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 ে�েন চড়বার সময় েতমন িভড় িছল না। নয়ন মাথায় মােলর েপ� সহ অ� 
আয়ােসই কামরার িভতের েপৗঁেছ যায়। েপ� নািমেয় পােশ েরেখ উে%া িদেকর েগেট 
িগেয় বেসও পেড়। ে�ন গ(ব )*ােনর িদেক এেগায়, যা-ীর িভড়ও েবেড় চেল। /েম 
দম ব0 হওয়া অব*া। নতুন যা-ীেদর 23ে4 )র অভাব ঘেট। তারা নয়েনর আরাম 
েদেখ কটুি6 কের। নয়ন আবার েপ� মাথায় উেঠ দাঁড়ায়। টাল েখেয় নয়ন পেড় 
পােশর েলােকর গােয় ওপের। র6বণ9 েপাশােক আপাদম:ক ঢাকা এক সাধু। মখু ভিত9  
অেগাছােলা দািড়-েগাফঁ। কপােল বড় �প, লাল িসদঁেুরর। মাথায একটা বাঁেশর ঝুিড়। 
েসটাও লাল শালুেত ঢাকা। টাল েখেয় নয়েনর ধা@া সামেল িবড় িবড় কের েযন 
অিভসAাত কের েস নয়নেক। 

 নয়ন েমেন েনয় েস অিন3াকৃত অপরাধ কের েফেলেছ। বেল, সাধুবাবা, মাফ 
িকিজেয়। বDত িভড় হ )ায় েতা। সাধুবাবা তােক সিত )ই মাপ কের দ )ায় মৃদ ু হািস 
েঠাঁেট ঝুিলেয় িদেয়। মুেখ বেল, Eক আেছ বাবা। এত েলাক। ধা@াধাি@ েতা হেবই। 
িভেড় ঠাসা ে�ন ছুেট চেল। নয়ন ঘাড় ঘুিরেয় বাইের তািকেয় ঝুঝেত পাের তার 
েFশন আসেছ এবার। েপ�র মাল হেরনমুিদর েদাকােন তার েপৗঁেছ েদবার কথা িছল 
গত স0 )ায়। পােরিন। কথা িদেয়িছল আজ সকােলই েপৗঁেছ েদেব। েতা েস সকালও 
েপিরেয় েগল। ে�েন যা িভড়, নামেত না পারেল ব )বসা েচৗপাট। তার সামেন েসই 
সাধুবাবা। েস-ও েগট মেুখা। নয়ন তার িপেঠ আলেতাভােব Gঁেতা েদয়, সাধুবাবা 
নামেব েতা? 

 সাধুবাবা উHর েদয়, হ )াঁ বাবা। নাহেল িক েগটমুেখা Gঁিতেয় চিল? IJটা েবশ 
েবাকার মেতা হেয় েগেছ বুঝেত পাের নয়ন। তাই এবার বেল, তােতা বেটই। িকK 
নামেবা কীভােব? তুিম নামেল আমারও নামা হেব। তুিমই ভরসা। সাধুবাবা মাথার 
ওপর হাত তুেল বেল, আিম না বাবা। ওই ওপরওয়ালা ভরসা। ৈধয9 ধেরা। িতিনই 
সব ব )ব*া করেবন। নয়ন ভােব ওপরওয়ালার Iিত সাধুবাবার অগাধ ভি6! িকK 
নয়েনর েচােখ অিবMাসী দিৃN। েস উশখুশ কের। ে�েনর গিত কমেত থােক। আর 
বড়েজার আধ িমিনট। তার মেধ )ই তােক েপ�সহ নামেত হেব। নয়ন দ )ােখ সাধুবাবা 
মাথার ঝুিড়র লাল ঢাকনাটা G�েয় একপােশ করল। সেOসেOই তার হাত জিড়েয় 
িহলিহিলেয় উেঠ এল হাত খােনক লPা এক কালনািগনী। েস�র সারা অেO িবিচ- 
বেণ9র েফাঁটা। েদখেত েবশ। িকK তাই বেল িভেড়র ে�েন কালনািগনী! তার মেতা 



আেশপােশর সবারই নজের পেড় েসই সাপ। এক িনিমেষ সাধুবাবার চারপােশর িভড় 
হালকা হেয় যায়। সাধুবাবার িপেছ িপেছ নয়নও অনায়ােস েনেম যায়। 

 সাধুবাবা Rাটফেম9 ঝুিড় নামায়। লাল শালুেত আবার ঢাকা পেড় কালনািগনী। 
নয়নও মাথার েপ� নািমেয় গামছা িদেয় মুখ মুেছ েনয়। সাধুবাবা মচুিক েহেস বেল, 
বাবা, েদখেল েতা ওপরওয়ালাই আমার ভরসা। 

 


