় যাউক”।
অরনকক্ষণ ের তার নাম ডাক হদরলা অেহরহচত এক ভলাক। অবাক হয়ে আপার দিয়ক তাকায়ে, মহতয়া দুলুর হদরক
তাহকরয় বলরলা,

-“ হেতরর তু ই একলা যাহব। আর ভতারর বলার ের খাহল গান গাইহব। ভযই গানডা সবরেরক ভবশী ে ন্দ ভতার ভিইডাই
গাহব।“ বয়ে ভেরল োষ্টেরয় হদরলা মহতয়া দুলুরক। হিরর তাকারলা দুলু, ককয় া কেয় া আোর ভচাখ কিয়ে মরন িরলা
প্রশাহন্ত আর আশা ভদখরত ভেকেয়ে ভস।

