বছর েশেষ িনেজেদর কথা িদেয় িচিঠ েলখার কাজিট কখন r হেয়িছল জািন না। তেব আমােদর
'বড়িদেনর িচিঠ' eবার 25 বছের পা িদেc। আমরা ঘর েবঁেধিছ 1991 েত। pথম বছেরর ঘর বাঁধার গl
িদেয় r কেরিছলাম বড়িদেনর িচিঠ েসi িবরানbiেত। ei পঁিচশ বছের েকবল dবার িচিঠ েলখা হয়িন।
েসi েয মা চেল েগেলন 2000 সােল, আর 2001 e আমরা েscায় pবাসী হলাম। তাi পঁিচশ বছেরর িহসােব িচিঠ িলেখিছ 23িট।
বড়িদেনর িচিঠ আমােদর পিরবােরর িনয়ম হেয় uেঠেছ। আমােদর িচিঠgেলােত জিড়েয় িছল আমােদর আর ঋভু, ঋিষতার েবেড়
uঠার গl। সারা বছেরর বয্sতায় িপেছ িফের েদখার সময় না হেলo oi িচিঠgেলা িলখেত িগেয় মেন হেয়েছ েবঁেচ থাকা মn নয়।
পঁিচশ বছের আমােদর িpয়জেনরাo আবদার করা িশেখেছ। িচিঠ েপেত েদরী হেলi েফান েবেজ uেঠ, 'েতামােদর বড়িদেনর িচিঠ
েতা eখেনা েপলাম না।' আমরা আনn আর কৃতjতা নােমর নদীেত সাঁতার কািট আর বিল, 'eiসব ভােলাবাসা িমেথয্ নয়।'
আমােদর িচিঠgেলার শbমালায় জিড়েয় িছল ঋভু আর ঋিষতােক িনেয় আমােদর িবsেয়র কথা। ei বাcা dেটার জনয্ eেতা
আদর জেম িছল- oরা না eেল আমরা েটরi েপতাম না। oেদর েছেড় ভােলা খাবার েখেত পাির না, েকাথাo েযেত পাির না। ei
dজন মানুষ কেব আমােদর বদেল িদেয়েছ। ঋভু বড় হেয়েছ। ভারী গলায় বেল, 'েতামরা dজন েকাথাo যাo। েতামােদর o জীবন
আেছ।'
আমরা dজন মুখ চাoয়া-চাoিয় কির। আমােদর বাcািট কেব eেতা বেড়া হেলা?
েমৗসুমী বেল, 'আমােদর আলাদা আর েকােনা জীবন েনi ের বাcা।' eেত ঋিষতা ভারী খুশী হয়। oর কড়া িনেদর্শ, 'েতামরা বুেড়া
হেল আমার সােথ থাকেব। আমার েববীgেলা েতামােদর কােছ িদেয় আিম ঘুরেত যাব।' েমেয়র পাকা িহসাব েদেখ মািটর্ন eখনi গাি
- েবাচকা েরডী করেছ। o নািক বেন িগেয় থাকেব। ঋিষতা বাবােক জাপেট ধের, 'বাবা, তুিম আমার সােথi থাকেব। আমােদর
িksমােসর েকক বানােব, িksমাস েলটার িলখেব।' আমােদর ei িচিঠ েলখার েখলা েয কখন বাcািটর মেন েগঁেথ েগেছ আমরা
েটর পাiিন। েক জােন মািটর্ন হয়েতা eর পর নািত-পুিতর গl িদেয় বছর েশেষর িচিঠ িলখেব।
ঋিষতা েযন হঠাৎ কেরi লmা হেয় েগেলা। েমৗসুমীেক ছািড়েয় েগেছ। aনয্ সবিকছুেত আgেহর ভাটা পড়েলo েনট বল েখলায় kািn
েনi। আমােদর েগেছা েমেয় eবার sুেল হাuজ কয্ােpন হেয়েছ। eখন sুেল যাবার জনয্ েভার সকােল uেlা আমােদর তাড়া
কের। oর েয িকেস েঝাঁক তা eখেনা বুঝা েগল না। আমরাo পণ কের বেস আিছ। েদিখ o কখন িনেজর পছেnর িবষয়িট েবেছ
েনয়। eকবার েতা সারা বািড় মােছর বাcা িদেয় ভের েফলেলা। ঘের, বাiের - সব জায়গায় েকবল মােছর েপানা। তারপর eেক oেক েডেক মাছ েদয়া r করেলা। িকছুিদন পর েলখােলিখ r করেলা। েমেয়িট েবশ িলখেত পাের। aবsা েদেখ মেন হেc
গেlর বi না েবর কের ছাড়েব না।
ঋভু d'মাস েpসেমn করার জনয্ মরেkা আর লnেন েগল। েছেলেক d’ মাস না
েদেখ েমৗসুমী aিsর। আর েছেল েpসেমn েশষ কের iuেরাপ টুয্র করেত
েবrেলা। ঋভুর ডাkার হেত আর কেয়ক বছর বাকী। েছেল ডাkার হবার সােথ
সােথ েমৗসুমীর নািক 'েছেল েবৗ েদখার' aসুখ হেব। আর েসi িচিকৎসা েকবল
ঋভুi করেত পারেব। েমৗসুমীর ei আবদাের ঋভুর আপুমিন েযাগ েদয়। িতিনo
নািত েবৗ েদখেত চান। েদিখ েছেল সুনািমর মেতা ei আবদার িক ভােব ময্ােনজ
কের। আমরা ভািব মn হয় না।
ঋিষতা িকছুিদন আেগ বাংলােদেশ িগেয়িছল oর কািজন eর িবেয়েত। িবেয়র
aনু ােন মেজ িগেয় ঋিষতা েতা eখন চােc েয দাদার িবেয় বাংলােদেশi েহাক।

ঋিষতার সােথ েযাগ িদেয়েছ oর আপুমিন। aবশয্ েযাগ না িদেয় িক আর uপায়
আেছ? ঋিষতা েতা সারাkণ আপুমিনেক তটs কের রােখ। বয়েসর কারেণ েমৗসুমীর
মা eখন আর আেগর মেতা েদৗড়ােত পাের না। মােঝ মােঝ eকিট লািঠ িনেয় হাঁেটন।
eেত ঋিষতার িচnা aেনক েবেড় েগেছ। আপুমিনেক eকা েকাথাo েযেত িদেব না।
বাiের েগেল আগেল রাখেব। আর বািড়েত eেল সারাkণ শাসেন রাখেব। oর
আপুমিনo কম যায় না। খািল েপেট sুেল েযেত িদেব না, ঘুমােত িদেব না। eক
খাবার না েখেল - মুহূেতর্i aনয্ খাবার ৈতরী কের িদেব। oেদর আপুমিনর আদর ei
িভন েদেশ েযন eক টুকেরা বাংলােদশ। আমােদর বাcাgেলা ভাগয্ িনেয় জেnেছ।
নতুবা ei aেচনা বাতােসo েকমন বাংলােদেশর আদের লুেটাপুিট খােc। আমরাo বিল - েবেড় uেঠা eমন আদর আর uেম।
েমৗসুমী েতা পারেল pিতিদনi চাকির েছেড় েদয়। িকnt েযi েদেখ oর জনয্ কত মিহলা তােদর িভতের লুিকেয় থাকা শিk আিব ার
করেছ, তখিন o মন বদলায়। oi মানুষgেলা oেক েটেন িনেয় যায় কােজর মােঝ। িকছুিদন আেগ বাংলােদেশ ঘুের eেলা। eেতা
al সমেয় িক আর মন ভের ? মাt d সpাহ িছল। eর মেধয্ ািফক জয্াম েতা aেধর্ক সময় েখেয় িনেয়েছ। ভাঙা মন িনেয় িফের
eেস ভাবেছ - কেব লmা ছুিট িনেব! aেনকিদন নাটক করা হয়িন। eবার আমরা dজন িঠক করলাম আবার নাটক করেবা। ei
বছেরi মে আমােদর নতুন নাটক আসেব। নাটেকর েশষ aংশ েলখা eখেনা বািক। আগামী বছেরর মাঝামািঝ সমেয় িরহাসর্াল আর
েশেষর িদেক pদশর্নী। আমরা নাটক িনেয় আসেবা খুব শীg।
ei বছরিট আমােদর েবশ ভাল েকেটেছ। সারা বছর আনেn েমেত uঠার কত গl আেছ আমােদর।
আমােদর সnােনরা বড় হেc আর আমরা বুেড়া হিc। েমৗসুমী eখনi ভােব বুেড়া বয়েস িক করেব? মািটর্ন বেল আমরা বুেড়া হিc
না। আমরাo েবেড় uঠিছ- আমােদর আনn আর ভােলা থাকার গেl। গাছ যত বেড়া েহাক- পাতাgেলা েতা সবুজ থােক। েসi
পাতা ঝেড় আবার নতুন পাতা গজায়। আমােদর বুেড়া হবার সময় েকাথায়?

আপনারাo সবুজ থাকুন।
েমামবািতর মেতা jেল থাকুন।
আপনার আেলায় পােশর মানুষিট নতুন কের েজেগ uঠুক।
আমােদর ভােলা থাকার গেl aেনয্রাo ভােলা থাকুক।
িকংবা আপনােদর ভােলাবাসার গেl আমরাo ডুেব থািক।
নতুন বছর আমােদর সবার জনয্ ম ল বেয় আনুক।
বড়িদন eবং নতুন বছেরর েভcা।
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