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ভূহমকা 
হিমুমক হনময় কতগুহল বই হলমখহি হনমজও জাহন না। মন ফমজাজ খারাপ থাকমলই 
হিমু হলখমত বহস । মন হিক িময় যায়। ফবহশ ফলখার েল সব সময় শুভ িয় না। 
আমার ফেমত্রও িয় হন। অমনক জায় ামতই লযামজ ফ াবমর কমর ফেমলহি। হিমুর 
পাঞ্জাহবর পমকট থামক না অথচ একটা বই-এ হলমখহি ফস পমকট ফথমক টাকা ফবর 
করল। হিমুর মামজদা খালা এক বই-এ িময় ফ মলা মামজদা েুপু। তমব হিমু ফয হিক 
আমি তামতই আহম খুহশ । হিমু হিক আমি, হিমুর জ ৎ হিক আমি। তার বয়স 
বাড়মি না। ফস বদলামচ্ছ না। এই আনন্দ সাংবাদ হদময় ভূহমকা ফশষ করহি।  

সব হিমুমক বহন্দ কমর ফয প্রকাশক হবশাল হিমু সমগ্র ফবর করমলন তামক (মহনরুল 
িক, অননযা) ধনযবাদ।  
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১ 
       এযাই ফিমল, এযাই ।  
       আহম হবরক্ত িময় তাকালাম। আমার মুখভরহত দাহড়ম াোঁে ।  াময় চকচমক িলুদ 
পাঞ্জাহব। পর পর হতনটা পান ফখময়হি বমল ফিাোঁট এবাং দাত লাল িময় আমি। িামত 
হস ামরট । আমামক ‘এযাই ফিমল’ বমল িাকার ফকামনাই কারণ ফনই। হযহন িাকমিন 
হতহন মধযবয়স্কা একজন মহিলা । ফচামখ ফসানাহল ফেমমর চশমা। তার সমে আমার 
একহট বযাপামর হমল আমি। হতহনও পান খামচ্ছন। আহম বললাম, আমামক হকিু বলমিন?  
      ফতামার নাম হক টুটুল ?  
      আহম জবাব না হদময় হকিুেণ চুপচাপ দাোঁহড়ময় রইলাম। এই মহিলামক আহম 
আম  কখমনা ফদহখহন। অথচ হতহন এমন আগ্রি হনময় তাহকময় আমিন। মমন িমচ্ছ 
আহম যহদ বহল – “িযাোঁ আমার নাম টুটুল” তািমল িুমট এমস আমার িাত ধরমবন।  
       কথা বলি না ফকন? ফতামার নাম হক টুটুল?   
       আহম একটু িাসলাম ।  
       িাসলাম এই আশায় ফযন ধরমত পামরন আহম টুটুল না। িাহসমত খুব সিমজই 
মানুষমক ফচনা যায়। সব মানুষ ভহেমত কাোঁমদ হকন্তু িাসার সময় এমকক জন এমকক 
রকম কমর িামস। আমার িাহস হনশ্চয়ই ঐ টুটুমলর িাহসর মমতা না।  
       আশ্চমযথর বযাপার, এই ভদ্রমহিলা আমার িাহসমত আমরা প্রতাহরত িমলন । 
ফচাখমুখ উজ্জ্বল কমর বলমলন, ওমা, টুটুলই ফতা!  
     ভাবহিলাম হতহন আমার হদমক িুমট আসমবন। তা না কমর িুমট ফ মলন রাস্তার 
ওপামশ পাকথ-করা  াহড়র হদমক। আহম শুনলাম হতহন বলমিন, ‘ফতামক বহলহন ও টুটুল। 
তুই ফতা হবশ্বাস করহল না। ওর িাোঁটা ফদমখই আহম ধমর ফেমলহি। ফকমন দুমল দুমল 
িাোঁটমি।  
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      ড্রাইভার  াহড় ঘুহরময় রাস্তার এপামশ হনময় এল। ড্রাইভামরর পামশর হসটটা খাহল 
। ভদ্রমহিলা আমার হদমক তাহকময় বলমলন, টুটুল, উমি আয় । আহম উমি পড়লাম।  
     বাইমর চচত্র মামসর িা-িা ফরাদ। আমামক ফযমত িমব োমথম ট। বামস উিমলই 
মানুমষর  াময়র  মে আনার বহম আমস। কামজই ফযমত িমব ফিোঁমট ফিোঁমট। খাহনকটা 
হলেট পাওয়া ফ মল মন্দ কী! আহম ফতা ফজার কমর  াহড়মত ফচমপ বহস হন! তািাড়া  
    আমার হচোর সূতা ফকমট ফ ল। ভদ্রমহিলার পামশ বমস থাকা ফমময়হট বলল, মা, 
এ টুটুল ভাই নয়। 
    আহম ঘাড় ঘুহরময় ফমময়হটর হদমক তাহকময় হিক আম র ভহেমত িাসলাম । ফয িাহস 
হদময় ফমময়র মামক প্রতাহরত কমরহিলাম, ফসই িাহসমত ফমময়হটমক প্রতাহরত করার 
ফচষ্টা। ফমময় প্রতাহরত িমলা না। এই যুম র ফমময়মদর প্রতাহরত করা খুব কহিন। ফমময়হট 
হিতীয়বার আম র ফচময়ও কহিন  লায় বলল, মা, তুহম কামক তুমলি ? এ টুটুল ভাই 
নয়। িমতই পমর না। এ অনয ফকউ । 
    ড্রাইভার বারবার সমন্দিজনক ফচামখ আমার হদমক তাকামচ্ছ। আহম অতযে িাণ্ডা 
 লায় বললাম, সামমন ফচাখ ফরমখ  াহড় চালাও, এযাকহসমিন্ট িমব। 
    ড্রাইভার আমার  লা এবাং কথা শুমন িতভম্ব িময় ফ ল। সম্ভবত তামক ফকউ তুহম 
কমর বমল না। আমার মমতা সাজমপাশামকর একজন মানুষ অবলীলায় তামক তুহম 
বলমি এটা তার পমে িজম করা কহিন। 
    ফমময়র মা বলমলন, আচ্ছা, তুহম টুটুল না ? 
    না।  
    ফমময়হট কহিন  লায় বলল, তািমল টুটুল ফসমজ  াহড়মত উমি বসমলন ফয ? 
    টুটুল ফসমজ  াহড়মত উিমত যাব ফকন ? আপনার মা উিমত বলমলন। উিলাম। 
ফমময়হট তীব্র  লায় বলল—ড্রাইভার সামিব,  াহড় থামান ফতা। ইনামক নাহমময় হদন। 
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    যা ফভমবহিলাম, তাই। এই ড্রাইভারমক আপহন কমর বমল । ড্রাইভার মমন মমন 
িয়মতা এরকম হুকুমমর জমনযই অমপো করহিল। ফস প্রায় সমে সমে  াহড় থাহমময় 
ফেলল। বড় সামিবমদর মমতা ভহেমত বলল, নামমন।  
     াহড় ফথমক ফজার কমর নাহমময় ফদমব - এটা সিয করা ফবশ কহিন। তমব এ জাতীয় 
অপমান সিয করা আমার অভযাস িময় আমি। আমামক এবাং মহজদমক একবার এক 
হবময় বাহড় ফথমক ফবর কমর হদময়হিল। কমনর এক আত্মীয় হচহবময় হচহবময় বমলহিল, 
জামনন, আমরা আপনামক পুহলমশ িযান্ডওভার করমত পাহর। ভদ্রমবশী ফজামচারমক 
হকভামব িাণ্ডা করমত িয় আহম জাহন। ফসই অপমামনর তুলনায়  াহড় ফথমক ফবর কমর 
ফদয়া ফতা হকিুই না। 
    ড্রাইভার রুে  লায় বলল, ব্রাদার নামুন। 
    সূমযথর ফচময় বাহল  রম এমকই বমল। আহম ড্রাইভারমক সপূণথ অগ্রািয কমর 
ফমময়হটর হদমক তাহকময় বললাম, আহম োমথম মট যাব। ঐখামন ফকামনা এক জায় ায় 
নাহমময় হদমলই িমব। 
    আমরা োমথম মটর হদমক যাহচ্ছ না । 
    ফকামনা হদমক যামবন ? 
    তা হদময় আপনার কী দরকার— নামুন বলহি। 
    না নামমল কী করমবন ? 
    আহম এইবার ভদ্রমহিলার হদমক তাহকময় িাসলাম। আমার মমন েীণ আশা, 
ভদ্রমহিলা বলমবন, এই ফিমল ফযখামন ফযমত চায় ফসখামন নাহমময় হদমলই িয়। এত 
কথার দরকার কী ? ভদ্রমহিলা তা করমলন না। হতহন অতযে অপ্রস্তুত ফবাধ করমিন। 
অপরাধী ভহেমত ফমময়র হদমক তাকামচ্ছন। সম্ভবত হতহন ফমময়মক ভয় পান। আজকাল 
অহধকাাংশ মাময়রাই ফমময়মদর ভয় পায় ।  
    ড্রাইভার বলল, নামমত বলমি, নামমন না।  
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    আহম হুাংকার হদময় উিলাম, চুপ বযাটা োহজল। এক চড় হদময় ফচায়াল ফভমে ফদব। 
আমামক হচহনস ? হচহনস তুই আমামক ?  
    ড্রাইভামরর ফচাখমুখ শুহকময় ফ ল। বড়মলামকর ড্রাইভার এবাং দামরায়ান এরা খুব 
ভীতু প্রকৃহতর িয়। সামানয ধমকাধমহকমতই এমদর হপমল চমমক যায়। আমার কামধ 
একটা শাহেহনমকতনী বযা । অতযে  ভীর ভহেমত বযাম  িাত ঢুহকময় ফিাট্ট ফনাট বইটা 
ফচমপ ধরলাম। ভাবটা এরকম ফযন ফকামনা ভয়াবি অন্ত্র আমার িামত। আহম ড্রাইভামরর 
হদমক তাহকময় শীতল  লায় বললাম, এই বযাটা,  াহড় স্টাটথ ফদ। আজ আহম ফতার 
বামপর নাম ভুহলময় ফদব।  
    ড্রাইভার সমে সমে  াহড় স্টাটথ হদল। এই বযাটা ফদখহি ভীতুর যম। বারবার আমার 
বযা টার হদমক তাকামচ্ছ। আহম বললাম, সামমনর হদমক তাহকময়  াহড় চালা িারামজাদা। 
এযাকহসমিন্ট করহব ।  
    আহম এবার ফপিমনর হদমক তাকালাম। কড়া  লায় বললাম, আদর কমর  াহড়মত 
তুমল পমথ নাহমময় ফদয়া, এটা ফকামনা ধরমনর ভদ্রতা? 
   ভদ্রমহিলা বা তার ফমময় দুজমনর ফকউই কথা বলল না। ভয় শুধু ড্রাইভার একা 
পায়হন—এর দুজনও ফপময়মি। ফমময়টামক শুরুমত ফতমন সুন্দর মমন িয়হন। এখন 
ফদখমত ফবশ ভামলা লা মি।  াহড়- চড়া  ফমময়গুহল সবসময় এত সুন্দর মমন িয় ফকন? 
তমব এই ফমময়টার  াময়র রে কম েরসা িমল ভামলা িমতা। ফচাখ অবহশয সুন্দর। 
এমনও িমত পামর, ভয় পাওয়ার জমনয সুন্দর লা মি। ভীত িহরণীর ফচাখ ফযমন সুন্দর 
িয়, ভীত তরুণীর ফচাখও ফবাধিয় সুন্দর িয়। ভয় ফপমলই িয়মতা -বা ফচাখ সুন্দর িময় 
যায় ।  
    আহম হস ামরট ধরামত ধরামত বললাম,  াহড়মত খাহনকটা ঘুরব। জাস্ট ইউহনভাহসথহট 
এলাকায় একটা চক্কর হদময় তারপর যাব োমথম ট ।  
    ফকউ ফকামনা কথা বলল না।  
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    আহম বললাম,  াহড়মত ফকামনা  ান ফশানার বযবস্থা ফনই? ড্রাইভার, কযামসট দাও 
ফতা ।  
    ড্রাইভার কযামসট চালু কমর হদল । ফভমবহিলাম ফকামনা ইাংমরহজ  ান ফবাধিয় 
বাজমব। তা না। নজরুল  ীহত । 

িায় মহদনাবাসী ফপ্রমম ধর িাত মম 
    িক্টর অঞ্জলী ফঘামষর  াওয়া। এই  ানটা আমার পিন্দ, রূপামদর বাসায় শুমনহি। 
 ানটায় আলাদা একধরমনর মজা আমি। ফকমন জাহন কাওয়াহল- কাওয়াহল ভাব ।  
     াহড় আচমকা ফব্রক কমষ ফথমম ফ ল। আহম হকিু ফবািার আম ই ড্রাইভার হুট 
কমর ফনমম ফ ল। তামক যতটা হনমবথাধ মমন করা িময়হিল, ফদখা যামচ্ছ ফস তত হনমবথাধ 
নয়। ফস  াহড় থাহমময়মি ফমাটর সাইমকমল বমস-থাকা একজন পুহলশ সামজথমন্টর  া 
ফঘমস । ফচাখ বড় বড় কমর কী সব বলমি। অঞ্জলী ফঘামষর  ামনর কারমণ তার কথা  
ফবািা যামচ্ছ না।  
    পুহলশ সামজথন্ট আমার জানালার কামি এমস বলল, নামুন ফতা । 
    আহম নামলাম । 
    ফদহখ বযাম  কী আমি। 
    আহম ফদখালাম । 
    একটা ফনাটবই। দুটা বল পময়ন্ট, শীষ ভাো ফপনহসল। পাোঁচ টাকা হদময় ফকনা এক 
পযামকট হচপস । 
    পুহলশ সামজথন্ট ভদ্রমহিলার হদমক তাহকময় বলমলন, আপহন হক এর হবরুমে ফকামনা 
েরমযাল কমমেইন করমত চান ? ভদ্রমহিলা তার ফমময়র হদমক তাকামলন। ফমময়হট 
বলল, অবশযই চাই। আহম জাহস্টস এম. ফসাবিান সামিমবর ফমময়। এই ফলাক 
আমামদর ভয় ফদখাহচ্ছল। মাস্তাহন করহিল। 
    আপনামদর কমমেইন থানায় করমত িমব। রমনা থানায় চমল যান। 
    এখন ফতা ফযমত পারব না । এখন আমরা কামজ যাহচ্ছ। 
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    কাজ ফসমর আসুন। আহম এমক রমনা িযান্ডওভার কমর ফদব। আসাহমর নাম জামনন 
ফতা ?   
    না।   
    পুহলশ সামজথন্ট আমার হদমক বলল, এযাই, ফতার নাম কী ? 
    আহম স্তহম্ভত িময় ফ লাম । আমামক আপহন বলমি, এখন সুন্দর একটা ফমময়র 
সামমন তুই কমর বলমি! 
    এযাই ফতার নাম বল । 
    আহম উদাস  লায় বললাম, আমার নাম টুটুল।  
    পুহলশ সামজথন্ট ভদ্রমহিলার হদমক তাহকময় বলল, ভুল নাম হদমচ্ছ – যাই ফিাক, 
এই নামমই বুহকাং িমব। িারামজাদারা ইদানীাং ফসয়ানা িময়মি। হকিুমতই কামরক্ট নাম 
বলমব না। হিকানা ফতা বলমবই না। 
    হবশাল কামরা  াহড় হুশ কমর ফবর িময় ফ ল। োমথম মট যাওয়া আমার হবমশষ 
দরকার– ইহন্দরা ফরামি আমার বড়েুপুর বাসায় দুপুমর খাওয়ার কথা। ফসই খাওয়া 
মাথায় উিল। সামজথন্ট আমামক িাড়মব না। রমনা থানায় চালান করমব, বলাই বাহুলয। 
জাহস্টমসর নাম শুমনমি। বড় কামরার নাম শুনমল এমদর হুোঁশ থামক না। 
    আহম এক পযামকট হস ামরট হকমন ফেললাম। িাজমত থাকমত িমল সমে হস ামরট 
থাকা ভামলা । আমার ধারণা হিল সামজথন্ট তার ফমাটর সাইমকমলর ফপিমন আমামক 
বহসময় থানায় হনময় যামব। তা করল না। আজকাল পুহলশ খুব আধুহনক িময়মি। পমকট 
ফথমক ওয়াহক-টহক ফবর কমর কী বলমতই পুহলমশর হজপ এমস উপহস্থত। অহবকল 
হিহন্দ মুহভ । 
    সপূণথ হনমজর ফবাকাহমমত দাওয়াত খাবার বদমল থানায় যাহচ্ছ। ফমজাজ খারাপ 
িওয়ার কথা। আশ্চমযথর বযাপার, খারাপ িমচ্ছ না। বরাং মজা লা মি। অঞ্জলী ফঘামষর 
 ামনর পুমরাটা ফশানা িমলা না এইজমনয অবহশয আেমসাস িমচ্ছ। িায় মহদনাবাসী বমল 
চমৎকার টান হদহচ্ছল । 
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    থানার ওহস সামিমবর ফচিারা ফবশ ভামলা ।  
    ফমজাজও ফবশ ভামলা। ফচইন ফমাকার । ক্রমা ত ফবনসন অযান্ড ফিমজস ফটমন 
যামচ্ছ। বাজামর এখন সত্তর টাকা কমর পযামকট যামচ্ছ। হদমন হতন পযামকট কমর িমল 
মামস কত িয় ? দুমশাদশ গুণন হতহরশ। ি-িাজার হতনশ । একজন ওহস সামিব 
ফবতন পান কত, এক োোঁমক ফজমন হনমত িমব।  
    ওহস সামিবরা শুরুমত প্রশ্ন কমরন ভাব বামচয। শুরুর কময়কহট প্রমশ্ন ফজমন হনমত 
ফচষ্টা কমরন আসাহম ফকামনা সামাহজক অবস্থায় আমি। তার ওপর হনভথর কমর আপহন 
তুহম বা তুই বযবহৃত িয়।  
    ওহস সামিব বলমলন, কী নাম ?  
    ফচৌধুরী খামলকুজ্জামান। িাকনাম টুটুল।  
    কী করা িয় ?  
    সাাংবাহদকতা কহর।  
    ফকান পহত্রকায় ?  
    হবমশষ ফকামনা পহত্রকার সমে জহড়ত নই। েী লযান্স সাাংবাহদকতা। ফযখামন সুমযা  
পাই ঢুমক পহড়। টুটুল ফচৌধুরী নামম পা িয়। িয়মতা আপনার ফচামখ পমড়মি। পুহলমশর 
ওপর একটা হেচার কমরহিলাম। 
    কী হেচার ?  
    হেচামরর হশমরানাম িমচ্ছ—একজন পুহলশ সামজথমন্টর হদনরাহত্র। সকাল ফথমক সেযা 
পযথে তামক কী করমত িয় তাই হিল হবষয়। অবহশয এক োোঁমক খুব িযামমহজাং কময়কটা 
লাইন ঢুহকময় হদময়হিলাম।  
    ফযমন ?  
    বমলহিলাম, এই পুহলশ সামজথন্ট তার একহট কমথমুখর হদমন হতন পযামকট ফবনসন 
অযান্ড ফিমজস পান কমরন। হতহন জাহনময়মিন, ফটনশন দূর করমত এটা তার প্রময়াজন। 
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অবশযই হতহন খুব ফটনশমনর জীবনযাপন কমরন। এই বাজামর হদমন হতন পযামকট কমর 
ফবনসন ফখমল মামস ি-িাজার হতনশ টাকার প্রময়াজন। আমামদর হজজ্ঞাসয— তার ফবতন 
কত ?  
    ওহস সামিব ভুরু কুোঁচমক আমার হদমক তাকামলন। আহম িাহসমুমখ বললাম, তমব 
ফশমষর লাইন হতনটা িাপা িয়হন। এহিটর সামিব ফকমট হদময়হিমলন। পুহলমশর হবরুমে 
ফকউ হকিু িাপামত চায় না।  
    ওহস সামিব শুকমনা  লায় বলমলন, আপনার হবরুমে অহভমযা  কী ?  
    আহম স্বহস্তর হনিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, আপহন কমর বলমি। সামাহজক স্বীকৃহত 
পাওয়া ফ ল। এখন চাইমল এক কাপ চা-ও চমল আসমত পামর। পুহলশরা উোঁচুদমরর 
আসাহমমদর ভামলা  খাহতর কমর । চা- ।হস ামরট খাওয়ায়  
    আপহন প্রমশ্নর জবাব হদমচ্ছন না। আপনার হবরুমে অহভমযা  কী ? 
    অহভমযা  ফয কী তা আহম হনমজই জাহন না। ওরা অহভমযা  করমল তারপর জানা 
যামব। নারী অপিরমণর অহভমযা  িমত পামর। 
    নারী অপিরণ ? 
    হজ। জাহস্টস সামিমবর স্ত্রী এবাং কনযামক হনময় ওমদর  াহড়মতই পালামত ফচষ্টা 
কমরহিলাম। মামির ফতমল মাি ভাজা বলমত পামরন। 
    ওহস সামিব থমথমম  লায় বলমলন, আপহন হক আমার সমে রহসকতা করার ফচষ্টা 
করমিন? দয়া কমর করমবন না। আহম আপনার ফচময়ও ফবহশ রহসক, কামজই অসুহবধা 
িমব। 
    হজ আচ্ছা, রহসকতা করব না। 
    আপহন ফকানার হদমকর ঐ ফবহিমত বমস থাকুন। 
    িাজমত পািামচ্ছন না ? 
    োইনাল অহভমযা  আসুক, তারপর পািাব। িাজত ফতা পাহলময় যামচ্ছ না। 
    এক কাপ চা হক ফপমত পাহর ? 
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    এটা ফকান ফরসু্টমরন্ট না।  
    ওহস সামিব  ম্ভীর মুমখ আমার বযাম র হজহনসপত্র ফদখমত লা মলন। ফনাটবইময়র 
পাতা ওলটামচ্ছন। আহম বললাম, ওটা আমার কহবতার খাতা। মামিমমধয কহবতা হলহখ।  
    তার মুমখর কাহিনয তামত একটুও কমল না। কহব শুমন ফমময়রা খাহনকটা দ্রবীভূত 
িয়। পুহলশ কখমনা িয় না। পুহলমশর সমে কহবতার হনশ্চয়ই বড় ধরমনর ফকামনা 
হবমরাধ আমি।   
    চুপচাপ বমস থাকা অমনমকর জমনযই খুব কষ্টকর। আমার জমনয িালভাত। শুধু 
ফিলান ফদবার একটু জায় া ফপমল আরাম কমর শরীরটা ফিমড় হদময় ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা 
বমস থাকমত পাহর। ফবহিমত ফিলান ফদয়ার বযবস্থা থামক না বমল একটু অসুহবধা িমচ্ছ, 
তমব ফসই অসুহবধাও অসিনীয় নয়। এইরকম পহরহস্থহতমত আহম আমার নদী-টা ফবর 
কমর ফেহল। তখন অসুহবধা িয় না। 
    নদী ফবর করার বযাপারটা সম্ভবত আপনামদর কামি পহরষ্কার িয়হন। একটু বযাখযা 
করমলই পহরষ্কার িমব । 
    ফিাটমবলার কথা। ক্লাস হসমে পহড়। হজওগ্রাহে পড়ান মহেজ সযার। হতহন ক্লামস 
ঢুকমল ফচয়ার- ফটহবলগুহল পযথে ভময় কামপ। সযার মানুষটা ফিাটখামটা হকন্তু িামতর 
থাবাটা হবশাল। আমামদর ধারণা, িাত্রমদর  ামল চড় বসাবার জমনয আল্লািতালা 
ফেশালভামব সযামরর এই িাত চতহর কমর হদময়মিন। সযামরর চমড়রও নানা নাম হিল—
রাম চড়, শযাম চড়, যদু চড়, মধু চড়। এর মমধয সবমচ’ কহিন চড় িমচ্ছ রাম চড়, 
সবমচ' নরমটা িমচ্ছ মধু চড়। 
    সযার ফসহদন পড়ামচ্ছন—বাাংলামদমশর নদ-নদী। ক্লামস ঢুমকই আমার হদমক আেুল 
বাহড়ময় বলমলন, এই, একটা নদীর নাম বল ফতা। চট কমর বল ।  
    মহেজ সযার ফকামনা প্রশ্ন করমল হকিুেমণর জমনয আমার মাথাটা পুমরাপুহর োোঁকা 
িময় যায়। কান ফভাোঁ ফভাোঁ করমত থামক। মমন িয়, মাথার খুহলর ফভতমর জমম-থাকা 

।হকিু বাতাস কামনর পরদা োহটময় ফবর িময় যামচ্ছ  
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    কী বযাপার, চুপ কমর আহিস ফকন ? নাম বল।  
    আহম েীণস্বমর বললাম, আহড়য়াল খাোঁ ।  
    সযার এহ ময় এমস প্রচণ্ড চড় বহসময় হদমলন। খুব সম্ভব রাম চড়। হুাংকার হদময় 
বলমলন, এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকমত ফতার মমন এল আহড়য়াল খাোঁ ? সবসময় 
োজলাহম ? কামন ধমর দাোঁহড়ময় থাক ।  
    আহম কামন ধমর সারাটা ক্লাস দাোঁহড়ময় রইলাম। ঘণ্টা পড়ার হমহনট পাোঁমচক আম  
পড়ামনা ফশষ কমর সযার ফচয়ামর হ ময় বসমলন। আমার হদমক তাহকময় বলমলন, কামি 
আয় ।  
    আমরকটা চড় খাবার জমনয আহম ভময় ভময় সযামরর কামি এহ ময় ফ লাম। হতহন 
হবষন্ন  লায় বলমলন, এখমনা কামন ধমর আহিস ফকন ? িাত নামা।  
    আহম িাত নামালাম। সযার েমা চাওয়ার ভহেমত বলমলন, ফতামক শাহস্ত ফদয়াটা 
অনায় িময়মি। খুবই অনযায়, ফতামক নদীর নাম বলমত বমলহি, তুই বমলহিস । আয়, 
আমরা কামি আয়, ফতামক আদর কমর ফদই।  
    সযার এমন ভহেমত মাথায় এবাং হপমি িাত বুলামত লা মলন ফয আমার ফচামখ পাহন 
এমস ফ ল । সযার হবব্রত  লায় ফতার কাি ফথমক সুন্দর একটা নদীর নাম শুনমত 
ফচময়হিলাম, আর তুই বলহল আহড়য়াল খাোঁ। আমার ফমজাজটা ফ ল খারাপ িময় । আচ্ছা, 
এখন সুন্দর একটা নদীর নাম বল ।  
    আহম শামটথর িাতায় ফচাখ মুিমত মুিমত বললাম, ময়ূরােী।  
    ময়ূরােী? এই নাম ফতা শুহন হন। ফকাথাকার নদী?   
    জাহন না সযার ।  
    এই নামম আসমলই হক ফকামনা নদী আমি ?  
    তাও জাহন না, সযার।  
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    সযার িালকা  লায় বলমলন, আচ্ছা থাক। না থাকমল ফনই। এটা িমচ্ছ ফতার নদী। 
যা জায় ায় হ ময় ফবাস । এমহনমতই ফতামক শাহস্ত হদময় আমার মনটা খারাপ িময়মি। 
তুই ফতা ফদহখ ফকোঁমদ ফকোঁমদ আমার মন- । আরখারাপটা বাড়াহচ্ছস   কাোঁহদ স না।  
    এই ঘটনার প্রায় বির হতন পর কযান্সামর দীঘথহদন ফরা মভাম র পর মহেজ সযার 
মারা যান। মৃতুযর কময়কহদন আম  সযারমক ফদখমত হ ময়হি। ফনাাংরা একটা ঘমর ফনাাংরা 
হবিানায় শুময় আমিন। মানুষ না— ফযন কহেন ফথমক ফবর করা হমশমরর মমী। সযার 
আমামক ফদমখ খুব খুহশ িমলন। উচু  লায় তার স্ত্রীমক িাকমলন, ওম া, এই ফিমলটামক 
ফদমখ যাও। এই ফিমলর একটা নদী আমি। নদীর নাম ময়ূরােী । 
    সযামরর স্ত্রী আমার প্রহত ফকামনারকম আগ্রি ফদখামলন না। মুখ ঘুহরময় চমল ফ মলন। 
সযার ফসই অনাদর পুহষময় হদমলন। দুবথল িামত ফটমন তার পামশ বসামলন। বলমলন, 
ফতার নদীটা ফকমন বল ফতা ?  
    আহম হনচু  লায় বললাম, আহম সযার হকিু জাহন না। ফদহখহন কখমনা।  
    তবু বল শুহন। বাহনময় বাহনময় বল ।  
    আহম লাজুক  লায় বললাম, নদীটা খুব সুন্দর।  
    আমর  াধা, নদী ফতা সুন্দর িমবই। অসুন্দর নদী বমল হকিু ফনই। আমরা হকিু বল।  
    আহম বলার মমতা হকিু ফপলাম না। চুপচাপ বমস রইলাম। 
 
    সযার ফযহদন মারা যান ফসই রাহত্রমতই আহম প্রথম ময়ূরােী স্বমে ফদহখ। ফিাট্ট 
একটা নদী । তার পাহন কামচর মমতা স্বচ্ছ। হনমচর বাহলগুহল পযথে েষ্ট ফদখা যায়। 
নদীর দুধামর দূবথাঘাসগুহল কী সবুজ! কী ফকামল! ঐ পামড় হবশাল িায়াময় নদীর 
একটা পাকুড়  াি। ফসই  ামি হবষণ্ণ  লায় একটা ঘুঘু িাকমি। ফসই িামক একধরমনর 
কান্না হমমশ আমি ।  
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    নদীর ধার ফঘোঁমষ পাহন হিটামত হিটামত ফিারাকাটা সবুজ শাহড় পরা একহট ফমময় 
িুমট যামচ্ছ। আহম শুধু এক িলক তার মুখটা ফদখমত ফপলাম। স্বমের মমধযই তামক 
খুব ফচনা, খুব আপন মমন িমলা। ফযন কত দীঘথ শতাব্দী এই ফমময়হটর সমে কাহটময়হি।  
    ময়ূরােী নদীমক একবারই আহম স্বমে ফদখই। নদীটা আমার মমনর ফভতর 
পুমরাপুহর  াোঁথা িময় যায়। এরপর অবাক িময় লেয কহর ফকাথাও বমস একটু ফচষ্টা 
করমলই নদীটা আহম ফদখমত পাই। তার জমনয আমামক ফকামনা কষ্ট করমত িয় না, 
ফচাখ বে করমত িয় না, হকিু না। একবার নদীটা ফবর কমর আনমত পারমল সময় 
কাটামনা ফকামনা সমসযা নয়। ঘণ্টার-পর- ঘণ্টা আহম নদীর তীমর  িাোঁহট । নদীর 
হিমশীতল জমল পা িুহবময় বহস । শরীর জুহড়ময় যায়। ঘুঘুর িামক ফচাখ হভমজ ওমি। 
    ঘুমুমচ্ছন নাহক ?  
    আহম ফচাখ ফমললাম । চারহদমক অেকার । আমর সবথনাশ! এতেণ পার কমরহি। 
ওহস সামিব বলমলন, যান, চমল যান। জাহস্টস সামিমবর বাসা ফথমক ফটহলমোন 
কমরহিল । ওরা ফকামনা চাজথ আনমব না। You are free to go.  
    জাহস্টস সামিব হনমজই ফটহলমোন কমরহিমলন ? 
    না, তার ফমময় । 
    ফমময়টা কী বলল, দয়া কমর বলমবন ?  
    বলল, ধমক- ধামক হদময় ফিমড় হদমত।  
    তািমল দয়া কমর ধমক- ধামক হদন। তারপর যাই ।  
    ওহস সামিব ফিমস ফেলমলন । পুহলমশর ফয এমকবামরই রসমবাধ ফনই ফসটা হিক 
না। আহম উমি  দাোঁ ড়ামত দাোঁড়ামত বললাম, ফমময়টা হক তার নাম আপনামক বমলমি ?  
    িযাোঁ বমলমি। মীরা হকাংবা মীরু এই জাতীয় হকিু। 
    আপহন হক হনহশ্চত ফয ফস জাহস্টস এম. ফসাবিান সামিমবর ফমময় ? অনযমকউও 
ফতা িমত পামর। আপহন একটা উমড়া ফটহলমোন কল ফপময় আমামক ফিমড় হদমলন, 
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তারপর জাহস্টস সামিব ধরমবন আপনামক, আইমনর পযামচ ফেমল অবস্থা কাহিল কমর 
ফদমবন। 
    ভাই, আপহন যান ফতা। আর শুমনন, একটা উপমদশ ফদই। পুহলমশর সমে এত 
হমথযা কথা বলমবন না। হমথযা বলমবন ভামলা মানুষমদর কামি। যা বলমবন তারা তাই 
হবশ্বাস করমব। পুহলশ ফকামনাহকিুই হবশ্বাস কমর না। ফখাোঁজখবর কমর। 
    আপহন আমার সপমকথ ফখাোঁজখবর কমরমিন ? 
    িযাোঁ। সাংবাদপমত্রর অহেসগুহলমত ফখাোঁজ হনময়হি। ফজমনহি, টুটুল ফচৌধুরী নামমর 
ফকামনা হে লযান্স সাাংবাহদক ফনই। 
    আপহন হক আমার মুচমলকা-েুচমলকা এইসব হকিু ফনমবন না? 
    না। এখন দয়া কমর হবমদয় ফিান। 
    আপনারা  াহড় কমর আমামক হনময় এমসহিমলন। আহম হক আশা করমত পাহর না 
আবার  াহড় কমর নাহমময় হদময় আসমবন ? 
    ফকাথায় যামবন ? 
    োমথম ট । 
    চলুন, নাহমময় ফদব। 
    আহম িাহসমুমখ বললাম, আপনার এই ভদ্রতার কারমণ ফকামনা একহদন িয়মতা 
আহম আপনামক ময়ূরােীর তীমর হনমন্ত্রণ করব।  
    ওহস সামিব হবহমত িময় বলমলন, আপহন কী বলমলন বুিমত পারলাম না। 
    ঐটা বাদ হদন। সবহকিু বুমি ফেলমল ফতা মুশহকল। ভামলা কথা, আপহন ফিইহল 
ক-পযামকট হস ামরট খান তাহক জানমত পাহর ? 
    ওহস সামিব বলমলন, আপহন ফলাকটা ফতা ভামলা তযাদড় আমিন। দুই ফথমক আড়াই 
পযামকট লাম । 
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২  
    বড়েুপুর বাসায় দুপুমর যাবার কথা।  
    উপহস্থত িলাম রাত আটটায়। ফকউ অবাক িমলা না। েুপুর বড়মিমল বাদল 
আমামক ফদমখ উল্লহসত  লায় বলল, হিমুদা এমসি? থযাাংকস। অমনক কথা আমি, আজ 
থাকমব হকন্তু। আই হনি ইওর ফিল্প ।  
    বাদল এবার ইন্টারহমহিময়ট ফদমব। এর আম ও হতনবার হদময়মি। ফস পড়ামশানায় 
খুবই ভামলা। এস.এস.হস. ফত কটা ফলটার এবাং স্টার মাকথস ফপময়মি।ফবশ কময়  
সমসযা িময়মি ইন্টারহমহিময়মট। পরীো ফশষপযথে হদমত পামর না। মািামাহি জায় ায় 
তার একধরমনর নাভথাস ফব্রক িাউন িময় যায়। তার কামি মমন িয় পরীোর িল 
িিাৎ ফিাট িমত শুরু কমর । ঘরটা ফিাট িয় । পরীোথথীরাও ফিাট িয় । ফচয়ার-
ফটহবল সব ফিাট িমত থামক। তখন ফস ভময় হচৎকার হদময় ঘর ফথমক ফবর িময় 
আমস। বাইমর আসামাত্রই ফদমখ সব স্বাভাহবক। তখন ফস আর পরীোর িমল ফঢামক 
না। ফচাখ মুিমত মুিমত বাহড় চমল আমস । 
    হিতীয়বার পরীো ফদবার সময় অমনক িাক্তার ফদখামনা িমলা। অষুধপত্র খাওয়ামনা 
িমলা। ফসবারও একই অবস্থা। এখন আবার পরীো ফদমব। এবামর িাক্তামরর সমে 
যুক্ত িময়মি পীর-েহকর। বাদমলর  লায়, িামত, ফকামমর নানান মামপর তাহবজ িুলমি। 
এর মমধয একটা তাহবজ না-হক হজন-মক হদময় ফকািকাে ন র ফথমক আনামনা । 
ফকািকাে ন রীমত না- হস্তক হক হজন এবাং পরীরা থামক। আমার বড়েুপা ফঘার না
ধরমনর মানুষ এবাং ফবশ ভামলা িাক্তার। হতহনও হকিু বলমিন না। 
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    বাদমলরও ফদহখ আমার মমতা অবস্থা দাহড়-ম াোঁে  হজময় হুলসূ্থল। লম্বা লম্বা চুল। 
ফস খুহশ-খুহশ  লায় বলল, হিমুদা, আহম পড়ামশানা করহি। খাওয়াদাওয়া ফশষ কমর 
আমার ঘমর চমল আসমব।  
    পড়ামশানা িমচ্ছ ফকমন ? 
    ফিহভ িমচ্ছ। একই হজহনস হতন-চার বির ধমর পড়হি ফতা, এমকবামর িাড়া িাড়া 
িময় ফ মি। হিমুভাই, তুহম এমন িাকথ িলুদ পাঞ্জাহব ফকাথায় ফপমল ? 
     াউহিয়ায় । 
    োইন ফদখামচ্ছ। সন্নাসী-সন্নাসী লা মি – সন্নাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীমরর 
নীমচ একদা হিমলন সুপ্ত। 
    যা, পড়ামশানা কর। আহম আসহি।   
    কী আর পড়ামশানা করব। সব ফতা ভাজা ভাজা । 
    তবু আমরকবার ফভমজ ফেল। কড়া ভাজা িমব । 
    বাদল শব্দ কমর ফিমস উিল। ফসই িাহস ফিচহকর মমতা চলমতই থাকল। আহম 
অবাক িময় তাহকময় রইলাম। এই ফিমলর অবস্থা ফদহখ হদন হদন খারাপ িমচ্ছ। এতেণ 
ধমর ফকউ িামস ? 
    েুপু  ম্ভীরমুমখ খাবার এহ ময় হদমচ্ছন। মমন িমচ্ছ দুপুমর প্রচুর আময়াজন হিল। 
ফসই সব  রম কমর ফদয়া িমচ্ছ। ফপালাওময় টক-টক  ে । নষ্ট িময় ফ মি হকনা ফক 
জামন? আমার ফপমট অবহশয সবই িজম িময় যায়। ফপালাওটা মমন িমচ্ছ িমব না। কষ্ট 
ফদমব । 
    েুপু বলমলন, ফরাষ্ট আমরক হপস ফদব ? 
    দাও । 
    এত খাবারদাবামরর আময়াজন কী জমনয একবার হজমজ্ঞস করহল না ? 
    আহম খাওয়া বে কমর বললাম, কী জমনয ? 
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    আত্মীয়স্বজন যখন ফকামনা উপলমে ফখমত িামক তখন হজমজ্ঞস করমত িয় 
উপলেটা কী ? যখন আসমত বমল তখন আসমত িয় । 
    একটা িামমলায় আটমক পমড়হিলাম। উপলেটা কী ? 
    হরনহকর হবময়র কথা পাকা িমলা । 
    বাি, ভামলা ফতা । 
    েুপু  ভীর িময় ফ মলন। আহম ফখময়ই যাহচ্ছ। টক  ে ফপালাও এত খাওয়া হিক 
িমচ্ছ না, ফসটাও বুিমত পারহি। তবু হনমজমক সামলামত পারহি না। যা িবার িমব। 
েুপু শীতল  লায় বলমলন, একবার ফতা হজমজ্ঞস করহল না কার সমে হবময়, কী সমাচার 
। 
    ফতামরা হনশ্চয় ফদমখশুমন ভামলা হবময়ই হদচ্ছ। 
    তুই একবার হজমজ্ঞসও করহব না ? ফতার ফকামনা ফকৌতূিলও ফনই ? 
    আমর কী বল, ফকৌতুিল ফনই। আসমল এত েুধাতথ ফয ফকামনাহদমক মন হদমত 
পারহি না। দুপুমর খাওয়া িয়হন। ফিমল কমর কী ? 
    ফমহরন ইহঞ্জহনয়ার। 
    বল কী! তািমল ফতা মালদার পাহট। 
    েুপু রা ী  লায় বলমলন, ফিাটমলামকর মমতা কথা বলহব না ফতা, মালদার পাহটথ 
আবার কী ? 
    পয়সাআলা পাহটথ, এই বলহি। 
    িযাোঁ, টাকাপয়সা ভামলাই আমি। 
    শটথ না ফতা ? আমার ফকন জাহন মমন শটথ টাইমপর ফিমলর সামথ হরনহকর হবময় 
িমব । ফিমলর িাইট কত? 
    েুপুর মুখটা কাল িময় ফ ল। হতহন হনচু  লায় বলমলন, িাইট একটু কম। উোঁচু 
জুতা পরমল ফবািা যায় না। 
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    ফবািা না ফ মল ফতা ফকামনা সমসযাই ফনই। তািাড়া ফবোঁমট ফলাক খুব ইমন্টহলমজন্ট 
িয়। যত লম্বা িয় বুহে তত কম। আহম এখন পযথে ফকামনা বুহেমান লম্বা মানুষ 
ফদহখহন। সহতয বলহি। 
    েুপুর মুখ আমরা অেকার িময় ফ ল। তখন মমন পড়ল—কী সবথনাশ! েুপা হনমজই 
হবরাট লম্বা। প্রায় ি-েুট । আজ ফদহখ এমকর-পর-এক িামমলা বাহধময় যাহচ্ছ। 
    তুই যাবার আম  ফতার েুপার সমে কথা বমল যাহব। ফতার সমে নাহক কী জরুহর 
কথা আমি। 
    ফনা প্রবমলম । 
    আর হরনহকর সমে কথা বলার সময় জামাই লম্বা হক ফবোঁমট এ জাতীয় ফকামনা 
কথাই বলহব না। 
    ফবোঁমট ফলামকরা ফয জ্ঞানী িয় এই কথাটা হিক কায়দা কমর বলব ? 
    ফতার হকিুই বলার দরকার ফনই। 
    হিক আমি িাণ্ডা ফপপহস-ফটপহস থাকমল দাও। ফতামরা ফতা ফকউ পান খাও না । 
কাউমক হদময় হতনটা পান আনাও ফতা । 
 
    হরনহকর সমে ফদখা করমত ফ লাম। এই ফমময় নাইন-ফটমন পড়ার সময় ফরা া-
ফভা া হিল— এখন হদন হদনই ফমাটা িমচ্ছ। আজ অবহশয ফসরকম ফমাটা লা মি না। 
ভামলাই লা মি। মমন িমচ্ছ এরমচময় কম ফমাটা িমল তামক মানাত না ।  
    কী ফর, ক্লাস ওয়ান একটা বর ফজা াড় কমর ফেলহল ? কনগ্রাচুমলশনস ।  
    হরনহক অসম্ভব খুহশ িমলা। অবহশয প্রায় সমে সমে ফিাোঁট উমে বলল, ক্লাস ওয়ান 
বর না িাই। ক্লাস হি িমব বড়মজার।  
    ফমময়মদর আহম কখমনা খুহশ িমল ফসই খুহশ প্রকাশ করমত ফদহখহন। একবার একটা 
ফমময়র সমে কথা িময়হিল, ফস ইন্টারহমহিময়মট ফিমলমমময় সবার মমধয োস্ট িময়মি। 
আহম বললাম, কী খুকী, খুহশ ফতা ? ফস ফিাোঁট উমে বলল, উহু, বাাংলা ফসমকন্ড ফপপামর 
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যা পুওর নাম্বার ফপময়হি। জামনন, মাকথহসট ফদমখ ফকোঁমদহি। হরনহকরও ফদহখ ফসই 
অবস্থা। খুহশমত মুখ িলমল করমি অথচ মুমখ বলমি– ক্লাস হি ।  
    হিমুভাই, ও হকন্তু দারুণ শটথ। মমন িয় কহলাংমবল িাত হদময় না াল পামব না।  
    আহম অতযে খুহশ িবার ভহে করলাম। খুহশ  লায় বললাম, তািমল ফতা তুই লাহক। 
ভা যবতী ফমময়মদর বর খামটা িয়, খনার বচমন আমি।  
    যাও ।  
    সহতয— খনা বলমিনিঃ   ামির ফপয়ারাখামটা  ভামলা । কামটা স্বামীর মন... তারপর 
আমরা কী কী ফযন আমি মমন ফনই।  
    বাহনময় বাহনময় কী ফয হমমথয কথা তুহম বল। এই িড়াটা তুহম এেুহন বানামল, তাই 
না? 
    হু।  
    ফকন বানামল বল ফতা ?    
    ফতামক খুহশ করবার জমনয। 
    খুহশ করবার জমনয দরকার ফনই, আহম এমহনমতই খুহশ । 
    ফসটা ফতার মুখ ফদমখই বুিমত পারহি। বর পিন্দ িময়মি ? 
    হু। তমব খুব হবরক্ত করমি। 
    হবরক্ত করমি মামন ? 
    আজই মাত্র কথাবাতথা োইনাল িমলা । এর মমধয হতনবার ফটহলমোন কমরমি। 
তারপর বমলমি রাত এ ামরাটার সময় আবার করমব। লজ্জা লাম  না ? তার ওপর 
ফটহলমোন বাবার ঘমর। বাবা সমেয ফথমক তার ঘমর বসা আমি। আহম হক বাবার সামমন 
তার সমে কথা বলব ? 
    লম্বা তার আমি। তুই ফটহলমোন ফতার ঘমর হনময় আয়। 
    আহম কী কমর আনব ? আমার লজ্জা লাম  না ? 
    আচ্ছা যা, আহম এমন হদহচ্ছ। 
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    পমর হকন্তু তুহম এই হনময় িাট্টা করমত পারমব না। আহম ফতামামক আনমত বহলহন। 
তুহম হনজ ফথমক আনমত ফচময়ি। 
    তা ফতা বমটই। ঐ ভদ্রমলাক ফটহলমোমন কী বমল— 
    কী আর বলমব, হকিু বমল না। 
    আিা বল না, শুহন । 
    উে তুহম বড় যন্ত্রণা কর— আহম হকিু বলমত-টলমত পারব না। 
    হরনহক লজ্জায় লাল-নীল িমত লা ল। মমন িমচ্ছ ফস এখন তার জীবমনর ফেষ্ঠ 
সময়টা কাটামচ্ছ। বড় ভামলা   লা মি তার হদমক তাহকময় থাকমত। হরনহকর সমে 
আমরা হকিুেণ থাকার ইচ্ছা হিল। থাকা ফ ল না। েুপা ফিমক পািামলন। 
    েুপার ঘর অেকার। 
    হজমরা পাওয়ামরর একটা বাহত জ্বলমি। লেণ সুহবধার না। েুপার মামিমমধয 
মদযপামনর অভযাস আমি। এই কাজটা ফবহশরভা  সময় বাইমরই সামরন। বাসায় েুপুর 
জমনয ফতমন সুমযা  পান না। েুপুর শাসন ফবশ কহিন। িিাৎ িিাৎ ফকামনা হবমশষ 
উপলমে বাসায় মদযপামনর অনুমহত পান। আজ ফপময়মিন বমল মমন িমচ্ছ। 
    মদযপান করমি এরকম মানুমষর সমে কথাবাতথা খুব সাবধামন বলমত িয়। কারণ 
তামদর মুি মমদর পহরমাণ এবাং কতেণ ধমর মদযপান করা িমচ্ছ তার ওপর হনভথর 
কমর। েুপার তরল অবস্থায় তার সমে আমার কতথাবাতথা হবমশষ িয়হন। কামজই তরল 
অবস্থায় তার ফমজাজ-মহজথ ফকমন থামক তাও জাহন না। 
    েুপা আসব ? 
    হিমু এমসা। দরজা হভহড়ময় দাও। ফত খুব জরুহর কথা আমি। বস, সামমনর 
ফচয়ারটায় বস।   
    আহম বসলাম । 
    হতহন গ্লাস ফদহখময় বলমলন, আশা কহর এইসব বযাপামর ফতামার ফকামনা হপ্রজুহিস 
ফনই। 
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    হজ না । 
    তারপর বল, ফকমন আি । ভামলা ? 
    হজ । 
    হরনহকর হবময় হিক িময় ফ ল শুমনি ফবাধিয় ? 
    হজ । 
    ফিমল ভামলা, তমব খুবই খামটা। আমামদর সমে এইরকম একটা ফিমল পড়ত— 
তার নাম হিল সু্ক। এই ফিমলরও হনশ্চয়ই এই ধরমনর ফকামনা নাম-টাম আমি। ফবমট 
ফিমলমদর নাম সাধারণত সু্ক িয় হকাংবা বেু িয়। 
    আহম চুপ কমর রইলাম। েুপামক ফনশায় ধমরমি বমল মমন িমচ্ছ। না ধরমল হনমজর 
জামাই সপমকথ এধরমনর কথা বলমত পারমতন না। 
    আপনার ফিমল পিন্দ িয়হন ? 
    আমর পিন্দ িমব কী ? মামবথল সাইমজর এক ফিমল । 
    পিন্দ িয়হন ফতা হবময়মত মত হদমলন ফকন ? 
    আমার মতামমতর প্রশ্নই ফতা ওমি না। আহম িহচ্ছ এই সাংসামর টাকা বানামনার 
ফমহশন। এর ফবহশ হকিু না। আহম কী বলহি না বলহি তা ফকউ জানমত চায় না। 
তারপমরও বলতাম। হকন্তু ফদহখ, ফমময় এবাং ফমময়র মা দুজমনই খুহশমত বাকবাকুম।  
    তার গ্লাস খাহল িময় হ ময়হিল। হতহন আমরা খাহনকটা ঢালমলন। আহম তাহকময় 
আহি ফদমখ বলমলন– এটা পিম ফপ , আমার হলহমট িমচ্ছ সাত । সামতর পর লহজক 
এমলামমমলা িময় যায়। সামতর আম  হকিুই িয় না। 
    আহম বললাম, েুপা, এক হমহনট। আহম ফটহলমোনটা হরনহকর ঘমর হদময় আহস। ও 
ফকাথায় ফযন ফটহলমোন করমব।  
    েুপা মুখ হবকৃত কমর বলমলন, ফকাথায় করমব বুিমত পারি না ? ঐ মামবথমলর 
কামি করমব। ফটহলমোন কমর কমর অহস্থর কমর তুলল।  
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    আহম হরনহকমক ফটহলমোন হদময় এমস বললাম, আপহন কী ফযন জরুহর কথা 
বলমবন?  
    ও িযাোঁ, জরুহর কথা, বাদল সপমকথ।  
    হজ বলুন।  
    ও ফতামামক ফকমন অনুকরণ কমর ফসটা লেয কমরি ? তুহম ফতামার মুমখ দাহড়-
ফ াোঁমের চাষ করি— কর। ফসও ফতামার পথ ধমরমি। আজ তুহম িলুদ পাঞ্জাহব  াময় 
হদময় এমসি, আহম এক িাজার টাকা বাহজ রাখমত কাল দুপুমরর মমধয ফস িলুদ পাঞ্জাহব 
হকনমব। আহম হক ভুল বললাম ?  
    না— ভুল বমলনহন। তুহম যহদ আজ মাথা কামাও, আহম হসওর, বযাটা কাল মাথা 
কহমময় ফেলমব । এরকম প্রভাব তুহম কী কমর ফেলমল এটা তুহম আমামক বল। You 
better to explain it.  
    আমার জানা ফনই, েুপা ।  
    ভুলহট আমার। ফমহিক পাস কমর তুহম যখন এমল আহম ভামলা মমন বললাম, আচ্ছা 
থাকুক। মা-বাপ ফনই ফিমল—একটা আেয় পাক। তুহম ফয এই সবথনাশ করমব তা ফতা 
বুহিহন! বুিমত পারমল তখনই ঘাড় ধমর ফবর কমর হদতাম ।  
   আহম ফজমনশুমন হকিু কহরহন।  
    । ফজমনশুমন তুহম হকিু করহন। আই িু এহগ্র । ফতামার লাইেতাও হিক -স্টাইল 
তামক আকষথণ কমরমি। তুহম ভযা াবন্ড না, অথচ তুহম ভাব কর ফয তুহম ভযা াবন্ড। 
ফজািনা ফদখামনার জমনয চন্দ্রায় এক জেমলর মমধয বাদলমক হনময় ফ মল । সারারাত 
ফেরার নাম ফনই। ফজািনা এমন কী হজহনস ফয জেমল বমস ফদখমত িমব ? বল তুহম 
। ফতামার মুখ ফথমকই শুনমত চাই ।  
    শিমরর আমলায় ফজািনা হিক ফবািা যায় না।  
    মানলাম ফতামার কথা। ভামলা কথা, চন্দ্রায় হ ময় ফজািনা ফদখ, তাই বমল সারারাত 
বমস থাকমত িমব ?  
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    রাত বাড়ার সমে সমে ফজািনা কীভামব বদমল যায় ফসটাও একটা ফদখার মমতা 
বযাপার। ফশষরামত পহরমবশ ফভৌহতক িময় যায়। 
    তাই নাহক ? 
    হজ। তািাড়া জেমলর একটা আলাদা এমেক্ট আমি। ফশষরামতর হদমক  ািগুহল 
জীবে িময় ওমি। 
    ফতামার কথা বুিলাম না।  ািগুহল জীবে িয় মামন ?  াি ফতা সবসময়ই জীবে 
। 
    হজ না। ওরা জীবে, তমব সুপ্ত। খাহনকটা ফজম  ওমি পূহণথমা রামত। তা-ও 
মধযরামতর পর ফথমক। জেমল না ফ মল বযাপারটা ফবািা যামব না। আপহন একবার 
চলুন না, হনমজর ফচামখ ফদখমবন। হদন হতমনক পমরই পূহণথমা। 
    হদন হতমনক পমরই পূহণথমা ? 
    হজ । 
    এইসব হিসাব-হনকাশ সবসময় ফতামার কামি থামক? 
    হজ । 
    একবার ফ মল িয়। 
    বমলই েুপা  ভীর িময় ফ মলন। ফচাখ বে কমর খাহনকেণ হিম ধমর বমস রইমলন। 
তারপর বলমলন, তুহম আমামক পযথে কনহভন্সি কমর ফেমলহিমল। মমন িহচ্ছল ফতামার 
সমে যাওয়া ফযমত পামর । অবশয এটা সম্ভব িময়মি ফনশার ফঘামর থাকার জমনয । 
    তা হিক । হকিু মানুষ ধমরই হনময়মি, তারা তাই হিক। তামদর জ ৎটাই একমাত্র 
সহতয জ ৎ। এরা রিসয খুোঁজমব না। এরা স্বে ফদখমব না। 
    চুপ কর ফতা । 
    আহম চুপ করলাম। 
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    েুপা রা ী  লায় বলমলন, তুহম ভযা াবমন্ডর মমতা ঘুরমব আর ভাবমব হবরাট কাজ 
কমর ফেলি। তুহম ফয অসুস্থ এটা তুহম জামনা ? িাক্তার হিমসমব বলহি—তুহম অসুস্থ। 
You are a sick man. 
    েুপা, আপহন হনমজও হকন্তু অসুস্থ িময় পড়মিন। ফবহশ খামচ্ছন। আপহন বলমিন 
আপনার হলহমট সাত । আমার ধারণা, এখন নয় চলমি। 
    ফতামার কামি হস ামরট আমি ? 
    আমি । 
    দাও । 
    হতহন হস ামরট ধরামলন। খুক খুক কমর কাশমলন। েুপামক আহম কখমনা হস ামরট 
ফখমত ফদহখহন। তমব মদযপামনর সমে হস ামরমটর ঘহনষ্ঠ সপকথ আমি এরকম শুমনহি। 
    হিমু! 
    হজ । 
    রাস্তায় রাস্তায় ভযা াবমন্ডর মমতা ঘুমর তুহম যহদ আনন্দ পাও– তুহম অবহশয তা 
করমত পার। It is your life. হকন্তু আমার ফিমলও তাই করমব তা ফতা িয় না। 
    ও হক তা করমি নাহক ? 
    এখমনা শুরু কমরহন, তমব করমব। দু-বির তুহম ওর সমে হিমল। একই ঘমর 
ঘুহমময়ি। এই দু- বিমর তুহম ওর মাথাটা ফখময়ি। তুহম আর এ  বাহড়মত আসমব 
না। 
    হজ আচ্ছা । আসব না। 
    এ বাহড়র িায়া তুহম মাড়ামব না। 
    হিক আমি। 
    এই বাহড়র হত্রসীমানায় যহদ ফতামামক ফদহখ তািমল হপহটময় ফতামার হপমির িাল 
তুমল ফেলব। 
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    আপনার ফনশা িময় ফ মি, েুপা । হপহটময় িাল ফতালা যায় না। আপনার লহজক 
এমলামমমলা িময় যামচ্ছ । 
    েুপার হস ামরট হনমভ ফ মি। হস ামরমট অনভযস্ত ফলাকজন হস ামরমট আগুন 
ফবহশেণ ধহরময় রাখমত পামর না। আহম আবার তার হস ামরট ধহরময় হদলাম। েুপা 
বলমলন, ফতামামক আহম একটা প্রমপাজাল হদমত চাই। একমসপ্ট করমব হক করমব না 
ফভমব ফদখ।  
    কী প্রমপাজাল ?  
    ফতামামক একহট চাকহর ফজা াড় কমর হদমত চাই। As a matter of fact আমার 
িামত একটা চাকহর আমি। আিামহর হকিু না। ত চমল যামব।  
    ফবতন কত ? 
    হিক জাহন না। হতন িাজামরর কম িমব না। ফবহশও িমত পামর।  
    ফতমন সুহবধার চাকহর বমল ফতা মমন িমচ্ছ না। 
    হভো কমর জীবনযাপন করার ফচময় হক ভামলা না? 
    না। হভো কমর ফবোঁমচ থাকার আলাদা আনন্দ আমি। প্রাচীন ভারমতর 
সাধুসন্নযাসীমদর সবাই হভো করমতন। বাউল সম্প্রদাময়র সাধনার একটা বড় অে িমচ্ছ 
হভোবৃহত্ত। এরা অবহশয হভো বমল না। এরা বমল মাধুকহর। 
    আমার কামি ফলকচার িাড়মব না। 
    েুপা, আহম হক তািমল উিব ? 
    যাও, উি। শুধু একটা হজহনস বল— ফয ধরমনর জীবনযাপন করি তামত আনন্দটা 
কী? 
    যা ইচ্ছা করমত পারার একটা আনন্দ আমি না ? 
    যা ইচ্ছা তুহম হক তা-ই করমত পারমব? 
    অবশযই পারব। বলুন কী করমত িমব। 
    খুন করমত পারমব ? 
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    ফকন পারব না! খুন করা আসমল খুব সিজ বযাপার। 
    সিজ বযাপার ? 
    অবশযই সিজ বযাপার। ফয-ফকউ করমত পামর। ফরাজ কতগুহল খুন িমচ্ছ ফদখমিন 
না। খবমরর কা জ খুলমলই ফদখমবন । আমার ফতা ফরাজই একটা-দুটা মানুষমক খুন 
করমত ইচ্ছা কমর ।  
    হিমু, You are a sick man. You are a sick man.  
    আর খামবন না, েুপা । আপহন মাতাল িময় ফ মিন।  
    কী কমর বুিমল মাতাল িময় ফ হি? কী কমর বুিমল ?  
    মাতালরা প্রহতটা বাকয দু-বার কমর বমল। আপহনও তাই বলমিন। আপহন বাথরুমম 
হ ময় বহমর ফচষ্টা করুন। বহম করমল ভামলা লা মব ।  
    বমলই আহম ফচয়ার ফিমড় সমর ফ লাম। বহমর কথা মমন কহরময় হদময়হি। কামজই 
েুপা এখন িড়িড় কমর বহম করমবন। িমলাও তাই। হতহন চারহদক ভাহসময় হদমলন। 
ওয়াক ওয়াক শমব্দ েুপু িুমট এমলন। হতহন তার সাজামনা ঘমরর অবস্থা ফদমখ স্তহম্ভত 
। েুপামক ফদমখ মমন িমচ্ছ তার নাহড়তুহড় উমে আসমি। িিাৎ িয়মতা ফদখব বহমর 
সমে তার পাকস্থলী ফবর িময় আসমি। ফসই দৃশয খুব সুখকর িমব না। আহম বারান্দায় 
চমল এলাম। হরনহক িুমট এমসমি, বাদলও এমসমি।  
    েুপা হচোঁ হচোঁ কমর বলমিন– সুরমা, আহম মমর যাহচ্ছ। ও সুরমা, আহম মমর যাহচ্ছ।  
    বহম করমত করমত ফকামনা মাতাল মারা যায় বমল আমার জানা নাই। কামজই আহম 
রাস্তায় ফনমম এলাম । হস ামরট ফকনা দরকার ।  
    আকামশ ফমমঘর আনাম ানা। বৃহষ্ট িমব হকনা ফক জামন। িমল ভামলাই িয়। এই 
বির এখমনা বৃহষ্টমত ফভজা িয়হন। নবধারা জমল স্নান বাহক আমি।  
    হস ামরমটর সমে জদথা ফদয়া দুমটা পান হকনলাম। জদথার নাম সবই পুাংহলমে - দাদা 
জদথা, বাবা জদথা। মা জদথা, খালা জদথা এখমনা বাজামর আমসহন, যহদও মহিলারাই জদথা 
ফবহশ খান। ফকামনা একটা জদথা ফকাপাহনমক এই আইহিয়াটা হদময় ফদখমল ফকমন িয়।  
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    প্রথমবার ফঢাকার সময় েুেুমক যত  ম্ভীর ফদখলাম, হিতীয়বামর তারমচময়ও ফবহশ 
 ম্ভীর মমন িয়। েুপু ফকামমর িাতই হদময় দাোঁহড়ময়। কামজর ফমময় বালহত আর িাোঁটা 
িামত যামচ্ছ। কামজর ফিমলহটর িামত হেনাইল । েুপুর হকিুটা শুহচবায়ুর মমতা আমি। 
আজ সারারাতই ফবাধিয় ফধায়াধুহয় চলমব। 
    েুপু বলমলন, তুই তািমল আহিস আহম ভাবলাম চমল হ ময়হিস । 
    পান হকনমত হ ময়হিলাম। েুপার অবস্থা কী ? 
    অবস্থা কী হজমজ্ঞস করহিস! লজ্জা কমর না? ফতার সামমন হ লল, তুই একবার না 
করমত পারহল না ? চাকর-বাকর আমি। কী লজ্জার কথা!  আজ এখামন থাকহবতুই হক ? 
    িযাোঁ । 
    এখামন থাকার ফতার দরকারটা কী ? 
    এত রামত যাব ফকাথায় ? েুপু ফশাবার ঘমরর হদমক রওনা িমলন। ফটহলমোমন 
ক্রমা ত হরাং িমচ্ছ । এহ ময় ফ লাম ফটহলমোমনর হদমক । হরনহকর ঘর পযথে ফটহলমোন 
ফনয়া যায়হন। তার এত লম্বা নয়। ফটহলমোন বারান্দায় রাখা। আহম হরহসভার তুলমতই 
ওপাশ ফথমক উহিগ্ন  লা পাওয়া ফ ল, এটা হক হরনহকমদর বাসা ? 
    িযাোঁ । 
    দয়া কমর ওমক একটু ফিমক ফদমবন ? 
    আপহন ফক আহম জানমত পাহর? এ বাহড়র হনয়মকানুন খুব কড়া, অপহরহচত ফলাক 
যহদ হরনহকমক িামক তািমল হরনহকমক বলা যামব না । 
    আহম এজাজ । 
    আপহন হক ফমহরন ইহঞ্জহনয়ার ? 
    হজ। 
    আমামক আপহন হচনমবন না। আমার নাম... 
    আপহন ফক তা আহম বুিমত ফপমরহি— আপহন িমচ্ছন হিমুভাই। 
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    আহম সহতয সহতয চমৎকৃত িলাম। এর মমধয হরনহক আমার  ল্প কমর ফেমলমি ? 
এমনভামব কমরমি ফয ভদ্রমলাক চট কমর আমার কময়কটা বাকযমতই আমামক হচমন 
ফেলমলন। ভদ্রমলামকর বুহে ফতা ভামলাই। এমন বুহেমান একজন মানুষ হরনহকর মমতা 
 াধা টাইমপর একহট ফমময়র সমে জীবন কী কমর ফটমন ফনমব ফক জামন। 
িযামলা! িযামলা! লাইন হক ফকমট ফ ল? 
    না, কামটহন। 
    আপহন হক হিমু ভাই ? 
    িযাোঁ। 
    হরনহক বমলমি আপনার নাহক অমলৌহকক তা আমি। 
    কী রকম েমতা।  
    প্রমেহটক েমতা । আপহন নাহক ভহবষযমতর কথা বলমত পামরন । আপহন যা 
বমলন তা-ই নাহক িয়। 
    আহম চুপ কমর রইলাম। এই জাতীয় প্রসমে এমল চুপ কমর থাকাই হনরাপদ। িযাোঁ-
না হকিু বলমলই তমকথর মুমখামুহখ িমত িয়। তকথ করমত আমার ভামলা লাম  না। 
    িযামলা! িযামলা! লাইনটা হিসটাবথ করমি। 
    িযামলা হিমুভাই! 
    বলুন। 
    আপহন হক দয়া কমর একটু হরনহকমক... 
    ওমক ফতা ফদয়া যামব না। ও আমশপামশ ফনই। বাবার ফসবা করমি। উহন অসুস্থ । 
    অসুস্থ ? কী বলমিন? হসহরয়াস হকিু ? 
    হসহরয়াস বলা ফযমত পামর। 
    বমলন কী! আহম আসব? 
    আহম কময়ক মুহুতথ দ্রুত হচো কমর বললাম, আসমত অসুহবধা িমব না ফতা ? 
    না-না অসুহবধা কী! আমার  াহড় আমি। 
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    আকামশর অবস্থা ভামলা না। িড়বৃহষ্ট িমত পামর। 
    ফিাক। হবপমদর সময় উপহস্থত না থাকমল কী কমর িয় ? 
    তা ফতা বমটই। আপহন এেুহন রওনা না িময় ঘণ্টাখামনক পমর আসুন। 
    ফকন বলুন ফতা ? 
    এমহন বললাম । 
    হিক আমি। হিক আমি। আপনার কথা অগ্রািয করব না। ফযসব কথা আহম 
শুমনহি— মাই  ি। আপহন দয়া কমর আমার সপমকথও হকিু বলমবন। মাই আমনথস্ট 
হরমকাময়স্ট । 
    আচ্ছা বলব । 
    হিমুভাই, তািমল রাহখ ? আর ইময়, আহম ফয আসহি এটা হরনহকমক বলমবন না। 
একটা সারপ্রাইজ িমব। 
 
    আমার ফটহলমোন-বযাহধ আমি। একবার ফটহলমোমন কামরা সমে কথা বলমল, 
আবার অনয কামরা সমে কথা বলমত ইচ্ছা কমর। রূপামদর বাসায় করলাম। রূপার 
বাবা ধরমতই বললাম, আচ্ছা, এটা হক ফরলওময় বুহকাং? রূপার বাবা বলমলন, হজ-না। 
আপনার রে নাম্বার িময়মি। তখন আহম বললাম, জাস্ট ওয়ান হমহনট, রূপা হক ফজম  
আমি ? 
    রূপার বাবার িাইমপ্রসার বা এই জাতীয় হকিু ফবাধিয় আমি। অল্পমতই ফরম  হ ময় 
এমন চিচচ শুরু কমরন ফয বলার মত না। আমার কথামতও তাই িল। হতহন হচড়হচহড়ময় 
উিমলন, ফক ? ফক ? এই ফিাকরা, তুহম ফক ?  
    হতহন খুব চিচচ করমত লা মলন। আহম হরহসভার ফরমখ হদলাম। রূপার বাবা হনশ্চয়ই 
সবাইমক ফিমক এই ঘটনা বলমবন। রূপা সমে সমে বুিমব ফক ফটহলমোন কমরহিল। 
ফস িাসমব না রা  করমব ফক জামন। ফযখামন রা  করা উহচত ফসখামন ফস রা  কমর 
না, িামস । ফযখামন িাসা উহচত ফসখামন রা  কমর । 
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    আহম ওয়ান ফসমভমন হরাং কমর জাহস্টস এম. ফসাবিামনর বাসা চাইলাম । সম্ভব 
িমল মীরা বা মীরুর সমেও কথা বলা যামব। কী বলব হিক করা িমলা না। যা মমন 
আমস, তাই বলব। আম  ফথমক ফভমবহচমে হকিু বলা আমার স্বভামব ফনই। 
    িযামলা । 
    ফক, মীরা ? 
    িযাোঁ। আপহন ফক বলমিন? 
    আমার নাম টুটুল। 
    ফক ? 
    অমনকেণ চুপচাপ কাটল। মমন িমচ্ছ মীরা ঘটনার আকহমকতায় হবচহলত। আমার 
মমন িয়, কথা বলমব হক বলমব না বুিমত পারমি না। 
    ভুমল ফ মিন ? ঐ ফয পুহলমশর িামত তুমল হদমলন। কী কমরহিলাম আহম বলুন 
ফতা? 
    ফকামথমক ফটহলমোন করমিন ? 
    িাসপাতাল ফথমক । পুহলশ ফমমর আমার অবস্থা কাহিল কমর হদময়মি। রক্তবহম 
করহিলাম । 
    ফস কী কথা, মারমব ফকন ! 
    পুহলমশর িামত আসাহম তুমল ফদমবন আর পুহলশ আসাহমমক ফকামল বহসময় মণ্ডা 
খাওয়ামব ? আহম ফতা আপনামদর ফকামনাই েহত কহরহন।  াহড়মত ফিমকমিন, উমিহি। 
তািাড়া আপনারা টুটুল টুটুল করহিমলন। আমার িাকনামও টুটুল। 
    আপহন হকন্তু বমলমিন, আপনার নাম টুটুল নয়। 
    িযাোঁ বমলহিলাম। কারণ, বুিমত পারহিলাম আপহন অনয টুটুলমক খুোঁজহিমলন যার 
কপামল একটা কাটা দা  । 
    ওপামশ অমনকেণ ফকামনা কথা ফশানা ফ ল না। অেকামর হ়িল িুমড়হিলাম। মমন 
িমচ্ছ ফলম  ফ মি। এটা একটা আশ্চযথ বযাপার! যা বহল প্রায় সময়ই তা ফকমন ফযন 
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হমমল যায়। টুটুমলর কপামলর কাটা দাম র কথাটা িিাৎ মমন এমসহিল। ভাহ যস 
এমসহিল! 
    িযামলা, আপহন ফকামনা িাসপাতামল আমিন ? 
    ফকন, ফদখমত আসমবন ? 
    বলুন না ফকান িাসপাতামল? 
    বাসায় চমল যাহচ্ছ। ওরা বুমকর এেমর কমরমি। দুটা হস্টচ হদময়মি। বমলমি ভহতথ 
িবার দরকার ফনই। 
    আহম এেুহন বাবামক বলহি। থানায় ফটহলমোন করমবন।  
    আহম শব্দ কমর িাসলাম ।   
    িাসমিন ফকন ? 
    পুহলশ হক কখমনা মামরর কথা স্বীকার কমর ? কখমনা কমর না। আচ্ছা রাহখ ।  
    না না, রাখমবন না। হেজ । না । হেজ। 
    আহম ফটহলমোন নাহমময় রাখলাম। হিক তখন প্রবল বষথণ শুরু িমলা । কালমবামশহখ 
িড়। কালমবামশহখ িড় সাধারণত চচত্র মামসই িয়। িমড়র নাম িওয়া উহচত হিল 
কালচচত্র িড়। ফদখমত ফদখমত অসিয  রম চমল হ ময় চারহদক হিম-শীতল িময় ফ ল 
। হনঘথাৎ আমশপামশ ফকাথাও হশলাবৃহষ্ট িমচ্ছ। িামদ হ ময় বৃহষ্টমত হভজব হক হভজব না 
মনহস্থর করমত পারহি না। 
    হরনহক ফবর িময় এল বাবার ঘর ফথমক । তামক ফকমন ফযন শহিত মমন িমচ্ছ। 
আহম বললাম, হরনহক, তুই একটু বসার ঘমর যা । কহলাংমবল বাজমতই দরজা খুমল 
হদহব। 
    হরনহক হবহমত  লায় বলল, ফকন ? 
    ফতার জমনয একটা সারপ্রাইজ আমি। 
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    হরনহক হনমচ নামার সমে সমে কহলাংমবল বাজল । আমার মনটাই অনযরকম িময় 
ফ ল। িড়বৃহষ্টর মমধয ফদখা ফিাক দুজমনর। দীঘথস্থায়ী ফিাক এই মুহুতথ। হরনহক দরজা 
খুমলমি। না জাহন তার ফকমন লা মি। 
    আহম বাদমলর ঘমর ঢুমক শুময় পড়লাম। নদীটামক আনা যায় হকনা ফদখা যাক। 
যহদ আনমত পাহর ওমদর দুজনমক হকিুেমণর জমনয এই নদী বযবিার করমত ফদব। 
    হিমুভাই! 
    তুই হক এখমনা ফজম  আহিস ? 
    হু। রামত আমার ঘুম িয় না। 
    বহলস কী!  
    ঘুমমর অষুধ খাই। তামতও লাভ িয় না। দশ হমহলগ্রাম কমর হেহজয়াম।  
    আজ ফখময়হিস ? 
    না । আজ সারারাত ফতামার সমে  ল্প করব ।  
     ল্প করমত ইচ্ছা করমি না। আয়, ফতামক ঘুম পাহড়ময় হদ।  
    ঘুমুমত ইচ্ছা করমি না। 
    আজ ঘুহমময় থাক। কাল  ল্প করব। 
    ঘুম আসমব না।  
    বললাম, ঘুম এমন হদহচ্ছ। না-হক তুই আমার কথা হবশ্বাস কহরস না ?  
    কী ফয বল ! ফকন হবশ্বাস করব না ? তুহম যা বল তাই িয়।  
    ফবশ, তািমল ফচাখ বে কর। 
    করলাম । 
    মমন কর তুই ফিোঁমট ফিোঁমট যাহচ্ছস। চচত্র মামসর কড়া ফরাদ। িাোঁটহিস শিমরর 
রাস্তায়। 
    িযাোঁ।  
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    এখন তুই শির ফথমক ফবহরময় এমসহিস। গ্রাম, হবমকল। সূযথ নরম। ফরামদ ফকামনা 
ফতজ ফনই। েুরেুর বাতাস। ফতার শরীর িাণ্ডা িময় এমসমি।  
    হু।  
    িিাৎ ফতার সামমন একটা নদী পড়ল। নদীমত িাোঁটুজল। কী িাণ্ডা পাহন! কী পহরষ্কার! 
আোঁজলা ভমর তুই পাহন খাহচ্ছস । ঘুমম ফতার ফচাখ জহড়ময় আসমি। ইচ্ছা করমি নদীর 
মমধযই শুময় পড়মত। 
    হু।  
    নদীর ধামর হবশাল একটা পাকুড়  াি। তুই ফসই পাকুড়  ামির হনমচ এমস 
দাোঁহড়ময়হিস। এখন শুময় পড়হল। খুব নরম িালকা দূবথাঘামসর উপমর শুময়হিস। আর 
ফজম  থাকমত পারহিস না। রামজযর ঘুম ফতার ফচামখ । 
    বাদল এবার আর হু বলল না। হকিুেমণর মমধয তার ভারী হনিঃশ্বামসর শব্দ ফশানা 
ফ ল। এই ঘুম সিমজ ভােমব না। 
    ফকউ যহদ এটামক ফকামনা অস্বাভাহবক বা অমলৌহকক হকিু ফভমব বমসন তািমল ভুল 
করমবন । পুমরা বযাপারটার ফপিমন কাজ করমি আমার প্রহত বাদমলর অেভহক্ত। ফয 
ভহক্ত ফকামনা হনয়ম মামন না। যার হশকড় অমনকদূর পযথে িড়ামনা। 
    বাদল না িময় অনয ফকউ যহদ িমতা তািমল আমার এই পেহত কাজ করত না । 
এই ফিমলটা আমামক বড়ই পিন্দ কমর। ফস আমামক মিাপুরুমষর পযথাময় ফেমল 
ফরমখমি। আহম মিাপুরুষ না । 
    আহম ক্রমা ত হমথযা কথা বহল। অসিায় মানুষমদর দুিঃখকষ্ট আমামক ফমামটই 
অহভভূত কমর না। একবার আহম একজন ফিলাঅলার  ামল চড়ও হদময়হিলাম। 
ফিলাআলা িিাৎ ধাক্কা হদময় আমামক রাস্তার ফড্রমন ফেমল হদময়হিল। ফনাাংরা পাহনমত 
আমার সমস্ত শরীর মাখামাহখ। ফসই অবস্থামতই উমি এমস আহম তার  ামল চড় 
বসালাম। বুমড়া ফিলাআলা বলল, ধাক্কা হদয়া না ফেলমল আপমন  াহড়র তমল পড়মতন। 
আসমলই তাই। ফযখামন আহম দাোঁহড়ময়হিলাম হিক ফসখান হদময় একটা পামজমরা হজপ 
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টানথ হনল। নতুন আসা এই হজপগুহলর আচার-আচরণ িামকর মমতা। আহম  ম্ভীর  লায় 
বললাম, মরমল মরতাম। তাই বমল তুহম আমামক নদথমায় ফেলমব ? 
    ফিলাআলা করুণ  লায় বলল, মাে কইরা ফদন। আর ফেলুম না। 
    আহম আম র ফচময় রা ী  লায় বললাম, মামের ফকামনা প্রশ্নই আমস না। তুহম 
কাপড় ফধায়ার লহির পয়সা ফদমব। 
     হরব মানুষ। 
     হরব মানুষ, ধনী মানুষ বুহি না। ফবর কর কী আমি ? 
    অবাক হবমময় বুমড়া আমার হদমক তাহকময় রইল। 
    আহম বললাম, ফকামনা কথা শুনমত চাই না ফবর কর কী আমি। মামি মামি মানুষমক 
তীব্র আঘাত করমত ভামলা লাম । কহিন মানহসক যন্ত্রণায় কাউমক দগ্ধ করার আনমন্দর 
কামি সব আনন্দই হেমক । এই ফলাকহট আমার জীবন রো কমরমি। ফস কল্পনাও 
কমরহন কামরার জীবন রো কমর ফস এমন হবপমদ পড়মব। যহদ জানত এই অবস্থা 
িমব তািমলও হক ফস আমার জীবন রো করার ফচষ্টা করত ? 
    বুমড়া  ামিায় মুমখর ঘাম মুিমত বলল, বুমড়া মানুষ, মাে কইরা ফদন। 
    টাকাপয়সা হকিু ফতামার কামি ফনই ? 
    ফজ্ব না। কাইলও ফকামনা হটহরপ পাই নাই, আইজও পাই নাই। 
    যাচ্ছ ফকাথায় ? 
    রাময়র বাজার।  
    হিক আমি। আমামক হকিুদূর ফতামার  াহড়মত কমর হনময় যাও। এমত খাহনকটা 
িমলও উসুল িমব। 
    আহম তার  াহড়মত উমি বসলাম। বৃে আমামক ফটমন হনময় চলল। ফপিন ফথমক 
ফিলমি তার নাহত হকাংবা তার ফিমল। এই পৃহথবীর হনষু্ঠরতায় তারা দুজনই মমথািত। 
পৃহথবী ফয খুবই অকরুণ জায় া তা তারা জামন। আহম আমরা ভামলাভামব তা জাহনময় 
হদহচ্ছ। 
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    রাস্তায় এক জায় ায় ফিলা াহড় থাহমময় আহম চা আহনময়  াহড়মত বমস বমসই 
ফখলাম। তাহকময় ফদহখ, বাচা ফিমলহটর ফচাখমুখ ফক্রাধ ও ঘৃণায় কাল িময় ফ মি। 
ফযমকামনা মুহুমতথ ফস িাহপময় পড়মব আমার উপর। আহম তার ফভতর এই ফক্রাধ এবাং 
এই ঘৃণা আমরা বাডু়ক তাই চাহচ্ছ। মানুষমক সমিযর ফশষসীমা পযথে হনময় যাওয়া সিজ 
কথা না। সবাই তা পামর না। ফয পামর তার েমতাও ফিলামেলা করার মমতা েমতা 
না ।  
    বুমড়া রাস্তার উপর বমস  ামিায় িাওয়া খামচ্ছ। তার ফচামখ আম কার হবমময়র 
হকিুই আর এখন ফনই। একধরমনর হনহলথপ্ততা হনময় ফস তাহকময় আমি।  
    আহম চা ফশষ কমর বললাম, বুমড়া হময়া, চল যাওয়া যাক। আমরা আবার রওনা 
িলাম। ফমাটামুহট হনজথন একটা জায় ায় এমস বললাম, থামাও,  াহড় থামাও । এখামন 
নামব ।  
    আহম নামলাম। পমকমট িাত হদময় মাহনবযা  ফবর করলাম। আমার মাহনবযা  
সবসময়ই খাহল থামক। আজ ফসখামন পাচশ টাকার দুটা চকচমক ফনাট আমি। মহজমদর 
হটউশহনর টাকা । মহজদ টাকা িামত পাওয়ামাত্র খরচ কমর ফেমল বমল তার 
টাকাপয়সার সবটাই থামক আমার কামি।  
    বুড়া হময়া।  
    হজ ।  
    তুহম আমার জীবন রো কমরি। কাজটা খুব ভামলা করহন। যাই ফিাক, কমর 
ফেমলি যখন তখন ফতা আর হকিু করার নাই। ফতামামক ধনযবাদ। ফদহখ আমরা হকিুহদন 
ফবোঁমচ থাকমত ফকমন লাম । ফতামামক আহম সামানয হকিু টাকা হদমত চাই। এই টাকাটা 
আমার জীবন রোর জমনয না । তুহম ফয কষ্ট কমর ফরামদর মমধয আমামক ফটমন ফটমন 
এতদূর আনমল তার জমনয। পাোঁচশ ফতামার, পাোঁচশ এই ফিমলটার।  
    বুমড়া িতভম্ব িময় তাহকময় রইল।  
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    আহম ফকামল  লায় বললাম, এই ফরামদর মমধয আজ আর  াহড় হনময় ফবর িময়া 
না। বাসায় চমল যাও। বাসায় হ ময় হবোম কর ।  
    বুমড়ার ফচাখ হদময় পাহন পড়মি।  
    বযাপারটা এরকম ঘটমব আহম তাই আশা করহিলাম। বাচা ফিমলহটর মুমখ ফক্রাধ 
ও ঘৃণার হচহ্ন এখন আর ফনই। তার ফচাখ এখন অসম্ভব ফকামল। আহম বললাম, এই, 
ফতার নাম কী ফর ?  
    লালটু হময়া।  
    পযামন্টর ফবাতাম লা া ফবটা। সব ফদখা যামচ্ছ। লালটু হময়া িাত হদময় পযামন্টর 
োকা অাংশ ঢাকমত ঢাকমত বলল, ফবাতাম নাই।  
    তািমল ফতা সব সমসযার সমাধান । িাত সহরময় ফেল। আমলা িাওয়া যাক ।  
    লালটু হময়া িাসমি।  
    িাসমি বুমড়া ফিলাঅলা। তামদর কামি এখন আহম তামদরই একজন। বুমড়া বলল, 
আব্বাহজ আমসন, হতনজমন হমলযা চা খাই । হতয়াশ লা মি।  
    পয়সা ফক ফদমব ? তুহম ? আমার িামত হকন্তু আর একটা পয়সাও ফনই।  
    বুমড়া আবার িাসল।  
    আমরা একটা চাময়র ফদাকামনর হদমক রওনা িলাম। হনমজমক ফসই সময় মিাপুরুষ 
বমল মমন িহচ্ছল। আহম মিাপুরুষ নই। হকন্তু এই ভূহমকায় অহভনয় করমত আমার বড় 
ভামলা লাম  । মামি মামি এই ভূহমকায় আহম অহভনয় কহর, মমন িয় ভামলাই কহর। 
সহতযকার মিাপুরুষরাও সম্ভবত এত ভামলা করমতন না।  
    আহম অবহশয এখন পযথে ফকামনা মিাপুরুষ ফদহখহন। তামদর হচোভাবনা কাজকমথ 
ফকমন তাও জাহন না। মিাপুরুষমদর হকিু জীবনী পমড়হি। ফসইসব জীবনীও আমামক 
আকৃষ্ট করমত পামরহন। টলষ্টয় ফতমরা বিমরর একজন বাহলকামক ধষথণ কমরহিমলন। 
ফসই ভয়াবি ঘটনা হতহন স্বীকার কমরমিন। আমরা সবাই ফতা আমামদর ভয়ির পামপর 
কথা স্বীকার কহর না ।  
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    আমার মমত, মিাপুরুষ িমচ্ছ এমন একজন যামক পৃহথবীর ফকামনা মাহলনয েশথ 
কমরহন। এমন ফকউ হক সহতয সহতয জমেমি এই পৃহথবীমত ?  
    ঘুমুমত ফচষ্টা করহি। ঘুমুমত পারহি না। অসিয  রমম ঘুমুমত আমার কষ্ট িয় না, 
হকন্তু আজমকর এই িাণ্ডা-িাণ্ডা িাওয়ায় ঘুম আসমি না। শীত-শীত লা মি। খাহল াময় 
থাকার জমনয লা মি। খাহল াময় থাকার কারণ আমার পাঞ্জাহব এখন বাদমলর  াময় ।  
    শুময় শুময় ফিমলমবলার কথা ভাবমত ফচষ্টা করহি। হবমশষ ফকামনা কারমণ নয় । 
ঘুমুবার আম  হকিু-একটা হনময় ভাবমত িয় বমলই ভাবা। 
 
 
 

৩  
    আমার চশশব যামদর সমে ফকমটমি—তারা ফকমন!   
    জমের সময় আমার মা মারা যান । মার কথা হকিুই জাহন না। হতহন ফদখমত 
ফকমন তাও জাহন না। অহবশ্বাসয িমলও সহতয ফয তার ফকামনা িহব ফনই। 
     বাবা মারা যান আমার ন-বির বয়মস। তার কথা ফতমন মমনও ফনই। তার কথা 
মমন পড়মলই একটা উহিগ্ন মুখ মমন আমস। ফসই মুমখ বড় বড় দুহট ফচাখ। ভাহর 
চশমায় ঢাকা বমল ফসই ফচামখর ভাবও হিক ফবািা যায় না। মমন িয় পাহনর ফভতর 
ফথমক ফকউ আমার হদমক তাহকময় আমি। বাবার উহিগ্ন  লা, কী ফর ফতার বযাপারটা 
কী বলত? যত্ন িমচ্ছ না? আহম ফতা প্রাণপণ করহি। অবহশয ফিমল মানুষ করার কায়দা-
কানুনও আহম জাহন না। কী ফয িামমলায় পড়লাম! ফতামার অসুহবধাটা কী বল ফতা ? 
ফপট বযথা করমি?  
    বাবার ফবাধিয় ধারণা হিল হশশুমদর একহটমাত্র সমসযা— ফপমট বযথা । তারা যখন 
মন খারাপ কমর বমস থামক তখন বুিমত িমব তার ফপট বযথা করমি।  ভীর রামত 
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ঘুম ফভমে ফকামনা হশশু যহদ ফজম  উমি কাোঁদমত থামক তখন বুিমত িমব তার ফপমট 
বযথা । বাবার কাি ফথমক কত অসাংখযবার ফয শুমনহি— কী ফর হিমু, ফতার হক ফপটবযথা 
নাহক ? মুখটা এমন কামলা ফকন ? ফকান জায় াটায় বযথা ফদহখ ।  
    বাবা ফয একজন পা ল ধরমনর মানুষ এটা বুিমত আমার ফতমন ফদহর িয়হন। 
হশশুমদর ফবাধশহক্ত ভামলা। পা ল না িমল হনমজর ফিমলর নাম ফকউ হিমালয় রামখ ?  
    সু্কমল ভহতথ করামত হনময় ফ মলন– ফিিসযার  ম্ভীর  লায় বলমলন, ফিমলর নাম কী 
বলমলন ? হিমালয়! 
    হজ । 
    আিম্মদ বা ফমািম্মদ এইসব হকিু আমি ? 
    হজ না, শুধুই হিমালয়। 
    ফিিসযার অতযে  ম্ভীর  লায় বলমলন, ও আচ্ছা। 
    বাবা উৎসামির সমে বলমলন, নদীর নামম মানুমষর নাম িয়, েুমলর নামম িয়, 
 ামির নামম িয়, হিমালময়র নামম নাম িমত ফদাষ কী ? 
    হিমালয় নাম রাখার হবমশষ ফকামনা তাৎপযথ হক আমি ? 
    অবশযই আমি—যামত এই ফিমলর হৃদয় হিমালময়র মমতা বড় িয় ফসইজমনযই এই 
নাম । 
    তািমল আকাশ নাম রাখমলন না ফকন ? আকাশ ফতা আমরা বড়। 
    বড় িমলও তা ধরা-মিাোঁয়ার বাইমর। হিমালয়মক েশথ করা যায়। 
    হকিু মমন করমবন না, এই নামম সু্কমল ফিমল ভহতথ করা যামব না। 
    এমন ফকামনা আইন আমি ফয হিমালয় নাম রাখমল ফসই ফিমল সু্কমল ভহতথ িমত 
পারমব না ? 
    আইন-টাইন আহম জাহন না। এই ফিমলমক আহম সু্কমল ফনব না। 
    ফকন ? 
    আম  ফতা বলমলন হসট আমি।  
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    এখন ফনই। 
    হশেক িময় হমথযা কথা বলমিন- তািমল ফতা এখামন হকিুমতই িাত্র ভহতথ করা 
উহচত না । হমথযা কথা বলা হশখমব। 
    খুবই ভামলা কথা। তািমল এখন যান।  
    এই দীঘথ কমথাপকথমনর হকিুই আমার মমন ফনই। মমন থাকার কথাও নয়। বাবা 
প্রহতহট ঘটনা হলমখ ফরমখ ফ মিন বমল বলমত পারলাম। বাবার মমধয  মবষণাধমথী একটা 
স্বভাব হিল। অহত তুচ্ছ হবষয় হনময় পাতার পর পাতা পহরষ্কার অেমর হলমখ ফ মিন। 
তার হবদযা হিল ইন্টারহমহিময়ট পযথে ।  
    ইন্টারহমহিময়ট পরীো ফদবার পর রা  কমর বাহড় ফথমক ফবর িময় আমসন। আর 
হেমর যানহন। জীহবকার জমনয হিক কী করমতন তা পহরষ্কার নয়।  
    ফজযাহতষহবদযা,সমুদ্রজ্ঞান, লেণহবচার এই জাতীয় বইময়র স্তুপ ফদমখ মমন িয় 
মানুমষর িাত-টাত ফদখমতন। একটা ফপ্রমসর সমেও সম্ভবত যুক্ত হিমলন। কময়কটা 
ফনাটবইও হলমখহিমলন। ফনাটস অন প্রমবহশকা সমাজহবদযা। এরকম একটা বই।  
    তার পহরবামরর কামরার সমেই তার ফকামনাই ফযা ামযা  হিল না। তামদর সপমকথ 
আহম জানমত পাহর বাবার মৃতুযর পর। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাবা তার বড়মবানমক 
একহট হচহি হলমখ জানান ফয তার মৃতুয িমল আমামক ফযন আমার মামার বাহড় পািামনা 
িয়। এটাই তার হনমদথশ । এর অনযথা ফযন না িয় । 
    হচহি পাওয়ার পরপরই বাবার হদমকর আত্মীয়স্বজমন আমামদর ফিাট্ট বাসা ভহতথ িময় 
যায়। আমার দাদাজানমক আহম তখহন প্রথম ফদহখ। সুিাম স্বামস্থর টকটমক ফ ৌর বমণথর 
একজন মানুষ। ফচিারার ফকাথায় ফযন জহমদার-জহমদার একটা ভাব আমি। হতহন 
আমার মরণাপন্ন বাবার িাত ধমর কাোঁমদা কাোঁমদা  লায় বলমলন, আমার ভুল িময়মি। 
আহম বাবা ফতার কামি েমা চাহচ্ছ। যমথষ্ট পা লাহম িময়মি, আর না। 
    আমার বাবা দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, আচ্ছা যাক, েমা করলাম। হকন্তু আহম 
চাই না আমার ফিমল আপনামদর সমে মানুষ ফিাক। ও যামব তার মামামদর কামি। 
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    তার মামারা হক আমামদর ফচময় ভামলা ? 
    না, ওরা হপশাচমেণীর—ওমদর সমে থাকমল অমনক হকিু হশখমব।  
    আমার দাদাজান এবার সহতয সহতয ফকোঁমদ ফেলমলন। বৃে একজন জহমদার-ধরমনর 
মানুষ কাোঁদমি এই দৃশযহট সহতয অদু্ভত। হতহন কাোঁদমত কাোঁদমতই বলমলন— 
    তুই এক পা ল, ফতার ফিমলটামকও তুই পা ল বানামত চাস ? 
    এই হনময় আপনার সমে কথা বলমত চাই না।  
    আমামদর বড়মলাক আত্মীয়স্বজমনরা অতযে হবমময়র সমে আমামদর বাসার 
সাজসজ্জা ফদখমত থামকন। এর োোঁমক োোঁমক বাবার সমে আমার দাদাজামনর হকিু 
কথাবাতথা িমলা । ফযমন—   
    ঢাকায় কতহদন ধমর আহিস ?   
    প্রায় হতনবির ?   
    এর আম  ফকাথায় হিহল ? 
    তা হদময় আপনার দরকার কী? 
    ফতার মা যখন অসুস্থ তখন খবমরর কা মজ ফতার িহব িাহপময় হবজ্ঞাপন হদময়হিলাম 
। 
    খবমরর কা জ আহম পহড় না। 
    আমার বড়েুপু এই পযথাময় িাত ইশারা কমর আমামক িাকমলন। আদুমর  লায় 
বলমলন, ফখাকা, ফতামার নাম কী ? 
    আহম বললাম, হিমালয়। 
    সবাই মুখ চাওয়া চাওহয় করমত লা ল। 
    দাদা দুিঃহখত  লায় বলমলন ফিমলর নাম হক সহতয সহতয হিমালয় ফরমখহিস ? 
    হু । 
    বাবার সমস্ত আপহত্ত অগ্রািয কমর তামক বড় একটা হক্লহনমক ভহতথ করা িমলা । 
আপহত্ত করার মমতা অবস্থাও তার হিল না। কথা প্রায় বে িময় হ ময়হিল। দু-একটা 
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ফিাটখামটা বাকয বলমতও তার অসম্ভব কষ্ট িমতা। তামক বাইমর হচহকৎসার জমনয 
পািামনা িমব এমন কথা ফশানা ফযমত লা ল। বাবা তামদর ফসই সুমযা  হদমলন না। 
হক্লহনমক ভহতথ িবার ন'হদমনর হদন মারা ফ মলন। 
    সজ্ঞামন মৃতুয যামক বমল। মৃতুযর আ  মুহুমতথও টনটমন জ্ঞান হিল। আমামক বলমলন, 
ফতামার জমনয হকিু উপমদশ হলমখ ফরমখ ফ হি। ফসগুহল মন হদময় পড়মব। তমব ফলখাটা 
অসপূণথ। সপূণথ করবার সময় িমলা না। আমার হদমকর ফকামনা আত্মীয়স্বজমনর সমে 
ফকামনা ফযা ামযা  রাখমব না এবাং তামদর সািাযয ফনমব না। তমব ফষামলা বির পর 
তুহম যহদ মমন কর আমার হসোে ভুল, তখন তুহম নতুন কমর হসোে হনমত পারমব। 
এর আ  পযথে মামামদর সমে থাকমব। মমন রাখমব, ফতামার মামারা হপশাচমেণীর। 
হপশাচমেণীর মানুষমদর সাংেমশথ না এমল, মানুমষর সৎগুণ সপমকথ ধারণা িমব না। 
    িাক্তার সামিব এই পযথাময় বলমলন, আপহন দয়া কমর চুপ করুন। ঘুমুবার ফচষ্টা 
করুন।  
    বাবা শীতল  লায় বলমলন, প্রহতপদ শুরু িময় ফ মি। হিতীয়ায় আমার মৃতুয িবার 
কথা। কামজই আমামক হবরক্ত করমবন না। সবমচ’ জরুহর কথাটাই আমার ফিমলমক 
বলা িয়হন— ফশান হিমু, ফকামনারকম উচাশা রাখহব না। টাকাপয়সা করমত িমব, বড় 
িমত িমব, এইসব হনময় ফমামটও ভাবহব না। সমস্ত কমষ্টর মূমল আমি আমামদর উচাশা। 
আমার উচাশা হিল বমল প্রথমহদমক খুবই কষ্ট ফপময়হি। ফশমষরহদমক উচাশা তযা  
করমত ফপমরহিলাম। তাই খাহনকটা আনমন্দ হিলাম। আনমন্দ থাকাটাই বড় কথা । 
সবসময় আনমন্দ থাকার ফচষ্টা করহব । 
    বাবা কথা বলমত বলমতই একটু থামমলন, িটাৎ  ভীর আগ্রি এবাং হবমময়র সমে 
চারহদমক তাকামলন। তারপর মৃদুস্বমর বলমলন, ও আচ্ছা, তািমল এর নামই মৃতুয। এটা 
মন্দ কী ? মৃতুয তািমল খুব ভয়াবি নয়।   
    তার হকিুেমণর মমধযই বাবার মৃতুয িমলা। 
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    আহম হকিুহদন আমার দাদাজামনর সমে থাকলাম । হতহন আমার প্রসমে বারবার 
হবময় প্রকাশ করমত লা মলন । 
    আমর, এটা ফকমন ফিমল! বাবা মমর ফ ল, একমোোঁটা ফচামখর পাহন ফনই। এ ফতা 
ফদহখ তার বামপর ফচময় পা ল িময়মি। এইহদমক আয় । বাপ-মা মারা ফ মল ফচামখর 
পাহন ফেলমত িয় । 
    আহম শীতল  লায় বললাম, আমামক তুই তুই কমর বলমবন না। 
    হতহন ফচাখ বড় বড় কমর আমার হদমক তাহকময় রইমলন । 
    দাদাজামনর বাহড়টা হবশাল। ফসই হবশাল বাহড়র ফদাতলায় একটা ঘর আমামক ফদয়া 
িমলা। ফসই ঘমর এই বাহড়র ফিমলমমময়মদর জমনয সাবথেহণক প্রাইমভট হটউটর থামকন। 
তার নাম হকসমত ফমাল্লা । 
    হতহন যখন শুনমলন আহম ফকামনা সু্কমল পহড় না, এতহদন বাবার কামি পমড়হি, 
তখন এমকবামর আকাশ ফথমক পড়মলন। 
    কী পমড়ি বাবার কামি ? 
    ইাংমরহজ, বাাংলা, অি, ভূম াল, আর নীহতশাস্ত্র। 
    নীহতশাস্ত্রটা কী ? 
    ফকানটা ভামলা, ফকানটা মন্দ, ফকানটা নযায়, ফকানটা অনযায় এইসব । 
    কী বলি হকিুই ফতা বুিলাম না। 
    ফযমন ধরুন হমথযা। হমথযা বলা মন্দ। তমব আনমন্দর জমনয হমথযা বলায় অনযায় 
ফনই। হমথযা হদময় আমরা সতযমক হচনমত পাহর। 
    বলি কী এসব ? বুহিময় বল। 
    ফযমন ধরুন,  ল্প উপনযাস এসব হমথযা। হকন্তু এসব হমথযা হদময় আমরা সতযমক 
হচনমত পাহর। 
    মাস্টার সামিব ফচাখ বড় বড় কমর তাহকময় রইমলন। 
    হনমজমক অহতদ্রুত সামমল হনময় বলমলন,– অমাবসযা ইাংমরহজ হক জামনা ? 
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    জাহন। অমাবসযা িল হনউমুন, বমল হনউমুন হকন্তু আকামশ তখন চাোঁদ থামক না। 
    মৃেয় শমব্দর মামন কী? 
    মৃেয় িমলা মাহটর চতহর। 
    মাস্টার সামিব আমার কথাবাতথায় অতযে চমৎকৃত িমলন। হকন্তু এই বাহড়র অনয 
ফকউ িমলা না। আমার দাদাজান ক্রমা ত বলমত লা মলন– ফতার বাবা হিল পা ল । 
উোদ । ও ফযসব হশহখময়মি সব ভুমল যা। সব নতুন কমর হশখহব। ফতামক ভামলা 
ইাংমরহজ সু্কমল ভহতথ কমর ফদব। আর ফশান, ফতার নাম হদলাম ফচৌধুরী ইমহতয়াজ। মমন 
থাকমব ? 
    দাদাজান বাহড়মত ফঘাষণা কমর হদমলন- এমক ফকউ হিমালয় বা হিমু, হকিুই িাকমত 
পারমব না। এর নাম ইমহতয়াজ ফচৌধুরী, িাক নাম টুটুল। মমন থাকমব ? এই ফিমলর 
মাথার হভতর এই নাম দু’টা ঢুহকময় হদমত িমব। সারাহদমন খুব কম কমর িমলও এমক 
পোঁহচশ বার ফচৌধুরী এবাং পোঁহচশ বার টুটুল িাকমত িমব, its an order. 
    প্রথম হদন সু্কল ফথমক হেমর এমস ফদহখ ময়লা পায়জামা-পাঞ্জাহবর উপর একটা 
ফকাট চহড়ময় অতযে রুগ্ন এক ফলাক বসার ঘমর বমস আমি। তার িামত চকচমক নতুন 
একটা িাতা, মমন িমচ্ছ আজই ফকনা িময়মি। ভদ্রমলামকর মুখভহতথ পান। এমেমত 
ফসই পামনর হপক ফেলমিন। তার বমস থাকার ভহে, পান খাওয়ার ভহে এবাং পামনর 
হপক ফেলার ভহেমত ফকামনা সাংমকাচ ফনই। ফযন এই বাহড়র সমে তার খুব ভামলা 
পহরচয় । ফযন এটা তার হনমজরই ঘরবাহড়।  
    আহম ঘমর ফঢাকামাত্রই বলমলন— বাবা হিমালয়, আহম ফতামামক হনমত এমসহি। 
আহম ফতামার বড়মামা । আমামক সালাম কর।  
    দাদাজান  ম্ভীর  লায় বলমলন, আহম ফতা আপনামক বমলহি তামক হনমত পারমবন 
না। ফস গ্রামম হ ময় কী করমব ? ফস এইখামনই থাকমব। পড়ামশানা করমব। তামক 
সু্কমল ভহতথ করা িময়মি।  
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    আমার বড়মামা হবহচত্র ভহেমত িাসমলন। ফযন এইরকম িাসযকর কথা হতহন আম  
কখমনা শুমননহন ।  
    ফদমখন তালই সামিব, ফিমলর বাবা পত্র-মারেত আমামক এই অহধকার হদময় 
ফ মি। এখন যহদ আপনারা হদমত না চান বাধয িময় আইমনর আেয় হনমত িমব। ফকামটথ 
েয়সালা িমব। উপায় কী! যহদও আত্মীয়স্বজমনর সমে মামলা-মমাকদ্দমা ফকামনা কামজর 
কথা না ।  
    দাদাজামনর মুমখ ফকামনা কথা এল না। বড়মামা এমেমত আর একবার পামনর 
হপক ফেমল বলমলন, বাবার ইচ্ছামমতাই কাজ ফিাক। খামাখা আপহত্ত করমিন ফকন ? 
ফিমলর খরচাপাহতর জমনয মামস মামস টাকা হদমবন। তািমলই ফতা িয় ।  
    আপহন কী কমরন ?  
    ফতমন হকিু না। সামানয হবষয়-সপহত্ত আমি। টুকটাক বযবসা আমি। ইউহনয়ন 
কাউহন্সমলর ফমম্বার হিলাম। এইবার হজতমত পাহর নাই। ফতমরা ফভামট ি  ফখময়হি। 
যহদ অনুমহত ফদন একটা ফবয়াদহব কহর ? 
    কী ফবয়াদহব ?  
    একটা হস ামরট ধরাই। এমন ফনশা িময়মি, না ফখমল দমটা বে িময় আমস।  
    বড়মামা অনুমহতর অমপো না কমরই হস ামরট ধরামলন।  
    দাদাজান বলমলন, আপহন এমক হনমত চামচ্ছন, কারণ, আপনার ধারণা এমক হনমল 
মামস মামস ফমাটা টাকা পামবন । তাই না ?  
    বড়মামা অতযে হবহেত িওয়ার ভহে কমর বলমলন, এই িামতর পাোঁচ আেুমলর 
হভতর হদয়া অমনক টাকা ফ মি। অমনক টাকা আসমি। টাকা আমার কামি হকিুই না। 
আসহি রমক্তর টামন। রমক্তর টান কহিন তালই সামিব । এই ফয ফবান হবময় হদলাম, 
তারপর আর ফকামনা ফখাোঁজ নাই। কী ফয যন্ত্রণা! ফকামনা হচহিপত্র নাই। শুহন আজ এই 
জায় ায়, কাল শুহন হভন্ন জায় ায়। কী ফয যন্ত্রণা! যাক, হিমালয় বাবামক ফদমখ মনটা 
শাে িময়মি। তা বাবা, নাম হক সহতয হিমালয় ?  
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    আহম হকিু বলার আম ই দাদাজান বলমলন, না, ওর নাম ফচৌধুরী ইমহতয়াজ ।  
    ফচৌধুরী আম  কী জমনয ? ফচৌধুরী থাকমব হপমি। আম  ফঘাড়া তারপর  াহড়। হক 
বমলন তালই সাব ? 
    দাদাজান ফকামনা উত্তর হদমলন না। তার ফচামখমুমখ ফক্রাধ ও ঘৃণা।  
    চা এবাং ফকক এমন কামজর ফিমল সামমন রাখল। বড়মামার মুমখ পান, ফসই 
অবস্থামতই চাময় চুমুক হদমলন। ফকক িামত হনমলন।  
    দাদাজান বলমলন, আমার ফিমল আপনার ফবামনর ফখাজ ফপল কী কমর ? ফসটা 
তালই সাব, আপনার ফিমলমক হজমজ্ঞস করমলই ভামলা িমতা। আেমসাস, ফস জীহবত 
নাই! আমরা আপনার ফিমলমক খুোঁমজ ফবর কহর নাই। ফস বেুর সামথ আমামদর অিমল 
এমসহিল। তারপমর ফকমমন ফকমমন িময় ফ ল। সহতয কথা বলমত কী, তালই সাব, 
হবময়র পর মাথায় িাত হদময় বমস পড়লাম। ফবামনর ফখাোঁজ নাই। ফবানজামাইময়রও 
ফখাোঁজ নাই। নানা ফলামক নানা কথা বমল। ফকউ বমল নামকাওয়ামস্ত হবময় কমর হনময় 
ফ মি, পাচার কমর ফদমব। ইহন্ডয়া, পাহকস্তান, তারপর ধমরন হমিল ইষ্ট । এইসব 
জায় ায় ফমময়মক ভাড়া খাটামব। 
    বাচামিমলর সামমন এরকম কুৎহসত কথা বলমবন না।  
    কুৎহসত কথা না, এগুহল সহতয কথা। এইরকম পাহটথ আমি।  
    সহতয কথা সবসময় বলা যায় না।  
    আমার কামি এটা পামবন না, তালই সাব । সতয কথা আহম বলবই। ভামলা লাগুক 
আর না লাগুক ।  
    তাই নাহক ?  
    হজ। আর হিমালয় বাবামক হনময় যাব। পরশু সকামল এমস হনময় যাব । চতহর 
থাকমত বলমবন । মামলার তদহবমর এমসহি। দুটা হদন লা মব।  
    এই ফিমলমক আহম আপনার সমে ফদব না।  
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    এসব বলমবন না তালই সাব। আত্মীময়র মমধয  ণ্ডম াল আমার পিন্দ িয় না। 
আইমনর আেয় হনমল আপনারও েহত, আমারও েহত। আহথথক েহত, মানহসক েহত 
। ফকাটথ হে এখন বাড়াময় কমরমি হতনগুণ।  হরব মানুষ ফয একটু মামলা-মমাকদ্দমা 
করমব ফস উপায় রামখ নাই। বাবা হিমালয়, তুহম হক আমার সমে ফযমত চাও না ?  
    চাই ।  
    এইটা ফতা বামপর বযাটা। আজ তািমল উহি তালই সাব। ফবয়াদহব যহদ হকিু কমর 
থাহক মাে কমর হদমবন। আপনার পাময় ধহর।  
    বড়মাম সহতয সহতয পা ধরমত এহ ময় ফ মলন। দাদাজান চমমক সমর ফ মলন। 
  
    দুহদন পর আহম মামার সমে রওনা িলাম।  
     েবয ময়মনহসাংমির হিরণপুর। 
    আমার বাবা অমনকবারই বমলমিন, আমার মামারা হপশাচমেণীর। কামজই তামদর 
সপমকথ আম  ফথমকই একটা ধারণা মমনর মমধয হিল। আহম বড়মামা এবাং অনয দুই 
মামার আচার-আচরমণ ফমামটই অবাক িলাম না। 
    মামার বাহড় উপহস্থত িবার তৃতীয় হদমনর একটা ঘটনার কথা বহল। এই ঘটনা 
ফথমক মামামদর মানহসকতার একটা আোঁচ পাওয়া যামব। 
    বড়মামার বাহড়মত হতনটা হবড়াল হিল। এরা খুবই উপদ্রব করত। বড়মামার 
হনমদথমশ হবড়াল হতনটামক ধরা িমলা । হতহন বলমলন, িাহদমস আমি হবড়াল উপদ্রব 
করমল— আল্লাির নামম এমদর জমবি করা যায়। তামত ফদাষ িয় না। ফদহখ বড় িুহরটা 
বার কর । এই কাজ ফতা আর ফকউ করমব না। আমামক করমত িমব উপায় কী ! 
    মামা হনমজই উিামন হতনটা হবড়ালমক জবাই করমলন। এর মমধয একটা হিল 
 ভথবতী । 
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    ঐ বাহড়মত আমার ফতমন ফকামনা অসুহবধা িয়হন। হতন মামা একসমে সু্কলঘমরর 
মমতা লম্বা একটা হটমনর ঘমর থাকমতন। পুমরা বাহড়মত ফিমলপুমলর হবশাল দল। তামদর 
জ ৎ হিল হভন্ন। একসমে পুকুমর িাপ ফদয়া, একসমে সমেযমবলা পড়মত বসা, একসমে 
সু্কমল যাওয়া। জামু্বরা হদময় েুটবল ফখলা, ফ াল্লািুট ফখলা। খাওয়াও িমতা একসমে । 
এক মামী ভাত হদময় যামচ্ছন, আর-এক মামী হদমচ্ছন একিাতা কমর তরকাহর, দুইিাতা 
িাল। চামুমচ যা উমি আমস তাই। ফকউ বলমত পারমব না আমামক এটা দাও-ওটা দাও। 
বলমলই চামমচর বাহড়।  
    আমামদর মমধয মারামাহর ফলম ই হিল। এ ওমক মারমি। ফস তামক মারমি। ফসসব 
হনময় ফকামনা নাহলশও িমচ্ছ না। নাহলশ ফদয়ায় হবপদ আমি। একজন নাহলশ হদল, 
কার হবরুমে নাহলশ, কী সমাচার ভামলামমতা ফশানাই িমলা না। িামতর কামি ফয-
কয়জনমক পাওয়া ফ ল হপহটময় লাশ বাহনময় ফেলা িমলা। সহতযকার অপরাধী িয়মতা 
শাহস্তও ফপল না।  
    আহম এই হবশাল দমলর সমে অবলীলায় হমমশ ফ লাম। সীমািীন স্বাধীনতা, ফয 
স্বাধীনতা সচরাচর হশশুরা পায় না।  
    আমরা কী করহি না করহি বড়রা তা হনময় ফমামটও মাথা ঘামাত না।  
    একজমনর িয়মতা জ্বর িময়মি। ফস হবিানায় শুময় কুোঁ কুোঁ করমি। ফকউ হেমর 
তাকামচ্ছ না। হনতাে বাড়াবাহড় না িমল িাক্তার ফনই। মামস একবার নাহপত এমস 
সবকটা ফিমলর মাথা প্রায় মুহড়ময় হদময় ধান হনময় চমল যামচ্ছ। কাপড়-জামারও ফকামনা 
হিক-হিকানা ফনই। এ ওরটা পরমি ! ও তারটা পরমি।  
    মামামদর বাহড় ফথমকই আহম ফমহিক পাশ কহর। ফয-বির ফমহিক পাস কহর বড়মামা 
ফসই বিরই মারা যান। তার শক্রর অভাব হিল না। বলমত ফ মল গ্রামমর সবাই হিল 
তার শক্র । 
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এক অেকার বৃহষ্টর রামত একজন ফকউ মাি মারবার ফকাোঁচ হদময় বড়মামামক ফ োঁমথ 
ফেমল। হবশাল ফকাচ। মামার ফপট এমোড়-ওমোড় িময় যায়। ফকামচর খাহনকটা হপি 
ফিদা কমর ফবর িময় থামক।  
    উিামন চাটাই ফপমত মামামক শুইময় রাখা িয়। দৃশয ফদখার জমনয সারা গ্রামমর 
ফলাক ফভমে পমড়। তামক সদমর হনময় যাওয়ার জমনয মহিমষর  াহড়র বযবস্থা িমলা। 
মামা িাণ্ডা  লায় বলমলন, এতেণ বাোঁচব না। ফতামরা আমামক থানায় হনময় যাও। মরার 
আম  আহম কারা এই কাজ কমরমি বমল ফযমত চাই ।  
    মামা কাউমকই ফদমখনহন তবু হতহন মৃতুযর আম  আম  থানায় ওহসর কামি 
চারজমনর নাম বলমলন। হতহন বলমলন, তার িামত টচথ হিল। হতহন টচথ ফেমল ফেমল 
এমদর ফদমখমিন ।  
    ওহস সামিব মামার ফদয়া জবানবহন্দ হলখমত হলখমত বলমলন– ভাই সামিব, এই 
কাজটা করমবন না। ফিথ-মবি কনমেসন খুব শক্ত হজহনস। শুধুমাত্র এর ওপরই ফকাটথ 
রায় হদময় ফদমব। হনমদথাষ হকিু মানুষমক আপহন জড়ামচ্ছন। এমদর োোঁহস না িমলও 
যাবজ্জীবন িময় যামব।  
    মামা বলমলন, যা বলহি সবই সহতয। ফকারান মহজদ আমনন। আহম ফকারান মহজমদ 
িাত হদয়া বহল– ।  
    ওহস সামিব বলমলন, তার দরকার িমব না। হনন, এখামন সই করুন। এটা আপনার 
জবানবহন্দ ।  
    মামা সই করমলন। মারা ফ মলন থানামতই। মরবার আম  ফমমিা মামামক কামন 
কামন বলমলন—  
    এক ধাক্কায় চার শক্র ফশষ। কাজটা মন্দ িয় নাই । 
 
    চার শক্র ফশষ করার  া়ি আনন্দ হনময় মামা মারা ফ মলন। তমব মৃতুযর আম  
আম  ফমৌলানা িাহকময় তওবা করমলন। তামক খুবই আনহন্দত মমন িমলা ।  
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    বড়মামী বযাকুল িময় কাোঁদহিমলন, তামক ফিমক বলমলন, তওবা কমর ফেলহি। এখন 
আর হচো নাই। সব পাপ মাপ িময় ফ ল। সরাসহর ফবমিশমত দাহখল িব । খামাখা 
কান্দ ফকন ? তওবা সময়মমতা করমত না পারমল অসুহবধা হিল। আল্লািপামকর অসীম 
দয়া! সময় পাওয়া ফ মি। কান্দাকাহট না কমর আমার কামনর কামি দরুদ পড়। ফকারান 
মহজদ পাি কর ।  
    মামার মৃতুযর পর আহম ঢাকা চমল এলাম। নতুন জীবন শুরু িমলা বড়েুপুর সমে 
। 
 
 
 

৪  
    প্রবল িাোঁকুহনমত ঘুম ভােল। ফচাখ ফমমল ফদহখ বড়েুেু। পামশর হবিনা বাহল। 
বাদল ফনই। সকামল ঘুম ভােমতই প্রথম ফয-হজহনসটা জানমত ইচ্ছা কমর তা িমচ্ছ– 
কটা বামজ ?  
    বড়েুপুমক এই প্রশ্ন করব , তখন হতহন কাোঁমদা কাোঁমদা  লায় বলমলন, ফকমলিাহর 
িময়মি।  
    হক ফকমলিাহর ? 
    মানুষমক মুখ ফদখামত পারব না ফর । 
    আহম হবিানায় বসমত বসমত বললাম, ফমহরন ইহঞ্জহনয়ার রামত এমসহিল, তারপর 
আর হেমর যায়হন— তাই ফতা ? 
    তুই জানহল কী কমর ? 
    অনুমান করহি। 
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    আহম সকামল একতলায় ফনমম ফদহখ ঐ ফিমল আর হরনহক ? ফিমল নাহক রামত 
ফতার েুপার অসুমখর খবর ফপময় এমসহিল। িড়বৃহষ্ট ফদমখ আর হেমর যায়হন। আর ঐ 
বদমমময় সারারাত ঐ ফিমলর সমে  ল্প কমরমি। 
    বল কী ! 
    আমার ফতা িাত ঘামমি। কী রকম বদ ফমময় হচো কমর ফদখ। ফমময়র কত বড় 
সািস ঐ ফিমল এমসমি ভামলা কথা। আমামক ফতা খবরটা হদহব ? 
    আহম  ম্ভীর  লায় বললাম, ঐ ফিমলরই-বা ফকমন আমক্কল ? রাত-দুপুমর এল কী 
জমনয? 
    িযাোঁ, ফদখ না কাণ্ড! হবময় িয়হন। হকিু না, শুধু হবময়র কথা িময়মি—এর মমধয নাহক 
সারারাত ফজম   ল্প করমত িমব! রাত হক চমল ফ মি নাহক ?  
    খুবই সহতয কথা ।  
    এখন ধর, ফকামনা কারমণ হবময় যহদ ফভমে যায় তারপর আহম মুখ ফদখাব কীভামব?  
    আহম এেুহন হনমচ যাহচ্ছ েুপু, ঐ োহজল ফিমলর  ামল িাস কমর একটা চড় মারব। 
তারপর হিতীয় চড় হরনহকর  ামল। ফমময় বমল তামক েমা করার ফকামনা অথথ িয় না।  
    তুই সবসময় অদু্ভত কথাবাতথা বহলস ফকন ? ঐ ফিমলর  ামল তুই চড় মারমত 
পারহব?  
    ফকন পারব না ?  
    ফয ফিমল দুহদন পমর এ বাহড়র জামাই িমচ্ছ তার  ামল তুই চড় মারমত চাস ? 
ফতার কামি আসলাম একটা পরামমশথর জমনয!  
    আজই ওমদর হবময় লাহ ময় দাও ।  
    আজই হবময় লাহ ময় ফদব ?  
    হু। কাহজ ফিমক এমন হবময় পহড়ময় দাও— িামমলা চুমক যাক। তারপর ওরা যত 
ইচ্ছা রাত ফজম   ল্প করুক। আসল অনুষ্ঠান পমর িমব। হবময়টা িময় যাক ।  
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    েুপু হনিঃশ্বাস ফেলমলন—মমন িমচ্ছ আমার কথা তার মমন ধমরমি। আহম বললাম, 
তুহম চাইমল আহম ফিমলমক বলমত পাহর।  
    ওরা আবার ভাবমব না ফতা ফয আমরা চাপ হদহচ্ছ। 
    চাপাচাহপর কী আমি ? ফিমল এমন কী রসম াল্লা ? মামবথমলর মমতা সাইজ। হবময় 
ফয হদহচ্ছ এমতই তার ধনয িওয়া উহচত। তার হতনপুরুমষর ভা য ফয, আমরা...েুপু 
হবরক্ত স্বমর বলমলন, ফিমল এমনকী খারাপ ?  
    খারাপ তা ফতা বলহি না— একটু শটথ। তা পুরুষ মানুমষর শমটথ হকিু যায় আমস 
না। পুরুষ িমচ্ছ ফসানার চামুচ। ফসানার চামুচ বাোঁকাও ভামলা ।  
    আজই হবময়র বযাপামর ফিমল হক রাহজ িমব ?  
    ফদহখ কথা বমল। আমার ধারণা, িমব।  
    ফতার কথা ফতা সবসময় আবার হমমল যায়—একটু ফদখ কথা বমল।  
    আহম আমার পাঞ্জাহব খুোঁমজ ফপলাম না। েুপু বলমলন, বাদল ফভারমবলায় ঐ পাঞ্জাহব 
 াময় হদময় ফবর িময়মি।  
    আহম বাদমলর একটা শাটথ  াময় হদময় হনমচ নামমতই ফমহরন ইহঞ্জহনয়ার সামিব 
লাজুক  লায় বলমলন, হিমুভাই আপনামক একটা কথা বলমত চাই। খুব লজ্জা লা মি 
অবহশয ।  
    বমল ফেল ।  
    হরনহকর খুব শখ পূহণথমা রামত সমুদ্র ফকমন ফদখায় ফসটা ফদখমব। দুহদন পমরই 
পূহণথমা। 
    ও আচ্ছা— দুহদন পমরই পূহণথমা তা ফতা জানতাম না। 
    মামন কথার কথা বলহি। ধরুন, আজ যহদ হবময়টা িময় যায়—তািমল আজ রামতর 
ফিমন হরনহকমক হনময় কেবাজামরর হদমক রওনা িমত পাহর। হবময়র আনুষ্ঠাহনকতাটা 
ফশষ কমর রাখা আর কী। পমর একটা হরহসপশামনর বযবস্থা না িয় িমব।  
    ফতামার হদমকর আত্মীয়স্বজনরা...  
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    ওমদর আহম মযামনজ করব। আপহন যহদ শুধু এমদর বুহিময়-সুহিময় একটু রাহজ 
করান— মামন হরনহক ফবচাহরর দীঘথহদমনর শখ । ওর জমনযই খারাপ লা মি।  
    না না, তা ফতা বমটই। দীঘথহদমনর শখ থাকমল তা ফতা ফমটামনাই উহচত। রামতর 
হটমকট পাওয়া যামব ফতা ? পুমরা োস্টক্লাস বাথথ হরজাভথ করমত িমব।  
    ফরলওময়মত আমার ফলাক আমি, হিমুভাই।  
    তািমল তুহম বরাং ঐটাই আম  ফদখ। আহম এহদকটা মযামনজ করহি।  
    আনমন্দ ইহঞ্জহনয়ার সামিমবর ফচাখ চকচক করমি। ফস  া়ি  লায় বলল, হরনহক 
আমামক বমলহিল— হিমুভাইমক বলমলই উহন মযামনজ কমর হদমবন। আপহন ফয সহতয 
সহতয করমবন বুহিহন।  
   আহম িাসমত িাসমত বললাম, কী হনময়  ল্প করমল সারারাত ?  
     ল্প আর কী করব বলুন। হরনহক এমন অহভমানী—হকিু বলমলই তার ফচামখ পাহন 
এমস যায়। সুপার ফসনহসহটভ ফমময়। কথায় কথায় একসময় বমলহিলাম ফয 
ইউহনভাহসথহটমত পড়ার সময় ফিনা নামমর একটা ফমময়র সমে সামানয পহরচয় িময়হিল—
এমতই হরনহক ফকোঁমদ অহস্থর। আমামক বলমি আর ফকামনাহদন যহদ ঐ ফমময়র নাম মুমখ 
আহন ফস নাহক সুইসাইি করমব। এরকম ফসনহসহটভ ফমময় হনময় বাস করা কহিন িমব। 
খুবই দুিঃহশ্চো লা মি হিমু ভাই।  
    ইহঞ্জহনয়ার সামিবমক হকন্তু ও হচহেত মমন িমলা না। বরাং খুবই আনহন্দত মমন 
িমলা । আমার ধারণা, প্রায়ই ফস ফিনার কথা বমল হরনহকমক কাোঁদামব। কাোঁহদময় আনন্দ 
পামব। হরনহকও ফকোঁমদ আনন্দ পামব। ওমদর এখন আনমন্দরই সময় ।  
    আহম বললাম, কথা বমল সময় নষ্ট করার ফকামনা মামন ফনই, তুহম ফতামার 
আত্মীয়স্বজনমক বল, তারমচময় যা জরুহর তা িমচ্ছ হটহকমটর বযবস্থা। আহম েুপা-েুপুমক 
রাহজ করাহচ্ছ।  
    রাহজ িময়মিন হকনা ফজমন ফ মল ভামলা িমতা না হিমুভাই ?  
    আহম ভহবষযৎ বলমত পাহর তুহম হক এটা জামনা না ?  



suvom 

 
 

63 

    জাহন ।  
    আহম ফচামখর সামমন ফদখমত পাহচ্ছ ফতামরা দুজন িাত ধরাধহর কমর সমুমদ্রর পামড় 
িাোঁটি। অসম্ভব সুন্দর ফজািনা িময়মি। সমুমদ্রর পাহন রূপার মমতা চকচক করমি, আর 
ফতামরা...  
    আমরা কী ?  
    থাক । সবটা বলমল রিসয ফশষ িময় যামব।  
    আপহন একজন অসাধারণ মানুষ হিমুভাই! অসাধারণ!  
    আহম এবাং বাদল ওমদর এ ামরাটার ফিমন তুমল হদমত এলাম। েুপা-েুপু এমলন 
না। েুপার শরীর খারাপ কমরমি।   
    ফিন িাড়বার আ -মুিূমতথ হরনহক বলল, হিমুভাই, আমার ফকমন জাহন ভয় ভয় 
করমি।  
    হকমসর ভয় ? 
    এত আনন্দ লা মি। আনমন্দর পরই ফতা কষ্ট আমস। যহদ খুব কষ্ট আমস। 
    কষ্ট আসমব না। ফতামদর জীবন িমব আনন্দময়। ফতামদরমক আহম আমার ময়ূরােী 
নদী বযবিার করমত হদময়হি। এই নদী যারা বযবিার কমর তামদর জীবমন কষ্ট আমস 
না । 
    তুহম কী ফয পা মলর মমতা কথা মামি মামি বল! হকমসর নদী ? 
    আমি একটা নদী। আহম আমার অহতহপ্রয় মানুষমদর শুধু ফসই নদী বযবিার করমত 
ফদই। অনয কাউমক ফদই না। তুই আমার অহতহপ্রয় একজন। যহদও খাহনকটা ফবাকা, 
তবু হপ্রয়। 
    তুহম একটা পা ল। ফতামার হচহকৎসা িওয়া দরকার। 
    ফিন নমড় উিল। আহম জানালার সমে সমে এগুমত লা লাম। হরনহকর আনন্দময় 
মুখ ফদখমত এত ভামলা লা মি! হরনহকর ফচামখ এখন জল। ফস কাোঁদমি। আহম মমন 
মমন বললাম, ফি ঈশ্বর, এই কান্নাই হরনহক নামমর ফমময়হটর জীবমনর ফশষ কর ফিাক। 
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৫  
  প্রায় দশহদন পর আস্তানায় হেরলাম।  
   আস্তানা মামন মহজমদর ফমস – দয হনউ ফবাহিথাং িাউস ।  
    মহজদ ঐ ফবাহিাং িাউমস দীঘথহদন ধমর আমি। কমলমজ যখন পড়মত আমস তখন 
এই অে  িবর খুোঁমজ ফবর কমর । নামমাত্র ভাড়ায় একটা ঘর। ফসই ঘমর একটা 
ফচৌহক, একটা ফটহবল। ফচয়ামরর বযবস্থা ফনই কারণ ফচয়ার পাতার জায় া ফনই।  
    মহজমদর ফচৌহকমত একটা শীতল পাহট শীত গ্রীষ্ম সবসময় পাতা থামক। মশাহরও 
খাটামনা থামক। প্রহতহদন মশাহর ফতালা এবাং মশাহর ফেলার সময় মহজমদর ফনই। তামক 
সকাল ফথমক রাত এ ামরাটা পযথে নানান ধাোয় ঘুরমত িয়, প্রহতমামস হতনহট 
মহনঅিথার করমত িয়। একটা ফদমশর বাহড়মত, একটা তার হবধবা বড়মবামনর কামি 
এবাং তৃতীয়হট আবু কামাল বমল এক ভদ্রমলাকমক। এই ভদ্রমলাক মহজমদর ফকামনা 
আত্মীয় নন। তামক প্রহতমামস ফকন টাকা পািামত িয় তা মহজদ কখমনা বমলহন। 
হজমজ্ঞস করমল িামস । এইসব রিমসযর কারমণই মহজদমক আমার ফবশ পিন্দ ।  
    আমামক মহজমদর পিন্দ হকনা আহম জাহন না। ফস মানুমষর সমে সপূণথ অনগ্রি 
হনময় ফমমশ। ফকামনা হকিুমতই অবাক বা হবময় প্রকাশ কমর না। সম্ভবত চশশমবই তার 
হবহমত িবার েমতা নষ্ট িময় ফ মি।  
    ইউহনভাহসথহটমত পড়বার সময় তামক একবার একটা মযাহজক ফশা ফদখামত হনময় 
হ ময়হিলাম। িাচ এক যাদুকর জামথান কালচারাল ফসন্টামর যাদু ফদখামচ্ছন। হবময়কর 
কাণ্ডকারখানা এমকর-পর-এক ঘমট যামচ্ছ। একসময় হতহন তার সুন্দরী স্ত্রীমক করাত 
হদময় ফকমট দু-টুকরা কমর ফেলমলন। ভয়াবি বযাপার। মহিলা দশথকরা ভময় উ উ 
জাতীয় শব্দ করমি। তাহকময় ফদহখ মহজদ ঘুহমময় পমড়মি। েীণ নাক িাকার শব্দও 
আসমি। আহম হচমহট ফকমট তার ঘুম ভাোলাম। ফস বলল, কী িময়মি ?  
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    আহম বললাম, করাত হদময় মানুষ কাটা িমচ্ছ।  
    মহজদ িাই তুমল বলল, ও আচ্ছা ।  
    ফস সপূণথ হনহলথপ্ত ভহেমত তাহকময় রইল। অথচ আহম অমনক িামমলা কমর দুটা 
হটহকট ফজা াড় কমরহি যামত একবার অেত ফস হবহমত িয়। আমার ধারণা, 
তাজমিমলর সামমনও তামক যহদ হনময় যাওয়া িয় ফস িাই চাপমত চাপমত বলমব, ও 
আচ্ছা, এটাই তাজমিল! ভামলাই ফতা । মন্দ কী ।  
    মহজদমক আমার একবার তাজমিল ফদখামনার ইচ্ছা। শুধু ফদখার জমনয সহতয সহতয 
ফস কী কমর। বা আসমলই হকিু কমর হকনা!  
    দশহদন পর মহজমদর সমে আমার ফদখা— ফস একবার মাত্র মাথা ঘুহরময় তাকাল 
। তার পরপরই পহত্রকা পড়মত লা ল। বিরখাহনক আম র বাহস একটা মযা াহজন। 
একবার হজমজ্ঞস করল না, আমার খবর কী ? আহম ফকমন। এতহদন ফকাথায় হিলাম।  
    আহম বললাম, ফতার খবর কী ফর মহজদ ?  
    মহজদ এ প্রমশ্নর উত্তর হদল না। অপ্রময়াজনীয় প্রমশ্নর উত্তর ফস ফদয় না।  
    ফতার আজ হটউশহন ফনই ? ঘমর বমস আহিস ফয ?  
    আজ শুক্রবার ।  
    তখন মমন পড়ল িুহটর হদমন যখন িামত তার ফকামনা কাজ থামক না, তখনই ফস 
মযা াহজন ফজা াড় কমর মযা াহজমনর পাতা ওোমত ওোমত ঘুমায়, আবার ফজম  উমি 
মযা াহজমনর পাতা ওোয়, হকিুেণ পর আবার ঘুহমময় পমড়। জীবমনর কামি তার ফযন 
হকিুই চাওয়ার বা পাওয়ার ফনই। চার-পাোঁচটা হটউশহন, মামিমমধয হকিু খুচরা কাজ 
এবাং প্রুে ফদখার কামজই ফস খুহশ । হবএ পাস করার পর হকিুহদন ফস চাকহরর ফচষ্টা 
কমরহিল। তারপর– ধুর আমার িমব না এই বমল সব ফিমড়িুমড় হদল ।  
    আহম একবার বমলহিলাম, সারাজীবন এই কমরই কাটাহব নাহক ? ফস বলল, 
অসুহবধা কী ? তুই ফতা হকিু না কমরই কাটাহচ্ছস ।  
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    আমার অবস্থা হভন্ন। আমার ফকামনা দায়দাহয়ত্ব ফনই, তািাড়া আহম একটা 
এেমপহরমমন্ট করহি, তুই ফতা হকিু করহিস না।  
    মহজদ হকিুই বলল না। আহম ফভমবহিলাম, একবার িয়মতা হজমজ্ঞস করমব হকমসর 
এেমপহরমমন্ট, তাও করল না। আসমলই তার জীবমন ফকামনা ফকৌতুিল ফনই।  
    রূপামক অমনক বমল-কময় একবার রাহজ কমরহিলাম যামত ফস মহজদমক হনময় 
হচহড়য়াখানা ফথমক ঘুমর আমস। আমার ফদখার ইচ্ছা একহট অসম্ভব রূপবতী এবাং 
বুহেমতী ফমময়মক পামশ ফপময় তার মমনর ভাব কী িয়। আম র মমতাই ফস হক হনহলথপ্ত 
থামক, না জীবন সপমকথ খাহনকটা িমলও আগ্রিী িয় । 
    আমার প্রস্তামব রূপা প্রথমম খুব রা  করল। ফচাখ তীক্ষ্ণ কমর বলল, তুহম হনমজ 
কখমনা আমামক হনময় হচহড়য়াখানায় হ ময়ি ? হচহন না জাহন না একটা ফিমলমক হনময় 
আহম যাব। তুহম আমামক ফপময়ি কী ? 
    ফস যতই রা  কমর, আহম ততই িাহস। রূপামক িাণ্ডা করার এই একটা পথ । ফস 
যত রা  করমব আহম তত িাসব । আমার িাহস ফদমখ আমরা রা মব। আহম আমরা 
িাসব। ফস িাল ফিমড় ফদমব। এবামরা তাই িমলা। ফস মহজদমক হনময় ফযমত রাহজ 
িমলা। আহম এক িুহটর হদমন মহজদমক বললাম, তুই হচহড়য়াখানা ফথমক ঘুমর আয়। 
পহত্রকায় ফদখলাম হজরাে এমসমি। 
    মহজদ বলল, হজরাে ফদমখ কী িমব ? 
    হকিুই িমব না। তবু ফদমখ আয়। 
    ইচ্ছা করমি না। 
    আমার এক দূর-সপমকথর েুপামতা ফবান—ফবচাহরর হচহড়য়াখানা ফদখার শখ। সমে 
ফকামনা পুরুষমানুষ না-থাকায় ফযমত পারমি না। আমার আবার জন্তু-জামনায়ার ভামলা 
লাম  না। তুই তামক হনময় যা। 
    মহজদ বলল, আচ্ছা।  
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    আমার ধারণা হিল রূপামক ফদমখই মহজদ ধাক্কা খামব। ফসরকম হকিুই িমলা না। 
রূপা  াহড় হনময় এমসহিল। মহজদ  ম্ভীর মুমখ ড্রাইভামরর পামশ বসল। 
    রূপ িাহসমুমখ বলল, আপহন সামমন বসমিন ফকন ? ফপিমন আসুন। দুজন  ল্প 
করমত করমত যাই। মহজদ বলল, আচ্ছা।  
    মহজদ ফপিমন এমস বসল। তার মুখ ভাবমলশিীন। একবার ভামলা কমর ফদখলও 
না তার পামশ ফয বমস আমি ফস মানবী না অপ্সরী।  
    হেমর আসার পর হজমজ্ঞস করলাম, ফকমন ফদখহল ? 
    ভামলাই । 
    কথা িময়মি রূপার সমে ? 
    হু।  
    কী কথা িমলা ? 
    মমন ফনই। 
    আচ্ছা, রূপার পরমন কী রমের শাহড় হিল বল ফতা ? 
    লেয কহরহন ফতা । 
    আহম মহজমদর সমে অমনক সময় কাটাই। রামত তার সমে এক ফচৌহকমত ঘুমাই। 
তার কাি ফথমক হশখমত ফচষ্টা কহর কী কমর আমশপামশর জ ৎ সপমকথ পুমরাপুহর 
হনহলথপ্ত িওয়া যায়। সাধু-সন্নযাসীরা অমনক সাধনায় ফয স্তমর ফপৌমিন মহজদ ফস স্তরহট 
কী কমর এত সিমজ অহতক্রম করল তা আমার জানমত ইচ্ছা কমর।  
    আমার বাবা তার খাতায় আমার জমনয ফযসব উপমদশ হলমখ ফরখা ফ মিন তার 
মমধয একটার হশমরানাম িমচ্ছ— হনহলথপ্ততা । হতহন হলমখমিন : 

           হনহলথপ্ততা 
পৃহথবীর সকল মিাপুরুষ এবাং মিাজ্ঞানীরা এই জ ৎমক মায়া বহলয়া 
অহভহিত কহরয়ামিন। আহম আমার েুদ্র হচো ও েুদ্র হবমবচনায় 
ফদহখয়াহি আসমলই মায়া। স্বামী ও স্ত্রীর ফপ্রম ফযমন মায়া বই হকিুই 
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নয়, ভ্রাতা ও ভহগ্নর ফস্নিসপকথও তাই। ফয-কারমণ স্বামথথ আঘাত 
লাহ বা মাত্র স্বামী-স্ত্রীর ফপ্রম বা ভ্রাতাভহগ্নর ভামলাবাসা কপূথমরর মমতা 
উহড়য়া যায়। কামজই ফতামামক পৃহথবীর সবথ হবষময় পুমরাপুহর হনহলথপ্ত 
িইমত িইমব। ফকামনাহকিুর প্রহতই তুহম ফযমন আগ্রি ফবাধ কহরমব 
না আবার অনগ্রিও ফবাধ কহরমব না। মানুষ মায়ার দাস। ফসই দাসত্ব-
শৃঙ্খল ফতামামক ভাহেমত িইমব। মানুমষর অসাধয হকিুই নাই। ফচষ্টা 
কহরমল তুহম তা পহরমব। ফতামার হভতমর ফসই েমতা আমি। ফসই 
েমতা হবকামশর ফচষ্টা আহম ফতামায় চশশমবই কহরয়াহি। একই সমে 
ফতামামক আদর এবাং অনাদর করা িইয়ামি। মাতার প্রবল ভামলাবাসা 
িইমতও তুহম বহিত িইয়াি। এই সমস্তই একহট বড় পরীোর অাংশ। 
এই পরীোয় সেলকাম িইমত পারমল প্রমাণ িইমব ফয ইচ্ছা কহরমল 
মিাপুরুষমদর এই পৃহথবীমত চতহর করা যায় ।  
যহদ একহট সাধারণ কুকুরমকও যথাযথ প্রহশেণ ফদওয়া যায়, ফসই 
কুকুর হশকাহর কুকুমর পহরণত িয়। একজন ভামলামানুষ পহরমবমশর 
চামপ ভয়াবি খুনীমত রূপােহরত িয়। যহদ তাই িয় তমে ফকন আমরা 
আমামদর ইচ্ছ অনুযায়ী মানব সম্প্রদায় চতহর কহরমত পাহরব না ? 
 

    বাবা আমার ফভতর ফথমক মায়া কাটামনার ফচষ্টা কমরমিন। চশশমবর কথা হকিু 
হকিু মমন আমি। একটা ফখলনা আমার িয়মতা খুব পিন্দ িমলা। হতহন হকমন আনমলন। 
 ভীর আনমন্দ আহম আত্মিারা। তখন িিাৎ বাবা বলমলন, আচ্ছা আয়, এইবার এই 
ফখলনাটা ফভমে টুকমরা টুকমরা কমর ফেহল। আহম হবহমত িময় বললাম, ফকন ? 
    এমহন । 
    বাবা একটা িাতুহড় হনময় ফখলনা ভােমত বসমতন। আহম কাোঁমদা কাোঁমদা ফচামখ 
তাহকময় ফদখতাম । 
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    একবার খাোঁচায় কমর একটা হটয়াপাহখ হনময় এমলন। কী সুন্দর সবুজ রে লাল 
টুকটুমক ফিাট । আহম বললাম, বাবা, আমরা হক এটা পুষব ? 
    হতহন িাহসমুমখ বলমলন, িযাোঁ। আনমন্দ আমার ফচামখ পাহন এমস ফ ল। আহম বললাম, 
হটয়াপাহখ কী খায় বাবা ? 
    শুকনা মহরচ খায় । 
    িাল লাম  না ? 
    না। একটা শুকনা মহরচ হনময় এমস দাও, ফদখমব কীভামব কপ কপ কমর খামব। 
    আহম িুমট ফ লাম শুকনা মহরচ আনমত। মহরচ এমন ফদহখ বাবা হটয়াপাহখটা  লা 
হটমপ ফমমর ফেমলমিন। এমন সুন্দর একটা পাহখ মমর পমড় আমি। ভয়ির একটা ধাক্কা 
লা ল। বাবা বলমলন, মন খারাপ করহব না। মৃতুয িমচ্ছ এ জ মতর আহদ সতয। হতহন 
তার পুমত্রর মন ফথমক মায়া কাটামত ফচষ্টা করমিন। 
    তার ফচষ্টা কতটা সেল িময়মি ? মায়া হক ফকমটমি ? আমার ফতা মমন িয় না। 
    এই ফয মহজদ চুপচাপ বমস আমি পহত্রকার পাতা ওোমচ্ছ— ফকন জাহন বড় মায়া 
লা মি তামক ফদমখ। এই মায়া আমার বাবা শত ফিহনাং-এও কাটামত পামরনহন। অথচ 
মহজদ ফকামনা রকম ফিহনাং িাড়াই সব মায়া কাহটময় বমস আমি। মহজদমক িাত্র হিমসমব 
ফপমল বাবার লাভ িমতা। 
    মহজদ ! 
    কী ? 
    আমার িামত একটা চাকহর আমি। করহব ? 
    কী চাকহর ? 
    কী চাকহর জাহন না। আমার বড়েুপা বমলহিমলন ফজা াড় কমর হদমত পামরন। 
    হতহন আমামক ফচমনন কীভামব ? 
    ফচমনন না। চাকহরটা আমার জমনয। তমব আহম ফতামক পাইময় ফদব। 
    দরকার ফনই।   
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    দরকার ফনই ফকন ?   
    টাকাপয়সার টানাটাহন ফতা এখন আর আম র মমতা ফনই। ফদমশ এবার ফথমক আর 
পািামত িমব না।  
    ফকন ?  
    বাবা মারা ফ মিন। 
    ফস কী!  
    আহম হবহমত ফচামখ তাহকময় রইলাম। মহজদ বলল, এত অবাক িহচ্ছস ফকন ? 
বুমড়া িময়মি, মারা ফ মি। হকিুহদন পর আর ফবানমকও টাকা পািামত িমব না।  
    ফসও হক মারা যামচ্ছ ?  
    না। তার ফিমল পাস কমর ফ মি। হবএ পাস কমরমি। চাকহর বাকহর হকিু ফপময় 
যামব।  
    তুই চাস না ফতার একটা  হত ফিাক ?  
    আমর দূর দূর । ভামলাই ফতা আহি।  
    মহজদ িাই তুলল। আহম বললাম, ভাত ফখময়হিস ?  
    না। চল ফখময় আহস ।  
    রাস্তায় ফনমমই মহজদ বলল, হবময়বাহড়-টাহড় হকিু পাওয়া যায় হকনা খুোঁমজ ফদখহব ? 
হবহরয়াহন ফখমত ইচ্ছা করমি। আহম বললাম, হবময়বাহড় খুোঁজমত িমব না। চল পুরমনা 
ঢাকায় হনময় হ ময় ফতামক হবহরয়াহন খাওয়াব। টাকা আমি।  
    আবার অতদূর যাব ? আজ িুহটর হদন হিল। একটু িাোঁটমলই হবময়বাহড় ফপময় 
ফযতাম । 
    তুই হক একটা হবময় করহব নাহক ? 
    আহম ? আমর দূর দূর। হবময় করা মামন শমতক যন্ত্রণা। শমতক দাহয়ত্ব। দাহয়ত্ব 
ভামলা লাম  না । 
    হস ামরট খাহব ? 
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    মহজদ িযাোঁ-না হকিুই বলল না। হদমল খামব। না হদমল খামব না। 
    আহম রাস্তার ফমামড়র ফদাকান ফথমক হস ামরট হকনলাম। মহজদ হনহলথপ্ত ভহেমত 
টানমি। আহম বললাম, তুই হদন হদন কী িময় যাহচ্ছস বল ফতা ? 
    কী িহচ্ছ ? 
     াি িময় যাহচ্ছস । 
    সহতয সহতয  াি িমত পারমল ভামলাই িমতা। 
    আমরা হরকশার ফখাোঁমজ বড় রাস্তা পযথে চমল এলাম। হরকশা আমি তমব ওরা ফকউ 
পুরমনা ঢাকার হদমক যামব না। দূমরর হিমপ ওমদর েহত। কামির হিমপ পয়সা ফবহশ 
পহরেমও কম। এত হকিু মাথায় ঢুকমব না এরকম ফবাকা একজন হরকশাআলার জমনয 
আমামদর অমপো করমত িমব । 
    মহজদ। 
    বল । 
    তুই ফদখ হরকশা পাস হকনা। আহম চট কমর একটা ফটহলমোন কমর আহস ।  
    আচ্ছা ।   
    আহম ফটহলমোন করমত ঢুকলাম তরহেণী নামমর ফষ্টশনারী ফদাকামন। আজকাল 
চমৎকার সব ফদাকান িময়মি। এমদর নাম ফযমন সুন্দর, সাজসজ্জাও সুন্দর। আমামক 
ফদমখই ফদাকামনর ফসলসমযান জামান এহ ময় এল। এই ফিমলর বয়স অল্প। সুন্দর 
ফচিারা। একহদন ফদহখ ফদাকামন আর আসমি না। মাস দু-এক পমর আবার এমস 
উপহস্থত সমস্ত মুখভহতথ বসমের দা । বযাপারটা হবময়কর, কারণ পৃহথবী ফথমক বসে 
উমি ফ মি। এই ফিমল ফসই বসে ফপল কী কমর ? সবসময় ভাহব হজমজ্ঞস করব। 
হজমজ্ঞস করা িময় ওমি না। তমব তার মুমখ দা  িবার পর তার বযবিার খুব ভামলা 
িময়মি। আম  বযবিার খুব খারাপ হিল । 
    জামান িাহসমুমখ বলল, সযার ভামলা আমিন ? 
    হু। 
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    ফটহলমোন করমবন ? 
    যহদ ফটহলমোমন িায়াল ফটান থামক এবাং ফটহলমোমনর চাহব থামক তািমল করব । 
দুটা ফটহলমোন করব— এই ফয চার টাকা। 
    টাকা হদময় সবসময় লজ্জা ফদন, সযার। 
    লজ্জার হকিু ফনই। ফটহলমোন ফশমষ আহম আপনামক একটা কথা হজমজ্ঞস করব। 
প্রায়ই হজমজ্ঞস করব ভাহব হকন্তু মমন থামক না। আজ আপহন মমন কহরময় ফদমবন। 
    হজ আচ্ছা । 
    আমার সামমন ফটহলমোন হদময় জামান সমর ফ ল । 
    এইটুকু ভদ্রতা আমি। অহধকাাংশ ফদাকামনই ফটহলমোন করমত ফদয় না। টাকা 
হদময়ও না। যহদও ফদয়—হরহসভামরর আমশপামশ ঘুরঘুর কমর কী কথা িমচ্ছ শুনবার 
জমনয । 
    িযামলা, ফক কথা বলমিন ? 
    তুহম হক মীরা ? 
িযাোঁ িযাোঁ, আহম মীরা। আপহন ফক আহম বুিমত পারহি— আপহন টুটুল। 
    আসল জন না । নকল জন । 
    ঐহদন খট কমর ফটহলমোন নাহমময় রাখমলন ফকন ? আমার অসম্ভব কষ্ট িময়হিল। 
    ফটহলমোন নাহমময় রাহখহন ফতা! িিাৎ লাইন ফকমট ফ ল।  
    আহমও তাই ফভমবহিলাম। অমনকেণ ফটহলমোমনর সামমন বমসহিলাম। লাইন 
ফকমট ফ মল তািমল আবার   করমলন না ফকন ? 
    টাকা হিল না। 
    টাকা হিল না মামন ? 
    আহম ফতা হবহভন্ন ফদাকান-মটাকান ফথমক ফটহলমোন কহর দুটা টাকা পমকমট হনময় 
যাই । আমরকবার করমত িমল আমরা দু-টাকা লা মব । বুিমত পারি ? 
   পারহি। এখন আপনার সমর টাকা আমি ফত? 
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    আমি। 
    ঐহদন আপনার ফটহলমোন পাওয়ার পর বাবামক সব বললাম। বাবামক ফতা ফচমচন 
না। বাবা খুবই রা ী মানুষ। হতহন প্রথমম আমামদর দুজনমক খুব বকা হদমলন – 
আপনামক রাস্তা ফথমক ফতালার জমনয এবাং পমথ নাহমময় ফদবার জমনয। তারপর...আচ্ছা, 
আপহন আমার কথা শুনমিন ফতা?  
    িযাোঁ। শুনহি।  
    তারপর বাবা  াহড় ফবর কমর থানায় ফ মলন। হেমর এমলন মন খারাপ কমর। 
    মন খারাপ কমর হেরমলন ফকন ? 
    কারণ ওহস সামিব আপনার সপমকথ অদু্ভত অদু্ভত কথা বমলমিন। আপহন নাহক 
পা ল ধরমনর। তার ওপর কহব । 
    আহম কহব ? 
    িযাোঁ। আপহন ফয কহবতার খাতাটা থানায় ফেমল এমসহিমলন বাবা ফসইহটও হনময় 
এমসমিন । 
    তাই নাহক ? 
    িযাোঁ। আহম সবগুমলা কহবতা পমড়হি। 
    ফকমন লা ল ? 
    ভামলা । অসাধারণ ! 
    সবমচ’ ভামলা লা ল ফকানটা ? 
    বলব ? আমার হকন্তু মুখস্থ। কহবতাটার নাম রাহত্র। 
    পরীো হনহচ্ছ। ফদহখ সহতয সহতয ফতামার মুখস্থ হকনা। কহবতাটা বল। মীরা সমে 
সমে আবৃহত্ত করল— 

অতহন্দ্রলা, 
ঘুমাওহন জাহন  
তাই চুহপচুহপ  া়ি রামত্র শুময় বহল ফশামনা,  
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ফসৌর তারা-িাওয়া এই হবিানায় সূক্ষ্মজাল রাহত্রর মশাহর  
কত দীঘথ দুজনার ফ ল সারাহদন,  
আলাদা হনিঃশ্বামস—  
এতেমণ িায়া-িায়া পামশ িুই  
কী আশ্চযথ দুজমন, দুজনা 
অতহন্দ্রলা,  
িিাৎ কখন শুভ্র হবিানায় পমর ফজািনা ।  
ফদহখ তুহম ফনই। 

     কহবতা ফস আবৃহত্ত করল চমৎকার। আবৃহত্তর ফশমষ ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বলল, 
হক, বলমত পারলাম ?    
      িযাোঁ, পারমল। ফতামার মৃহতশহক্ত ভামলা। তমব কহবতা সপমকথ ফকান ধারনা ফনই।  
    ফকন, এটা হক ভামলা কহবতা না ? 
    অবশযই ভামলা। তমব আমার ফলখা না। আহময় চক্রবতথীর।  
    আপনার ফনাটবইময়র সব কহবতাই হক অমনযর?  
    িযাোঁ। মামি মামি হকিু কহবতা পমড় মমন িয় এগুহল আমারই ফলখার কথা হিল 
ফকামনা কারমণ ফলখা িয়হন। তখন ফসটা ফনাটবুমক টুমক রাহখ। 
    আপহন হক খুব কহবতা পমড়ন ? 
    না। এমকবামরই না। তমব আমার একজন বােবী আমি। ফস খুব পমড় এবাং ফজার 
কমর আমামক কহবতা ফশানায়। 
    ওর নাম কী ? 
    ওর নাম রূপা। তমব আহম তামক মামি মামি ময়ূরােী িাহক। 
    বাি, কী সুন্দর নাম! 
    ফস হকন্তু এই নাম একবামরই পিন্দ কমর না। 
    ফকন বলুন ফতা ? 
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    কারণ এই নামম এহলমেন্ট ফরামি একটা জুতার ফদাকান আমি। 
    মীরা হখলহখল কমর ফিমস উিল। 
    অমনকেণ পযথে িাসল। মমন িমলা ফমময়টা ফয পহরমবমশ বড় িমচ্ছ ফসই পহরমবমশ 
ফকউ রহসকতা কমর না । সবাই  ম্ভীর িময় থামক। সামানয রহসকতায় এই কারমণই 
ফস এতেণ ধমর িাসমি। 
    িযামলা, আপহন হকন্তু ফটহলমোন রাখমবন না। 
    আচ্ছা, রাখব না। 
    ঐহদন আপনার সমে কথা বলার পর ফথমক এমন িময়মি, ফটহলমোন বাজার সমে 
সমে িুমট যাই। মমন িয় আপহন ফটহলমোন কমরমিন। 
    তাই নাহক ? 
    িযাোঁ। আমরকটা বযাপার বহল–মা আপনার জমনয খুব চমৎকার একটা পাঞ্জাহব হকমন 
ফরমখমিন। ঐ পাঞ্জাহবটা ফনয়ার জমনয িমলও আপনামক আমামদর বাসায় আসমত িমব। 
    আসব। 
    কমব আসমবন ? 
    টুটুলমক খুোঁমজ ফপমলই আসব। 
    আপহন ওমক ফকাথায় খুোঁমজ পামবন ? 
    আহম খুব সিমজই পাব । িারামনা হজহনস খুোঁমজ পাওয়ার বযাপামর আমার খুব 
নামিাক আমি । 
    আচ্ছা ঐহদন আপহন কী কমর বলমলন ফয টুটুল ভাইময়র কপামল কাটা দা  আমি? 
    আমার হকিু সুপারনযাচারাল েমতা আমি। আহম মামি মামি অমনক হকিু বলমত 
পাহর। 
    বলুন ফতা আহম কী পমর আহি ?   
    ফতামার পরমন আকাহশ রমের শাহড়।  
    িমলা না। আপনার আসমল ফকামনা েমতা ফনই। 
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    হিক ধমরি। 
    হকন্তু আপহন যখন বমলহিমলন ফয আপনার সুপারনযাচারাল েমতা আমি। আহম 
হবশ্বাস কমরহিলাম । 
    মমন িমচ্ছ ফতামার একটু মন খারাপ িময়মি ? 
    িযাোঁ িময়মি। 
    ফটহলমোন হক ফরমখ ফদব ? 
    না না— হেজ, আপনার হিকানা বলুন।  
    আহম ফটহলমোন নাহমময় রাখলাম। অমনকেণ কথা িময়মি। আর না । মহজদ 
ফবাধিয় হরকশা হিক কমর ফেমলমি। তমব হিক করমলও ফস আমামক এমস বলমব না। 
অমপো করমব। এর মমধযই দ্রুত রূপার সমে একটা কথা ফসমর ফনয়া দরকার।  
    আহম ফটহলমোন করমতই রূপার বাবা ধরমলন। আহম  ম্ভীর  লায় বললাম, এটা 
হক ফরলওময় বুহকাং ?  
    হতহন হেপ্ত  লায় বলমলন, োহজল ফিাকরা, হু আর ইউ ? কী চাও তুহম ?  
    রূপামক ফদমবন ?  
    রাসমকল, োজলাহম করার জায় া পাও না। আহম ফতামামক এমন হশো ফদব !  
    আপহন এত ফরম  ফ মিন ফকন ?  
    শাট আপ । 
    আহম ভদ্রমলাকমক আমরা খাহনকেণ চিচচ করার সুমযা  হদলাম। আহম জাহন চিচচ 
শুমন রূপা এমস ফটহলমোন ধরমব। িমলাও তাই, রূপার  লা ফশানা ফ ল— ফস করুণ 
 লায় বলল, তুহম চমল এস। 
    কখন ? 
    এই এখন। আহম বারান্দায় দাোঁহড়ময় থাকব। 
    আচ্ছা আসহি।  
    অমনকবার আসহি বমলও তুহম আসহন– এইবার যহদ না আস তািমল ...  
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    তািমল কী ?  
    রূপা খাহনকেণ চুপচাপ ফথমক বলল, আহম বারান্দায় দাহড়ময় থাকব।  
    রূপার বাবা সম্ভবত তার িাত ফথমক ফটহলমোনটা ফকমড় হনমলন । খট কমর 
হরহসভার নাহমময় রাখার শব্দ িমলা। আজ ওমদর বাহড়মত ভূহমকপ িময় যামব। রূপার 
বাবা, মা, ভাইমবান ফকউ আমামক সিয করমত পামর না! রূপার বাবা তার দামরায়ানমক 
বমল ফরমখমিন হকিুমতই ফযন আমামক ঐ বাহড়মত ঢুকমত না ফদয়া িয়। আজ কী িমব 
ফক জামন?  
    বাইমর এমস ফদহখ মহজদ হরকশা হিক কমরমি। হরকশাআলা হরকশার হসমট বমস 
ঘুমুমচ্ছ। মহজদ শােমুমখ ড্রাইভামরর পামশ বমস হবোম করমি। আমার মনটা একটু 
খারাপ িময় ফ ল। আজও জামানমক হজমজ্ঞস করা িমলা না— তার মুমখ বসমের দা  
এল কী কমর। হকিু হকিু প্রশ্ন আমি যা ফকামনাহদনও করা িয় না। এহটও ফবাধিয় ফসই 
জাতীয় ফকামনা প্রশ্ন ।   
    হবহরয়াহন ফখময় অমনক রামত হেরলাম।      
    অসিয  রম ।  
    ফসই  রমম ফিাট্ট একটা ফচৌহকমত আহম এবাং মহজদ শুময় আহি। মহজমদর িামত 
িাতপাখা। ফস দ্রুত তার পাখা নাড়মি।  রম তামত কমমি না। বরাং বাড়মি। মমন 
িমচ্ছ ময়ূরােী নদীটামক ফবর করমত িমব। নয়মতা এই দুিঃসি রাত পার করা যামব 
না।  
    মহজমদর িাতপাখার আমন্দালন ফথমম ফ মি। ফস  ভীর ঘুমম অমচতন। ঘমর শুনশান 
নীরবতা। আহম ময়ূরােী নদীর কথা ভাবমত শুরু করলাম। সমে সমে দৃশয পামে ফ ল। 
এই নদী এমকক সময় এমককভামব আমস। আজ এমসমি দুপুমরর নদী িময়। প্রখর 
দুপুর। নদীর জমল আকামশর ঘননীল িায়া। হিম ধমর আমি চারহদক ৷ িিাৎ নদী 
হমহলময় ফ ল। মহজদ ঘুমমর মমধযই হবশ্রী শব্দ কমর েুোঁহপময় েুোঁহপময় কাোঁদমি।  
    এই মহজদ, এই ৷ 
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    মহজদ ফচাখ ফমলল । 
    কী িময়মি ফর ? 
    হকিু না । 
    স্বে ফদমখহিস ? 
    হু।  
    দুিঃস্বে ? 
    না । 
    কী স্বে ফদমখহিস বল ফতা ? 
    মহজদ অমনকেণ চুপ কমর ফথমক েীণস্বমর বলল, স্বমে ফদখলাম, বাবা আমার 
 াময় িাত বুহলময় হদমচ্ছন। 
    মহজদ শুময় পড়ল। আহম জাহন না মহজমদর বাবা কীভামব তার  াময় িাত বুলামতন। 
আমার ইচ্ছা করমি হিক ফসই ভহেমত মহজমদর  াময় িাত বুলামত। 
    হিমু! 
    কী ? 
    আমার বাবা আমামক আদর করত। সব বাবারাই কমর। আমার বাবা খুব ফবহশ 
করত। একহদন হক িময়মি জাহনস? 
    বল শুনহি। 
    না থাক । 
    থাকমব ফকন, শুহন। এই  রমম ঘুম আসমি না। ফতার  ল্প শুনমল ভামলা লা মব। 
    আহম তখন খুব ফিাট... 
    তারপর ? 
    না থাক । 
    মহজদ আর শব্দ করল না । ঘমরর ফভতর অসিয  রম । আহম অমনক ফচষ্টা কমরও 
নদীটা আনমত পারহি না। আজ আর পারব না। আজ বরাং বাবার কথাই ভাহব । আমার 
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বাবা হক আমামক ভামলাবাসমতন ? নাহক আহম হিলাম তার ফখলার ফকান পুতুল? ফয 
পুতুল হতহন নানাভামব ফভমে নতুন কমর চতহর করমত ফচষ্টা কমরহিমলন। 
    কত রকম উপমদমশ হতহন তার খাতা ভরহত কমর ফরমখমিন। মৃতুযর আম র মুহুমতথ 
িয়মতা ফভমবমিন– এইসব উপমদশ আহম অেমর অেমর ফমমন চলব। আহম হক ফসইসব 
উপমদশ মাহন ? নাহক মানার ভান কহর ? তার খাতায় ফলখা : 

উপমদশ নম্বর এ ামরা 
সৃহষ্টকতথার অনুসোন 

সৃহষ্টকতথার অনুসোন করমব। ইিামত আত্মার উন্নহত িইমব। 
সৃহষ্টকতথামক জানা এবাং আত্মামক জানা একই বযাপার। স্বামী হবমবকানমন্দর 
একহট উহক্ত এই প্রসমে মরণ রাহখও—  

বহুরূমপ সমু্মমখ ফতামার, 
িাহড় ফকাথা খুোঁহজি ঈশ্বর ? 

    মহজদ আবার কাোঁদমি। েুোঁহপময় েুোঁহপময় কাোঁদমি, তমব কাোঁদমি ঘুমমর মমধয। ফস 
আবার ঘুহমময় পমড়মি। ফস হক প্রহতরামতই কাোঁমদ ? 
 
    বড়েুপু অবাক িময় বলমলন, তুই ফকামথমক ? 
    আহম বললাম, আসলাম আর কী। ফতামামদর খবর কী ? 
    পমনমরাহদন পর উদয় িময় বলহল, ফতামামদর খবর কী ? ফতার কত ফখাোঁজ করহি। 
হ ময়হিহল ফকাথায় ? 
    মহজমদর গ্রামমর বাহড়মত। মহজদমক হনময় তার বাবার কবর হজয়ারত কমর এলাম। 
    মহজদ আবার ফক ? 
    তুহম হচনমব না, আমার ফেন্ড। আমামক এত ফখাোঁজাখুোঁহজ করহিমল ফকন ? 
    বড়েুপু দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, ফতামক খুোঁজহি বাদমলর জমনয। ওমক তুই বাোঁচা। 
    অসুখ ? 
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    তুই হনমজ হ ময় ফদখ। ও তার পড়ার বইপত্র সব পুহড়ময় ফেমলমি। এক সপ্তাি 
পমর পরীো । 
    বল কী ? 
    বাদমলর ঘমর হ ময় ফদহখ ফস ফবশ স্বাভাহবক ভহেমতই পড়াশুনা করমি। পহরবতথমনর 
মমধয তার মাথার চুল আমরা বড় িময়মি। দাহড়ম াোঁে আমরা ফবমড়মি।  াময় চকচমক 
হসমের পাঞ্জাহব। বাদল িাহসমুমখ আমার হদমক তাকাল । 
    আহম বললাম, খবর কী ফর ? 
    বাদল বলল, খবর ফতা ভামলাই।   
    তুই নাহক বই পুড়াহচ্ছস ?   
    সব বই ফতা পুড়াহচ্ছ না। ফযগুহল পড়া িমচ্ছ ফসগুহল পুহড়ময় ফেলহি। 
    ও আচ্ছা । 
    বাদল িাসমত িাসমত বলল, মা-বাবার দুজমনরই ধারণা, আমার মাথা খারাপ িময় 
ফ মি। 
    ফতার হক ধারণা মাথা হিকই আমি?  
    িযাোঁ, হিক আমি— তমব মাথায় উকুন িময়মি। 
    বহলস কী ? 
    মাথা িাোঁহক হদমল টুপটাপ কমর উকুন পমড়। 
    বহলস কী ? 
    িযাোঁ, সহতয। ফদখমব ? 
    থাক থাক, ফদখামত িমব না।   
    হিমুভাই, তুহম এমসি, ভামলাই িময়মি— বাবামক বুহিময় যাও। বাবার ধারণা, আমার 
সব ফশষ । 
    েুপা হক বাসায় ? 
    িযাোঁ বাসায় । 
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    হকিুেণ আম ই আমার ঘমর হিমলন। নানান কথা বুিামচ্ছন। 
    আহম েুপার সমে ফদখা করমত ফ লাম। তার স্বাস্থয এই কহদমন মমন িয় আমরা 
ফভমেমি। ফচামখর চাউহনমত হদমশিারা ভাব । হতহন আমার হদমক হবষণ্ন ফচামখ 
তাকামলন। ফয দৃহষ্ট বমল হদমচ্ছ— তুহমই আমার ফিমলর এই অবস্থার জমনয দায়ী। 
ফতামার জমনয আমার এই অবস্থা। 
    ফকমন আমিন েুপা ? 
    ভামলা । 
    হরনহক ফকাথায় ? শ্বশুর বাহড়মত ? 
    িযাোঁ। 
    সেযামবলায় ঘমর বমস আমিন ফয ? প্রযাকহটমস যামচ্ছন না ? 
    আর প্রযাকহটস! সব মাথায় উমিমি। 
    আহম েুপার সামমনর ফচয়ামর বসলাম। মমন িমচ্ছ আজও হতহন খাহনকটা মদযপান 
কমরমিন। আহম সিজ  লায় বললাম, েুপা ঐ চাকহরটা হক আমি ? 
    ফকান চাকহর ? 
    ঐ ফয আমামক বমলহিমলন, বাদলমক আম র অবস্থায় হনময় ফ মল বযবস্থা কমর 
ফদমবন। 
    তুহম চাকহর করমব ? নতুন কথা শুনহি। 
    আহম করব না, আমার এক বেুর জমনয। 
    েুপা চুপ কমর রইমলন। আহম বললাম, বাদমলর বযাপারটা আহম ফদখহি। আপহন 
ওর চাকহরটা ফদখুন। 
    বাদমলর হকিু তুহম করমত পারমব না। ও এখন সমস্ত হচহকৎসার অতীত। বইপত্র 
পুহড়ময় ফেলমি। িামদ আগুন জ্বহলময়মি। ফসই আগুমনর সামমন মাথা িাোঁকামচ্ছ, আর 
মাথা ফথমক উকুন পড়মি আগুমন। পটপট শব্দ িমচ্ছ। হি হি, কী কান্ড! আহম িতভম্ব 
িময় ফদখলাম। একবার ভাবলাম একটা চড় লা াই, তারপর মমন িমলা, কী লাভ ? 
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    েুপা দীঘথহনশ্বাস ফেলমলন।   
    আহম িাসলাম ।   
    েুপা বলমলন, তুহম িাসি ? ফতামার কামি পুমরা বযাপারটা িাসযকর মমন িমত 
পামর। আমার কামি না। 
    আহম বাদমলর বযাপারটা ফদখহি। আজই ফদখহি, আপহন আমার বেুর চাকহরর 
বযাপারটা ফদখমবন । 
    ফতামার বেু হক ফতামার মমতা ? 
    না। ও চমৎকার ফিমল। সাত চমড় রা ফনই টাইপ । 
 
    আহম বাদলমক হনময় ফবর িলাম । 
    বাদল মিাখুহশ। 
    রাস্তায় ফনমমই বলল, ফতামার পহরকল্পনা কী হিমুভাই ? সারারাত রাস্তায় িাোঁটব ? 
দু-বির আম র কথা হক ফতামার মমন আমি ? সারারাত আমরা িাোঁটলাম। ফজািনা রাত। 
মমন িহচ্ছল আমরা দস্তময়াভহস্কর উপনযামসর ফকামনা চহরত্র। মমন আমি ? 
    আমি । 
    আজও হক ফসইরকম হকিু ? 
    না। আজ যাহচ্ছ ফসলুমন, দাহড়ম াোঁে কামাব। 
    বাদল িতভম্ব িময় ফ ল। ফযন এমন অদু্ভত কথা ফস জীবমন শুমনহন। েীণস্বমর 
বলল, দাহড়ম াোঁমে, লম্বা চুমল ফতামামক ফয কী অদু্ভত সুন্দর লাম  তা ফতা তুহম জামনা 
না। ফতামামক অহবকল রাসপুহটমনর মমতা লাম । 
    রাসপুহটমনর মমতা লা মলও ফেমল হদমত িমব। এক হজহনস ফবহশহদন ধমর রাখমত 
ফনই। ফভাল পাোমত িয়। অমনকটা সামপর ফখালস িাড়ার মমতা। হকিুহদন অনয সামজ 
থাকব— তারপর আবার... 
    তািমল হক আহমও ফেমল ফদব ? 
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    ফদখ হচো কমর। 
    অবহশয উকুমনর জমনয কষ্ট িমচ্ছ। ভয়ির চুলকায়। রামত ঘুম ভামলা িয় না। 
    তািমল বরাং ফেমলই ফদ। 
    তুহম ফেলমল ফতা ফেলবই। 
    বাদল িাসমত লা ল। মমন িমচ্ছ  ভীর ফকামনা আনমন্দ তার হৃদয় পূণথ িময় আমি। 
    দুজমন চুল ফকমট দাহড়ম াোঁে ফেমল হদলাম। 
    বাদল কময়কবারই বলল, ভীষণ িালকা লা মি। মমন িমচ্ছ বাতামস উমড় যাব। 
    তুহম বললাম,আয়নার হদমক তাহকময় ফদখ, হনমকমক অনয মানুষ বমল মমন িমচ্ছনা? 
    িযাোঁ িমচ্ছ।  
    মামি মামি হনমজমক অমচনা করাও দরকার। যখন ফয সাজ ধরহব— ফসই রকম 
বযবিার করহব। এমক বমল বযহক্তত্ব রূপাের। বুিমত পারহিস ? 
    পারহি । 
    েুপা এবাং েুপু তামদর ফিমলমক ফদমখ দীঘথেণ ফকামনা কথা বলমত পারমলন না। 
সবার আম  হনমজমক সামমল হনমলন েুপা। আমার হদমক তাহকময় ফকামল  লায় 
বলমলন, ফতামার বেুমক হনময় কাল আমার ফচম্বামর এমসা। এ ামরাটা ফথমক বামরাটার 
মমধয । মমন থাকমব ? 
    িযাোঁ থাকমব। 
    হিমু, ফমহন থযাাংকস। 
    আহম িাসলাম । 
    েুপা বলমলন, আমার ঘমর এমসা।  ল্প কহর । ফতামার সমে  ল্পই করা িয় না। 
আহম বললাম, আপহন যান, আহম আসহি। একটা ফটহলমোন কমর আহস । 
    েুপা বলমলন, ফতামার এই ফটহলমোন-বযাহধরও একটা হচহকৎসা িওয়া দরকার। 
কার সমে এত কথা বল ? ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কথা। আমার ফতা দুটা কথা বলমলই হবরহক্ত 
লাম  । 
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    ওপাশ ফথমক িযামলা শুমনই আহম বললাম, ফক, মীরা ? 
    অমনকেণ ফকামনা শব্দ িমলা না । আহম হনহশ্চত, মীরা । হনমজমক সামলাবার জমনয 
সময় হনমচ্ছ । 
    িযামলা, তুহম হক মীরা ? 
    আপহন আমামদর এত কষ্ট হদমচ্ছন ফকন ? 
    কষ্ট হদহচ্ছ ? 
    িযাোঁ হদমচ্ছন। না িয় আমরা একটা ভুল কমরহিলাম। সব মানুষই ফতা ভুল কমর। 
সামানয ভুমলর জমনয যহদ এত কষ্ট ফদন! 
    আহম ফটহলমোন করমল কষ্ট পাও ? 
    িযাোঁ পাই। কারণ আপহন িিাৎ ফরমখ ফদন। আপহন হক মানুষটাই এমন, না ইচ্ছা 
কমর এসব কমরন ? 
    ফবহশরভা  সময় ইচ্ছা কমরই কহর । 
    আপহন হক একবার আসমবন আমামদর বাসায় ? 
    এখমনা বুিমত পারহি না। িয়মতা আসব। 
    কহবতার খাতাটা হনমত আসমবন না ? 
    ওটা আহম ফতামামক উপিার হদলাম, মীরা। 
    তার মামন আপহন আসমবন না ? 
    না। মানুমষর মুমখামুহখ িমত আমার ভামলা লাম  না। এমত অহতদ্রুত মায়া পমড় 
যায়। ফটহলমোমন কথা বলমল মায়া জোমনার সম্ভাবনা কম, ফসইজমনযই ফটহলমোন 
আমার এত হপ্রয়। ফটহলমোমন কথা বলমল মায়া জোয় না। মায়া জেমনার অমনক কষ্ট। 
তািাড়া— 
    তািাড়া কী ?   
    থাক, আমরকহদন বলব।  
    আপনার বােবী রূপার সমে হক আপনার প্রায়ই ফদখা িয় ? 
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    মামি মামি িয় । যখন ফস ফযমত বমল তখন যাই না। যখন ফযমত বমল না তখন 
িিাৎ উপহস্থত িই। 
    উহন হক খুবই সুন্দর? 
    ফতামামক ফতা একবার বমলহি— ও খুব সুন্দর। 
    আপহন ফটহলমোন ফরমখ ফদবার আম  দয়া কমর শুধু একহট সহতয কথা বলুন। 
    আহম ফতা সবই সহতয বলহি। কী জানমত চাচ্ছ বল ফতা ? 
    ঐহদন হক পুহলশ আপনামক ফমমরহিল ? 
    না । 
    এই ফতা হমথযা বলমলন। 
    আজ সহতয বলহি— ঐহদন হমথযা বমলহিলাম । 
    আপনার ফকানটা সহতয, ফকানটা হমথযা ফক জামন ? 
    ফস দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বলল, আপনামক একটা খবর ফদই— টুটুলভাইমক পাওয়া 
ফ মি। কাউমক হকিু না বমল এক মামসর জমনয ফকালকাতা হ ময়হিল। মজার বযাপার 
হক জামনন— এখন আর আমার টুটুলভাইমক ভামলা লা মি না। ঐহদন ফটহলমোন 
কমরহিল, আহম কথাও বহলহন। আমার এরকম িমলা ফকন বলুন ফতা ? 
    আহম ফটহলমোন ফরমখ েুপার ফখাোঁমজ ফ লাম। 
    হতহন িামদ। হুইহস্কর ফবাতল ফখালা িময়মি। বরমের পাত্র, িাণ্ডাপাহন, ফেমট 
হভহন ার ফমশামনা হচনাবাদাম । আমামক ফদমখই হতহন খুহশ খুহশ  লায় বলমলন, বাদমলর 
পহরবতথনটা ফসহলমব্রট করহি।  
    েুপু রা  করমবন না ?  
    না, তামক বমলহি। আজ ফস ফকামনাহকিুমতই রা  করমব না। বহম কমর যহদ সারা 
ঘর ভাহসময় ফদই তবু রা  করমব না। তুহম বস হিমু, আরাম কমর বস। সপকথ হমশ 
খামচ্ছ না। হমশ ফখমল ফতামামকও খাহনকটা হদতাম । 
    আপহন ক-মপ  ফখময়মিন ?  
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    আমর না। মাত্র ফতা শুরু । আহম নটা পযথে পাহর। আমার হকিুই িয় না।  
    ঐহদন বমলহিমলন িটা । বমলহিলাম ? বমল থাকমল ভুল বমলহি— নটা িমচ্ছ 
আমার হলহমট। নাইন। এনআই এনই। নাইন ।  
    আর খামবন না, েুপা।  
    েুপা গ্রামস নতুন কমর ঢালমত ঢালমত বলমলন, ফখমত ফখমত ফতামার কথাই 
ভাবহিলাম। তুহম মানুষটা খারাপ না। পা লা ভাব আমি, তমব ভামলা। ফতামার বাবা 
পা লা হিল তমব ভামলা হিল না।   
    ভামলা হিল না বলমিন ফকন ? 
    ফদমখহি ফতা। ও বাহড় ফিমড় পালাল আমার হবময়র অমনক পমর। উোদ হিল।  
    েুপা, আপহন হকন্তু বড় দ্রুত খামচ্ছন। শুমনহি দ্রুত খাওয়া খারাপ।  
    েুপা  ভীর  লায় বলমলন, নাইন িমচ্ছ আমার হলহমট । নাইমনর আম  স্টপ কমর 
ফদব। িযাোঁ, ফয-কথা বলহিলাম - আমার ধারণা ফতামার বাবা হিমলন একজন প্রথম 
ফেণীর উোদ । এটা িমচ্ছ আমার ধারণা ! তুহম আবার রা  করি না ফতা ?  
    না।  
    ফিমলমক মিাপুরুষ বানামনার অদু্ভত ফখয়াল উোমদর মাথামতই শুধু আমস, বুিমল? 
আমর বাবা, মানুষ কী িমব না িমব সব আম  ফথমক হিক করা থামক ।  
    ফক হিক কমর রামখন, ঈশ্বর ?  
    প্রকৃহতও বলমত পার। ফোহটথ হসে ক্রমমাজমম মানুমষর ভহবষযৎ ফলখা থামক। ফস 
ফকমন িমব কী িমব, সব হকন্তু হপ্রহিটারহমন্ড। হজন সব হনয়ন্ত্রণ করমি।  
    েুপা, আর ফনমবন না।  
    আমর এখহন বে করব কী ? ফনশাটা মাত্র ধমরমি। তুহম মানুষ খারাপ না। I like 
you. তুহম পা ল হিকই, তমব ভামলা পা ল। ফতামার বাবা হিল খারাপ ধরমনর পা ল।  
    বাবা সপমকথ কথাবাতথা থাক ।  
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    েুপা হনচু  লায় বলমলন, কাউমক যহদ না বল তািমল ফতামার বাবার সপমকথ 
আমার একহট ধারণার কথা বলমত পাহর। আহম আর কাউমক বহলহন। শুধু ফতামামকই 
বলহি।  
    বাদ হদন । হকিু বলমত িমব না। 
    জাস্ট আমার একটা ধারণা। ভুলও িমত পামর। আমার ফবহশরভা  ধারণাই ভুল 
প্রমাহণত িয়। িা-িা-িা । আমার ফবাধিয় আর খাওয়া উহচত িমব না। শুধু লাস্ট ওয়ান 
িময় যাক। ওয়ান ের হদ ফরাি। হিমু। 
    হজ । 
    ফতামার যহদ ইচ্ছা কমর খাহনকটা ফখময় ফদখমত পার। উমোহদমক হেমর ফখময় ফেল 
। আহম হকিুই মমন করব না। আমার মমধয ফকামনা হপ্রজুহিস ফনই। তুহম িচ্ছ বেুর 
মমতা। 
    আহম খাব না। আপহনও বে করুন। 
    নটা হক িময় ফ মি ? 
    িযাোঁ । 
    দমশ ফশষ করা যাক। ফজাড় সাংখযা– তারপর ফতামার বাবা সপমকথ কী ফযন 
বলহিলাম ? 
    হকিু বলহিমলন না। 
    বলহিলাম। মমন পমড়মি— আমার হক ধারণা জামনা ? আমার ধারণা ফতামার বাবা 
ফতামার মামক খুন কমরহিল। 
    আহম সিজ  লায় বললাম, এ রকম ধারণা িবার কারণ হক ? 
    যখন ফতামার বাবার সমে অমনকহদন পর ফদখা িমলা তখন ফস অমনক কথাই 
বলল, হকন্তু ফদখা ফ ল হনমজর স্ত্রী সপমকথ হকিু বলমি না। ফস কীভামব মারা ফ মি 
হজমজ্ঞস কমরহিলাম। প্রশ্ন শুমন ফরম  হ ময় বমলহিল, অনয দশটা মানুষ ফযভামব মারা 
যায় ফসইভামব মারা হ ময়হিল। 
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    আহম দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, এটা শুমনই আপহন ধমর হনমলন বাবা মামক খুন 
কমরমিন ? 
    িযাোঁ। অবহশয আমার অনুমান ভুলও িমত পামর। আমার অহধকাাংশ অনুমানই ভুল 
িয়। 
    আহম চুপ কমর বমস রইলাম। েুপার অহধকাাংশ অনুমান ভুল িমলও এই অনুমানহট 
ভুল নয়। এটা সহতয। আহম এটা জাহন। আহম িাড়াও অনযমকউ এটা অনুমান করমত 
পামর, এটা আমার ধারণার বাইমর হিল। 
    েুপা মমদর ফঘামর হিম ফমমর বমস আমিন। আহম আকামশর তারা ফদখহি। 
    হিমু ! 
    হজ । 
    ফতামার বেুমক কাল হনময় এমসা। চাকহর হদময় ফদব। 
    আচ্ছা । 
    বড় ঘুম পামচ্ছ। এখামনই শুময় পহড় ফকমন ? 
    শুময় পডু়ন। 
    েুপা কুণু্ডহল পাহকময় শুময় পড়মলন। আহম আকামশর তারার হদমক তাহকময় রইলাম। 
    অমনক অমনক হদন আম  বাবা আমামক িামদ এমন আকামশর তারা ফদহখময় 
বমলহিমলন, যখনই সময় পাহব িামদ এমস আকামশর তারার হদমক তাকাহব, এমত মন 
বড় িমব। মনটামক বড় করমত িমব। েুদ্র শরীমর আকামশর মমতা হবশাল মন ধারণ 
করমত িমব। বুিহল ? বুমি থাকমল বল— িযাোঁ। 
    আহম বললাম, িযাোঁ। 
    বাবা হৃষ্ট লায় বলমলন, ফতার ওপর আমার অমনক আশা । অমনক আশা হনময় 
ফতামক বড় করহি। ফতার মা ফবোঁমচ না থাকায় খুব সুহবধা িময়মি। ও ফবোঁমচ থাকমল 
আদর হদময় ফতামক নষ্ট করত। আহম ফযসব পরীো-হনরীো করহি তার হকিুই করমত 
হদত না। পমদ পমদ বাধা হদত। হদত হকনা বল ? 
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    িযাোঁ হদত। 
    ফতার মা না থাকায় তািমল একহদক হদময় ভামলাই িময়ি, তাই না ? 
    িযাোঁ। 
    বাবা িিাৎ  লা হনচু কমর বলমলন, ফতার মা ফয ফনই এর জমনয আমার ওপর 
ফকামনা রা  ফনই ফতা ? 
    ফতামার ওপর রা  িমব ফকন ? 
    বাবা অপ্রস্তুমতর িাহস িাসমলন। ফসই িাহস আমার বুমক হবোঁধল । চট কমর মমন 
পড়ল, অমনক অমনক কাল আম  সুন্দর একটা হটয়া পাহখমক বাবা  লা হটমপ ফমমর 
ফেমলহিমলন। আহম শােস্বমর বললাম, মা কীভামব মারা হ ময়হিমলন বাবা ? 
    বাবা অমনকেণ চুপ কমর ফথমক বলমলন, এই প্রমশ্নর জবাব আহম ফদব না। 
ফতামকই খুোঁমজ ফবর করমত িমব। শুধু হৃদয় বড় িমলই িমব না, ফতামক বুহেমানও িমত 
িমব। ফতার জ্ঞান এবাং বুহে িমব ফপ্রহরত পুরুষমদর মমতা। শুধু একটা হজহনস মমন 
রাখহব, আহম যা কমরহি ফতার জমনযই কমরহি। আচ্ছা আয়, এখন ফতামক আকামশর 
তারামদর নাম ফশখাই । একবার কালপুরুমষর নাম বমলহিলাম না ? বল ফদহখ ফকানটা 
কালপুরুষ ? এত ফদহর করমল ফতা িমব না। তাড়াতাহড় বল। খুব তাড়াতাহড়। কুইক। 
 
    আহম িাদ ফথমক হনমচ নামলাম । 
    একধরমনর  া়ি হবষাদ ফবাধ করহি। এই ধরমনর হবষাদ িিাৎ িিাৎ আমামক 
আক্রমণ কমর, এবাং প্রায় সময়ই তা দীঘথস্থায়ী িয়। মিাপুরুষমদর হক এমন িয় ? 
    তারাও হক মামি মামি হবষাদগ্রস্ত িন ? িয়মতা িন, িয়মতা িন না। ফকামনা 
একজন মিাপুরুমষর সমে ফদখা িমল হজমজ্ঞস করতাম। আমামদর কথাবাতথা তখন 
ফকমন িমতা? মমন মমন আহম কমথাপকথমনর মিড়া হদলাম। দৃশযটা এরকম—হবশাল 
বটবৃমের হনমচ মিাপুরুষ দাোঁহড়ময় আমিন। হতহন শীণথকায় হকন্তু তামক বটবৃমের ফচময়ও 
হবশাল ফদখামচ্ছ । তার  াময় শাদা চাদর । ফসই চাদমর তার মাথা ঢাকা । িায়াময় 
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বৃেতল। তার মুখ ফদখা যামচ্ছ না হকন্তু ফকামনা এক অদু্ভত কারমণ তার জ্বলজ্বমল 
ফচামখর কামলা মহণ দৃশযমান। মিাপুরুমষর কণ্ঠস্বর হশশুর কণ্ঠস্বমরর মমতা হকন্তু খুব 
মন হদময় শুনমল ফসই কণ্ঠস্বমর একজন মৃতুযপথযাত্রী বৃমের ফেষজহড়ত উচারমণর হমল 
খুোঁমজ পাওয়া যায়। আমামদর মমধয কথাবাতথা শুরু িমলা । এই কমথাপকথমনর সময় 
হতহন একবারও আমার হদমক তাকামলন না। অথচ মমন িমলা তাহকময় আমিন।  
    মিাপুরুষ  : বৎস, তুহম কী জানমত চাও? 
    আহম  : অমনক হকিু জানমত চাই। আপহন হক সব প্রমশ্নর উত্তর জামনন ? 
    মিাপুরুষ  : আহম ফকামনা প্রমশ্নর উত্তর জাহন না। হকন্তু প্রশ্ন শুনমত ভামলাবাহস। 
তুহম প্রশ্ন কর । 
    আহম  : হবষাদ কী ? 
    মিাপুরুষ  : আহম জাহন না। 
    আহম  : আপহন হক কখমনা হবষাদগ্রস্ত িন ? 
    মিাপুরুষ  : হবষাদ কী তা-ই আহম জাহন না। কামজই হবষাদগ্রস্ত িই হক িই না 

তা কী কমর বহল ? তুহম আমরা প্রশ্ন কর । ফতামার প্রশ্ন শুমন বড়ই 
আনন্দ ফবাধ িমচ্ছ । 

    আহম  : আনন্দ কী ? 
    মিাপুরুষ  : বৎস আনন্দ কী তা আহম জাহন না। 
    আহম  : আপহন জামনন এমন হকিু হক আমি ? 
    মিাপুরুষ  : না। আহম হকিুই জাহন না। বৎস, তুহম প্রশ্ন কর। 
    আহম  : আমার প্রশ্ন করার হকিুই ফনই। আপহন হবমদয় ফিান। 
    মিাপুরুষ  : চমল ফযমত বলি ? 
    আহম  :  অবশযই – বযাটা তুই ভা ।  
    মিাপুরুষ  : তুহম হক আমামক অপমান করার ফচষ্টা করি ? 
    আহম  : িযাোঁ।  
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    মিাপুরুষ  : তামত লাভ িমব না বৎসয। তুহম ফবাধিয় জামনা না, আমামদর 
মানঅপমান ফবাধ ফনই।  
 
    কমথাপকথন আমরা চালামনার ইচ্ছা হিল । চালামনা ফ ল না। েুপু এমস বলমলন, 
এই, তুই বারান্দায় দাোঁহড়ময় হবড়হবড় করহিস ফকন ? 
    আহম বললাম, কথা বলহি। 
    কার সমে বলহিস ? 
    মিাপুরুমষর সমে। 
    েুপু অসম্ভব হবরক্ত িময় বলমলন, তুই সবসময় এমন রিসয কহরস ফকন ? তুই 
আমামক ফপময়হিস কী ? আমামকও হক বাদমলর মমতা পা ল ভাহবস? তুই হক ভাহবস 
বাদমলর মমতা আহমও ফতার প্রহতহট কথা হবশ্বাস করব ? 
    আহম মধুর ভহেমত িাসার ফচষ্টা করলাম। েুপু আমার ফসই িাহস সপূণথ উমপো 
কমর বলমলন, তুই একটা হবময় কর । হবময় করমল সব ফরা  ফসমর যামব। 
    হবময় করাটা হিক িমব না েুপু। 
    হিক িমব না ফকন ? 
    ফযসব ফরাম র কথা তুহম বলি ফসইসব ফরা  কখমনা সারামত ফনই। ফয-কারমণ 
মিাপুরুমষরা হবময় কমরন না। আজীবন হচরকুমার থামকন। হবময় করার পর যারা 
মিাপুরুষ িন তারা স্ত্রী-সাংসার ফিমড় চমল যান। ফযমন বুেমদব । 
    েুপু িতচহকত  লায় বলমলন, তুই আমামক আপহন না বমল তুহম তুহম কমর বলহিস 
ফকন ? 
    আহম ফতা সবসময় তাই বহল । 
    ফস কী আমার ফতা ধারণা হিল আপহন কমর বহলস। 
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    হজনা েুপু, আপহন ভুল করমিন। আমার খুব হপ্রয়জনমদর আহম তুহম কমর বহল। 
আপহন যহদও খুব কহিন প্রকৃহতর মহিলা, তবু আপহন আমার হপ্রয়জন। ফসই কারমণ 
আপনামক আহম তুহম কমর বহল। 
    এই ফতা এখন আপহন কমর বলহিস । 
    কই না ফতা। তুহম কমরই ফতা বলহি। 
    েুপু খুবই হবভ্রাে িময় ফ মলন। মানুষমক হবভ্রাে করমত আমার খুব ভামলা লাম । 
সম্ভবত আহম মিাপুরুমষর পযথাময় ফপৌমি যাহচ্ছ। মানুষমক হবভ্রাে করমত পারহি। 
    রূপার সমে আমার পহরচময়র সূত্রও িমচ্ছ হবভ্রাহে। তামক পুমরাপুহর হবভ্রাে করমত 
ফপমরহিলাম। তার সমে প্রথম পহরচয় িয় শীতকামল । 
 
 
 

৬ 
    ফপৌষ মাস হকাংবা মাঘ মাস ।  
      হকাংবা অনযমকামনা মাসও িমত পামর, তমব শীতকাল এইটুক মমন আমি কারণ 
আমার  াময় হিল ফ রুয়া রমের চাদর। রূপার  াময় িালকা লাল কাহিথ ান। প্রথমম 
অবহশয কাহিথ ামনর হদমক আমার ফচাখ পড়ল না। আমার ফচাখ পড়ল তার মাথায় 
জড়ামনা স্কামেথর হদমক। স্কামেথর রে  া়ি ফসানাহল ! কাপমড় ফসানাহল এবাং রূপাহল এই 
দুহট রে সচরাচর ফচামখ পমড় না িয়মতা এই দুহট রে কা মজ খুব ভামলা ধমর, কাপমড় 
ধমর না ।  
    ফসানাহল রমের স্কােথ মাথায় জড়ামনা বমল দূর ফথমক তার চুলগুহল মমন িহচ্ছল 
ফসানাহল । ফদখলাম, ফস আমার হদমক এহ ময় আসমি। আহম বমস আহি ইউহনভাহসথহট 
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লাইমব্রহরর বারান্দায়। বমসহি িায়ার হদমক। শীতকামল সবাই ফরামদ বসমত ভামলাবামস। 
আহমও বাহস, তবু িায়াময় ফকাণ ফবমি হনময়হি, কারণ ঐ হদকটায় হভড় কম।  
    আহম লেয করহি রূপা আসমি। আহম তামক হচহন, তার নাম জাহন, ফস ফয ধবধমব 
শাদা  াহড়টামত কমর আমস তার নম্বরও জাহন, ঢাকা ভ-৮৭৮২। শুধু আহম একা নই 
আমামদর ক্লামসর সব ফিমলই জামন। সবাই ফকামনা-না-মকামনা িমল রূপার সমে কথা 
বমলমি, অমনমকই তার বাসায় ফ মি। অহত উৎসািী ফকউ ফকউ তার জমনয ফনাট এবাং 
বইপত্র ফজা াড় কমরমি। রূপার জেহদমন সব ফিমলরা হমমল একটা জলরে িহব উপিার 
হদল । িহবটার নাম বষথা। িহবর হবষয়বস্তু িমচ্ছ— একহট ফমময় কদম  ামির একহট 
হনচু িামল িাত হদময় ফমঘমমদুর আকামশর হদমক তাহকময় আমি। 
    চমৎকার িহব!  
    িহবটা পাওয়া হ ময়হিল হবনা পয়সায়, তমব বাধামত খরচ িমলা পাচশ টাকা । ফসই 
টাকা আমরা সবাই চাোঁদা তুমল হদলাম।  
    রূপা িমচ্ছ ফসই ধরমনর ফমময় যার জমনয চাোঁদা তুমল হকিু-একটা করমত কামরার 
আপহত্ত থামক না । ফিমলরা  ভীর আগ্রি এবাং আনন্দ হনময় এমদর সমে ফমমশ এবাং 
জামন এই জাতীয় ফমময়মদর সমে তারা কখমনাই খুব ঘহনষ্ঠ িমত পারমব না। এরা 
যথাসমময় বাবা-মার পিন্দ করা একহট ফিমলমক হবময় করমব। ফয ফিমল সাধারণত 
থামক হবমদমশ ।  
    রূপা আমার সামমন এমস দাোঁড়াল। মাথার স্কােথ খুমল ফেমল বলল, ফকমন আি ?  
    রূপামক ফযমন সবাই তুহম কমর বমল রূপাও ফতমহন সবাইমক তুহম কমর বমল। 
তার সমে দীঘথ দু-বিমর আমার ফকামনা কথা িয়হন। আজ িমচ্ছ।  
    আহম তার হদমক তাহকময় িাসলাম। আেহরক সুমর বললাম, ভামলা আহি।  
    আপহন ফকমন আমিন ?  
    রূপা হবভ্রাে িময় ফ ল ।  
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    আহম আপহন কমর বলব তা ফস আশা কমরহন। তামক অপ্রস্তুত এবাং লহজ্জত মমন 
িমলা। ফস এখন কী কমর তাই আমার ফদখার ইচ্ছা । তুহম কমরই চাহলময় যায়, না 
আপহন বযবিার কমর। বাাংলাভাষাটা বড়ই ফ ালমমমল। মামি মামিই তরুণ-তরুণীমদর 
হবভ্রাে কমর। রূপা হনমজমক সামমল হনল । সিজ  লায় বলল, আপহন আপহন করমিন 
ফকন ? আমামক অস্বহস্তমত ফেলবার জমনয ? আহম এত সিমজ অস্বহস্তমত পহড় না।  
    আহম বললাম, বস রূপা ।  
    রূপ বসমত বসমত বলল, অমনকহদন ফথমকই আপনার সমে আমার কথা বলার 
ইচ্ছা।  
    কথা বল ।   
   ফকন কথা বলার ইচ্ছা তা ফতা হজমজ্ঞস করমল না। 
    হজমজ্ঞস করলাম না কারণ ফকন কথা বলার ইচ্ছা তা আহম জাহন। তুহম লেয 
কমরি ফয আহম ফতামার প্রহত ফতমন ফকামনা আগ্রি ফবাধ কহরহন।  াময় পমড় কথা 
বলমত যাইহন, ফটহলমোন কহরহন, িিাৎ বাসায় উপহস্থত িইহন। বযাপারটা ফতামার 
অিাংকামর ফলম মি। সুন্দরী ফমময়রা খুব অিাংকারী িয়। তারা সবসময় তামদর চারপামশ 
একদল মুগ্ধ পুরুষ ফদখমত চায়।  
    রূপা মাথার চুল িাোঁহকময় বলল, ফতামার কথা ফমামটও হিক না। আহম ফসজমনয 
ফতামার কামি আহসহন। আহম শুমনহি, তুহম ভহবষযমতর কথা বলমত পার, িাত ফদখমত 
পার। অমলৌহকক হকিু েমতা ফতামার আমি। আহম ফসই সপমকথ জানমত চাই। আমার 
সমে হমথযা বলার দরকার ফনই। সহতয কমর বল ফতামার হক এ জাতীয় ফকামনা েমতা 
আমি?  
    আমি ।  
    কী ধরমনর েমতা ? আমার কামি একটা নদী আমি। ফয-মকামনা সময় ফসই 
নদীটামক ফবর করমত পাহর।    
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    রূপা হবরহক্তমত ভুরু কুোঁচমক বলল, এইসব আমজবামজ কথা বমল লাভ ফনই। তুহম 
আমামক কনহেউজ করমত পারমব না। আমার সপমকথ হক তুহম হকিু বলমত পার?  
    অবশযই পাহর। তুহম একটা লাল  াহড়মত কমর আস। সম্ভবত  াহড়র নাম্বার ঢাকা 
ভ ৮৭৮২. 
    রূপার ফিাোঁমটর ফকামণ িাহসর আভাস ফদখলাম। সম্ভবত আমরা হকিু বলমত পাহর। 
বলব?  
    বল । 
    খুব ফিাটমবলায় তুহম ইমলকহিমকর তামর িাত হদময় দুিাত পুহড়ময় ফেমলহিমল। 
    রূপা ফচাখ তীক্ষ্ণ কমর বলল, কী কমর বলমল ? 
    অমলৌহকক েমতায় । 
    অমলৌহকক েমতা না িাই। আমার এই  ল্প সবাই জামন। আহম অমনমকর সমে 
িাত পুমড় যাওয়ার  ল্প কমরহি। আমার মমন িয় আমামদর ক্লামসর সব ফিমলই জামন। 
তুহম আমামদর কামরা কাি ফথমক শুমনি— হিক না ? 
    িযাোঁ হিক । 
    তািমল ফতামার ফকামনা েমতা-টমতা ফনই ? 
    না। তমব একটা নদী আমি। নদীটার নাম ময়ূরােী। 
    আবার োজলাহম করি ? 
    োজলাহম করহি না। নদীটা সহতয আমি। এবাং আমার ফকামনা েমতা ফয ফনই তাও 
হিক না। হকিু েমতা আমি। 
    ফকমন ? 
    ফযমন ধর, আজ ফতামামক হনমত  াহড় আসমব না। ফতামামক হরকশা হনময় হেরমত 
িমব। 
    এটা হিক িময়মি। কাকতালীয়ভামব বমল ফেমলি। আমামদর  াহড়  যামরমজ। 
সাইমলন্সার পাইপ নষ্ট িময় ফ মি। সারামত হদময়মি।  
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    এিারাও আহম বলমত পাহর ফতামার িযান্ডবযাম  কত টাকা আমি। 
    কত আমি ?  
    একশ' টাকার ফনাট আমি দুটা, একটা কুহড় টাকার ফনাট । এক টাকার ফনাট আমি 
সাতটা। হকিু খুচরা পয়সা, কত বলমত পারহি না। 
    রূপা িাহসমুমখ তাহকময় রইল।  
    আহম বললাম, বাে খুমল তুহম গুমণ ফদখ, হিক বললাম হকনা।  
    আহম গুণমত চাই না ।  
    গুণমত চাও না ফকন ?  
    গুণমল ফদখা যামব তুহম হিক বলহন। তখন আমার মনটা খারাপ িময় যামব। ফতামার 
হকিু অমলৌহকক েমতা আমি এটা হবশ্বাস করমত আমার ভামলা লা মি। চারহদমক 
এতসব সাধারণ মানুষ, এর মমধয একজন ফকউ থাকুক ফয সাধারণ নয়, অসাধারণ।  
    তুহম গুমণ ফদখ না।  
    রূপা গুণল এবাং অবাক িময় বলল, কী কমর িমলা? কী কমর তুহম বলমত পারমল?  
    আহম বললাম, আহম জাহন না রূপা । মামি মামি কাকতালীয়ভামব আমার হকিু 
কথা হমমল যায়। আচ্ছা, আহম যাই। আহম উমি দাোঁড়ালাম। রূপা পুমরাপুহর হবভ্রাে িময় 
ফ ল।  
    পমরর হতনমাস আহম ইউহনভাহসথহটমত ফ লাম না । আহম জাহন রূপা আমামক 
খুোঁজমব। যা পাওয়া যায় না তার প্রহত আমামদর আগ্রমির সীমা থামক না। ফমঘ আমরা 
কখমনা েশথ করমত পাহর না বমলই ফমমঘর প্রহত মমতার আমামদর সীমা ফনই। 
    হতনমাস পর িিাৎ একরামত রূপামদর বাসায় ফটহলমোন কমর বললাম, রূপা, তুহম 
ফকমন আি ? 
    ভামলা।  
    হচনমত পারি ? 
    হচনমত পারব না ফকন ? তুহম ফকাথায় িুব ফমমর হিমল ? 
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    মামার বাহড় হ ময়হিলাম । 
    মামা বাহড় ? ক্লাস োোঁহক হদময় মামার বাহড় ? 
    িযাোঁ, মামার বাহড়। িিাৎ ওমদর খুব ফদখমত ইচ্ছা করল। 
    তারা হক খুব চমৎকার মানুষ ? 
    না। তারা হপশাচমেণীর। 
    কী সব কথা ফয তুহম বল! 
    সহতয বলহি। আমার হতন মামা । হতনজনই হপশাচ । তমব একজন মারা ফ মিন। 
এখন দুজন আমিন। তারা হপশাচ িমলও আমামক খুব ফস্নি কমরন। 
    ফতামার বাবা-মার কথা বল । 
    মার কথা বলমত পারব না। ফতমন হকিু জাহন না। 
    ফতামার বাবার কথা বল ।  
    বাবা হিমলন একজন চমৎকার মানুষ। তমব বাবা একবার একটা হটয়া পহখমক  লা 
হটমপ ফমমর ফেমলহিমলন।  
    তুহম এমন সব অদু্ভত কথা বল ফকন? 
    কী করব বল, আমার চারপামশ অদু্ভত সব ঘটনা ঘমট ।  
    রূপা খাহনকেণ চুপ কমর ফথমক বলল, তুহম হক জামনা আহম ফতামার কথা খুব 
ভাহব? 
    আহম জাহন। 
    সহতয জামনা? 
    িযাোঁ জাহন। 
    কী কমর জামনা? 
    ভামলাবাসা ফটর পাওয়া যায় । 
    অমনকেণ চুপ কমর ফথমক রূপা বলল, ফকন জাহন ফতামার কথা আমার সবসময় 
মমন িয়। এর নাম হক ভামলাবাসা ? 
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    আমার জানা ফনই, রূপা । 
    তুহম আসমব আমামদর বাসায় ? 
    আসব। 
    কখন আসমব ? 
    এেুহন আসহি। 
    এত রামত বাবা চিচচ শুরু করমবন। তুহম হক সকামল আসমত পার না ? 
    না রূপা, আমামক এেুহন আসমত িমব। 
    আচ্ছা ফবশ, আস। 
    ফতামার হক ফকামনা নীল রমের শাহড় আমি ? 
    ফকন বল ফতা।  
    যহদ থামক তািমল নীল রমের শাহড় পমর ফ মটর কামি থাক। আহম এমলই ফ ট 
খুমল ফদমব। 
    আচ্ছা।  
    আহম ফ লাম না। আবামরা মাসখাহনমকর জমনয িুব হদলাম। কারণ ভামলাবাসার 
মানুষমদর খুব কামি কখমনা ফযমত ফনই। 
 
 
 

৭  
    আহম রূপামক কখমনা হচহি হলহখহন। একবার িিাৎ একটা হচহি হলখমত ইচ্ছা িমলা 
। হলখমত বমস ফদহখ, কী হলখব ফভমব পাহচ্ছ না। অমনকবার কমর একহট লাইন 
হলখলাম—‘রূপা তুহম ফকমন আি ? সমস্ত পাতা জুমড় একহটমাত্র বাকয।  
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    ফসই হচহির উত্তমর রূপা খুব রা  কমর হলখল— তুহম এত পা ল ফকন ? এতহদন 
পর একটা হচহি হলখমল— তার মমধযও পা লাহম । ফকন এমন কর ? তুহম হক ভাব 
এইসব পা লাহম ফদমখ আহম ফতামামক আমরা ফবহশ ভামলাবাসব ? ফতামার কামি আহম 
িাতমজাড় করহি— স্বাভাহবক মানুমষর মমতা আচরণ কর। ঐহদন ফদখলাম দুপুমরর কড়া 
ফরামদ ফকমন পা মলর মমতা িাোঁটি। হবড়হবড় কমর আবার কী—সব ফযন বলি। ফদমখ 
আমার কান্না ফপময় ফ ল। ফতামার কী সমসযা তুহম আমামক বল। 
    আমার সমসযার কথা রূপামক হক আহম বলমত পাহর? আহম হক বলমত পাহর— 
আমার বাবার স্বে সেল করার জমনয সারাহদন আহম পমথ পমথ ঘুহর। মিাপুরুষ িবার 
সাধনা কহর। যখন খুব ক্লাহে অনুভূব কহর তখন একহট নদীর স্বে ফদহখ । ফয নদীর 
জল িুোঁময় িুোঁময় একজন তরুণী িুমট চমল যায়। একবার শুধু থমমক দাোঁহড়ময় তাকায় 
আমার হদমক। তার ফচামখ  ভীর মায়া ও  া়ি হবষাদ । এই তরুণীহট আমার মা। আমার 
বাবা যামক িতযা কমরহিমলন।  
    এইসব কথা রূপামক বলার ফকামনাই অথথ িয় না। বরাং ফকামনা-মকামনাহদন তরহেনী 
ফস্টার ফথমক তামক ফটহলমোন কমর বহল– রূপা, তুহম হক এেুহন নীল রমের একটা 
শাহড় পমর ফতামামদর িামদ উমি কাহনথশ ধমর হনমচর হদমক তাকামব ? ফতামামক খুব 
ফদখমত ইচ্ছা করমি। একটুখাহন দাোঁড়াও । আহম ফতামামদর বাসার সামমনর রাস্তা হদময় 
ফিোঁমট চমল যাব।  
    আহম জাহন, রূপা আমার কথা হবশ্বাস কমর না, তবু যত্ন কমর শাহড় পমর। চুল 
বাোঁমধ । ফচামখ কাজমলর ফিাোঁয়া লাহ ময় িামদর কাহনথশ ধমর দাোঁড়ায়। ফস অমপো কমর। 
আহম কখমনা যাই না।  
    আমামক ফতা আর-দশটা সাধারণ ফিমলর মমতা িমল চলমব না। আমামক িমত িমব 
অসাধারণ। আহম সারাহদন িাোঁহট। আমার পথ ফশষ িয় না।  েবযিীন  েমবয ফয যাত্রা 
তার ফকামনা ফশষ থাকার ফতা কথাও নয় । 
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১      
ঘুমমর মমধযই শুনলাম ফক ফযন িাকল, হিমু, এই হিমু।  
     লার স্বর একইসমে ফচনা এবাং অমচনা। ফয িাকমি তার সমে অমনক বির আম  
পহরচয় হিল, এখন ফনই। মানুষটামক ভুমল ফ হি, হকন্তু মৃহতমত তার  লার স্বর রময় 
ফ মি।পুরুষালী ভারী  লা।একটু ফেষ্মা জড়ামনা। আহম আমধাঘুমম জবাব হদলাম, ফক? 
ফকউ উত্তর হদল না। ভয়াবি ধরমণর হনরবতা। আহম আবার বললাম, ফক? ফক ওখামন? 
ফিাট্ট কমর ফকউ হনিঃশ্বাস ফেলল। আশ্চযথ! হনিঃশ্বাস ফেলার শব্দটাও আমার ফচনা। টুক 
টুক কমর দু'বার শব্দ িল দরজায়। দরজার ওপামশর মানুষহট চাপা  লায় িাকল, হিমু, 
এই হিমু।  
    আমার অস্বহস্তমবাধ িমত লা ল। ঘর অেকার,  া়ি অেকার। রামত বৃহষ্ট িহচ্ছল 
বমল দরজা—জানালা বে কমর শুময়হি।মরহিয়াম িায়ামলর ফটহবল ঘহড় িাড়া আর হকিুই 
ফদখমত পাওয়ার কথা নয়, হকন্তু সবহকিু পহরষ্কার ফদখহি। ঐ ফতা ফদয়ামলর কযামলন্ডার 
ফদখা যামচ্ছ। কযামলন্ডামরর ফলখাগুহল পযথে পড়মত পারহি।এর মামন হক? এটা হক 
তািমল স্বে? পুমরা বযাপারটা ঘটমি স্বমে? দরজার ওপামশ আসমল ফকউ ফনই? ফচনা 
এবাং অমচনা  লায় আমামক িাকমি না? ঘুমমর মমধয স্বে ফদখহি, এবাং ঘুমমর মমধযই 
বুিমত পারহি এটা স্বে। স্বেটা ফশষপযথে ফদখমত ইচ্ছা করমি না। আহম দরজা খুমল 
ফদখমত চাই না – দরজার ওপামশ ফক দাোঁহড়ময় আমি। আমার জানার ফকান ইচ্ছা ফনই 
ভাহর  লায় ফক আমামক িাকমি। আহম ফজম  ওিার ফচষ্টা করহি। জা মত পারহি না 
ফকউ আমামক স্বমের ফশষটা ফদখামত চায়, আহম ফদখমত চাই না। প্রচণ্ড অস্বহস্তমত 
ঘুমমর মমধযই িটেট করমত করমত আহম ফজম  উিলাম। 
    ঘমরর িাওয়া  রম িময় আমি। দরজা-জানালা বে। হকিু ফদখা যামচ্ছ না। আহম 
বাহত জ্বালালাম। স্বমে ফদয়ামল ফয জায় ায় কযামলন্ডার হিল ফসখামন কযামলন্ডার ফনই। 
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খামটর হনমচ টকটক শব্দ িমচ্ছ। প্রায়ই িয়। হকমসর শব্দ আমার জানা ফনই। ইোঁদুর িমব 
না, ইোঁদুর টকটক শব্দ কমর না। আহম িাতমড় িাতমড় দরজা খুললাম।  
    ফভার িময়মি। আমলা িময় আমি চারহদক। আমার দরজা-জানালা বে হিল বমলই 
ঘর িময়হিল অেকার। বারান্দায় এমস ফদহখ, পামশর ঘমরর বাময়হজদ সামিব বারান্দায় 
দাোঁহড়ময় দাোঁত মাজমিন। তাোঁর ফচাখ টকটমক লাল। এটা ফকান নতুন বযাপার না। বাময়হজদ 
সামিমবর ফচাখ সব সময়ই লাল। হতহন আমামক ফদমখ হনচু  লায় বলমলন, হক বযাপার 
হিমু সামিব? এত সকামল ফজম  উমিমিন, বযাপার হক? 
    ‘ঘুম ফভমে ফ ল।’ 
    ‘সুমবি সামদমকর সময় ঘুম ভাো ভাল। এই সময় আল্লাি পাক ফবমিশমতর জানালা 
খুমল রামখন। ঐ জানালা হদময় ফবমিশমতর িাওয়া আমস পৃহথবীমত। ঐ িাওয়া যামদর 
 াময় লাম  তারা ফবমিশতবাসী িয়।’ 
    ‘ফক বমলমি আপনামক?’ 
    হতহন অস্বহস্তর সমে বলমলন, ফশানা কথা।  
    ‘আপহন হক এই জমনযই ফরাজ ফভামর উমি ফবমিশমতর িাওয়া  াময় লা ান?’  
    বাময়হজদ সামিব লহজ্জত ভহেমত ফিমস ফেলমলন। ফভারমবলা অদু্ভদ আমলার 
কারমণই তাোঁমক আজ অমনক কম বয়স্ক মমন িমচ্ছ। ভদ্রমলামকর বয়স পিামশর 
কািাকাহি। তাোঁমক ফদমখ আমার সবসময় মমন িময়মি তাোঁর  া ফথমক ফকউ একজন 
ফলবুর মত সমস্ত রস হচমপ হনময় হনময়মি। িাোঁমটন খাহনকটা কুমজা িময়। ফচামখ ফচাখ 
পড়মল ফচাখ নাহমময় ফনন। রাস্তায় ফদখা িমল যহদ হজমজ্ঞস কহর, ‘ফকমন আমিন 
বাময়হজদ সামিব?’ হতহন হবব্রত  লায় ফকান রকমম বমলন, ‘এই আহি’। িুহটর হদমন 
হতহন তাোঁর ঘমর থামকন। ফভতর ফথমক দরজা বে থামক। িুহটর হদনগুহলমত ফমমস একটু 
ভাল খাওয়া-দাওয়া িয়। সবাই একসমে বমস খায়। হতহন কখমনা বমসন না। সবার 
খাওয়া িময় ফ মল এক সময় চুহপ চুহপ ফখমত যান। মাথা হনচু কমর অহত দ্রুত খাবার 
পবথ ফশষ কমরন। ফযন খাওয়া একটা অনযায় কাজ। যত দ্রুত ফশষ করা যায়, তত 
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ভাল। এই ফলাক আমামক ফদমখ এতগুহল কথা বলমব, ভাবা যায় না। আহম তাোঁর হদমক 
খাহনকটা এহ ময় হ ময় বললাম, ‘ফবমিশমতর জানালা ফখালার বযাপার যখন আমি তখন 
ফদাজমখর জানালা ফখালার বযাপারও থাকার কথা। ঐটা কখন ফখালা থামক জামনন?’  
    ‘রাত বামরাটা ফথমক সুমবি সামদমকর আ  পযথে। এই জমনয এই সময় ঘমরর 
ফভতর থাকার হবধান আমি। সবই অবশয ফশানা কথা। সহতয হমথযা জাহন না।’  
    আহম িাসমত িাসমত বললাম, ‘সহতয িমল আমার জমনয খুব মুশহকল। আমার 
অভযাস িল  ভীর রামত রাস্তায় িাোঁটািাোঁহট করা’।  
    বাময়হজদ সামিব ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, ‘আহম জাহন। তমব আপনার জমনয 
ফকান সমসযা নাই’। 
    ‘সমসযা ফনই ফকন?’ 
    ‘আপহন সহিক মানুষ’।  
    ‘আহম সহিক মানুষ আপনামক ফক বলল? রাত-হবরামত রাস্তায় িাোঁটমলই মানুষ সহিক 
িময় যায়? তািমল ফতা ফচার পুহলশ সবমচ বড় সহিক’। 
    বাময়হজদ সামিব আবার মাথা হনচু কমর ফেলমলন। সম্ভবত হতহন আর কথা বলমবন 
না। একহদমন ফবহশ কথা বমল ফেমলমিন। তাোঁর সমে আমার কথা বলমত ভাল লা মি। 
ভদ্রমলাক দু’বিমরর উপর আমার পামশর ঘমর আমিন। এই দু’বিমর তাোঁর সমে আমার 
হতন চার বামরর ফবহশ কথা িয়হন। ফসই সব কথাও—“ফকমন আমিন বাময়হজদ 
সামিব?” “এই আহি।’ এর মমধয সীমাবে ভদ্রমলাক হক কমরন, তাোঁর ফদশ ফকাথায়, 
তাোঁর ফচাখ সবসময় টকটমক লাল ফকন হকিুই জাহন না।  
    ‘বাময়হজদ সামিব।’ 
    ‘হজ্ব’। 
    ‘কাল রামত অমনকেণ ফজম হিলাম। ফরসমকামসথর ফভতমর ফিোঁমট ফিোঁমট ফদাজমখর 
িাওয়া লা াহচ্ছলাম। বৃহষ্ট যখন শুরু িল তখন ঘমর এমসহি। এত সকামল আমার ঘুম 
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ভাোর কথা না। স্বে ফদমখ ঘুম ফভমেমি। স্বেটা পুমরাপুহর ফদখমতও পাহরহন। মমন 
িহচ্ছল দুিঃস্বে। ফদখমত ইচ্ছা করহিল না বমল ফদহখহন। ফজম  উমিহি।’  
    বাময়হজদ সামিব শাে  লায় বলমলন, সুমবি সামদমকর সময় আল্লািপাক কাউমক 
দুিঃস্বে ফদখান না। 
    ‘তাই না-হক?’  
    ‘হজ্ব। সুমবি সামদক খুব একটা ভাল সময়। এই সময় আল্লািপাক মানুষমক মেমলর 
কথা বমলন, আনমন্দর কথা বমলন।’ 
    ‘এটাও হক মওলানার কাি ফথমক ফশানা কথা?’  
    ‘হজ্ব-না, আমার স্ত্রীর কথা। ফস জীহবত ফনই। উহনশ বির আম  মারা ফ মি। আমার 
কনযার জমের সময় মারা ফ ল। ফস জীহবত থাকার সময় অদু্ভদ অদু্ভদ কথা বলত। 
তখন িাসািহস করতাম। এখন কহর না। এখন তার সব কথাই সহতয মমন িয়।’  
    ‘ফবমিশত এবাং ফদাজমখর জানালার কথাও হক তাোঁর কথা?” 
    ‘হজ্ব’। 
    ‘আপনার স্ত্রীর মৃতুযর পর আপহন আর হবময় কমরন হন?’ 
    ‘হজ্ব-না’। 
    ‘আপনার ফমময়হটর বয়স তািমল এখন উহনশ?’ 
    ‘হজ্ব’। 
    ‘তার হক হবময় িময়মি?’ 
    ‘হজ্ব-না।’ 
    ‘ফস থামক ফকাথায়?’  
    ‘তার মামামদর কামি থামক। হনমজর কামি এমন রাখমত ফচময়হিলাম। সামথথয িল 
না।অহত ফিাট চাকহর কহর । ফবতন যা পাই তা হদময় ঢাকায় ঘর ভাড়া কমর থাকা 
সম্ভব না।’ 
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    ‘আহম আপনামক অমনক বযহক্ত ত প্রশ্ন হজমজ্ঞস কমর ফেললাম। হকিু মমন করমবন 
না।’ 
    ‘হজ্ব -না ’। আহম হকিুই মমন কহর হন। আহম খুব খুহশ িময়হি। অমনক হদন ফথমক 
আপনার সামথ কথা বলমত চাহচ্ছলাম। সািমস কুলায়হন।’ 
    ‘আমামক বলমত চাহচ্ছমলন ফকন?’  
    ‘আপহন মিাপুরুষ ধরমণর মানুষ। আপহন আমার ফমময়টার জমনয একটু প্রাথথনা 
করমল তার মেল িমব, এই জমনয। ফমময়টার হবময় হদমত পারহি না। দুষ্ট ফলাকজন 
আমার ফমময়টার নামম বামজ একটা দুনথাম িহড়ময়মি। পুমরা বযাপারটা ফয হমথযা সবাই 
জামন, ফকউ হবশ্বাস কমর না, আবার সবাই হবশ্বাস কমর। ফমময়টা খুব কমষ্ট আমি ভাই 
সামিব। আহম জাহন, আপহন ফমময়টার কষ্ট কমামত পারমবন। আমার ফমময়টা ফয কত 
ভাল তা একমাত্র আহম জাহন আর জামনন আল্লািপাক। আপনার কামি আহম িাতমজাড় 
করহি।’  
    বাময়াহজদ সামিব সহতয সহতয িাত ফজাড় করমলন। আহম হবব্রত  লায় বললাম – 
‘ভাই, আপহন আমার িলুদ পাঞ্জাহম, লম্বা দাহড় -ফ াোঁে ফদমখ হবভ্রাে ি ফয়মিন। আপনার 
ফদাষ ফনই, অমনমকই িয়। হবশ্বাস করুন, আহম মিাপুরুষ না। অহত সাধারণ মানুষ 
প্রচুর হমথযা কথা বহল, অমনক ধরমণর ভড়াং কহর। মানুষমক িকচহকময় ফদয়ার একটা 
সমচতন ফচষ্টা আমার মমধয থামক। কাজকমথ করার ফকান েমতা ফনই বমলই আহম 
ভবঘুমর। বুিমত পারমিন’?  
    বাময়াহজদ সামিব আম র মমতা ফকামল  লায় বলমলন, ‘আপহন একু্ত ফদায়া করমবন 
আমার ফমময়টার জমনয। অমনকহদন বলার ফচষ্টা কমরহি। সািস পাইহন। আজ 
আল্লািপাক সুমযা  কমর হদময়মিন’।  
    আহম িাসমত িাসমত বললাম, ‘হিক আমি, প্রাথথনা করলাম। অসম্ভব রুপবান এবাং 
ধনবান ফিমলর সমে আপনার কনযার হবময় িমব। তারা দু’জমন হমমল ঘুরমব ফদশ ফথমক 
ফদশােমর’।  
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    বাময়হজদ সামিব েীণ  লায় বলমলন, আপনার অসীম শুকহরয়া।  
    আহম দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল মিাপুরুষমদর মমতই  ম্ভীর ভহেমত হনমচ ফনমম ফ লাম। 
ভাল যন্ত্রনা িময়মি। আমামরক অমলৌহকক েমতাধর মমন কমর এমন ফলামকর সাংখযা 
দ্রুত ফবমড় যামচ্ছ।একটা আেম -টােম খুমল বসার সময় ফবাধিয় িময় এমসমি।  
    কমন বাথরুম হনমচ। এত ফভামর ফকউ উমিহন। বাথরুম খাহল পাওয়া যামব। কল 
ফিমড় হকিুেণ মাথা ফপমত বমস থাকব। তারপর পর পর হতন কাপ চা ফখমত িমব। 
রামত ঘুম না িওয়ায় মাথা জাম িময় আমি। চা ফখময় রহেমকর বাসায় একবার ফযমত 
িমব। ফস  ত এক সপ্তাি ধমর দুহদন পর পর আমার কামি আসমি। কখমনা ফদখা 
িমচ্ছ না। ফস এমন সময় আমস যখন আহম থাহক না। তার বযাপারহট হক, ফক জামন?  
    বাথরুমমর ফবহসন অমনকহদন ধমরই ভাো। আজ ফদহখ নতুন ফবহসন। ফবহসমনর 
উপর নতুন আয়না। ফমমসর মাহলক বহসরুহদন সামিব খরমচর চুড়াে কমরমিন বমল 
মমন িমচ্ছ। ফবহসমনর কামি না হ ময়ও বলমত পারহি ফকান হরমজকমটি ফবহসন 
বহসরুহদন সামিব কুহড়ময় এমন হেট কমর হদময়মিন। আয়নাটাও িমব ঢাকা শিমরর 
সবমচ সো আয়না। মুখ ফদখা যাওয়ার ফকান কারণ ফনই।  
    আয়না ফদখমলই আমার কামি দাোঁড়ামত ইচ্ছা কমর। খুবই েুদ্র ইচ্ছা। এবাং হনমদথাষ 
ইচ্ছা। তবু অহত েুদ্র ইচ্ছামক প্রেয় হদমত ফনই। একবার প্রেয় ফদয়া শুরু করমল সব 
ইচ্ছামকই প্রেয় হদমত মন চাইমব। “ফয মানব সোন েুদ্র কামনা জয় করমত পামর ফস 
বৃিৎ কামনাও জয় করমত পামর।” এই মিৎ বাণী আমার বাবার। চামড়ায় বাোঁধামনা 
হতনশ একুশ পৃষ্টার একটা খাতায় হতহন এইসব বাণী মুক্তার মত ফ াটা ফ াটা িরমে 
হলমখ ফরমখ ফ মিন। পুমরা খাতাটাই িয়মতা ভমর ফেলার ইচ্ছা হিল। সময় পানহন। 
মাত্র চার হদমনর ফনাহটমস তাোঁমক পৃহথবী িাড়মত িল। জ্বর িল। জ্বমরর চতুথথ হদমন 
হবময় এবাং দুিঃখ হনময় তাোঁমক হবদায় হনমত িল। আমামক িতাশ  লায় বলমলন, আসল 
কথা ফতামক হকিুই বলা িল না। অল্প হকিু হলমখহি—এমত হকিুই িমব না। হতহন 
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আিামরা পৃষ্টা পযথে হলমখমিন। হকিু হকিু বাণী ফলখার পরও ফকমট ফেলা িময়মি, তাোঁর 
পিন্দ িয়হন। বাণীর মমধযও ফভজাল আমি। এ রকম একটা ফভজাল বাণী িল:  

“ফি মানব সোন, সুমখর স্বরুপ হনধথারমণর ফচষ্টা কর। ফয সুমখর 
স্বরুপ ফজমনমি  

   ফস দুিঃখ ফজমনমি। দুিঃমখর বাস সুমখর মািখামন।”  
    এই বাণ লাল কাহল হদময় ফকমট তার হনমচ বাবা হলমখমিন—ভাব অেষ্ট ও 
ফধাোঁয়ামট।  
    কমলর হনমচ মাথা ফপমত মমন িল জ ৎ সাংসামর সবটাই হক অেষ্ট ও ফধাোঁয়ামট 
নয়? স্বেমক আমরা অেষ্ট । বাস্তব হক স্বমের ফচময়ও অেষ্ট নয়?  
    শুধু মাথা ফভজামনার জমনয হ ময়হিলাম, পুমরা শরীর হভহজময় ফেললাম। আরাম 
লা মি। একটু শীত ভাব িমচ্ছ—আরামদায়ক শীত ভাব। অথথাৎ আহম সুখ পাহচ্ছ। এই 
সুমখর স্বরুপ জানমলই দুিঃখ হক তা ফজমন ফেলব। ফভজাল বাণী তাই বমলমি। ফচাখ 
বে কমর কমলর হনমচ মাথা ফপমত আহি। সারাহদন এভামব বমস থাকমল ফকমন লা মব। 
ফচাখ বে থাকায় বৃহষ্টর মত লা মি। মমন িমচ্ছ আষা়ি মামসর মুষল বষথমণ  া ফপমত 
আহি।  
    ফমমসর হিকা হি ময়নার মা'র কথা কামন না এমল কল্পনা আমরা ফেনামনা ফযত। 
ময়নার মা চমল এমসমি। ফস কথা না বমল এক মুহুতথ থাকমত পামর না। আমশপামশ 
ফকউ ফনই বমল কথা বলমি বাসনগুহলর সমে। মানুমষর সমে কথা বলমল ফতমন 
ফকৌতুিলী িতাম না। বাসন ফকাসমনর সমে কথা বলমি বমলই ফকৌতুিলী িময় শুনমত 
ইচ্ছা িমচ্ছ। মানুষ শুধু ফয প্রাণী জ মতর সমেই সপকথ স্থাপন করমত চায় তাই না, 
জড় জ মতর সমেও চায়। 
     ময়নার মা চাপা  লায়  ভীর ফবদনার সমে বলমি, ফচপ্টা থালা। আহমও ফচপ্টা, 
তুইও ফচপ্টা। আমার ফচপ্টা কপাল, তরও ফচপ্টা কপাল। কান্দাভাো ফিকহচ। তর ফযমন 
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কান্দাভাো, আমারও কান্দাভাো। তর কান্দা ভােহি আহম ময়নার মা। ক’ফদহি আমার 
কান্দা ফক ভােমি?  
    ময়নার মা'র কথা ফশানার ইচ্ছা করমি, েুদ্র এবাং হনমদথাষ ইচ্ছা। এটা হিক িমচ্ছ 
না। কমলর পাহন আমরা ফজামর িাড়মত পারমল কাজ িমতা। পাহনমত আর ফজার ফনই। 
আহম বাথরুম ফথমক ফবর িময় এলাম। ময়নার মা আমামক ফদমখ লম্বা ফঘামটা হদল। 
ফঘামটার আড়াল ফথমক বলল, আব্বার শইল ভাল? ফস ফ াড়া ফথমকই আব্বা িাক 
ধমরমি। হনমষমধ কাজ িয়হন।  
    ‘ভাল। তুহম ফকমন আি, ময়নার মা?’  
    ‘আহম িইলাম আেমনর কান্দাভাো ফি । আেমনর মাথার দরদ কমমি?’ 
    ‘কময়কহদন িমচ্ছ না।’  
    ‘বহদয ফ রামমর একখান ফতল আমি, মাথার দরমদ খুব আরাম। আেমনমর আইনযা 
হদমু।’ 
     ‘আচ্ছা হদও।’ 
    ‘ফদমশর বাহড়ত ফকউ নাই, যাওয়া পমড় না। আেমনর জইমনয যামু।’  
    আহম চুপ কমর রইলাম। আমার হদক ফথমক ফকান সাড়া ফপমল ফস কথা বলা থামামব 
না।  
    ‘মাথার দরদ ভাল হজহনস না। ময়নার বাবা মরল মাথার দরমদ। োল্গুন মামস 
আমার পরথম বলল, আইজ কামজ যামু না—মাথার মইমদয দরদ। আহম কইলাম এইটা 
ফকমুন কথা? মাথার মইমদয দরদ িইমি বইলযা কাম কামাই করমবন? যান কামম যান। 
তা ধমরন মানুষটা ফ ল...’ 
    ময়নার মা'র এই  ল্প আম ও কময়কবার ফশানা। আবামরা শুনমত ইচ্ছা িমচ্ছ। 
ফভজা কাপমড় দাোঁহড়ময়  ল্প শুনহি। শুনমত ফমামটও ইচ্ছা করমি না।  ল্পটা আবার 
বলমত ফপমর ফস যতটা আনন্দ পামচ্ছ আহম হিক ততটাই হবরক্ত িহচ্ছ। সব হমমল সমান 
সমান। 
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    রহেমকর কামি যাব বমল ফভমবহিলাম তার প্রময়াজন িল না। ফভজা কাপমড় 
ফদাতলায় উমি ফদহখ রহেক বারান্দার ফরহলাং ধমর দাোঁহড়ময় আমি। অতযে সুপুরষ একজন 
মানুষ। আমার ধারণা, ফস ফিড়া শাটথ  াময় হদময় দাোঁহড়ময় থাকমলও তামক রাজপুমত্রর 
মত লা মব। ফস ফশভ কমরহন। মুমখ ফখাোঁচা-মখাোঁচা দাোঁহড়। তার পমরও এত সুন্দর 
ফদখামচ্ছ। আহম আনহন্দত  লায় বললাম, হক খবর রহেক?  
    রহেক একবার আমার হদমক তাহকময়ই ফচাখ সহরময় হনল। জবাব হদল না। চুপ 
কমর রইল। প্রশ্ন করমল ফস কখমনা জবাব ফদয় না। আম  হকিুটা হদত, ইদানীাং 
এমকবামরই হদমচ্ছ না। বযাপারটা যত অস্বাভাহবক মমন িমচ্ছ আসমল তত অস্বাভাহবক 
না। প্রশ্ন করমল চুপ কমর থাকার কারণ ফস হনমজই বযাখযা করমি। ফসই বযাখযা আমার 
কামি গ্রিণমযা য বমলই মমন িময়মি। সু্কমল পড়ার সময় সযামররা তামক প্রশ্ন করমতন, 
পড়া ধরমতন। ফস ফয উত্তরই হদত মার ফখমত িত। মার ফথমত ফথমত প্রমশ্নর উপরই 
তার এক ধরমণর ভীহত জমে ফ মি। প্রশ্ন করমল জবাব ফদয় না,  ম্ভীর িময় থামক। 
মামি মামি প্রমশ্নর উত্তমর ফোোঁস কমর হনিঃশ্বাস ফেমল। তার কামি হকিু জানমত িমল 
এমনভামব হজমজ্ঞস করমত িয় ফযন কখমনা প্রশ্ন বমল মমন িয় না।  
    ‘দাোঁড়া আহম কাপড় িাহড়। তারপর চা ফখময় আহস। তুই কময়কবার আমার ফখাোঁজ 
কমরহিস। বযাপার হক?’  
    রহেক চুপ কমর রইল। চুপ কমর থাকমব, জানা কথা। ফশমষর হদমক প্রশ্ন করা 
িময়মি। আহম কাপড় িাড়লাম। শাটথ-পযান্ট পরমত পরমত হবরক্ত  লায় বললাম, কামির 
মত দাোঁহড়ময় থাকমল ফকান লাভ িমব না। হকিু বলার থাকমল বমল ফেল। 
    ‘ফতার ফকান মন্ত্রীর সামথ পহরচয় আমি?’ 
    ‘ফকন?’  
    রহেক হনিঃশ্বাস ফেলল। হকিু বলল না। আহম িতাশ  লায় বললাম, তুই যা বলার 
বমল যা আহম হনজ ফথমক হকিু হজমজ্ঞস করব না। 
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    ‘চাকহর চমল ফ মি। সাসমপনশন অিথার িময়মি।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’  
    ‘আহম হকিুই কহর হন। সুপাহরনমটনমিন্ট ইনহজহনয়ার এমসহিমলন। আমামক প্রশ্ন 
করমলন আহম জবাব হদলাম না। উহন মমন করমলন আহম ইচ্ছা কমর ফবয়াদবী করহি’।  
    ‘যারা ফতামক ফচমন, ফতার সমে কাজ কমর, তারা ফতা ফতার স্বভাব-চহরত্র জামন। 
তারা হকিু বলল না? তারা জামন ফতামক হকিু হজমজ্ঞস করমল তুই চুপ কমর থাহকস।’  
    রহেক হনিঃশ্বাস ফেমল বলল, ‘ফকউ আমার পমে হকিু বমল হন। আমার সাসমপনশন 
অিথার িওয়ায় সবাই খুহশ। ফকউ আমামক ফদখমত পামর না।’ 
    ‘ফতামক ফদখমত না পারার ফতা ফকান কারণ ফনই।’  
    ‘আমামক ফশা-কজ কমরহিল। ফশা কমজর জবাব হদময়হি। জবাব ওমদর পিন্দ িয় 
নাই। সবাই বমলমি আমামক হিসহমস কমর ফদমব।’  
    ‘ফশা কমজ হক হলমখহিহল? কথা বল  াধা। ফতামক প্রশ্ন করহি না—এহম হজমজ্ঞস 
করলাম।’ 
    রহেক চুপ কমর রইল। আহম হবরক্ত  লায় বললাম, ওমদর ফকান ফদাষ হদহচ্ছ না। 
আহম ফতার বস িমল অমনক আম ই হিসহমস কমর হদতাম। প্রমশ্নর জবাব ফদ যামত 
বুিমত পাহর বযাপারটা হক। ফশষ প্রশ্ন। 
    ‘কমব ফশা কজ কমরমি? কমব জবাব হদময়হিস?’  
    এক বামকয িাবল প্রশ্ন। রহেক শুধু ফোোঁস কমর হনিঃশ্বাস ফেলল। আহম জবামবর 
জনয অমপো করলাম না। চা খাবার জনয রওনা িলাম। রহেক েীণ স্বমর বলল, 
‘অমনক আমজবামজ কথা ফশা কমজ হলমখমি—আহম নাহক কাজ জাহন না, কামজর প্রহত 
আমার আগ্রি নাই। ইনসাবহিথমনশন। মনটা খারাপ িময়মি। ফতার জানামশানা মন্ত্রী 
আমি?” 
    এবার আহম চুপ কমর রইলাম। চুপ কমর থাকমল রহেক হনমজই বলমব। রহেক 
বলল, আমার এক খালাত ভাইময়র আত্নীয় আমি মন্ত্রী। খালামতা ভাইমক বলমল িয়। 
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বলমত ইচ্ছা কমর না। খালামতা ভাইটা হবরাট বদ। তুই ফকান মন্ত্রী হচহনস না, তাই না? 
ফচনার অবশয কথা না। ভাল মানুষমদর সমে মন্ত্রীর পহরচয় থামক না। বদগুহলর সমে 
থামক। খালামতা ভাইটা একটা বদ এই জমনযই......  
    রহেক কথা ফশষ করল না। মামি মামি ফস দীঘথ বাকয শুরু কমর। ফযই মূহুমতথ 
মমন কমর অমনক ফবহশ কথা বলা িময় ফ ল, ফসই মুহুমতথ চুপ কমর যায়। বাকযটা ফশষ 
পযথে কমর না।  
    চাময়র ফটহবমল দু’জন মুমখামুহখ বসলাম। রহেক নাশতা কমর এমসমি হক-না 
হজমজ্ঞস করা অথথিীন। জবাব ফদমব না। দু'জমনর নাশতা হদমত বলমলই ভাল।  
    ‘রহেক, এই সপ্তামিই ফতামদর বাহড়মত যাব। ফতারা ফতা এখমনা নারায়ন ঞ্জ ফড্রজার 
কমলাহনমত থাহকস? জবাব হদমত িমব না উপমর হনমচ মাথা নাড়, তািমল বুিব’। 
    রহেক মাথা নাড়ল। 
    ‘নদীর কামি না ফতামদর বাহড়?’ 
    রহেক আবার মাথা নাড়ল।  
    ‘তুই এক কাজ করমত পারহব—নদীর তীমর বাহলর ফভতর দুটা  তথ খুোঁমড় রাখমত 
পারহব? মানুষসমান  তথ। ফযন  মতথ ঢুকমল শুধু মাথাটা ফবর িময় থামক। কাজটা করমত 
পূহণথমার আম র হদন’।  
    রহেক হবরস  লায় বলল, আচ্ছা।  
     তথ ফকন খুোঁড়মত িমব, হক বযাপার, হকিুই হজমজ্ঞস করল না। এই স্বভাবই তাোঁর 
না। পূহণথমার আম র হদন তার বাহড়মত উপহস্থত িমল ফদখা যামব ফস হিকই  তথ খুোঁমড় 
বমস আমি।  
    পমরাটা ভাহজ হদময় ফ মি। রহেক খামচ্ছ না। অথথাৎ ফস বাহড় ফথমক নাশতা কমর 
ফবর িময়মি। ফভাররামত রওনা না িমল এত সকামল ফকউ ঢাকায় ফপৌঁিমত পামর না। 
এত ফভামর ফক তামক নাশতা বাহনময় হদময়মি? তার বউ? বির খাহনক আম  রহেক 
হবময় কমরমি। যতদুর জাহন, ফমময়টা চমৎকার। আপন-পর বমল তার মমধয হকিু ফনই। 
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সবাই আপন। প্রচন্ড মাথা বযথা হনময় রহেমকর কামি হ ময়হি। তার স্ত্রীর সমে ফসবারই 
প্রথম ফদখা। ফস রা ী  লায় বলল, মাথা বযথা করমি আমামক বমলনহন ফকন? আহম 
মাথা বযথার এমন একটা মযামসজ জাহন দু’হমহনমট বযথা উধাও িমব। ফদহখ মাথা হনচু 
করুন ফতা। ফবৌ-এর সমে তার হমল িয়হন। বউ ফবহশরভা  সময়ই বামপর বাহড়মত 
থামক। হজমজ্ঞস করমল জবাব ফদমব না জাহন, তবু হজমজ্ঞস করলাম, ফতার বউ ফতার 
সমে থামক, না বামপর বাহড় থামক? 
    ‘বামপর বাহড়।’ 
    ‘আমস না ফতার এখামন?’ 
    ‘আর আসমব না।’  
    রহেকমক খুব হচহেত বা হবষাদগ্রস্ত মমন িল না। কখমনা মমন িয় না। দুিঃহখত বা 
হবষাদগ্রস্ত িবার েমতা সম্ভবত তার ফনই। আহম হস ামরট ধরালাম। রহেমকর হদমক 
পযামকট বাহড়ময় হদমতই ফস ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বলল, হস ামরট খাই না। বউ পিন্দ 
কমর না। ফতার ফচনা মন্ত্রী নাই? মন্ত্রী িাড়া হকিুই িমব না।  
    আহম িালকা  লায় বললাম, একজন মন্ত্রীমক আহম খুব সামানয হচহন। জহিমরর 
বাবা। জহির আমার সমে সু্কল পড়ত। ফদহখ উনামক বমল ফকান বযবস্থা করা যায় হক-
না। হচো কহরস না।  
    ‘আহম হচো কহর না।’  
    তমব সমসযা হক জাহনস—আহম একটা ফকান কথা বলমলই ফতা মন্ত্রী শুনমব না। 
হতহন ফযন মন হদময় আমার কথা শুমনন ফসই বযবস্থা করমত িমব। আমরক কাপ চা 
খাহব?’  
    রহেক জবাব হদল না। মাথা হনচু কমর বমস রইল। ফস মমন িল আমরা সুন্দর 
িময়মি। বমস আমি ফকমন িতাশ ভহেমত। বড় মায়া লা মি। রহেমকর সমে আমার 
পহরচয় কমলমজ ওিার পর। ফকান একটা সমসযা িমলই ফস আমার কামি এমস সমসযাটা 
বমল হনহশ্চত িময় যায়। এখন ফস বাহড় যামব পুমরাপুহর হচোমুক্ত িময়। পহঞ্জকা ফদমখ 
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পূহণথমার হদন  তথ খুোঁমড় অমপো করমব আমার জমনয। ফকান কারমণ ফসহদন িড়বৃহষ্ট 
িমলও ফস দমমব না। তার এই আনু তয আমার একার প্রহত না, সবার প্রহত। এ 
ধরমণর অে আনু তয শুধু পশুমদর ফদখা যায়। রহেক পশু না, মানুষ। বুহেমান সৎ 
ভালমানুষ ধরমণর মানুষ। এমন সুন্দর একজন মানুষ ফয ফদখমলই মমন িয় প্রকৃহত 
তার এই ফসৌন্দযথ ফকান এক হবমশষ উমদ্দমশয চতরী কমরমি। ফসই উমদ্দশয হক ফক 
জামন? 
    ‘রহেক।’ 
    ‘হু।’ 
    ‘ফতার মা’র শরীর আশা কহর ভালই আমি।’  
    ‘ফবহশ ভাল না। হশ হ র মারা যামবন। হকিু ফখমত পামরন না। খুব নাহক  রম 
লাম । সারােণ তালপাখা পাহনমত হভহজময় ফসই পাখায় িাওয়া করমত িয়। েযামনর 
িাওয়া সিয িয় না।’  
    'িাওয়া ফক কমর? তুই?’ 
    রহেক আমার হদমক তাকাল। হকিু বলল না, পর পর দুহট প্রশ্ন করা িময় ফ মি। 
তার জবাব ফদবার কথা না। 
 
 
 
 

২ 
    হপচ লা ফরাদ উমিমি।  
    রাস্তার হপচ  মল সযামন্ডমলর সমে উমি আসমি। দুটা সযামন্ডমল সমানভামব লা মল 
কাজ িত, তা লাম হন। িান হদমকরটায় কম। শুধুমাত্র ফরামদর কারমণ এই মুহুমতথ 
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আমর িান পা, বা পাময়র ফচময় লম্বা। আহম ইচ্ছা কমর িান পাময়র সযামন্ডমল আমরা 
খাহনকটা হপচ লাহ ময় ফদড় ইহি হিল বাহনময় ফেললাম। এখন আমামক িাোঁটমত িমচ্ছ 
খুোঁহড়ময় খুোঁহড়ময়। আমার িাোঁটার ভহে ফদমখ ফয-মকউ মমন করমত পামর—উমদ্দশযহবিীন 
যাত্রা। আসমল তা নয়। দুপুর ফরামদ অকারমণ িাোঁটহি না। হবমশষ উমদযশয আমি, হবমশষ 
পহরকল্পনা আমি। আহম যাহচ্ছ মন্ত্রীর সোমন। সরাসহর মন্ত্রী ধরা যামচ্ছ না। জহিমরর 
মাধযমম ধরা িমব। সুক্ষ্ম পহরকল্পনার বযাপার আমি।  
    চচত্র মামসর িাোঁ িাোঁ দুপুমর আমার  াময় একটা  রম চাদর। চুল দাহড় কাটা িয়হন 
বমল ফচিারা িময়মি ভয়াংকর। দুটা অসমান পা হনময় িাোঁটহি। তারপমরও আমামক ফদমখ 
মমন িমত পামর আহম পুমরা বযাপারটায় ফবশ মজা পাহচ্ছ। কারণ আমার িামত জলে 
হস ামরট। মামি মামি আময়শ কমর হস ামরমট টান হদময় নামক-মুমখ ফধাোঁয়া িাড়হি।  
     রাস্তাঘাট োোঁকা। িরতাল িরতাল ভাব। প্রমভদ এইটুকুই—িরতামলর সময় রাস্তায় 
ফিাট ফিাট ফিমলপুমলমদর মিানমন্দ ফখলমত ফদখা যায়। এখন ফদখা যামচ্ছ না। পমথর 
ধামর ফবমলর শরবত হবহক্র িমচ্ছ। শরবত যারা হবহক্র কমর তামদর ফচামখ-মুমখ তৃষ্ণামতথর 
ভহে থামক। এই শরবতওয়ালার মমধয ফসই ভহে খুব ফবহশ মাত্রায়। ফস  ভীর আগ্রমি 
আমার হদমক তাহকময় আমি।  
    এত আগ্রি হনময়  ত হতন বিমর ফকউ আমার হদমক তাকায়হন। মানুমষর আগ্রিমক 
উমপো করা হিক না। আহম থমমক দাোঁড়ালাম হস ামরমট লম্বা টান হদময় এবাং িাহসমুমখ 
বললাম, খবর ভাল?  
    ফবচারা িকচহকময় ফ ল। হক বলমব ফভমব ফপল না। তাকাল জম র হদমক। জ ভহতথ 
িলুদ পানীয়তার উপমর বরমের কুহচ ভাসমি। আমার ধারণা, পৃহথবীমত ফয ক'হট 
কুৎহসত পানীয় আমি ফবমলর শরবত তামদর মমধয এক নম্বর। দু’নম্বমর আমি ফতাকমার 
শরবত। ফতাকমার শরবত খাবার সময় মমন িয় ফিাট ফিাট ফকমচার টুকরা পাহনমত 
গুমল ফখময় ফেলহি।  
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    শরবতওয়ালার িকচকামনা ভাব কমামনার জমনয বললাম, ফবমলর শরবত কত 
কমর?  
    ‘িবল হতন ফটকা। হসমেল দুই ফটকা’। 
    ‘ফতাকমারশরবত হবহক্র কমরন না?’ 
    ‘হজ্ব না। চমল না। ভাল হজহনমসর কদর নাই।’ 
    ‘ফদহখ এক হসমেল ফবমলর শরবত’। 
    ‘িবল খান। িবল শইমলর জমনয ভাল।’ 
    ‘হদন িবলই হদন।’   
    শরবমতর জম র চারপামশ ভনভন কমর মাহি উড়মি। ফয পাহনমত শরবত বানামনা 
িময়মি ফসখামন ফিপাটাইহটস হব ভাইরাস হকলহবল করার কথা। বরমে আমি 
টাইেময়মির জীবাণু । এরা না -হক িান্ডায় ভাল থামক।   
    দুটা বড় গ্লামস শরবত িাোঁকািাোঁহক িমচ্ছ। ফলবু হচমপ খাহনকটা ফলবুর রস ফদয়া 
িল। মমন িমচ্ছ, এক হচমহট লবণও ফমশামনা িল। একটা ফবাতল ফথমক ফ ালাপজমলর 
পাহন হিটামনা িল। সামানয হতন টাকায় এত হকিু পাওয়া যামচ্ছ। গ্লাস আমার হদমক 
এহ ময় হদমত হদমত শরবতওয়ালা  ম্ভীর মুমখ বলল, মধু আর ফবল এই দুই হজহনমসর 
মমধয আল্লািপামকর খাস রিমত আমি।  
    ‘তাই না -হক ?’ 
    ‘হজ্ব। তয় মধু শইল  রম কমর, আর ফবল কমর িান্ডা।’  
    ‘দুটা এক সমে ফখমল হক িমব? শরীর চমল আসমব মািামাহি অবস্থায়? িান্ডাও না, 
 রমও না। তাই না?’ 
    শরবতওয়ালা সরু ফচামখ তাকামচ্ছ। আহম রহসকতা করহি হক -না ফবািার ফচষ্টা 
করমি। তার সমম াত্রীয় ফকউ রহসকতা করমল ফস ফিমস ফেলত। আমামক সমম াত্রীয় 
মমন িমচ্ছ না। একধাপ উপমরর মমন িমচ্ছ। উচু ক্লামসর রহসকতা অপমান হিমসমব 
ধমর হনমত িয়। তাই হনয়ম।   
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    একটামন সরবত ফশষ কমর তৃহপ্তর ভহে কমর বললাম, আিা শরীর িান্ডা িময় 
ফ মি। হজহনস ভাল। অহত উত্তম। শরবতওয়ালার মুমখর অেকার দূর িমচ্ছ না। 
এটামকও ফস রহসকতার অাংশ হিমসমবই মমন করমি। আহম চকচমক পাোঁচ টাকার একটা 
ফনাট ফবর কমর হদলাম। উদার  লায় বললাম, পুমরাটা ফরমখ হদন। বখহশশ।  
    এইবার মুমখর অেকার একটু কাটল। সরবতওয়ালা তৃহপ্তর হনিঃশ্বাস ফেমল বলল, 
ফতাকমার সরবত খাইমত চাইমল আইমসন। আইনযা রাখব। ইসহপসাল বানাময় হদব। 
খায়া আরাম পাইমবন।  
    ‘কমব আসব?’ 
    ‘শুকু্করবামর আইমসন। বুধবামর ফদমশ যাব। শুকুরবার সকামল হেরব।’  
    ‘এই খামনই পাওয়া যামব আপনামক?’ 
    ‘ফজ্ব।’ 
    ‘হনন ভাই একটা হস ামরট খান।’ 
    শরবতওয়ালা িাত বাহড়ময় হস ামরট হনল। ফমামটই অস্বহস্ত ফবাধ করল না। ফয 
অহধকামরর সমে ফস হনল তা ফথমক ফবািা যামচ্ছ শুক্রবামর যহদ আহম আহস ফস ফতাকমার 
সরবত খাওয়ামব এবাং দাম ফনমব না। এরা এসব বযাপামর খুব সাবধান। 
    ‘নাম হক ভাই আপনার?’ 
    ‘এমদাদ হময়া।” 
    ‘যাই। ভাল শরবত ফখলাম।” 
    ‘মমন কইরা আইমসযন শুকু্করবামর’। 
 
    দুপুর দুটা, চচত্র মামসর দুপুর দু'টা কামরা বাহড়মত যাবার উৎকৃষ্ট সময় নয়। 
তারপমরও যাহচ্ছ কারণ অসমময় মানুমষর বাহড়মত উপহস্থত িবার অনয রকম মজা 
আমি। আহম অল্প ফয কহট বাহড়মত যাই, ইচ্ছা কমর অদু্ভদ অদু্ভদ সমময় উপহস্থত িই। 
জহিরমদর বাহড়মত একবার রাত ফদড়টায় উপহস্থত িলাম। জহিমরর বাবা তখনও মন্ত্রী 
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িনহন। িব িব করমিন এমন অবস্থা। কহলাংমবল শুমন িবু মন্ত্রী বযাহরস্টার ফমাবারক 
ফিামসন ভীতমুমখ হনমজই ফনমম এমলন। তাোঁর সমে তাোঁর স্ত্রী। দু’জন কামজর ফলাক। 
হতহন িতভম্ব িময় আমার হদমক তাহকময় বলমলন, ফক? হু আর ইউ?  
    আহম হবনীতভামব বললাম, আমার িাক নাম হিমু। ভাল নাম হিমালয়। সযার ভাল 
আমিন?  
    হতহন উমত্তজনায় দুইহির মত লম্বা িময় বলমলন, আই হস। বযাপারটা হক?’  
    ‘জহির আমি? আহম জহিমরর বেু। ঘহনষ্ঠ বেু।’  
    বযাহরষ্টার সামিব অবাক িময় তাহকময় রইমলন। তাোঁর ফিমলর ফয এই জাতীয় 
বেুবােব থাকমত পামর তাই তাোঁর মাথায় ঢুকমি না। অহধক ফশামক প্রস্তুরীভূত অবস্থা। 
    ‘তুহম জহিমরর বেু? 
    ‘হজ্ব চাচা। খুবই ঘহনষ্ঠ বেু। আমরা ঢাকা কমলমজ একসমে পমড়হি?’ 
    ‘আই হস।’  
    আহম মুমখর হবনয়ী ভাব সারা শরীমর িহড়ময় হদময় বযাহরষ্টার সামিমবর স্ত্রীর হদমক 
তাহকময় বললাম, চাচী ভাল আমিন?  
    উহন সমে সমে একটু দুমর সমর ফ মলন। জহিমরর বাবা বলমলন, ‘এত রামত কী 
বযাপার?’  
    ‘ওর সমে অমনকহদন ফদখা িয় না। পাশ হদময় যাহচ্ছলাম, ভাবলাম ফদখা কমর 
যাই।’  
    ‘রাত ক’টা বামজ জান?’  
    ‘ হজও না’।  
    ‘ওয়ান েহটথ। রাত একটা চহল্লমশ ফকউ কামরার বাহড়মত অকারমণ আমস আমার 
জানা হিল না।’ 
    ‘অকারমণ আহসহন সযার—অমনকহদন ফদখা িয় না। ও ভাল আমি ফতা?’  
    ‘িযাোঁ ভাল আমি। ফতামার নাম হক ফযন বলমল? এভামরস্ট?’  
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    ‘হজ্ব না, এভামরস্ট না। হিমালয়। বাবা শখ কমর ফরমখহিমলন। উনার ইচ্ছা হিল 
আহম হিমালময়র মত িই। িা িা িা।’  
    ‘ফশান হিমালয়, এখন বাসায় যাও। আমার ধারণা, তুহম ফনশা ফটশা কমর এমসি। 
ফনশাগ্রস্ত মানুমষর সমে চি চচ কমর লাভ ফনই বমল চুপ কমর আহি। জহিমরর সমে 
ফদখা করমত িমল সকামল বা হবমকমল আসমব। আন আথথহল টাইমম আসমব না। মমন 
থাকমব?’  
    ‘হজ্ব সযার মমন থাকমব।’  
    আহম পা িুময় সালাম করবার জমনয হনচু িলাম। দু’জনই খাহনটা সমর ফ মলন। 
হিক তখন, “কার সমে কথা বলি মা?” বলমত বলমত জহিমরর ফিাট ফবান হততলী 
এমস দাোঁড়াল। আহম িাহসমুমখ বললাম, হততলী ভাল আি? এখনও ঘুমাওহন? একটা 
চহল্লশ বামজ।  
    হততলীও তার বাবা-মা'র মত হকাংবা তামদর ফচময়ও ফবশীরকম চমকাল। কারণ ফস 
আমামক ফচমন না, ফদমখহন ফকানহদন আহম জহিমরর কাি ফথমক ওর নাম জাহন। ফচিারায় 
হমল ফদমখ আন্দামজ হততলী বললাম।  
    একটা পুমরা পহরবারমক িকচহকময় ফদবার মমধয আনন্দ আমি। জহিরমদর পহরবার 
হনময় এ জাতীয় আনন্দ আমরা কময়কবার পাওয়ার ইচ্ছা হিল। তা সম্ভব িয়হন। কারণ 
ঐ ঘটনার ি’মামসর মমধয জহিমরর বাবা মন্ত্রী িময় ফ মলন।  
    হকিু হকিু ফলাক মন্ত্রী-কপাল হনময় জোয়। হজয়া, এরশাদ ফযই থাকুক, এরা মন্ত্রী 
িমবই। জহিমরর বাবা এরকম একজন ভা যবান মানুষ।  
    মন্ত্রীমদর বাহড় রাত ফদড়টা বা দু’ফটার সময় যাওয়া সম্ভব না। সমে সমে পুহলশ 
এযামরস্ট কমর থানায় হনময় বাোঁশিলা ফদমব। দুপুমরর হদমক যাওয়া যায়। এই সময় 
দশথনাথথীর ভীড় থামক না। তমব দুপুমর ঢুকমলও সরাসহর বাহড়মত যাওয়া যায় না। ফ মট 
পুহলমশর কামি হিপ হদমত িয়। ফসই হস্নপ একজন ফভতমর হনময় যায়। হনময় যাওয়ার 
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কাজটা কমর হনতােই অহনচ্ছায়। ফযন ফস িাোঁটা ভুমল ফ মি। িাোঁহট-িাোঁহট পা-পা কমর 
নতুন িাোঁটা হশখমি। 
    জহিমরর আচার আচরণ, ভাবভহে ফকানটাই মন্ত্রীর ফিমলর উপমযা ী নয়। ফকান 
কামলও হিল না। ফবামিহময়ান ধরমণর ফিমল। ঘর-পালামনা ফরা  আমি। ফকান কারণ 
িাড়াই ফদখা যামব িিাৎ একহদন িাোঁটা ধমরমি। ফকানবারই হনজ ফথমক হেমর না। 
ফলাকজন পাহিময় ধহরময় আনমত িয়। পহত্রকায় হবজ্ঞাপন হদমত িয়। তমব বির 
কময়মকর মমধয পালায়হন। ফরা  সম্ভবত ফসমরমি। তামক ফদখলাম ফ মটর পুহলশ 
দু’জমনর সমে জহমময় আড্ডা হদমচ্ছ। মুখভহতথ পান। হচবুক  হড়ময় পামনর রস পড়মি। 
আহম ফকান একটা মজার  মল্পর মািামাহি উপহস্থত িলাম। পুহলশ দু’জন অতযে 
সমন্দিজনক দৃহষ্টমত আমামক ফদখমত লা ল। চাদর  াময় মন্ত্রীমদর বাহড়র আমশপামশ 
ফঘারাঘুহর করা সম্ভবত হনমষধ। দুজন পুহলশই তীক্ষ্ম দৃহষ্টমত তাহকময় আমি আমার 
চাদমরর হদমক। জহির পামনর হপক ফেমল উমি এল। আমামক িাত ধমর রাস্তার ও-
পামশ হনময় হনচু  লায় বলল, হক কামজ এমসহিস চট কমর বমল চমল যা ফদাস্ত। বাবা 
এমস যহদ ফদমখ বারান্দায় দাোঁহড়ময় আিিা হদহচ্ছ, সবথনাশ িময় যামব। পুহলমশর সমে 
মামি মমধয আড্ডা ফদই। এমতই বাবা সারােণ নাইনহট নাইন িময় থামক। বাহড়মত 
ফতার পহজশন পুহলমশর ফচময়ও খারাপ। মন্ত্রী িবার পর বাবার ফমজাজ যা িময়মি। 
আমামক ফদখমতই পামর না। শূল হকভামব বানামনা যায় এই কায়দা জানা থাকমল বাবা 
হনমজই কািহমহস্ত্র িাহকময় একটা শূল বাহনময় রাখত। সকাল হবকাল আমামক শূমল 
চড়াত। লাইে ফিল িময় যামচ্ছ ফদাস্ত। 
    ‘বাসায় ফতার অবস্থা তািমল কাহিল?’ 
    ‘কাহিল বমল কাহিল—‘Gone’ অবস্থা।’ 
    ‘কাজকমথ হকিু করহিস?’  
    ‘কাজকমথ জাহন ফয করব? কা মজ কলমম এক োহস্টক ফকাপাহনর এযািভাইজার। 
মামস দশ িাজার টাকা হদময় যায়। তাও আমার কামি না—বাবার কামি’।  
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    ‘তুই োহস্টক ফকাপাহনর এযািভাইজার? হক এযািভাইজ কহরস?’  
    ‘আমর দূর দূল, হক এযািভাইজ করব?আহম োহস্টমকর জাহন হক? সকালমবলা 
ওমদর  াহড় এমস হনময় যায়। আমার একটা ঘর আমি, ঐখামন বমস হতন চার কাপ 
কহে খাই, চমল আহস। এখন বল ফদাস্ত হক জমনয এমসহিস? টাকা ধার চাইমত এমল 
হকিু করমত পারব না। িামত একটা েুমটা পয়সাও নাই। হবশ্বাস কর। বেুবােবরা 
আমস–চাকহর বাকহর নাই—বড় মায়া লাম । চাকহরর বযবস্থা ফতা দূমরর কথা, ঘমর হনময় 
ফয এককাপ চা খাওয়াব ফসই উপায় ফনই.আমার ফকান বেুবােব ঘমর ঢুকমত পারমব 
না। বাবার হুকুম। হক জমনয এমসহিস তাড়াতাহড় বমল চমল যা ফদাস্ত। বাবা ফয ফকান 
সময় চমল আসমব। আজকাল হতনটার সময় আমস। দুই ঘণ্টা ঘুহমময় আবার হবদায়। 
হতনটা ফবাধিয় বামজ। তুই ফকান সুপাহরশ হনময় আহসসহন ফতা? 
    ‘না।’ 
    ‘বাোঁচাহল। বেুবােব ফকউ এমলই বুমক ধাক্কা লাম । মমন িয সুপাহরশ হনময় এমসমি। 
ফতার বযাপারটা হক?’ 
    আহম  লার স্বর হনচু কমর বললাম, এক জায় ায় যাহব আমার সামথ? 
    ‘ফকাথায়?” 
    ‘জায় াটার নাম ফড্রজার কমলানী। নারায়ন মঞ্জর কািাকাহি।’ 
    ‘ফসখামন হক?’  
    ‘খুব ইন্টামরহস্টাং জায় া। ফড্রজার হদময় নদী খুোঁমড় ফসই বাহল জমা কমর কমলানী 
বানামনা িময়মি। চারহদমক হচক হচক করমি বাহল। চাোঁমদর আমলা যখন ফসই বাহলমত 
পমড়—অসাধারণ দৃশয আজ আবার পূহণথমা পমড় ফ ল।’ 
    ‘বহলস হক?’  
    জহিমরর ফচাখ চকচক করমত লা ল। আহম হস ামরট ধরামত ধরামত বললাম, 
ইন্টামরহস্টাং একটা োন কমর ফরমখহি। রহেকমক ফতা হচহনস। ও থামক ফড্রজার 
কমলানীমত। রহেক নদীর কািাকাহি দুটা  তথ খুোঁমড় রাখমব।  লা পযথে িাইমট  তথ। 
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আমরা দু'জন  মতথ ঢুমক বমস থাকব। ফিমস বাহল ফদয়া িমব। শুধু দুজমনর মাথা ফবর 
িময় থাকমব।  
    জহিমরর ফচামখর িকিমক ভাব আমরা বাড়ল। কময়কবার ফঢাোঁক হ লল। তার ফঢাক 
ফ লা মামির ফটাপ ফ লার মত। ফস হেসহেস কমর বলল, এোইহটাং িমব বমল মমন 
িমচ্ছ।  
    আহম  লার স্বর আমরা হনচু কমর বললাম, অবশযই এোইহটাং। তািাড়া হজহনসটাও 
খুবই সাময়হন্টহেক । 
    ‘এর মমধয সাময়হন্টহেক আবার হক?’  
    ‘পুকুমর ফ াসল করার সময় আমরা হক কহর? সারা শরীর পাহনমত িুহবময় মাথা 
ফবর কমর রাহখ। এখামনও তাই করব। সারা শরীর মাহটমত িুহবময় মাথা ফবর কমর 
রাখব।’ 
    ‘তামত লাভ হক?’ 
    ‘মাহটর সমে একাত্মতা।’ 
    ‘এটা হক ফতার অহরহজনাল আইহিয়া?’  
    ‘না, এই আইহিয়া ধার করা। জ দীশচন্দ্র বসু এই হজহনস করমতন। হশলাইদমি 
রবীন্দ্রনাথ িাকুমরর কুহিবাহড়মত যখন ফবড়ামত ফযমতন তখহন পদ্মার চমর  তথ খুমড় 
মাথা ফবর কমর পমড় থাকমতন। তাোঁর ধারণা, এত শরীমর বাময়াকামরন্ট চতহর িয়। ফসই 
বাময়াকামরমন্টর অমনক উপকারী হদক আমি।’ 
    জহির আমরা দু’বার ফঢাোঁক হ মল হেসহেস কমর বলল, ইন্টামরহস্টাং িমব ফতা?  
    অবশযই ইন্টামরহস্টাং। কল্পনায় দৃশযটা ফদখ। ধূ ধূ করমি বাহল। মাথার উপমর পূণথ 
চন্দ্র। ফজািনার বান ফিমকমি। ফকাথাও জনমানব ফনই। চাোঁমদর আমলায় শুধু দুটা মাথা 
ফদখা যামচ্ছ।  
    দুটা মাথা না, একটা মাথা। শুধু ফতারটা ফদখা যামচ্ছ। আহম  মতথ ঢুকব না। ঘটনাটা 
ফকান কারমণ হলক িময় পড়মল বাবা সহতয সহতয আমামক  মতথ ঢুহকময় মাহটচাপা হদময় 
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হদমব। মাথা ফবর কমর রাখার কনমসশান ফদমব না। হরস্ক ফনয়া হিক িমব না। তমব 
আহম অবজাভথার হিমসমব থাকব। চল যাই।’ 
 
    আমরা নারায়ন মঞ্জর বামস উমি পড়লাম। জহির বলল, আজ সহতয সহতয ফজযাৎস্না 
ফতা।  
    ‘সহতয ফজযাৎস্না। পহঞ্জকা ফদমখ ফবর িময়হি।’  
    বযাপারটা ফযন কল্পনা কমর ফরমখহিলাম ফতমন িল না। ফদখা ফ ল ফড্রজার কমলাহন 
জায় াটা জনবহুল। বাহড়ঘর হ জহ জ করমি। এর মমধযই একটা োোঁকা জায় ায় রহেক 
দুটা  তথ খুোঁমড় হবরস মুমখ বমস আমি। ফস একা না, তার সমে আমরা ফলাকজন আমি। 
ফলাকজন তামক হবরক্ত কমর মারমি। প্রমশ্ন প্রমশ্ন বযহতবযস্ত কমর ফেলমি—  
    ‘এইখামন হবষয় হক ভাইজান? লাশ পুোঁতা িমব? 
    ‘লাশ হক দুইটা?’  
    রহেক সব প্রমশ্নর জবামব িাই তুলমি। আমামদর ফদমখ হনহশ্চত িময় উমি দাোঁড়াল। 
যমন্ত্রর মত  লায় বলল, মা’র শরীর খারাপ, আহম চমল যাব।  
    হক ঘটমত যামচ্ছ তা হনময় তার ফকান মাথাবযথা ফনই।  
    জহির শুরু ফথমক না না করহিল— তথ ফদমখ তার উৎসাি মাথাচাড়া হদময় উিল। 
ফস আমার কামন কামন বলল, হনয়মটা হক? ফনাংমটা িময় ঢুকব, না আন্ডারওয়যার থাকমব?  
    'ফনাংমটা িময় ফঢাকাই হনয়ম। তুই ইচ্ছা করমল আন্ডারওয়যার রাখমত পাহরস।’  
    ‘ফকান প্রময়াজন ফদখহি না। করব যখন হনয়ম মাহেকই করব। নাচমত ফনমম ফঘামটা 
ফদয়ার ফকান মামন িয় না। হু ফকয়ারস?’  
    আমরা তৎেণাৎ  মতথ ঢুকলাম না। রাত এ ামরাটার হদমক ফলাকজন কমম যাবার 
পর ঢুকলাম। রহেক হবরস মুমখ ফকাদার হদময় বাহল ফেলমত ফেলমত বলল, ফতামদর 
মাহটচাপা হদময় বাসায় চমল যাব। মা'র শরীর খুবই খারাপ। আমার ফমামটই ভাল লা মি 
না। মমন িমচ্ছ ফলাকজন জমম একটা ফকমলিাহর িমব।  
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    জহির বলল, তুই চমল যা। আমরা মযামনজ কমর ফনব। শুধু ফভারমবলা এমস 
আমামদর মাহট খুোঁমড় ফবর কহরস। 
    রহেক বলল ফতামদর শাটথ-পযান্ট হক করব? বাসায় হনময় যাব না পামশ ফরমখ ফদব?  
    জহির বলল , শাটথ-পযান্ট আগুন হদময় পুহড়ময় ফদ। আমার এই সমবর দরকার 
ফনই। আহম প্রকৃহতর সোন। মাহটমত  তথ খুোঁমড় বমস থাকা ফয এমন এোইহটাং আম  
জানতাম না।  াময় কাোঁটা হদমচ্ছ। 
    রাত বামরাটার মমধয আমামদর চারপামশ িাজার খাহনক ফলাক জমম ফ ল। শুধু 
মানুষ না, পশুরাও বযাপারটায় খুব উৎসাি পামচ্ছ। দুটা কুকুর আমামদর হঘমর ক্রমা ত 
ফঘউ ফঘউ করমি। ফলাকজমনর প্রমশ্নরও ফকান সীমা ফনই। 
    ‘ভাই সামিব, আপনারা ফক?’ 
    ‘এইখামন হক করমতমিন?’ 
    ‘হজন্দা কবর হনময়মিন?’ 
    ‘আপনারা থামকন ফকাথায়?’  
    আহম ফকান প্রমশ্নর জবাব হদহচ্ছ না তমব জহির প্রহতহট প্রমশ্নর জবাব হদমচ্ছ। 
উচমেণীর দাশথহনক জবাব। রাত একটার হদমক মমন িল পুমরা নারায়ন মঞ্জর মানুষ 
জমড়া িময়মি। হবকট চি চচ। জহির বলমি—আপনারা চি চচ করমিন ফকন? হনরবতা 
কাময। দয়া কমর হনরব থাকুন। প্রকৃহত হনরবতা পিন্দ কমর।  
    ফদড়টার হদমক পুহলশ চমল এল। ওহস সামিব দু’জন কনমস্টবল হনময় হনমজই 
এমসমিন। ওহসরা সিজভামব ফকান কথা বলমত পামরন না। ইহনও পারমলন না। হুাংকার 
হদমলন – হক িমচ্ছ এসব? আপনারা ফক?  
    জহির শীতল  লায় বলল, অতযে জহটল প্রশ্ন? মানুষ এই হেলসহেক প্রমশ্নর 
মীমাাংসা  ত দুিাজার বির ধমর করার ফচষ্টা করমি। মীমাাংসা িয়হন।  
    আপনারা আন্ডার এযামরস্ট। উমি আসুন।  
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    জহির হিমশীলতল  লায় বলল, আন্ডার অযামরস্ট মামন? মশকরা করমিন? আমরা 
ফদমশর ফকান আইনহট ভে কমরহি দয়া কমর বলুন। বাাংলামদশ ফপনাল ফকামির ফকান 
ধারায় আমি ফয  তথ খুোঁমড় মাহটমত বমস থাকা যামব না? আমরা যহদ পাহনমত শরীর 
িুহবময় থাকমত পাহর, তািমল মাহটমতও পাহর।  
    ওহস সামিব যুহক্ত-তমকথ ফ মলন না। কনমস্টবল দু’জনমক হুকুম হদমলন আমামদর 
ফটমন তুলমত। জহির হুাংকার হদময় বলল, আহম ফক পহরচয় হদমল আপহন হকন্তু ভাই 
পযান্ট নষ্ট কমর ফেলমবন পযান্ট পািামত িমব ফধাপার কামি। িবল চাজথ ফনমব।  
    ওহস সামিব ফসপাইমক বলমলন, এই পা লার  ামল একটা চড় দাও। ফসপাই সমে 
সমে ফিমড় লাহথ বহসময় হদল।  
    জহির হুমহড় ফখময় পমড় হ ময়হিল। বাহল িাড়মত িাড়মত বলল, বুিমলন ভাই 
সামিব, আপনামক এমন জায় ায় িান্সোর করা িমব ফয এক পয়সা ঘুষ পামবন না। 
িালুয়া টাইট িময় যামব। একটা ফটহলমোন নাম্বার হদহচ্ছ। ফটহলমোন কমর ফজমন হনন 
আহম ফক? পহরচয় জানার সমে সমে আদমর আদমর প্রাণ অহতষ্ঠ কমর ফেলমবন।  
    ওহস সামিব হবরক্ত মুমখ বলমলন, পুহলমশর আদর কত প্রকার ও হক হক—
হকিুেমণর মমধযই জানমত পারমবন। 
    আমরা থানার হদমক রওনা িলাম। উৎসািী জনতার বড় একটা অাংশ আসমি 
আমামদর হপিু হপিু। জহির আমার কামনর কামি মুখ হনময় হেসহেস কমর বলল, যতটা 
এোইহটাং িমব ফভমবহিলাম তারমচ দশগুন এোইহটাং িময়মি। এই জাতীয় ফপ্রাগ্রাম 
আমরা ঘন ঘন করমত িমব। ফনেট পূহণথমা কমব? পূহণথমাগুহল একমাস পর পর আমস, 
না পমনর হদন পর পর? হসমস্টমটা হক? 
 
    ফতল ও জ্বালানী মন্ত্রী বযাহরষ্টার ফমাবারক ফিামসন সহতয সহতয জহিমরর বাবা এই 
পহরচয় পাওয়ার পর ওহস সামিমবর মুমখর িা ফতলাহপয়া মামির মত বড় িমত লা ল 
এবাং ফিাট িমত লা ল। তখন অহধক ফশামক ওহস সামিব পাথমরর মত িময় ফ মলন। 
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খাহনকেণ জহিমরর হদমক তাকান, খাহনকেণ আমার হদমক তাকান। জহির বলল, 
আপহন শুধু শুধু ভয় পামচ্ছন ওহস সামিব, আমার বাবা বাইমরর মানুমষর কামি অতযে 
মাই হিয়ার ধরমণর ফলাক। আপনামক উহন হকিুই বলমবন না। তািাড়া আপনামক হকিু 
বলার প্রশ্নও আমস না। আপহন আপনার কতথবয পালন কমরমিন।  
    এর উত্তমর ওহস সামিব চাপা  লায় হবড়হবড় কমর হক ফযন বলমলন, যার হকিুই 
ফবািা ফ ল না।  
    জহির বলল, ওহস সামিব, চা খাওয়ামত পামরন?  
    এমতও ওহস সামিমবর িতভম্ভ ভাব ফ ল না। ফসমকন্ড অহেসার লাে হদময় উমি 
দাোঁহড়ময় বলল, এেুহণ চা-মকক হনময় আসহি সযার। এেুহণ আনহি। হজহলপী খামবন? 
এখামন  রম  রম হজহলপী পাওয়া যায়।  
    জহির বলল, হজহলপী খাওয়া যায়। আপনারা ফকউ যহদ কাইন্ডহল রহেমকর বাসা 
ফথমক আমামদর কাপড়গুহল এমন ফদন তািমল খুব ভাল িয়। বাবা এমস যহদ ফদমখন 
আমরা আন্ডারওয়যার পমর থানায় বমস আহি, উহন হকিুটা হবরক্ত িমত পামরন। মন্ত্রী 
মানুষ ফতা, সামানযমতই হবরক্ত িন।  
    ফসমকন্ড অহেসার বলমলন, আহম বযবস্থা করহি। সযার, আপনারা  া ধুময় ফনন। 
শরীর ভহতথ বাহল। বাথরুমম সাবান আমি।  
     া ফধায়ার আম ই ফতল ও জ্বালানী মন্ত্রী বযাহরস্টার ফমাবারক ফিামসন উপহস্থত 
িমলন। সমে তার হপ. এ., দুজন পুহলশ  ািথ। ফমাবারক ফিামসন সামিব িতভম্ভ িময় 
তাহকময় রইমলন আমামদর হদমক। 
    আহম বললাম, সযার ভাল আমিন?  
    হতহন জবাব হদমলন না। মমন িমচ্ছ হতহনও ওহস সামিমবর মত অহধক ফশামক পাথর 
িময় পমড়মিন।  
    সমস্ত থানা জুমড় এক ধরমণর আতাংক। পুহলশরা সব এযামটনশন িময় আমি।  
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    বযাহরস্টার সামিব ওহস সামিমবর হদমক তাহকময় বলমলন, এরা হক কমরহিল 
বলমলন,  তথ খুোঁমড় বমসহিল?  
    ‘হজ্ব সযার। শুধু মাথা ফবর িময় হিল। আহম খবর ফপময় দু’জন কনমস্টবল হনময় 
উপহস্থত িলাম।’  
    ‘আই হস।’ 
    ‘আহম সযার পা ল ফভমবহিলাম–মামন সযার, হিক বুিমত পাহর হন।’  
    ‘বুিমত পারার কথাও না। আহম হনমজই হকিু বুিমত পারহি না। যাই ফিাক, 
আপনামক ধনযবাদ। ঘটনাটা থানায় হজহি এহি কমর রাখুন। মন্ত্রীর ফিমল বমল পার 
ফপময় যামব, তা িমব না। আর এই ফিমল, যার নাম সম্ভবত হিমালয়, এমক ভালমত 
হজজ্ঞাসাবাদ করুন। ফস-ই বুহে হদময় এইসব কহরময়মি বমল আমার ধারণা। ড্রা  এহিক্ট 
িবার সম্ভাবনা। খুব ভালমত ফখাোঁজ-খবর করমবন।’  
    ‘অবশযই করব সযার।’  
    ‘আহম জহিরমক হনময় যাহচ্ছ। তামক হজজ্ঞাসাবাদ করমত চাইমল ফটহলমোন 
করমবন।’  
    ‘তার ফকান প্রময়াজন িমব না সযার।’  
    ‘প্রময়াজন িমব না বলমবন না। মন্ত্রীর ফিমল বমল ফস ফকান আলাদা ফেভার পাক 
তা আহম চাই না। মন্ত্রী জন মণর ফসবক। এর ফবহশ হকিু না।’  
    ফসমকন্ড অহেসার আমামদর কাপড় এবাং চা-নাশতা হনময় এমসমিন। মন্ত্রী ফদমখ 
তার হভরহম খাবার উপক্রম িল। 
    জহির হবরস মুমখ শাটথ  াময় হদল, পযান্ট পরল।  
    ফমাবারক সামিব ফিমলর হদমক তাহকময় হমহষ্ট  লায় বলমলন, চল বাবা, যাওয়া 
যাক। ভহেটা এমন ফযন ি’সাত বিমরর একটা ফিমলমক সাত্ত্বনা হদময় কথা বলমিন। 
ফয ফিমল না বুমি দুষ্ট বেুমদর পাল্লায় পমড় সামানয অপরাধ কমর ফেমলমি, ফয 
অপরামধর শাহস্ত বকািকা না—আদর। যাবার আম  খাহনকেণ হস্থর দৃহষ্টমত আমার 
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হদমক তাহকময় রইমলন। আহম এই হজহনসই চাহচ্ছ। আমামক ফযন হচমন রামখন। 
হিতীয়বার ফদখা িমল আমামক ফযন বলমত না িয়—আহম হিমু, হিমালয়।  
    তাোঁরা চমল যাবারও আধঘণ্টা পর থানার অবস্থা ফমাটামুহট স্বাভাহবক ির। এই 
আধঘণ্টায় আহম দু’কাপ চা এবাং হতন হপস ফকক এবাং ি’টা হজহলপী ফখলাম। অমধথকটা 
হস ামরট ফখলাম। পুমরাটা খাওয়া ফ ল না। কারণ ফসমকন্ড অহেসার সামিব কহিন 
 লায় বলমলন, হস ামরট ফেলুন। ফনা ফমাহকাং। 
    একটা হপহরমচ আট দশটা হখহল পান। দুটা হনময় একসমে মুমখ হদলাম। আমার 
এইসব কমথকান্ড সবাই ফদখমি। ফবশ আগ্রি হনময়ই ফদখমি। তামদর ভাল লা মি হকনা 
বুিমত পারহি না। মমন িয় লা মি না। ফচয়ামর পা উহিময় পদ্মাসমনর ভহেমত 
বমসহিলাম—ফসমকন্ড অহেসার কহিন ভহেমত বলমলন, পা নাহমময় বসুন। আহম পা 
নাহমময় বসলাম। িাত বাহড়ময় হপহরচ ফথমক আমরা দুটা পান হনময় মুমখ হদময় সিজ 
স্বমর বললাম, পামনর হপক ফকাথায় ফেলব সযার?  
    ওহস সামিব নমড়চমড় বসমলন। ফটহবল ফথমক আমার হদমক খাহনকটা বুমক এমস 
বলমলন, এবার বলুন আপহন ফক? 
    ‘আমার নাম হিমালয়। িাক নাম হিমু।’ 
    ‘হক কমরন?’ 
    ‘হকিু কহর না।’ হকিু ফয কমরন না তা বুিমত পারহি। এটা ফবািার জমনয শালথক 
ফিামস িমত িয় না। থামকন ফকাথায়?’ 
    ‘একটা ফমমস থাহক।’ 
    ‘ঢাকায় আপনার আত্নীয়স্বজন আমিন?’ 
    ‘আমিন।’  
    ওহস সামিব ড্রয়ার ফথমক কা জ এবাং ফপনহসল ফবর করমলন। থানায় এই এক 
মজার হজহনস ফদখলাম। সব কাজকমথ ফপনহসমল। সম্ভবত ইমরজার ঘমস ফলখা মুমি 
ফেলার চমৎকার সুমযা  আমি বমলই ফপনহসল। ওহস সামিব শুকমনা মুমখ বলমলন,—
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এক এক কমর আত্নীয়স্বজনমদর নাম বলুন, হিকানা বলুন। ফটহলমোন থাকমল ফটহলমোন 
নাম্বার। সব হলমখ ফনব।  
    আহম বললাম, ফযসব প্রমশ্নর উত্তর ফলখার দরকার ফনই ফসগুহল আম  করুন। 
    ‘ফসগুহল আম  করব ফকন?’  
    ‘কারণ আপনার ফপনহসলটা ফভাোঁতা। শাপথনার হদময় শাপথ করমত িমব। এখন ফকান 
শাপথনার খুোঁমজ পামবন না’।    
    ওহস সামিব ফপনহসমলর হদমক তাকামলন। ফপনহসলটা সহতয ফভাোঁতা। হতহন অতযে 
 ম্ভীর মুমখ শাপনার খুোঁজমত লা মলন। খুোঁমজ পাওয়া ফ ল না। ড্রয়ার ঘাোঁটাঘাোঁহট করা 
িল। োইলপত্র উোমনা িল—শাপথনার ফনই। ওহস সামিব একা না, অনযরাও শাপথনার 
ফখাোঁজায় ফযা  হদল। ওহস সামিব  জথমনর মত শব্দ কমর বলমত লা মলন, একটা পুরামনা 
ফেি হিল, ফসটা ফ ল কই? এত হবশৃঙ্খলা। এত হবশৃাংখলা! আহম বললাম, একটা বল 
পময়ন্ট হদময় হলখমল হক চমল?  
    হতহন কু্রে দৃহষ্টমত তাকামলন। ফযন এমন অদু্ভদ কথা হতহন তাোঁর ওহস জীবমন শুমনন 
হন। এসব ফেমত্র সাধারণত এরকমই িয়। আহম জাহন, যতেণ পযথে একটা শাপনার 
না আসমব ততেণ পযথে সব কাজকমথ বে থাকমব। একজন কাউমক ফদাকামন পাহিময় 
একটা শাপথনার আহনময় হনমলই িয়, তা আনা িমব না। ফখাোঁজা চলমতই থাকমব এবাং 
সবার রা  বাড়মত থাকমব। ধমকাধমহক িমত থাকমব।  
    ফিামটল ফথমক একটা ফিমল হটহেন কযাহরয়ামর হক ফযন হনময় এমসমি। রাত প্রায় 
ফশষ িমত চলল। এ সমময় খাবার কার জমনয? ওহস সামিব হনতাে অকারমণ তার 
উপর িাোঁহিময় উিমলন এই িারামজাদা, িা কমর দাোঁহড়ময় আহিস ফকন—এইটা হক রাং 
ফদখার জায় া?  
    ফকউ আমার হদমক লেয করমি না, কামজই আবার পা উহিময় বসা যাক। ওহস 
সামিব আমার হদমক তাকামলন, বলুন আপহন হক কমরন?  
    ‘আম  একবার বমলহি হকিু কহর না। ঘুমর ফবড়াই।’ 
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    ‘ফকাথায় ঘুমর ফবড়ান?’ 
    ‘পমথ ঘামট ঘুহর’। 
    ‘ভবঘুমর?’ 
    ‘তা বলমত পামরন।’  
    ‘ফদমশ ভবঘুমর আইন বমল ফয একটা আইন আমি তা হক জামনন? এই আইমন 
ভবঘুমরমদর ধমর ধমর ফজমল ঢুহকময় ফেলা যায়।’  
    আহম িাসমত িাসমত বললাম, ‘ভাহ যস এই যুম  ফকান ধমথ প্রচারক ফনই। ধমথ 
প্রচারক থাকমল সমসযা িময় ফযত। জামনন ফবাধিয় ধমথপ্রচারকরা সবাই বলমত ফ মল 
ভবঘুমর। ফ ৌতম বুে, গুরু নানক, হযশুহিষ্ট...’  
    ‘আপহন হক ধমথপ্রচারক?’  
    ‘হজ্ব না। তমব এই লাইমন হচোভাবনা করহি। টাকা-পয়সা ফযা াড় করমত পারমল 
একটা আেম চালু করার ইচ্ছা আমি। মিাপুরষ িবার একটা েুদ্র ফচষ্টা বলমত পামরন।’  
    ‘মিাপুরষ িবার ফচষ্টা করমিন?’ 
    ‘হজ্ব’। 
    ‘ফকন জানমত পাহর? 
    ‘সহতয সহতয জানমত চান?’ 
    ‘িযাোঁ চাই।’  
    আহম শাে ভহেমত বললাম, আমার হনমজর হদক ফথমক মিাপুরুষ িবার ফতমন 
আগ্রি ফনই, তমব আমার বাবার খুব শখ হিল ফিমলমক মিাপুরষ বানামবন। সাধারণ 
বাবারা ফিমলমমময়মক িাক্তার, ইনহজনীয়ার, বযাহরস্টার এইসব বানামত চায়। ফকউ 
মিাপুরুষ বানামত চায় না। আমার বাবা ফচময়হিমলন। 
    ‘আমার সমে োজলাহম করমিন?’ 
    ‘হজ্ব না। োজলাহম করহি না।’ 
    ‘হশয়ামলর হশাং ফদমখমিন?’ 
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    ‘না।’  
    ‘হশয়ামলর হশাং আহম ফদহখময় িাড়ব। মিাপুরষ কত প্রকার ও হক হক বুমি যামবন। 
 মতথ ঢুমক মিাপুরুষ? শুকর  মতথ ফঢামক, মিাপুরুষ না। এই মহবন, মহবন’।  
    মহবন নামমর একজন ফকউ িুমট এল। ওহস সামিব ফচাখ-মুখ কুোঁচমক বলমলন, 
‘একটা নাহপত ধমর হনময় আস। মিাপুরমষর চুল, দাোঁহড়, ভুরু সব ফযন কাহমময় ফদয়। 
মিাপুরুষহ হর বার করহি। অমনক মিাপুরুষ ফদখা আমি—ফপনহসল কাটার পাওয়া 
ফ ল?’ 
    ‘হজ্ব না সযার।’ 
    ‘না শব্দ আহম শুনমত চাহচ্ছ না। খুোঁমজ ফবর কর।’  
    ওহস সামিমবর নাম ফমািাম্মদ হসরাজুল কহরম। হতহন ফদখলাম আসমলই কহরৎকমথা 
ফলাক। শুধু ফয কহরৎকমথ তাই না, ফবশ সািসীও। নাহপত িাহকময় সহতয সহতয দাহড় 
ফ াোঁে ভুরু সবই কাহমময় হদমলন। হুাংকার হদময় বলমলন, মিাপুরুমষর িামত একটা 
আয়না দাও। মিাপুরুষ তার ফচিারাটা ফদখুক ।  
    আহম িাই তুমল বললাম, ফচিারা ফদখমত চাহচ্ছ না। মিাপুরুষমদর আয়নায় হনমজমক 
ফদখা হনমষধ আমি।এমত হনমজর ফচিারার প্রহত এক ধরমণর মুগ্ধতা চমল আমস। এটা 
হিক না।  
    ‘হিক না িমলও ফদমখ রাখুন। ফচিারা ফয অবস্থায় এখন আমি এই অবস্থা থাকমব 
না। মন্ত্রী সামিব হক বমলমিন তা ফতা শুমনমিন? ভালমত হজজ্ঞাসাবাদ করমত বমলমিন। 
পুহলমশর হজজ্ঞাসাবাদ শুধু মুমখর কথায় িয় না। পুহলমশর হজজ্ঞাসাবাদ কহিন হজহনস। 
শরীমরর চামড়াটাই শুধু থাকমব – িাহড্ড যা আমি পাহন িময় হপশামবর সমে ফবর িময় 
যামব।’ 
    ‘মিাপুরুষমদর প্রহত আপনার অকারণ রাম র কারণটা জানমত পাহর? অবহশয 
বতথমামন আপনার মন অতযে হবহেপ্ত। ঘমর অসুস্থ স্ত্রী। হপ্রয়জন ভয়াবি রকমমর অসুস্থ 
থাকমল মনমমজাজ হিক থামক না। সারা পৃহথবীর উপরই রা  থামক’।  
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    ওহস সামিব সরু ফচামখ তাহকময় রইমলন। আহম আসমল আন্দামজ একটা হঢল 
িুমড়হি। মামি মামি আমার আন্দাজ খুব ফলম  যায়। এটা মমন িমচ্ছ ফলম  ফ মি। 
মন্ত্রী ফদখার পর ওহস সামিমবর ফয অবস্থা িময়হিল এখনও ফসই অবস্থা। মমন িমচ্ছ 
িাত-পা শক্ত িময় ফ মি। ফতলাহপয়া মামির মত মুমখর িা বড় িমচ্ছ, ফিাট িমচ্ছ। ওহস 
সামিমবর  লার আওয়াজ খাহনকটা হনমচ নামল। হতহন অস্বহস্তর সমে বলমলন, আমার 
স্ত্রী ফয অসুস্থ এটা হক কমর বলমলন?  
    আহম িাসলাম। জবাব হদলাম না। একজন প্রথম ফেণীর ভহবষযৎবক্তা কথা বলমবন 
খুব কম। প্রশ্ন করমল অনয হদমক তাহকময় িাসমবন। 
    ‘তার হক অসুখ ফসটা হক বলমত পারমবন?’ 
    ‘না আহম ফতা িাক্তার না।’ 
    ‘তাোঁর এই ফরাম র ফকান অষুধ আমি?’  
    ‘অবশযই আমি—সৃহষ্টকতথা এমন ফকান অসুখ চতহর কমরন হন যার প্রহতমষধক তাোঁর 
কামি ফনই। আমামক দয়া কমর হকিু হজমজ্ঞস করমবন না। আহম ফরাম র অষুধ সপমকথ 
হকিু জাহন না।’  
    ওহস সামিব পমকট ফথমক হস ামরমটর পযামকট ফবর করমত করমত বলমলন, 
মিাপুরুষহ হর েলামনার জায় া পান না? স্ত্রী অসুস্থ? ভাওতাবাহজ পুহলমশর কামি? বয়স 
ফতা খুব ফবহশ মমন িয় না। ফলাক-িকামনা কায়দাকানুন সব জানা িময় ফ মি—মহবন, 
মহবন।  
    মহবন চমল এল। মহবমনর মুখ িাহস িাহস। কারণ তার িামত ফপনহসল কাটার। 
ফশষ পযথে পাওয়া ফ মি। ফস খুহশ খুহশ  লায় বলল,  
    ‘ফপনহসল কাটার পাওয়া ফ মি’।  
    ‘ফপনহসল কাটামরর এখন আর দরকার ফনই। বাবাজীমক িাজমত হনময় যাও। 
ভালমত আদর-যত্ম কর যামত যতহদন বাোঁমচ পুহলমশর খাহতমরর বযাপারটা মমন থামক। 
চুল দাহড় কাটামনা হিক িয়হন। চুল দাহড় থাকমল আদর যমত্মর সুহবধা িত’।  
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    মহবন আনহন্দত স্বমর বলল, চুল দাহড়র ফকান দরকার ফনই সযার। ফদমখন না হক 
কহর।  
    মহবন সামিব হকিু করার সুমযা  ফপমলন না। তার আম ই ফতল ও জ্বালানী মন্ত্রী 
ফমাবারক ফিামসন সামিব আমামক ফিমড় ফদবার জমনয ফটহলমোন করমলন। জহিমরর 
চাপাচাহপমতই এটা করমলন, বলাই বাহুলয। আহম ফয খুব আনহন্দত িলাম তা না। 
পুহলশী মার খাবার ফচষ্টা আহম অমনকহদন ধমরই করহি। বযাপারটা সপমকথ শুধু শুমনহি। 
অহভজ্ঞতাটা িময় যাওয়া ভাল। ফিলাল গুন্ডা বমল একজমনর সমে আমার খুব ভাল 
পহরচয় আমি। তার কাি ফথমক শুমনহি মামরর সময় বযথা পাহচ্ছ ভাবমলই বযথা পাওয়া 
যায়। বযথা পাহচ্ছ না ভাবমল আর বযথা পাওয়া যায় না।  
    আহম থানা ফথমক িাড়া ফপলাম রাত হতনটায়। এত রামত ঢাকায় হেরলাম না। চমল 
ফ লাম নারায়ন ঞ্জ লি টাহমথনামল। রাত কাটাবার জমনয লি টাহমথনাল ভাল জায় া। 
অমনক খাহল লি বাোঁধা থামক। চুহপচুহপ চমল ফযমত িয় িামদ। চাদর মুহড় হদময় টানা 
ঘুম হদমলই িয়। লমির ফলাকজন এমল ভাবমব তামদর ফকউ।  
    আমার সমে চাদর আমি। শরীর ফঢমক ঘুহমময় পড়া ফকান সমসযা না।  
    তাই করলাম। ঘুম ভােল ফভার রামত। লি চলমি। কখন যাত্রী উিল, কখন লি 
িাড়ল ফক জামন? হু হু বাতামস রীহতমত শীত ধমর ফ মি। আকামশ থালার মত বড় 
চাোঁদ। নদীর দু’পামশ  ািপালা চাোঁমদর আমলায় পহরষ্কার ফদখা যামচ্ছ। মমন িমচ্ছ এরা 
সবাই ফজম  আমি। উথাল পাথাল ফজািনায়  ািপালা ঘুমুমত পামর না। ঘুহমময় পমড় 
মানুষ। আমার ফচামখ ঘুম জহড়ময় আসমি। চাদর হদময় সারা শরীর ফঢমক চাোঁমদর আমলা 
ফথমক হনমজমক আলাদা কমর ঘুমুমত ফ লাম।  
    ঘুম আসমি না। বারবারই মমন িমচ্ছ একটা ফিাট ভুল করা িময়মি। ঢাকা িাড়ার 
আম  রুপার সমে ফদখা কমর আসা দরকার হিল। ঢাকার বাইমর যতবারই যাই, এই 
কাজটা কহর। এইবারই শুধু করা িল না।  
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    মানুমষর ফটহলপযাহথক েমতা থাকমল চমৎকার িত। লমির িাদ ফথমক রুপার সমে 
কথাবাতথা শুরু করা ফযত। 
    ‘িযামলা, িযামলা রুপা?’ 
    ‘তুহম!তুহম ফকাথায় এখন?’ 
    ‘লমির িামদ।’ 
    ‘লমির িামদ মামন? লমি কমর যাচ্ছ ফকাথায়?’ 
    ‘জাহন না।’   
    ‘হক পা মলর মত কথা বলি? তুহম লমি কমর যাচ্ছ আর তুহম জান না ফকাথায় 
যাচ্ছ?’  
    “আমরা ফক ফকাথায় যাহচ্ছ ফকউই তা জাহন না।’ 
    ‘আবার হেলসহে শুরু করমল? ফশান দাশথহনক, এগুহল হনতাে হনম্নমেণীর হেলসহে। 
পাোঁচ িাজার বির ধমর কপচামনা। সহতয কমর বল ফতা ফকাথায় যাচ্ছ?’ 
    ‘জাহন না।’ 
    ‘জান না?’ 
    ‘না। জ মতর পরম সতয হক জান রুপা? জ মতর পরম সতয িমচ্ছ—জাহন না, I 
don’t know. এই হেলসহেটা ফকমন লা ল?’  
    ঘুম এমস যামচ্ছ। কাল্পহনক কথাবাতথা আজমকর মত থাক। লিটা বিি দুলমি। 
ফরহলাং ফদয়া ফনই।  হড়ময় পমড় না ফ মলই িয়। 
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৩  
    সাতহদন পর ঢাকায় হেরলাম। মানুমষর মাথার চুল সাতহদমন ১.৫ হমহলহমটার বামড়। 
দাহড়, ফ াোঁে এবাং ভুরুর চুলও একই িামর বাড়ার কথা। বযাপার মমন িমচ্ছ তা না। 
সাতহদমন আমার দাহড়ম াোঁে হকিু  হজময়মি। মাথার চুল ফতমন  জায়হন। ভুরুর চুমলর 
বৃহে সবথহনম্ন পযথাময়। আম  যা হিল এখমনা তাই। আমার ফচিারায় এক ধরমণর ফভৌহতক 
ভাব চমল এমসমি। ফভৌহতক ভামবর জমনয  াময়র চাদরও ফবাধিয় খাহনকটা দায়ী।  
    ফচিারায় ফভৌহতক ভাব সপমকথ পুমরাপুহর হনহশ্চত িময়হি  ত রামত। হস্টমামর কমর 
হেরহি। োস্টক্লামসর ফিক ফকমন ফদখার জমনয উোঁহক হদলাম। ফিক োোঁকা। অল্পবময়সী 
এক মা তার বাচা ফকামল হনময় বমস আমি। বাচাটা িাত-পা িুড়মি এবাং হবকট 
হচৎকার করমি। বাচার বাবা হবব্রত মুমখ এক গ্লাস পাহন িামত পামশ দাোঁড়ামনা। আমামক 
ফদমখ বাচা ফচাখ তুমল তাকাল। আর হিক তখন বাচার মা হনচু  লায় বলল, ‘চুপ কর 
ফসানা। চুপ না করমল ঐ ভূত ফতামক ফখময় ফেলমব।’  
    বাচা চুপ কমর ফ ল। আতাংকগ্রস্ত িময় মামক জহড়ময় ধরল। আহম কামি এহ ময় 
ফ লাম, এবাং  ম্ভীর  লায় বললাম, আহম হস্টমামরর ফদাতলায় আহি—বাচা কান্নাকাহট 
করমল খবর ফদমবন, এমস ভয় ফদহখময় যাব। বাচার মা লহজ্জত মুমখ বলল, সহর সহর। 
হকিু মমন করমবন না।  
    ‘না হকিু মমন কহর হন। আপনার বাচা যমথষ্ট ভয় ফপময়মি হক-না ফদখুন। প্রময়াজন 
মমন করমল আমরা খাহনকটা ভয় ফদহখময় যাই।’  
    ফমময়হটর মুখ লজ্জায় লাল িময় ফ ল। ফমময়টা ফদখমত খাহনকটা রুপার মত। ইচ্ছা 
করহিল আমরা খাহনকেণ থাহক—সম্ভব িল না। বাচাটা ফবহশ ভয় ফপময়মি। ভময় িাত-
পা শক্ত িময় ফ মি।  
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    আমামক ফয ভয়াবি ফদখামচ্ছ তার আমরা প্রমাণ ফপলাম। ফসমকন্ড ক্লামস অনয একহট 
বাচা, হতন চার বির বয়স িমব, আমামক ফদমখই কাোঁদমত শুরু করল। এই বাচাহট 
হিল বাবার ফকামল। ফসই ভদ্রমলাক হবব্রত  লায় বলমত লা ল—আিা, উহন হকিু করমবন 
না ফতা। হকিু করমবন না। 
    বড় েুপুর বাহড়মত এমন ফচিারা হনময় উিা হিক িমব না ফজমনও উিলাম। এই 
বাহড়র বাথরুম খুব সুন্দর । িালাকা নীল রমের শ্রীলাংকা টাহল বসামনা বাথরুম। বড় 
একটা বাথটাব আমি। বাথটাব পাহন ভহতথ কমর শুধু নাকটা ভাহসময় শুময় থাকা দারুন 
ইন্টামরহস্টাং বযাপার। তমব ও বাহড়মত উপহস্থত িবার ফবশ হকিু সমসযা আমি। বড়েুপা 
ফঘাষনা কমর হদময়মিন, আমামক ফযন তাোঁর বাহড়র হত্রসীমানায় ফঘোঁসমত ফদয়া না িয়। 
আহম একহট পাবহলক নুযইমসন্স। আমার আসল স্থান –মানহসক রু ীমদর জমনয হনধথাহরত 
ফকান ফিাম। ফিামম জায় া পাওয়া না ফ মল ফসমকন্ড চময়স মীরপুর হচহড়য়াখানা। আমার 
েুপু তাোঁর স্বামীর ফকান বক্তমবযর সমে একমত িন না, শুধু এই বক্তমবয একমত। েুপার 
বাহড়মত তারপরও মামস দু’মামস একবার যাই। েুপার দুই ফিমলমমময় বাদল এবাং 
হরনহক—এই দু'জমনর কারমণ। দু’জনই আমার মিাভক্ত। বাদমলর ধারণা, আহম 
রাসপুহটন এবাং ফ ৌতম বুমের হেেহট-হেেহট হমকচার। শুধু মিাপুরুষ না, পরমপুরুষ। 
ফলাকজন এখমনা আমামক হচনমত পারমি না। ফযহদন হচনমব, চি চচ পমড় যামব। আমার 
সপমকথ হরনহকর ধারণা অবহশয এত উচ না। ফমময়রা সিমজ কাউমক মিাপুরুষ ভামব 
না। পুরুমষর দুবথল হদকগুহল সপমকথ তারা সবমচ’ ভাল জামন বমলই তারা অনায়ামস 
মিাপুরুষমকও সাধারণ পুরুমষর দমল ফেমল ফদয়।  
    বাদল বসার ঘমর খবমরর কা জ পড়হিল। আমামক ফদমখ লাে হদময় উিল। 
আনহন্দত স্বমর বলল, আমর হিমুদা! হক ফয সুন্দর ফতামামক লা মি! অদু্ভদ!  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, আহিস ফকমন?  
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    বাদল সামাহজক ফসৌজমনযর ধার হদময়ও ফ ল না। মুগ্ধ স্বমর বলল, ভুরুও কাহমময় 
ফেমলি? ইস হক অদু্ভত ভুরু কামামনা মানুষ এই প্রথম ফদখলাম। সাদা চাদমর হক 
অপূবথই না ফতামামক লা মি হিমুদা। 
    ‘বাসায় ফলাকজন আমি?’  
    ‘সবাই আমি। দাোঁড়াও িাকহি। তুহম এক কাজ কর—সন্নযাসীমদর মত ফসাোয় 
পদ্মাসন িময় বস। আহম সবাইমক িাহক। বাবাও বাহড়মত আমিন, অহেমস যান হন। 
তাোঁর ফপমট বযথা।’  
    ‘তািমল ফতা সমসযা িময় ফ ল বাদল। হপস্তল ফবর কমর আমামক গুহল-টুহল কমর 
ফদয় হক-না ফক জামন।’  
    ‘গুহল করমব ফকন শুধু শুধু। আর যহদ কমরও ফতামার হকিু িমব না। রাসপুহটনমক 
হতনবার গুহল করা িময়হিল, পটাহসয়াম সায়ানাইি খাওয়ামনা িময়হিল, নদীর পাহনমত 
ফচমপ ধরা িময়হিল... তারপমরও...  
    বাদমলর কথা ফশষ িবার আম ই েুপু ঢুকমলন। আমামক ফদমখ শুরুমত িকচহকময় 
ফ মলও চট কমর হনমজমক সামমল হনমলন। পাথর িময় ফ মলন। ককথশ  লায় বলমলন, 
তুই!  
    বাদল বলল, হিমুদামক গ্রান্ড ফদখামচ্ছ ফদখমল মা? উে অপূবথ!  
    েুপুর  ম্ভীল  লায় বলমলন, এই নতুন ভাং কমব ধরহল?  
    আহম মধুর ভহেমত িাসলাম। েুপু বলমলন, ফতামক না এ বাহড়মত আসমত হনমষধ 
করা িময়মি। হক মমন কমর এহল? 
    ‘ফ াসল করমত এমসহি েুপু। ফ াসল কমরই হবমদয় িব। বাথটামব সারা শরীর 
িুহবময়...’  
    ‘পা মলর মত কথা বহলস না। ফতামক আমামদর বাথরুমম ঢুকমত ফদব?’  
    বাদল বলল, আেমকাসথ ফদমব মা। আহম বাথটামব পাহন হদহচ্ছ। হিপ েীমজ বরে 
আমি মা? বাথটামব বরমের টুকরা ফিমড় ফদব। গ্রাণ্ড িমব।  



suvom 

 
 

139 

    েুপুর কু্রে  লায় বলমলন তুই আমার সামমন ফথমক যা বাদল, হিমুর সমে আমার 
হকিু কথা আমি।  
    ‘তুহম কথা বলমত থাক। আহম বাথটাব ফরহি কহর। বাথটাবটা আমরকটু বড় িমল 
আহমও ফতামার সমে ফ াসল কমর ফেলতাম।’  
    বাদল অতযে বযস্ত ভহেমত ঘমর ঢুমক ফ ল। েুপু বলমলমন, ফতামক ফয পুহলশ খুোঁজমি 
এটা তুই জাহনস? 
    ‘না। আহম ঢাকায় হিলাম না।’  
    ‘পুহলশ আমামদর এখামনও ফরাজ একবার কমর ফতার ফখাোঁমজ ফটহলমোন কমর। তুই 
না-হক ফকান মন্ত্রীর ফিমলমক হনময় পাহলময় ফ হিস?’ 
    ‘জ্বালানী মন্ত্রীর ফিমল?’ 
    ‘ফকান মন্ত্রী জাহন না, ফতার েুপা জামন। সহতয হকনা বল?' 
    ‘না।’ 
    ‘না িমল খামাখা ফতামক পুহলশ খুোঁজমব ফকন?’ 
    ‘পুহলশ ফতা খামাখাই ফখাোঁজাখুোঁহজ কমর েুপু।’  
    ‘তুই ফতার েুপার ঘমর যা। তার সমে কথা বল। কথা বমল হবমদয় িময় যা। এক 
মুহুতথও এখামন থাকহব না।’ 
    ‘ফ াসল কমর ভদ্র িময় ফ মল ফকমন িয়?’  
    ‘এই বাহড়মত ফতার ফ াসল িমব না। এক কথা কতবার বলব? যা, ফতার েুপার 
ঘমর যা।’  
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৪ 
    েুপা হবিানায় কাত িময় হবিানায় শুময় আমিন। ফটহবমল হবরাট এক গ্লাস ভহতথ 
ফঘালামট রমের বস্তু। আহম ঘমর ঢুমকই বললাম, ওরসযালাইন চালামচ্ছন না-হক েুপা?  
    েুপা হতক্ত  লায় বলমলন, ওরসযালাইনা না। িামবর পাহন। 
‘ফপটবযথা কমমমি হকিু?’  
    ‘আমার শরীর সপমকথ ফতামার ফকৌতুিল ফদখামনার ফকান কারণ ফদখহি না।’  
    ‘েুপু বলহিল আপহন আমার সমে কথা বলমত চান।’ 
    ‘আহম কামরা সমে কথা বলমত চাই না। ফতামার সমে ফতা নয়ই। ’ 
    ‘তািমল েুপা যাই?’ 
    ‘না ফবাস। ফতামার েুপু হক বমলমি ফয পুহলশ ফতামামক খুোঁজমি?’ 
    ‘হজ্ব, বমলমিন’। 
    ‘মন্ত্রীর ফিমলমক হনময় না-হক ফভম ি? কমরি হক? খুন কমরি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘এখন না করমলও করমব। You will end up in murder. তুহম এেুহণ মন্ত্রীর 
বাহড়র সমে ফযা ামযা  কর। এবাং পুহলশমক বল আর ফযন তারা ফটহলমোন কমর 
আমামক হবরক্ত না কমর।’  
    ‘আচ্ছা বলব। আহম হক এখন উিমত পাহর েুপা?’  
    ‘িযাোঁ উিমত পার। আহম ফতামামক এ বাহড়মত আসমত হনমষধ কমরহিলাম ,তারপমরও 
এমসি?’  
    ‘ফ াসল করার জমনয এমসহি। ফ াসল কমরই চমল যাব।’  
    ‘ফ াসমলর জমনয বাথরুম ফখাোঁজা ফতামার ফশাভা পায় না হিমু। তুহম ফ াসল করমব 
ফিাবায়, নমথায়। মানুষ স্নান কমর পহরষ্কার িবার জমনয, তুহম কর অপহরষ্কার িবার 
জমনয। ভুল বললাম?’  
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    আহম জবাব হদলাম না। েুপামক শাে করার একটা উপায় িমচ্ছ তাোঁর ফকান প্রমশ্নর 
জবাব না ফদয়া। কথা বলমত বলমত হতহন এক সময় ক্লাে িময় চুপ কমর যান। 
    ‘হিমু!’ 
    ‘হজ্ব’।  
    ‘তুহম হনমজ একটা বে উোদ। ফতামার ফদখামদহখ আমার ফিমলটাও উোদ িমচ্ছ। 
মানুষ ভালটা কখমনা ফশমখ না, মন্দটা ফশমখ। এই ফয তুহম দাহড়-ম াোঁে কাহমময় 
হবহতহকহচ্ছহর কান্ড কমরি— বাদল এই ফদমখ উৎসািী িমব।   আহম ফতামার সমে 
একশ টাকা বাহজ রাখমত পাহর। আজ সেযার মমধযই ফস মাথা মুহড়ময় ফেলমব। রাখমত 
চাও বাহজ?’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘রাখমত চাও না ফকন? টাকা ফনই?’  
    ‘টাকার সমসযা ফতা আমিই, তা িাড়া এ বাহজমত আপনার হজমত যাবার সম্ভাবনা। 
আমামরা ধারণা, বাদল মাথা মুহড়ময় ফেলমব, ভুরু কাহমময় ফেলমব।’  
    েুপা হবহমত িময় বলমলন, ভুরু কামামব ফকন? 
    ‘আহম ভুরু কাহমময়হি ফতা, তাই।’ 
    ‘তুহম ভুরু কাহমময়ি!’ 
    ‘হজ’। 
    ‘I see. হিমু’।  
    ‘হজ্ব’।  
    ‘আহম ফতামামক একটা প্রমপাজাল হদহচ্ছ। মন হদময় ফশান। হদমন দশ টাকা হিমসমব 
প্রহত মামস আহম ফতামামক হতনশ কমর টাকা ফদব। তার বদমল তুহম এ বাহড়মত আসমব 
না। রাহজ আি?’  
    ‘ফভমব ফদহখ।’  
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    ‘আচ্ছা যাও োইভ িানমড্রি। প্রহত মামসর এক তাহরমখ আহম হনমজ হ ময় টাকাটা 
ফতামার িামত হদময় আসব। বাট ইউ  ট টু প্রহমজ ফয এই বাহড়র দু'িাজার  মজর 
ফভতর ফতামামক ফদখা যামব না।’ 
    ‘হিক আমি।’ 
    ‘তুহম তািমল রাহজ? 
    ‘হজ্ব রাহজ’। 
    ‘প্রহতজ্ঞা করি?’ 
    ‘করহি।’  
    ‘আজ িমচ্ছ মামসর কুহড় তাহরখ। তুহম দশহদমনর টাকা পামব। মামস পাোঁচশ িমল 
দশ হদমন িল ১৬৬ টাকা ৬৬ পয়সা।’  
    েুপা মাহনবযা  ফবর করমলন। টাকা ফবর করার আম ই বাদল ঢুকল। বযস্ত ভহেমত 
বলল, হত্রশটা টাকা দাও ফতা বাবা। 
    ‘ফকন?’ 
   ‘দুই ফকহজ বরে আনব। দশ টাকা কমর ফকহজ। দশটাকা হরকসা ভাড়া।’ 
    ‘বরে হক জমনয?’  
    ‘হিমুদা বাথটামব ফ াসল করমব। দুই ফকহজ বরে এমন ফিমড় ফদব। হিপ েীমজ 
একদানা বরে ফনই।’  
    েুপা ফকান কথা না বমল বাদমল িামত হত্রশটা টাকা হদমলন এবাং  ভীর দীঘথ হনিঃশ্বাস 
ফেলমলন। ফিমলর ভহবষযৎ হনময় হতহন অতযে হচহেত। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব’। 
    ‘ফক বলমব ফতামার সমে ফমশার আম  আমার এই ফিমল বুহেমান হিল?’  
    ‘বুহে এখমনা আমি েুপা।’ 
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    েুপা দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেলমলন। হবড় হবড় কমর বলমলন, মানুমষর ফব্রইন পুমরাপুহর 
অমকমজা কমর ফদয়ার েমতা ফকান সিজ েমতা না। সবাই পামর না। তুহম পার।  
    ‘ওর ফব্রইন হনময় আপহন হচো করমবন না েুপা। ওর ফব্রইন ভাল।’  
    ‘ফব্রইন ভাল? ফব্রইন ভালর নমুনা শুনমব?  তমামস হক করল ফশান—বাহড়র ফপিমন 
একটা সজমন  াি আমি না? এক সমেয ফবলা ফদহখ সজমন  াি জহড়ময় ধমর দাোঁহড়ময় 
আমি। বারান্দা ফথমক ফদখলাম। হনমচ ফনমম হজমজ্ঞস করলাম, বযাপার হক? ফস দাোঁত 
ফবর কমর বলল,  ামির ইমলকিন হনময় হনহচ্ছ। আহম বললাম,  ামির ইমলকিন হনময় 
হনহচ্ছস মামন?  ামির ইমলকিন হনমত ফতামক ফক বমলমি? ফস ফচাখ বড় বড় কমর 
বলল—হিমুদা হশহখময়মি। এই ফিমলর ফব্রইন তুহম ভাল বলমব? আহম ফতা ফতামার ফকান 
েহত কহরহন। তুহম ফকন আমার এত বড় েহত করি?’  
    আহম অস্বহস্তর সমে বললাম, ‘ ামির ইমলক্ট্রন ফনয়ার বযাপারটা আপনামক আমরহদন 
বুহিময় বলব। একবার বুহিময় বলমল আপনার কামি আর ফতমন িাসযকর লা মব না’।  
    ‘আমামক হকিুই বুহিময় বলমত িমব না। তুহম হবমদয় িও। পাোঁচশ টাকা হদহচ্ছ, খুহশ 
িময়ই হদহচ্ছ। হনময় উধাও িময় যাও। দয়া কমর বাদল বরে হনময় হেমর আসার আম ই 
যাও। ওর সমে আমরা হকিুেণ থাকমল—ফতামার কাি ফথমক আমরা হকিু কায়দা কানুন 
হশমখ ফেলমব। এখন  াি ফথমক ইমলকিন হনমচ্ছ, পমর িয়মতা আগুন ফথমক ইমলকিন 
হনমত চাইমব। একটাই আমার ফিমল হিমু...ওনহল সান’। 
    ‘হিক আমি েুপা আহম যাহচ্ছ।’  
    ‘থযাাংকস। মন্ত্রীর ফিমলর বযাপারটা ফখাোঁজ হনও। ওরা বড় হবরক্ত করমি।’ 
    ‘আচ্ছা ফখাোঁজ ফনব।’  
    ‘ওহসমক বলমব আর ফযন আমামক হবরক্ত না কমর। এেুহন ফটহলমোন কমর বমল 
দাও—ফটহলমোন নাম্বার ফতামার েুপুর কামি আমি? 
    ‘আমি েুপা, এেুহণ ফটহলমোন করহি’।  
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    ‘এখান ফথমক ফটহলমোন করার দরকার ফনই। ফকান ফদাকান-মটাকান ফথমক কর। 
নাও, ফটহলমোমনর জমনয পাোঁচটা টাকা হনময় যাও।’ 
 
    ফ াসল না কমরই েুপার ঘর ফথমক ফবর িলাম। িাক্তারখানা ফথমক ওহস সামিব 
ফক ফটহলমোন করলাম। ভদ্রমলাক িামত আকামশর চাোঁদ ফপমলন বমল মমন িল। আনমন্দ 
খাহনকেণ কথা বলমত পারমলন না। ফতা ফতা কমর ফতাতলামলন।  
    ‘ফক বলমিন, হিমু সামিব? ও মাই  ি। আপনামক আমরা পা মলর মত খুোঁজহি। 
আপহন আত্মীয়স্বজমনর ফয হলস্ট হদময় হ ময়হিমলন ফসই হলস্ট ধমর ধমর সবার কামি 
হ ময়হি। যামদর ফটহলমোন নাম্বার আমি তামদর অনবরত ফটহলমোন করহি।’ 
    ‘ফকন বলুন ফতা?’  
    ‘হবরাট সমসযা িময়মি ভাই। ফমাবারক ফিামসন সামিমবর ফিমল –ঐ ফয আপনার 
বেু জহির—ও বাহড় ফথমক পাহলময়মি’।  
    ‘ও আচ্ছা’। 
    ‘আপহন যত সিমজ ‘ও আচ্ছা’ বলমলন বযাপারটা তত সিজ না। সারা শির উলট-
পালট কমর ফেলা িয়মি। পাওয়া যামচ্ছ না। ফমাবারক সামিমবর ধারণা, আপহন তামক 
েুসমল-োসমল হনময় ফ মিন, হকাংবা আপহন জামনন ফস ফকাথায় আমি।’ 
    ‘আহম জাহন না।’  
    ‘ভাই, আপহন জামনন হকাংবা না জামনন, ফমাবারক ফিামসন সামিমবর সমে আপনামক 
একটু ফদখা করমত িমব। এেুহণ’। 
    ‘এেুহণ ফতা ফযমত পারব না। আমার এখমনা ফ াসল িয় হন।’  
    ‘ভাই আহম সামানয ওহস। ফিাট চাকহর কহর। আপনারা দু’জন এমস আমামক মন্ত্রীর 
থাবার মমধয ফেমল হদময়মিন। এখন উোর করুন।’  
    ‘আপনার স্ত্রী ফকমন আমিন? উনার শরীমরর অবস্থা এখন ফকমন?’  
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    ওহস সামিব জবাব হদমলন না। চুপ কমর রইমলন। আহম বললাম, ঐহদন যহদও 
আপহন বমলমিন আপনার স্ত্রী সুস্থ আমার তা মমন িয় না। আমার ধারণা, হতহন ফবশ 
অসুস্থ। আমার ইনটুযইশন পাওয়ার খুব প্রবল। সব সময় তা কাজ কমর না। মামি 
মামি কমর। এখমনা করমি। এই ফয আপনার সমে কথা বলহি—এখমনা মমন িমচ্ছ 
হতহন খুব অসুস্থ।  
    ওহস সামিব ক্লাে  লায় বলমলন, িযাোঁ ফস অসুস্থ। তাোঁর অসুখ সারাবার সাধয কামরার 
ফনই। আপনার থাকমলও থাকমত পামর। এটা বড় বযাপার না, এই মুহুমতথ বড় বযাপার 
িমচ্ছ এখন আপহন আমামক দয়া কমর উোর করুন। েীজ, ঐ বাহড়মত যান।  
    ‘এখন ফ মল ফতা উনামক পাওয়া যামব না। মন্ত্রী সামিব হবমকমল হেমর ঘণ্টা খামনক 
ঘুমান, তারপর আবার ফবর িন। হেরমত হেরমত রাত এ ামরাটা।’  
    ‘উহন না থাকমলও উনার স্ত্রী আমিন। উহন আপনার সমে কথা বলমত চান। ভাই, 
আপহন হক যামবন?’ 
    ‘যাহচ্ছ।’ 
    ‘সহতয যামচ্ছন?’ 
    ‘িযাোঁ সহতয যাহচ্ছ।’  
    ‘ভাই অসাংখয ধনযবাদ। আহম না ফজমন আপনার সমে খারাপ বযবিার কমরহি। দয়া 
কমর েমা কমর ফদমবন।’ 
    ‘েমা কমর হদলাম। আপনার স্ত্রীর অসুখটা হক?’  
    ‘ওর  লায় কযানসার। মাসখাহনক আয়ু আমি।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘আপহন কযানসার সারামত পামরন?’ 
    ‘না।’  
    ‘তাও ভাল স্বীকার করমলন। সবাই বমল সারামত পামর। ফিাহমওপযাথ িাক্তাররা 
বমল পামর, কহবরাজ বমল পামর, পীর-েহকর বমল পামর’।  
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    ‘আপনার স্ত্রীর নাম হক রানু?’ 
    ‘তামক ফচমনন?’  
    ‘হচহন না, িিাৎ মমন িল তাোঁর নাম রানু। তাোঁর মাথা ভহতথ চুল’।  
    ওহস সামিব জবামব িযাোঁ-না হকিুই বলমলন না। 
 
    জহিরমদর বাহড়মত ফতমন ফকান িামমলা িাড়াই ঢুকলাম। জহিমরর মা সমে সমে 
ফদখা করমত এমলন। ভদ্রমহিলা ফদখমত অহবকল হততলীর মত। ফযন মা’র মাথা ফকমট 
হততলীর ঘামড় বহসময় ফদয়া িময়মি। মা-মমময়র ফচিারায় এত হমল সচরাচর ফচামখ 
পমড় না। তমব দু'জমনর তাকামনার ভহে দুরকম। মা শাে ফচামখ আমামক ফদখমিন। 
ফমময়র ফচামখ তীব্র রা  এবাং ঘূণা। এমনভামব আমামক ফদখমি ফযন মাহটর হনচ ফথমক 
অদু্ভদ জন্তু ফবর িময় এমসমি। ফমময়ই প্রথম কথা বলল, আমার ভাই ফকাথায়? 
    ‘আহম জাহন না ফকাথায়।’  
    ‘দয়া কমর হমথযা বলমবন না। আপহন যমথষ্ট যন্ত্রনা কমরমিন। আমরা আর যন্ত্রনা 
সিয করব না’।  
    ’জহিমরর মা বলমলন, হততলী তুই চুপ কর ফতা। চুপ কমর বমস থাক। যা বলার 
আহম বলব। বাবা, তুহম হক সহতয জান না ও ফকাথায়? 
    ‘সহতয জাহন না।’ 
    ‘ফকাথায় থাকমত পামর তা হক জান?’ 
    'না, তাও জাহন না।’  
    ‘হকিু মমন কমরা না বাবা। আমার হকন্তু মমন িমচ্ছ তুহম জান। ফজমনও বলি জাহন 
না।’  
    ‘এ রকম মমন িবার কারণ হক?’  
    ‘ও একটা হচহি হলমখ ফ মি। হচহি ফথমক মমন িমচ্ছ তুহম জান। হততলী হচহিটা এমন 
এমক ফদখা। ’ 
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    ‘হচহি ফদখামত িমব না মা। বযহক্ত ত হচহি বাইমরর মানুষমক ফদখামনার দরকার 
হক?’  
    ‘ও বাইমরর মানুষ না, ও জহিমরর বেু। তুই হচহি হনময় আয়’।  
    হততলী হচহি আনমত ফ ল। ভদ্রমহিলা কপামলর ঘাম মুিমলন। তাোঁমক খুমবই কাহিল 
ফদখামচ্ছ। ফচাখ লাল। মমন িয় রামত ঘুমটুম িমচ্ছ না। 
    ‘বাবা, ফতামার নামটা ফযন হক?’ 
    ‘হিমু।’ 
    ‘ও িযাোঁ হিমু। জহির হক ফতামার খুব ভাল বেু?’  
    আহম িাসমত িাসমত বললাম, ‘ফসটা জহির বলমত পারমব। আহম ফতা বলমত পারব 
না। আহম জহিরমক খুব পিন্দ কহর—এইটুকুই বলমত পাহর।’ 
    ‘ফকন পিন্দ কর?’ 
    “ভাল ফিমল। সরল সাদাহসধা। মনটা  ভীর হদহঘর জমলর মত স্বচ্ছ’।  
    ’ভদ্রমহিলা আমরা হকিু বলমত যাহচ্ছমলন। ফমময়মক আসমত ফদমখ চুপ কমর ফ মলন। 
হততলী আমার সামমন হচহিটা রাখল। তার েসথা মুখ এখমনা ঘনায় কুচমক আমি। 
হততলীর মা ক্লাে  লায় বলমলন, 
    ‘বাবা,হচহিটা পড়। তুহম হক দুপুমরর খাওয়া ফসমর এমসি?’ 
    ‘না।’  
    ‘তািমল এখামনই খামব। জহিমরর বাবা হতনটার হদমক আসমবন, তাোঁর সমে কথা 
বমল তারপর যামব।’ 
    ‘ এখামন ফতা আহম ফখমত পারব না। ফ াসল না কমর আহম হকিু ফখমত পাহর না। 
সাতহদন আহম আহি ফ াসল িাড়া।’  
    হততলী বলল, আপনামক ফসটা বড়  লায় বলমত িমব না। আপনার  া ফথমক ফয 
হবকট  ে আসমি তা ফথমকই আমরা বুিমত পারহি।  
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    মা ফমময়র হদমক তাহকময় এই প্রথম কহিন  লায় বলমলন, হততলী, তুই ফভতমর 
যা। এই ফিমল এখামন খামব। ও ফ াসমলর বযবস্থা করমত বল। বাথরুমম ফতায়ামল 
সাবান দাও।  
    হততলী উমি ফ ল। হতহন আমার হদমক বলমলন—বাবা, তুহম আমার ফিমল প্রসমে 
ফয কথাগুহল বমলি ফসগুহল আমার এই ফমময় প্রসমেও সতয। আমার এই ফমময়র মনটাও 
 ভীর হদহঘর জমলর মত স্বচ্ছ। ও ফতামার উপর ফরম  আমি বমল এরকম করমি। ওর 
ধারণা ...  
    ভদ্রমহিলা কথা ফশষ করমলন না। সম্ভবত ফমময়র ধারণার কথা হতহন আমামক 
বলমত চান না। আহম জহিমরর হচহি পড়মত শুরু করলাম। হচহিমত ফকান সমম্বাধন ফনই। 
তমব ফবানমক ফলখা, তা ফবািা যামচ্ছ। 
 

আমার এই হচহি পমড় খুব রা  করহব। একবার ফভমবহিলাম হচহি 
হলখব না। তামত সবাই দুহশ্চো ফবহশ করমব। তাই এই হচহি। ফতামদর 
সমে আহম থাকমত পারহি না। মানুষ হিমসমব বাবা অতযে হনম্নমামনর। 
হতহন অন থল হমথযা বমলন। এমকর পর এক আমজ বামজ কাজ কমর 
যান। হকিু হকিু কাজ এমন ফয, শয়তামনর পমেও করা সিজসাধয 
না। উদািরণ ফদই—আমামদর গ্রামমর বাহড়র বুলু মাস্টার। ভদ্রমলাক 
হনতােই ভাল মানুষ। তাোঁর অপরামধর মমধয অপরাধ িমচ্ছ, 
ইমলকসমনর  
সময় বাবার হবরুমে নানান কথা বমলমি ফযন ফলাকজন বাবামক ফভাট 
না ফদয়। ফস ফয সমস্ত কথা বমলমি তার প্রহতহট বাকয সতয। যাই 
ফিাক। বাবা তাোঁমক খুমনর মামলায় এমন োোঁসামনা োোঁহসময়মিন ফয 
এক ধাক্কায় যাবজ্জীবন িময় ফ ল। এই জাতীয় মানুমষর সমে হক বাস 
করা যায়? তুই-ই বল। মাও ফয বাবার ফচময় আলাদা, তা না। বাবার 
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প্রহতহট অনযায় মা সমথথন কমর যামচ্ছন। আদশথ স্বামীর আদশথ স্ত্রী। 
বাবামক একবার হতন লাখ টাকা ঘুষ হদময় ফ ল। টাকাটা হদময় ফ ল 
মা’র িামত। মা শাে ভহেমত ফসই টাকা আয়রণ ফসমে তুমল রাখমলন। 
তাোঁর মমধয ফকান হবকার ফনই। আহম আর সিয করমত পারহি না। 
বাহড় ফিমড় চমল যাহচ্ছ। ফকাথায় যাব জাহন না।  তথ খুোঁমড় মাহটমত 
ঢুকমত ইচ্ছা করমি। ভাল কথা, ঐ রামত হিমুর সমে  তথ খুোঁমড় 
বমসহিলাম—দারুন লা হিল। দু’জমনই থানায় ফ লাম, বাবা আমামক 
িাহড়ময় আনমলন, হিমুমক আনমলন না। ফবচারা একা বমস রইল। 
পুহলশ হনশ্চয়ই তামক মারমধারও কমরমি। বাবা ফসরকম ইহেত হদময় 
এমসমিন। অবশয এমত হিমুর হকিুই যামব আসমব না। পুহলমশর পমে 
ওমক িজম করা মুশহকল। ও কহিন হচজ। তুই ভাল থাহকস। প্রাণপণ 
ফচষ্টা করমত থাক যামত তুইও বাহড় ফিমড় চমল ফযমত পাহরস। বাোঁচার 
পথ একটাই। ফতার ড্রয়ার ফথমক হকিু টাকা হনময় ফ লাম। একবামর 
খাহল িামত ফবর িমত সািস পাহচ্ছ না। 

 
    ‘বাবা হচহি পড়মল?’ 
    ‘হজ পড়লাম’ ।  
    ‘হকিু বলমব’ । 
    ‘ও কত টাকা হনময়মি?’  
    ‘সাতশ ফতহত্রশ টাকা’।  
    ‘হচোর ফকান কারণ ফদহখ না। টাকা ফশষ িমলই হেমর আসমব। আম ও ফতা 
অমনকবার পাহলময়মি। নতুন হকিু ফতা না।’  
    ‘জহিমরর বাবাও তাই বমলমিন। হকন্তু আহম ভরসা পাহচ্ছ না। ফরাজ রামত দুিঃস্বে 
ফদহখ। ঐ হদন ফদখলাম...’ 
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    হততলী বলল, ফ াসমলর পাহন ফদয়া িময়মি, আপহন আসুন।  
    ফমময়টা এখমনা ফচামখ-মুমখ ঘৃণা ধমর আমি। ভালবাসা অমনকেণ ধমর রাখা যায়, 
ঘৃণা না। ফমময়টা হক কমর ধমর ফরমখমি ফস-ই জামন।  
    ‘হক িল, বস আমিন ফকন? আসুন’।  
    আহম সমে সমে উমি এলাম এবাং বাথরুমম ফঢাকার আম  থমমক দাোঁহড়ময় বললাম, 
আপনামদর বাথরুমম হক বাথটাব আমি? 
    ‘িযাোঁ আমি।’  
    ‘তািমল দয়া কমর দু’ফকহজ বরমের বযবস্থা করুন। বাথটামব পাহন হদময় আহম তার 
মমধয দু’ফকহজ বরে ফিমড় ফদব। তারপর নাক ভাহসময় শুময় থাকব।’  
    ‘পা লামী কথাবাতথা আমার সমে বলমবন না। পা লামী কথা শুমন আহম মুগ্ধ িই 
না। আহম জহির না।’ 
    ‘আপনামদর িীপ েীমজ বরে ফনই?’ 
    হততলী জবাব হদল না। আহম আশাও কহরহন। 
 
    মন্ত্রীর বাহড়মত খাওয়া দাওয়ার আময়াজন প্রচুর থাকমব এটা ভাবাই স্বাভাহবক। 
হবশাল িাইহনাং ফটহবল থাকমব।চায়নীজ ফরসু্টমরমন্টর মত উহদথপরা বয় থাকমব। 
নযাপহকন-কাোঁটাচামচ থাকমব। ফস রকম হকিু না। ফখমত এমস ফদহখ খুবই এমলমবমল 
বযবস্থা। খাবার ফটহবলটা ফিাট। ফটহবল ক্লমথ তরকাহরর দা  ফলম  আমি। উহদথপরা বয় 
বাবুহচথ ফদখলাম না—বৃে এক কামজর ফমময়মক ফদখলাম হততলী যামক বড়বুবু কমর 
িাকমি। আময়াজমনর সামানয—রুগ্ন ধরমনর কই মাি, মুর ীর মাাংস, িাল এবাং কালমচ 
ধরমনর ফপোঁমপভাহজ । 
    হততলী কহিন ভহেমত বলল, ফখমত বসুন। 
    ‘আপনামদর খাওয়া িময় ফ মি?’  
    ‘খাওয়া না িমলও আপনার সমে বমস খাব এরকম ভাবমিন ফকন?’ 
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    ‘ভাবহি না।’  
    ‘না ভাবমলই ভাল, বড়বুবু আমিন হকিু লা মল উনামক বলমবন, উহন ফদমবন। আহম 
এমসহি শুধু আপনামক একটা খবর ফদবার জমনয’। 
    ‘হক খবর?’ 
    ‘আপহন ফয এমসমিন বাবামক বলা িময়মি। বাবা একটা ফকহবমনট হমহটাংএ আটকা 
পমড়মিন আসমত রাত িমব। বাবার সমে ফদখা না কমর আপহন যামবন না। খাওয়া ফশষ 
িমল বড় বুবু আপনামক ভাইয়ার ঘমর হনময় যামব। আপহন ঐ ঘমর হবোম করমবন।” 
    ‘িাউস এযামরস্ট?’  
    ‘ভাইয়া হচহিমত হলমখমি ফকউ আপনামক িজম করমত পামর না। আমরা পারব 
ফকন? আপনামক থাকমত বলা িময়মি, আপহন থাকমবন’।  
    ‘হিক আমি থাকব। তুহম বস, ফখমত ফখমত  ল্প কহর। আমার সমে  ল্প করমব? 
আহম অমনক িাহসর  ল্প জাহন।’  
    ‘আপনার সমে  ল্প করব মামন? হু আর ইউ? তািাড়া তুহম কমর বলমিন ফকন? 
বাাংলা হসমনমা ফপময়মিন? সব জায় ায় ভড়াং চমল না। মমন রাখমবন।’  
    ‘আহম দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, হততলী তুহম  ল্প করমত না চাও - করমব না। 
ফচোঁচামমহচ করি ফকন? ফকউ খাওয়ার সময় ফচোঁচামমহচ করমল আহম ফখমত পাহর না। 
িাজার িমলও ফতামামদর অহতহথ। তািাড়া খাবার আময়াজনও ভাল না।  ল্পগুজব না 
করমল এইসব খাবার আমরা হবস্বাদ লাম ’।  
    ‘তুহম তুহম কমর ফকন আপহন আমার সমে কথা বলমিন? এই অহধকার আপনামক 
ফক হদল? এত সািস আপহন ফকামথমক পামচ্ছন? আহম আপনামক একটা হশো ফদব। 
এমন হশো ফদব ফয আপহন ফকানহদন ভুলমবন না।’ 
    জহিমরর মা এই পযথাময় খাবার ঘমর ঢুমক বলমলন, হক িময়মি? 
    হততলী বলল, হকিু না।  
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    জহিমরর মা বলমলন, বাবা ফতামামক রাত এ ামরাটা পযথে থাকমত িমব। ফতামামক 
হক হততলী এই কথা বমলমি? 
    ‘বমলমি। আমার ফকান অসুহবধা ফনই।’ 
    ‘ফখমত পারি বাবা?’ 
    ‘আমামক এত ঘন ঘন বাবা বলমবন না। আমার খুব অস্বহস্থ লাম ।’  
    ফতামার মা যখন বমলন তখমনা হক অস্বহস্থ লাম ?’  
    ‘মা বলার সুমযা  পান হন। মা বলমলও লা মতা বমলই আমার ধারণা। 
 
    রাত এ ামরাটা পযথে অমপো করমত িল না। ফমাবারক ফিামসন সামিব ন’টার 
হদমক বাসায় হেরমলন। আমার িাক পড়ল দশটায়। ফদাতলা ফপিমনর হদমকর বারান্দায় 
হতহন বমস আমিন। বমস না, ইহজমচয়ামর আধামশায়া অবস্থায় আমিন। পা দুটা ফমাড়ার 
উপর। খাহল  া, িাোঁটু পযথে ফতালা এক লুহে ফকান রকমম ফকামমর জড়ামনা। হততলী 
আমামক হনময় ফ ল। হতহন িাই তুলমত তুলমত বলমলন, ফবাস।  
    িাতলহবিীন একটা ফচয়ার রাখা িময়মি আমার জমনয। আহম বসলাম। হতহন আবামরা 
িাই তুলমত তুলমত হততলীর হদমক তাহকময় বলমলন, ঘমর টক চদ আমি হক-না ফদখমতা 
মা। থাকমল আমামক এক বাহট হদময় যাও।  
    হততলী চমল ফ ল। হতহন ফচাখ বে কমর ফেলমলন। আমার সমে কথা বলার ফকান 
রকম আগ্রি ফদখলাম না। তাোঁর ভাবভহে ফদমখ মমন িমচ্ছ হতহন ঘুহমময় পড়মিন। তমব 
ফমাড়ায় রাখা পা নড়মি। তা ফথমক ধারণা করা ফযমত পামর ভদ্রমলাক ফজম ই আমিন। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব সযার।’  
    ‘প্রথমমই ফতামার একটা ভুল ধারণা ভাোমনা দরকার। আমার স্ত্রী এবাং কনযার 
আচার আচরমণ ফতামারা িয়ত ধারণা িময়মি জহিমরর পাহলময় যাবার বযাপারটায় আহম 
অতযে উহিগ্ন, দুিঃহশ্চোগ্রস্ত। বযাপারটা ফমামটই তা না। এটা নতুন ফকান ঘটনা না। এ 
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জাতীয় ঘটনা আম ও ঘমটমি। আহম বরাং খুহশ ফয ফস বাহড় ফথমক হবমদয় িময়মি। 
ফতামামদর বাাংলায় একটা প্রবচন আমি না—দুষ্ট  রুর ফচময় শূনয ফ ায়াল ভাল?’  
    ‘উো প্রবচনও আমি সযার, নাই  রুর ফচময় কানা  রু ভাল। অবহশয প্রবচন একটু 
অনযভামব আমি–নাই মামার ফচময় কানা মামা ভাল। মুল ভাব হকন্তু এক।” 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব সযার।’  
    আমার ফচিারায় ফকাথায় ফযন একটু ফবাকা ভাব আমি। যার সমেই কথা বহল ফসই 
আমামক জ্ঞান হদমত ফচষ্টা কমর। যহদও আহম মানুষটা ফবাকা না। একটা ফবাকা ফলাক 
সব সরকামরর আমমল মন্ত্রী িয় না। এক সরকামরর আমমল িয় অনয সরকামরর আমমল 
ফজমল চমল যায়। আহম এখনও ফজমল যাইহন’। 
    ‘আপহন বুহেমান এই হনময় আমার মমন ফকান সমন্দি ফনই।’  
    ‘বুহেমান মানুষ আবার নানা ধরমনর আমি। হকিু মানুষ আমি যারা বড় সমসযা। 
সমাধামন বুহেমান, আবার েুদ্র সমসযার বযাপামর না। আহম ফিাট এবাং আপাতত তুচ্ছ 
হবষময়ও বুহেমান। প্রমাণ চাও?’  
    ‘আহম চাহচ্ছ না। আপহন হদমত চাইমল হদমত পামরন।’ 
    ‘ফবশ প্রমাণ হদহচ্ছ। ফতামামক হনময় আমার ফমময় উপহস্থত িল। আহম চাহচ্ছলাম না 
আমামদর কথাবাতথায় ফস থাকুক। তামক চমল ফযমত ও বলমত চাইলাম না, কারণ তামত 
তার ধারণা িমত পামর আহম ফতামার সমে জরুরী হকিু হবষয় হনময় কথা বলহি। কামজই 
তামক টক চদ আনমত বললাম। আহম জাহন ঘমর টক চদ ফনই। ফদাকান ফথমক আনমত 
িমব। এমত খুব কম কমর ও িমল আধ ঘণ্টা সময় লা মব। ফতামার সমে কথা বলার 
জমনয আধ ঘণ্টা যমথষ্ট। আশা কহর প্রমাণ ফপময়মি ফয আহম বুহেমান’। 
    ‘হজ্ব ফপময়হি। বলুন হক বলমবন’।  
    আমার স্ত্রীর কাি ফথমক শুনলাম জহিমরর হচহি তুহম পমড়ি। ফয ফিমল হনমজর বাবা-
মা সপমকথ এত কুৎহসত কথা হলখমত পামর তার বাহড়মত থাকার এমহনমতই ফকান 
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অহধকার ফনই। ফস চমল ফ মি ভাল কমরমি। গুি ের হিম। আমার সপমকথ ফয সব 
অহভমযা  এমনমি তার প্রমতযকটার জবাব ফদয়া যায়। কী জবাব ফদব তুহম হক শুনমত 
চাও?’ 
   ‘না।’  
   ‘শুধু একটার জবাব হদহচ্ছ—বুলু মাষ্টামরর বযাপারটা। ফলাকটা িামড় িামড় বজ্জাত। 
সু্কল হটচার, তার কাজ িমচ্ছ িাত্র পড়ামনা। কমর পহলহটে। সারােণ আমার হবরুমে 
ফলম  হিল। ইচ্ছা করমলই িারামজাদামক আহম দশ িাত পাহনর হনমচ পুোঁমত ফেলমত 
পারতাম। তা কহরহন। আহম মন্ত্রী িময় যাবার পর স্থানীয় ফলাকজন আমামক খুশী করবার 
জমনয তামক খুমনর মামলায় জহরময় ফেলল। ফখয়াল রাখমব আহম কাউমক হকিু করমত 
বহলহন। ওহস আমামক খুহশ করমত চাইল, স্থানীয় ফমম্বার-মচয়ারমযান খুহশ করমত চাইল, 
একদল হমথযা সােী জুমট ফ ল। একদল অসৎ ফলাক হমমল কাণ্ডটা করল।’ 
    ‘আপহন হক খুহশ িমলন?’  
    ‘আহম সিমজ খুহশ িই না, সিমজ বযাজারও িই না। আমার পুত্র এইসব বযাপার 
জামন না। ফস জামন আহম শয়তান ধরমণর মানুষ। ভাল কথা। ফিমল উপযুক্ত িময়মি 
ফস তার হনজস্ব ধারণা করমতই পামর—ফিমলর বযাপামর আমার ফমামটই মাথা বযথা ফনই। 
আহম ফতামার বযাপারটা জানমত চাহচ্ছ।’  
    ফমাবারক ফিামসন সামিব এই প্রথম ফচাখ ফমলমলন। আধমশায়া অবস্থা ফথমক উমি 
বসমলন। আহম খাহনকটা িকচহকময় হ ময় বললাম, আমার হক বযাপার জানমত চান?”  
    ‘সব হকিুই জানমত চাই। আহম হকিু ফখাোঁজ-খবর কহরময়হি। এখমনা করহি। ফতামার 
উমদ্দশযটা হক? জহিরমক  তথ খুোঁমড় বহসময় রাখার কাজটা ফয তুহম কমরি, আমার ধারণা 
তা খুব ফভমব হচমে কমরি। এর ফপিমন ফতামার পহরকল্পনা আমি। পহরকল্পনাটা হক ? 
চট কমর জবাব হদমত িমব না। ভাব। ফভমব ফভমব জবাব দাও।’  
    আহম চুপ কমর রইলাম। ফমাবারক সামিব চাপা  লায় বলমলন, তুহম হক হনমজমক 
মিাপুরুষ মমন কর? 
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    ‘না।’ 
    ‘অমনমকই মমন কমর।’ 
    ‘ফকউ ফকউ কমর।’  
    ‘অমনমকর ধারণা ফতামার সুপার নযাচারাল পাওয়ার আমি। ফয ওহস ফতামামদর ধমর 
থানায় হনময় হ ময়হিল তাোঁরও ধারণা ফস রকম। ফতামার হক আমি ফকান সুপার-নযাচারাল 
েমতা?’  
    ‘না। তমব আমার ইনটুযশন েমতা প্রবল। মামি মামি দু’একটা কথা বমল ফেলমত 
পাহর।’  
    ‘ফস ফতা সবাই পামর। ফতামার ইনটুযশন এই মুহুমতথ হক বলমি?’  
    ‘এই মুহুমতথ আমার ইনটুযশন বলমি আপহন বড় রকমমর িামমলায় পমড়মিন। এখন 
আর ফতল এবাং জ্বালাহন মন্ত্রী না।’  
    ফমাবারক ফিামসন শীতল  লায় বলমলন, ‘ফতামার ইনটুযশন েমতা হকিুটা িয়মতা 
আমি, হকন্তু বলা যায় অনুমান শহক্ত প্রবল। বযাপারটা ঘমটমি আজ রাত আটটায়, 
ফতামার জানার কথা না। ফপ্রহসমিমন্টর গুিবুক ফথমক নাম কাটা ফ মি, গুি বুক ফথমক 
নাম কাটা ফ মল সমে সমে বযাি বুমক নাম উমি যায়। ফসখামন নাম উমি ফ মি। আমামক 
ফজমল ফযমত িমত পামর। ফতামার ইনটুু্যশন হক বমল?’ 
    ‘আমার ইনটুযশন হকিু বলমি না।’  
    ফমাবারক ফিামসন আবার ইহজমচয়ামর শুময় পড়মলন। ফচাখ বে িময় ফ ল। ফমাড়ায় 
রাখা তাোঁর পাময়র বুমড়া আেুল কাোঁপমত লা ল। মমন িয় এই িল তাোঁর হচোর পেহত। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব সযার।’  
    ‘আমামক ফজমল ঢুকামনা সিজ না। এমত থমলর হবড়াল ফবর িময় যামব। আমামক 
অখুহশ করাও বতথমামন সরকামরর পমে খুব হরহস্ক।’ ফমমর ফেলমল হভন্ন কথা। ফতামার 
ইনটুযশন হক বমল?’  
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    ‘হকিু বলমি না’।  
    ‘ফতামামক ফিমক আনার কারণ এখন বহল, ভাল কথা, তুহম হনমজ হক হকিু আন্দাজ 
করমত পারি?’ 
    ‘না।’  
    ‘কথা বলার জনয িাকলাম আর হকিু না। একটা পযথায় আমি যখন কথা বলার 
ফকউ আমশপামশ থামক না। আমার অমনক কথা আমি। বলার মানুষ ফনই। জহিমরর 
হবষয় হনময় মাথাবযাথা ফনই। ফলট হিম ফ া টু ফিল। অবশয ফ মিও তাই। ফকাথায় আমি 
ফসই ফখাোঁজ ফবর করা আমার পমে কহিন না। ফবর করমত চাহচ্ছ না। আমার মমন েীণ 
সমন্দি, তুহম আমার সমে একধরমনর ফখলা ফখলার ফচষ্টা করি। ভাল কথা, ফখল। শুধু 
জাহনময় রাখলাম—ফয ফখলাটা তুহম ফ াপমন ফখলমত পারি না। আহম জাহন।’  
    হততলী টক চদময়র বাহট হনময় ঢুকল। আহম বললাম, চাচা আহম হক এখন ফযমত 
পাহর?  
    ‘অবশযই ফযমত পার। ফতামামক হশকল হদময় ফবোঁমধ রাখা িয়হন। গুি নাইট ।’ 
 
 
 
 

৫  
    ঘুম ফভমে ফকউ যহদ ফদমখ তার মুমখর হিক ি'ইহি উপর একহট অমচনা ফমময়র 
মুখ িুোঁমক আমি, যার ফচাখ টানা টানা, বয়স অল্প, তািমল তার ফিাটখাট ধাক্কা খাওয়ার 
কথা। আহম তাই ফখলাম। প্রথম কময়ক ফসমকণ্ড মাথা োোঁকা িময় থাকল। তারপর 
শুনলাম, অমচনা ফমময়হট বলমি—‘আপহন হক আমামক হচনমত পারমিন?’  
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    আহম িযাোঁ-না হকিুই বললাম না। ফকান ফমময় যহদ হজমজ্ঞস কমর আপহন আমামক 
হচনমত পারমিন, তািমল তার মুমখর উপর না বলা যায় না। ফকউ বলমল আদালমত 
তার ফজল জহরমানা দুই-ই িবার হবধান থাকা উহচত।  
    ‘হচনমত পারমিন ফতা আমামক? এর আম  দু’বার ফদখা িময়মি। আহম হকন্তু 
আপনামক হচনমত পাহরহন। দাহড় ফ াোঁে ফকমট ফেমলমিন ফকন? আপনামক সুন্দর 
লা মতা। আহম ঘমর ঢুমক প্রথম একটু চমমক ফ লাম। ভাবলাম, কার না কার ঘমর 
ঢুমকহি। আচ্ছা, আপহন এমন দরজা ফখালা ফরমখ ঘুমান? ফচার এমল ফতা সবথনাশ িময় 
ফযত।’ 
    আহম ফমময়হটমক হচনলাম। কথা বলার ভহে ফথমক হচনলাম। এই ফমময় একনা ামড় 
কথা বলমি। খুবই আেহরক ভহেমত কথা বলমি। আমার ফচনার মমধয এরকম আেহরক 
ভহেমত একজনই কথা বমল—রহেমকর বউ। হকন্তু রহেমকর বউময়র স্বাস্থয ফবশ ভাল 
হিল—এই ফমময়হটমক দারুণ ফরা া লা মি।  
    ‘আহম কতেণ আম  এমসহি বলুন ফতা? কাোঁটায় কাোঁটায় ফদড় ঘণ্টা। ফবশ কময়কবার 
আপনার ঘুম ভাোমনার ফচষ্টা কমরহি। দরজায় িক িক কমরহি, খক খক কমর ফকমশহি। 
হদমনর ফবলায় কামরা এমন  া়ি ঘুম িয় আহম জানতাম না। ফশমষ হক িল জামনন? 
একটু ভয় লা ল।’  
    ‘হকমসর ভয়?’  
    ‘িিাৎ মমন িল ফকউ িয়ত আপনামক খুনটুন কমর ফ মি। দরজা ফখালা ফতা, তাই 
এ রকম মমন িল। হনিঃশ্বাস পড়মি হক-না ফদখার জমনয আপনার মুমখর উপর িুোঁমক 
হিলাম।’  
    আহম উমি বসমত বললাম, রহেক ভাল? 
    ‘ফসটাই ফতা আপনামক হজমজ্ঞস করমত এমসহি।’  
    ‘আমামক হজমজ্ঞস করমত এমসমিন ফকন? আপহন জামনন না? ফদখা িয় না?’  
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    ‘ফরাজই ফদখা িয়। ও ফরাজ একবার আমস। হিক সেযার হদমক আমস। ভাইয়ার 
বসার ঘমর ঘণ্টাখাহনক বমস ফথমক চমল আমস।’ 
    ‘আপনার সমে কথা িয় না?’ 
    ‘না। ভাইয়া আমামক বমল হদময়মি আহম ফযন কথা না বহল। তারপমরও বলতাম। 
হকন্তু সেযামবলা আবার ভাইয়া বাসায় থামক।’ 
    আপহন দাোঁহড়ময় দাোঁহড়ময় কথা বলমিন ফকন? ফচয়ারটায় বসুন।  
    ‘আমার নাম হক আপনার মমন আমি?” 
    ‘মমন আমি। আপনার নাম যুথী।’  
    ‘অমনমক চন্দ্রহবনু্দ হদময় যুখী ফলমখ। আহমও আম  ফলখতাম। এখন হলহখ না। আচ্ছা 
শুনুন, আপনার হচহি এমসমি। হনমচ পমড় হিল,আহম ফটহবমল ফরমখ হদময়হি। হনন।’  
    ‘হচহি পমর পড়ব। এমন হকিু জরুরী হচহি না। আমার বাহড়র হচহি। প্রহত মামসর 
ফশমষর হদমক তাোঁরা একটা হচহি পািান।’  
    ‘আপহন একটা শাটথ  াময় হদময় িাত ধুময় ভদ্র িময় আসুন–কথা বহল। আপনার 
সমে খুব জরুরী কথা আমি। আর শুনুন, আপনার এখামন চা পাওয়া যায়?’  
    আহম িাত-মুখ ধুময়, শাটথ  াময় হদময়, ঘমর ঢুকলাম। যুথী খুব স্বাভাহবক ভেীমত 
ফচয়ামর ফিলান হদময় মাথা িুোঁহকময় বমস আমি। ফযন এটা তারই বাহড়ঘর। আহম 
ফচৌহকমত বসমত বসমত বললাম, বলুন হক বযাপার?  
    ‘আপনার বেুর চাকহরর হক হকিু িময়মি? ভাইয়া ওমক হজমজ্ঞস করহিল। ও বলল—
হিমুমক বমলহি। হিমু সব হিক কমর ফদমব। ভাইয়ার ধারণা ও কাউমকই হকিু বমলহন।’  
    ‘আমামক বমলমি।’  
    ‘আহম জাহন বমলমিন। ও কখমনা হমথযা কথা বমল না। আহম ভাইয়ামক ফসটা 
বললাম, ভাইয়া আমার উপর ফরম  ফ ল। ভাইয়া ওমক দু'ফচামখ ফদখমত পামর না। বমল 
সাব-হিউমমন ফেহসস। ভাইয়া বমল—ওর শুধু ফচিারাটা আমি ফকাল বাহলমশর ফখালটা 
শুধু ঘুমর, ফভতমর বাহলশ ফনই’।  
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    ‘আপনার ভাইয়া হক রহেমকর চাকহরর ফকামনা ফচষ্টা করমিন না?’   
    ‘না। করমবও না। বললাম না ওমক ফদখমত পামর না। ওর নাম শুনমলও ফরম  
যায়। তার উপর এখন বলমি—ওমক হিমভাসথ হদমত।' 
    ‘তাই না-হক?’  
    ‘িযাোঁ। এটা আপনামক বলার জনযই এমসহি। ভাইয়ার বাসায় ওমক ফকউ ফদখমত 
পামর না। আমার ভাবী বলহিল—যুখী,তুহম ফয ঐ ফিমলর সমে থাকমত চাও—ওর ফতা 
মাথা খারাপ। হকিু হজমজ্ঞস করমল জবাব ফদয় না। ফকান সুস্থ ফিমল এই কাজ করমব 
না। একহদন ফদখমব ঘুমমর মমধয ফতামামক  লা হটমপ ফমমর ফেলমব। তার পর হসহলাং 
েযামনর সমে দহড়মত িুহলময় বলমব আত্মিতযা। পা লমদর বাস্তব বুহে আবার ভাল 
থামক। আহম ভাবীর কথায় গুরুত্ব ফদই হন—এখন আপহন বলুন, হদমনর পর হদন ফকউ 
যহদ কামনর কামি ঘযানঘযান করমত থামক—হিমভাসথ দাও, হিমভাসথ দাও, তািমল হক 
ভাল লাম ?’ 
    ‘ভাল লা ার ফতা কথা না।’ 
    ‘আচ্ছা আপহন হক ওর চাকহরর ফকান বযবস্থা করমত পারমবন?’ 
    ‘পারব।’ 
    ‘সহতয পারমবন?’ 
    ‘িযাোঁ’।  
    ‘তািমল একটু তাড়াতাহড় করমবন। ও চাকহর ফপমলই আহম ওর কামি চমল যাব। 
তখন আর ভাইয়া বলমত পারমব না—চাকহর-বাকহর ফনই। ও ফতামক খাওয়ামব হক? 
আজ তািমল উহি।’  
    যুথী িট কমর উমি দাোঁড়াল। আর তখহন আমার মমন িল ঐ ফমময়টা রূপার মত। 
যহদও এরকম মমন িবার ফকান কারণ ফনই। আমরা পিমন্দর মানুমষর মমধয অহত 
হপ্রয়জনমদর িায়া ফদহখ। এটাই মূল বযাপার।  



suvom 

 
 

160 

    ‘হিমু ভাই, আমামক বড় রাস্তা পযথে এহ ময় হদন। আসার সময় ফদমখহি কতগুমলা 
বখামট ফিমল দাোঁহড়ময় হস ামরট টানমি। আমায় ফদমখ একজন বলল, শুটহক রাণী, শুটহক 
রাণী।’  
    আহম যুথীমক হরকশায় উহিময় হদময় আবার ঘমর এমস শুময় পড়লাম। আজ আমার 
পহরকল্পনা সারাহদন ঘুমামনা। সাইমকলটা বদমল ফদয়া। সারাহদন ঘুমুব, রামত ফজম  
থাকব। আমার বাবার অমনক উপমদমশর একহট িমচ্ছ— 

ঘুমাইয়া রাত নষ্ট কহরও না। হদমন হনদ্রা যাইমব। রাত কাটাইমব 
অহনদ্রায়। কারণ রাহত্র আত্ম-অনুসোমনর জনয উত্তম। জ মতর সকল 
হনহশষাপন কমর। পশু মাত্রই হনশাচর। মানুষ এক অমথথ পশু। 
হনহশযাপন তার অবশযকতথমবযর একহট।  

    হবিানায় অমনকেণ  ড়া হড় করার পরও ঘুম আনা ফ ল না। ঘমর খবমরর কা জ 
ফনই, পুরামনা মযা াহজন ফনই ফয ফচাখ বুলাব। মামার বাহড় ফথমক আসা হচহিটা অবহশয 
পড়া যায়, পড়মত ইমচ্ছ করমি না। হচহিমত হক ফলখা না পমড়ই বমল হদমত পাহর। একই 
ভাষায়, একই ভহেমত একহট শব্দ এহদক-ওহদক না কমর ফিাট মামা দীঘথ হদন ধমর হচহি 
হলখমিন। হচহির মাথায় আরবীমত ফলখা থামক ইয়া রব। তারপর গুহট গুহট িরমে 
ফলমখন – 

ফদায়া ফ া,  
পর সমাচর এই ফয, দীঘথহদন ফতামার ফকান পত্রাহদ না পাইয়া হবমশষ 

হচোযুক্ত আহি। আশা কহর আল্লািপাক রাবু্বল আলামীন ফতামামক সুস্থ ফদমি 
রাহখয়ামিন। আমামদর এহদমকর সাংবাদাহদ মেল। তুহম ফকান হচো কহরমব 
না। আল্লািপামকর ইচ্ছার এইবার েসল ভাল িইয়ামি। বযবসাপাহতও ভাল। 
ফতামামক মাহসক ফয টাকা পািামনা িয় তািামত ফতামার চমল হকনা। জাহন না। 
প্রময়াজন িইমলই জানাইবা। এই হবষময় ফকান রকম লজ্জা বা সাংমকাচ কহরমব 
না। ফতামামক ফয হক পহরমাণ ফস্নি কহর একমাত্র আল্লািপাক রাববুল আলামীন 
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জ্ঞাত আমিন। শরীমরর যত্ন হনবা। পমথ পমথ ফঘারার অভযাস তযা  কহরবা। 
মমন রাহখও, হভেুকরাই পমথ পমথ ঘুমর। তুহম হভেুক নও। কারণ আমরা 
এখনও জীহবত আহি। আল্লাপামকর ইচ্ছায় ফতামার অমন্নর অভাব কখমনা িইমব 
না। ফকান কারমণ আমার মৃতুয ঘহটমলও হচোযুক্ত িইও না। কারণ আহম 
ফতামার নামম আলাদা সপহত্ত ফলখাপড়া কহরয়া হদয়া রাহখয়াহি। তািামত ফকি 
িাত হদমব না। ফদায়া হনও।  

ইহত  
ফতামার ফিাট মামা। 

 
    হবিানায়  ড়া হড় করমত করমত মমন িল—অমনকহদন মামার বাহড় যাওয়া িয় না। 
ফকান এক  ভীর রামত িিাৎ উপহস্থত িমল ফকমন িয়?  
    চার বির আম  মামার বাহড় হ ময়হিলাম। িাকমরামকাণা ফস্টশমন ফনমম সাত মাইল 
ফিোঁমট রাত একটার সময় উপহস্থত িলাম। ফিাট মামা ঘুম ফভমে উমি এমলন। প্রথমম 
খাহনকেণ িতভম্ভ ফচামখ তাহকময় রইমলন। তারপর আনমন্দ ফকোঁমদ ফেলমলন। 
ফ াসমলর জমনয  রম পাহন করা িল। মামা  ম্ভীর  লায় হুকুম হদমলন। মুর ী জমবি 
কমর ফযন ফপালাও ফকারমা করা িয়। রান্না িমত িমত রাত হতনটা ফবমজ ফ ল। মামা 
বলমলন, ফিমলটা একা একটা খামব না-হক—ফদহখ ওর সামথ আমামকও দাও।  
    মামির ঘমর আমার ফশাবার বযবস্থা। ফসই ঘমরর খাট মামার পিন্দ না। খাট খুমল 
নতুন খাট পাতা িল। হবশাল খাট। জানা ফ ল, এই নতুন খাট আমার জমনযই মামা 
বাহনময় ফরমখমিন। একজন মানুমষর প্রহত অনয একজমনর ভালবাসা ফয ফকান পযথাময় 
ফযমত পামর আমার মামামদর না ফদখমল তা জানমত পারতাম না। অথচ আশ্চামযথর 
বযাপার, মানুষ হিমসমব মামার হপশাচ ফেণীর। তাোঁমদর সমস্ত ভামলাবাসা হনমজর মানুমষর 
জনয, বাইমরর কামরা জমনয নয়।  
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    মামার বাহড়মত ফসবার দু’মাস কাহটময় হদলাম। তারপমরও যখন চমল আসার জমনয 
বযা  গুটাহচ্ছ, ফিাট মামা দুিঃহখত  লায় বলমলন, এত তাড়াতাহড় চমল যাহব? আর দুটা 
হদন ফথমক যা, হসোঁদুর  ামির আমগুহল পাকুক। ফতামক ফযমত হদমত ইচ্ছা কমর না ফর 
হিমু। ইমচ্ছ কমর ফমাটা একটা হশকল হদময় ফতামক ফবোঁমধ রাহখ। 
 
 
 
 

৬.  
    ‘হশকল হদময় কাউমকই ফবোঁমধ রাখা িয় না। তারপমরও সব মানুষই ফকান-না-মকান 
সময় অনুভব কমর তার িামত-পাময় কহিন হশকল। হশকল ভােমত হ ময় সাংসার-হবরা ী 
 ভীর রামত  ৃিতযা  কমর। ভামব, মুহক্ত পাওয়া ফ ল। দশতলা বাহড়র িাদ ফথমক  ৃিী 
মানুষ লাহেময় পমড় েুটপামত। এরা েহণমকর জনয হশকল ভাোর তৃহপ্ত পায়।”  
     এই জাতীয় উচমেণীর হচো করমত করমত হনজ আস্তানার হদমক হেরহি। 
উচমেণীর হচো অভযামস পহরণত িময়মি। আমার বাবার কহিন উপমদমশর েল েলমত 
শুরু কমরমি। এখন আর সিজ স্বাভাহবক ভহেমত িাোঁটমত পাহর না হকিু একটা ফভমব 
ফভমব িাোঁহট।  
    রাস্তাঘাি আম র মত হনরাপদ না  ভীর রামত বাহড় হেরহি। ফচাখ-কান ফখালা ফরমখ 
িাোঁিা দরকার। ফয ফকান মুহুমতথ উত্তর-দহেণ, পূবথ-পহশ্চম ফয ফকান হদমক ফিমড় ফদৌড় 
ফদয়ার প্রময়াজন পড়মত পামর। সাধারণ মানুষমদর মত মিাপুরুষমদর জীবন সাংশয় 
িয়। তািাড়া সমে টাকা-পয়সা আমি। বড় েুপার ফদয়া টাকাটা খরচ িয় হন। টাকাটা 
সাবধামন রাখমত িমব। একটা সময় হিল যখন মিাপুরুষমদর অমথথর প্রময়াজন িত না। 
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এখন িয়। এই যুম র মিাপুরুষমদর ফসহভাংস এবাং কামরন্ট দুটা একাউন্টই থাকা 
দরকার।  
    আমার ফপিমন ধীর  হতমত একটা হরকশা আসমি। একজন হরকশাওয়ালার কামি 
শুমনহি, আমস্ত হরকশা চালামনা ভয়াংকর পহরেমমর বযাপার। হরকশা যত দ্রুত চলমব 
তত পহরেম তত কম। এই হরকশাওয়ালার পহরেম খুব ফবহশ িমচ্ছ। হকিুেণ পর পর 
ফস টুন টুন কমর ঘণ্টা বাজামচ্ছ। যহদও ঘণ্টা বাজামনার ফকান প্রময়াজন ফনই। রাস্তাঘাট 
োোঁকা। আহম ফকৌতুিলী িময় ফপিমন তাকামতই হরকশা আমার ধার ফঘমস ফথমম ফ ল। 
যা ফভমবহি তাই। হরকশায় ভদ্র ফচিারার একটা ফমময় বমস আমি। বয়স অল্প, লম্বামট 
করুণ মুখ, মাথার চুল ফবণী করা। ফচামখ সম্ভমত কাজল ফদয়া, টানা টানা ফচাখ। 
মানুমষর ফচাখ এতটা টানা টানা িয় না,  রু-িহরণ এমদর ফচাখ িয়। ফমময়হটর পাময়র 
কামি বাচামদর সু্কলবযাাং র সাইমজর একটা চামড়ার সুটমকস। ফমময়হট মুখ ফবর কমর 
শাে  লায় বলল, আপহন হক আমায় একটা উপকার করমত পারমবন? তার  লায় স্বর 
ফযমন পহরষ্কার, উচারণও পহরষ্কার। আহম কামি এহ ময় ফ লাম। হরকশাওয়ালা হরকশা 
ফরমখ খাহনকেণ দুমর সমর হ ময় হস ামরট ধরাল। তার ভাবভহেমত ফকান রকম 
ফকৌতুিল বা আগ্রি ফনই।  
    ‘আহম ভীষণ হবপমদ পমড়হি। জামালপুর ফথমক রামতর ফিমন এমসহি।যাব খালার 
বাসায় মু দাপাড়া। মু দাপাড়া হচমনন?’ 
     ‘হচহন।’ 
    ‘অমনক দুর, তাই না?’ 
    ‘িযাোঁ। অমনক দূর।’  
    ‘আম  বুিমত পাহরহন। আম  বুিমত পারমল ফস্টশমন ফথমম ফযতাম। অবহশয 
ফস্টশমন থাকমত ভয় ভয় লা হিল। গুণ্ডাধরমনর কময়কটা ফলাক ফঘারামেরা করহিল। 
হবশ্রী কমর তাকাহচ্ছল।’  
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    ফমময়টা কথা বলমি িাত ফনমড় ফনমড়। কথা বলার মমধয ফকান সাংমকাচ বা হিধা 
ফনই।বরাং তামক ফদমখ মমন িমচ্ছ কথা বমল ফস আরাম পামচ্ছ। 
    ‘এখন আমার একা ফযমতও সািমস কুলামচ্ছ না।’ 
    ‘আপহন হক চামচ্ছন আহম আপনার সমে যাই?’  
    ‘তািমল ফতা খুবই ভাল িয়। হকন্তু আহম আবার খালার বাসায় হিকানাটা িাহরময় 
ফেমলহি। একটা কা জ এমনহিলাম, কা জটা খুোঁমজ পাহচ্ছ না। তমব জায় াটা হকিু 
হকিু মমন আমি। দু’বির আম  একবার এমসহিলাম হদমনর ফবলা হ ময় খুোঁমজ খুোঁমজ ফবর 
করমত িমব।’  
    ‘আহম এখন হক করমত পাহর?’  
    ‘রাতটা থাকার জনয আপহন আমামক একটা জায় া হদমত পামরন? শুধু রাতটা 
থাকব। ফভারমবলা চমল যাব। আমার খুব উপকার িয়।’  
    হরকশাওয়ালার হস ামরট ফশষ িময়মি। তারপমরও ফস উমি আসমি না। রাস্তার 
ধামর বমস আমি হনহলথপ্ত ভহেমত। হপচ কমর একবার থুথুও ফেলল। আহম ফমময়হটর 
হদমক তাহকময় বললাম, ফতামার নাম হক?  
    ফস িকচহকময় ফ ল। আচমকা নাম হজমজ্ঞস করমল এই জাতীয় ফমময়রা িকচহকময় 
যায়। এমদর ফবশ কময়কটা নাম থামক। ফকানটা বলমব বুিমত পামর না। কারণ বলমত 
ইমচ্ছ কমর আসল নামহট, ফয নাম কখমনা বলা যামব না। 
    আহম বললাম, নাম মমন পড়মি না?  
    ফমময়টা ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেলল। ফস ফয হক পহরমাণ ক্লাে তা তার হনিঃশ্বাস ফথমক 
ফবািা যামচ্ছ। আম  ফবািা যায় হন। 
    ‘আমার নাম ফসতু।’ 
    ‘আসল নাম?’  
    ‘িযাোঁ আসল নাম। ফকউ নাম হজমজ্ঞস করমল আহম আসল নামটা বহল। নকলটা বহল 
না।’  
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    ‘ফশান ফসতু, ফতামামক আহম ধার হিমসমব হকিু টাকা হদময় হদ। পমর আমামক ফশাধ 
কমর ফদমব। রাহজ আি?’ 
    ‘আপনামক ফকাথায় পাব?’  
    ‘আমামক ফপমত িমব না। আহম ফতামামক খুোঁমজ ফবর করব।” 
    ‘ফকাথায় খুোঁজমবন?’ 
    ‘পমথই খুজব।’ 
    ‘আপহন আমামক যা ভাবমিন আহম তা না।’ 
    ‘অবশযই তুহম তা না।’  
    আহম মাহনবযা  ফবর করলাম। বড় েুপার টাকা িাড়াও ফসখামন একটা চকচমক 
পাশ টাকার ফনাট আমি। সব হদময় ফদয়া যাক। ফসতু িাত বাহড়ময় টাকা হনল। ফস 
টাকাগুহল ফ ানার ফচষ্টা করমি।মস আম র মতই শাে স্বমর বলল, আপনামক আহম হচহন। 
অমনকহদন আম  আপনার সমে আমার ফদখা িময়হিল, বগুড়ায়। আমরা থাকতাম 
সূত্রাপুমর। আপনার হক হবশ্বাস িমচ্ছ?’  
    ‘না। বগুড়ায় আহম ফকানহদন যাইহন।’  
    ভুল বমলহি বগুড়ায় না, ঢাকামতই ফদখা িময়মি। পুরমনা ঢাকায়, আ ামহস ফলমন। 
আপহন আপনার এক বেুমক হনময় আমামদর বাসায় এমসহিমলন। আপনার পরমণ একটা 
হঘয়া রমের পাঞ্জাহব হিল। আপহন আমার কথা হবশ্বাস করমিন না। তাই না?’  
    ‘এক বণথও হবশ্বাস করহি না। তুহম কথা বলমত পিন্দ কর। এবাং গুহিময় কথা 
বলমত পার। এই স্বভামবর ফমময়রা বাহনময় অমনক কথা বমল। তুহমও তাই করি। 
বাসায় চমল যাও। টাকাটা হনময় ফযমত অসুহবধা িমব না ফতা? এ রাস্তায় িাইজযাকামরর 
িামত পড়মত পার।’  
    ফসতু হিল বলল না। টাকাগুহল ফস আবার গুনমত ফচষ্টা করমি। সুন্দর একহট ফমময়। 
 ভীর রামত রাস্তায় দাোঁহড়ময় টাকা গুনমি এই দৃশয ভাল লাম  না। ফমময়হটর এই মুহুমতথই 
থাকা উহচত হিল উোঁচু ফদয়াল-মঘরা প্রাচীন ধরমনর একটা ফদাতলা বাহড়র ফশাবার ঘমর। 
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ফশাবার ঘমরর খাটটা থাকমব অমনক বড়। ফসগুময় থাকমব তার স্বামীর পামশ। না না, 
পামশ না। দুজন থাকমব দুহদমক। মািখামন একহট হশশু। ঘুমমর মমধয দুিঃস্বে ফদমখ 
হশশুহট ফকমদ উিমব। ফসতু ফজম  উমি তামক শাে করার ফচষ্টা করমব। আদুমর  লায় 
বলমব—ফক ফমমরমি আমার বাবুমক? ফক ফমমরমি? কার এত সািস? ফক আমার বাবুমক 
মারল?  
    বাবু শাে িমচ্ছ না। তার কান্না ফবমড়ই যামচ্ছ। ফসতু তার স্বামীমক ফিমক তুমল 
ভয়াতথ  লায় বলমব, একটু ফদখ না ও এত কাোঁদমি ফকন? ফবাধিয় ফপট বযথা করমি। 
বাহতটা জ্বালাও ফতা।  
    ফসতুর স্বামী বাহত জ্বালামবন। আমলা ফদমখ হশশু কান্না থাহমময় িাসমত শুরু করমব। 
ফসতু মাথা দুহলময় দুহলময় বলমব—ওমা, আমার বাবু এত িাসটু করমি ফকন? ফকন 
আমার বাবা এত িাসটু’ করমি? ফক আমার বাবামক কাতুকুতু হদময় ফ ল? ফক ফসই 
দুষ্ট ফলাক? 
 
    ফমমস হেরমত ইচ্ছা করমি না। রূপামদর বাহড়র সামমন দাোঁহড়ময় থাকমত ইচ্ছা 
করমি। রূপামদর বাহড়হট প্রাচীন। উচু ফদয়াল-মঘরা ফদাতলা বাহড়। রূপা ফয খামট ঘুমায় 
তা আহম ফকানহদন ফদহখহন, তমব আহম হনহশ্চত ফসটা হবশাল একটা খাট ।  
    রাত যহদও অমনক িময়মি রূপা হনশ্চয়ই ঘুমায়হন। তার এম. এ. পরীো চলমি। 
ফস অমনক রাত ফজম  পমড়। ফস হনশ্চয়ই ফিোঁমট ফিোঁমট বই িামত হনময় পড়মি। তামদর 
বাহড়র দহেণ হদমকর রাস্তায় দাোঁড়ামলই রূপার ফশাবার ঘমরর জানালা ফদখা যায়।যহদ 
ফদহখ জানালার আমলা জ্বলমি তািমল তামক একটা ফটহলমোন করা ফযমত পামর। 
আমামদর ফমমসর সামমন হকসমত ফরসু্টমরন্ট সারারাত ফখালা থামক। তামদর একটা 
ফটহলমোন আমি। পাোঁচটাকা হদমলই ফরসু্টমরমন্টর মাহলক একটা ফটহলমোন করমত 
ফদমব। সমসযা একটাই, রূপা হক ফটহলমোন ধরমব? সম্ভাবনা খুবই েীণ। হনহশরামতর 
ফটহলমোন অহববাহিত কুমারী ফমময়রা কখমনা ধমর না রামতর ফটহলমোন ধরার দাহয়ত্ব 
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বাহড়র পুরুষমদর। হরাং িওয়ামাত্র রূপার বাবা  ম্ভীর  লায় বলমবন, ফক? উহন কখমনা 
‘িযামলা’ বমলন না। হবনয় কমর হজমজ্ঞস কমরন না, আপহন ফক বলমিন? ধমমকর স্বমর 
জানমত চান—ফক?  
    হবদুযৎ চমকামচ্ছ। বাতামস ফভজা  ে।  ত রামত খুব বৃহষ্ট িময়মি। মমন িয় আজ 
রামতও িমব। বাহড় হেমর যাওয়াটাই হিক করলাম। হকিুদুর এগুমতই বৃহষ্টর ফোটা 
পড়মত শুরু করল। ফদৌমড়  ামির হনমচ আেয় ফনবার ফকান মামন িয় না। বৃহষ্টমত 
হভজমত হভজমত ধীমর সুমস্থ এগুমনাই ভাল। ফমমস ফপৌঁিলাম। কাকমভজা িময়। 
    ইমলকহিহসহট চমল হ ময়মি ফমসবাহড় অেকার। হসোঁহড় ঘমরর িাদ িয়হন বমল বৃহষ্ট 
িমলই হসোঁহড় হভমজ থামক। খুব সাবধামন ফরহলাং ধমর ধমর উিমত িয়। কময়ক পা 
এগুমতই হসোঁহড়মত টমচথর আমলা পড়ল। হসহড়র মাথায় দাোঁহড়ময় আমলা ফেমলমিন বাময়হজদ 
সামিব। আহম িাো  লায় বললাম, হক বযাপার , বাময়হজদ সামিব এখমনা ফজম  
আমিন? 
    ‘আপনার জমনয ফজম  আহি।’ 
    ‘ফকন বলুন ফতা?’  
    ‘দুপুর ফবলায় আপনার বেু এমসহিমলন; রহেক সামিব। উহন রাত দশটা পযথে 
অমপো কমর চমল ফ মলন। উনার মা মারা ফ মিন এ খবরটা হদমত এমসহিমলন।’ 
    'হকভামব মারা ফ মলন?’  
    ‘আহম হজমজ্ঞস কমরহিলাম, উহন হকিু বলমলন না। উহন প্রশ্ন করমল উত্তর ফদন 
না।’ 
    আহম ঘমর ঢুকলাম না। ফভজা কাপমড় ঘমর ঢুমক লাভ ফনই। আবার হভজমত িমব। 
বাময়হজদ সামিব হনচু  লায় বলমলন, আপহন এখন নারায়ন ঞ্জ যামবন? 
    ‘জী।’ 
    ‘এত রামত ফতা বাস টাস হকিু পামবন না। তার উপর বৃহষ্ট িমচ্ছ।’ 
    ‘ফিমট চমল যাব।’ 



suvom 

 
 

168 

    ‘এখুহন হক রওনা ফদমবন?’  
    ‘িযাোঁ এখুহন, ফদহর কমর লাভ ফনই। রহেক অমপো করমি আমার জমনয।’  
    বাময়হজদ সামিব হনচু  লায় বলমলন, আমার ঘমর ফকমরাহসন কুকার আমি। এক 
কাপ  রম চা বাহনময় ফদই। চা ফখময় যান। শরীরটা  রম থাকমব।  
    ‘আচ্ছা বানান, এক কাপ খাই। রহেক শুধু তার মা'র মৃতুয সাংবাদ হদময়মি, আর 
হকিুই বমলহন?’ 
    ‘হজ্ব-না।’  
    আহম আবার রাস্তায় নামলাম, রাত একটা দশ হমহনট। ফঘার দুমযথা । ক্রমা ত বৃহষ্ট 
িমচ্ছ। রাস্তায় একিাোঁটু পাহন। পাহন ফভমে এগুহচ্ছ। চরম দুমযথাম  মানুষমক একা পমথ 
চলমত ফদখমল ফকামথমক একটা কুকুর এমস তার সহে িয়। বযাপারটা আহম আম ও 
অমনকবার লেয কমরহি। আজ আবার করলাম। আহম িাোঁটহি। আমার ফপিমন ফপিন 
আসমি যমমর অরুহচ টাইপ কুকুর। আহম থামমল ফসও থামম, আহম চলমত শুরু করমল 
ফসও চমল। 
 
 
 
 

৭  
    রহেকমদর একতলা বাহড়র সামমন দাোঁহড়ময় রীহতমত িকচহকময় ফ লাম। মৃত বাহড়র 
এক ধরমণর চহরত্র আমি। অমনক দূর ফথমক ফবািা যায় এই বাহড়র একজন ফকউ 
ফনই। যত রাতই ফিাক বাহড়র ফলাকজন ফজম  থামক। সবার ফচামখ-মুমখ হদশািারা ভাব 
থামক। এরা িাোঁটা চলা কমর হনিঃশমব্দ, হকন্তু কথা বমল উচু লায়।  লার স্বরও বদমল 
যায়। ফয কারমণ ফচনা মানুষ কথা বলমলও মমন িয় অমচনা ফকউ। ফয কথা বমল ফস 
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হনমজও হনমজর  লার স্বমর চমমক চমমক ওমি। মৃত বাহড়মত কখমনা হবড়াল থামক না। 
এরা হনিঃশমব্দ হবমদয় িয়। আবার যখন সব শাে িময় আমস, এমদর ফদখা পাওয়া যায়।  
    রহেমকর এটা হনমজমদর বাহড়। আত্মীয়স্বজন সব এবাহড়মতই আসমব, এটাই 
স্বাভাহবক। বাহড় অেকার। বাইমর বারান্দায় ফবমির উপর একটা হবড়াল শুময় আমি। 
ঘুমুমচ্ছ না। মাথা উচু কমর সম্ভবত বৃহষ্ট ফদখমি। অমনকেণ ধাক্কাধাহি করার পর বাহত 
জ্বলল। দরজা খুমল হদল যুথী। শাশুহড়র মৃতুযমত একটা কাজ িময়মি বমল মমন িয়—
ফস বামপর বাহড় ফথমক এমসমি এবাহড়মত। 
    মমন িমচ্ছ ফসও ঘুম ফথমক উমি এমসমি।  
    যুখী ক্লাে স্বমর বলল, ফভতমর আসুন। ও ঘুমুমচ্ছ। হতনহদন, হতনরাত ফকউ এক 
পলমকর জমনযও ঘুমুমত পাহরহন। যা িামমলা ফ মি! ইস, হভমজ হটমজ হক অবস্থা! এত 
রামত আসার দরকার হিল না। 
    আহম বললাম, কবর ফদয়া িময় ফ মি?  
    ‘হজ্ব, বাদ আির কবর িময়মি। আত্মীয়স্বজন যাোঁরা এমসহিমলন সব রাত আটটার 
মমধয চমল ফ মিন। এই বাহড়মত এখন শুধু আহম আর আপনার বেু আমি। আর ফকউ 
ফনই। একটা কামজর ফলাক হিল, মার অসুমখর যখন খুব বাড়াবাহড় িল তখন ফস 
আমামদর হটহভটা হনময় পাহলময় ফ ল।’  
    যুখী কথা বলমি খুবই স্বাভাহবক ভহেমত। ফযন মৃতুয হকিুই না। আলাদা গুরুত্ব 
পাবার মত ঘটনা না। একজন মারা ফ মি, তামক কবর ফদয়া িময়মি। বযাস, েুহরময় 
ফ ল । যুখী িাই তুলমত তুলমত বলল;  
    ‘েযাক এণ্ড ফিায়াইট বার ইহি হটহভ। হবময়র সময় আমার ফয মামা হসোপুমর থামকন 
উহন ফপ্রমজন্ট কমরহিমলন। খুব সুন্দর হিজাইন হিল। ভাময়ামলট কালার। নবগুহল 
ফসানাহল। ফচার হনময় ফ মি, হক আর করা যামব বলুন! হকন্তু মা’র আেমসাস যহদ 
ফদখমতন। মরবার আধঘণ্টা আম ও আমামক বলমলন, ও ফবৌমা, হটহভটা ফয হনময় ফ ল। 
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আহম বললাম, আপহন এত অহস্থর িমবন না মা। ও আমরকটা হকমন ফনব। মা বলমলন, 
ও ফকামথমক হকনমব? ওর হক চাকহর আমি?’  
    তওবা করবার জমনয এক ফমৌলানা সামিবমক ফিমক এমনহিলাম। মা হিকই তওবা 
করমলন। ইশারায় দুরাকাত নামাজ পড়মলন। তারপর ফমৌলানা সামিবমক বলমলন, 
হুজুর আমামদর হটহভটা চুহর িময় ফ মি। ফদায়া কালাম হদময় হকিু করা যামব?  
    মানুষ মরবার সময় আল্লাির নাম হনমত হনমত মারা যায়। আম্মা হটহভর জমনয 
আিজাহর করমত করমত মারা ফ মলন। বুিমলন হিমুদা, ওর যহদ টাকা থাকমতা ওমক 
বলতাম একটা হটহভ হকমন আনমত। একটা টাকা ফনই ওর কামি। রাস্তায় ফয হভহখরীরা 
থামক ওমদর কামিও পাোঁচ দশ টাকা থামক। ওর কামি তাও ফনই। আমার ভাইময়র কাি 
ফথমক টাকা এমন এখানকার খরচ সামলালাম। খরচও ফতা কম না। হিমুদা, আপহন 
বাথরুমম ঢুমক ফ াসল কমর হনন। সাবান  ামিা আমি। মরা বাহড়। চুলা ধরামনার হনয়ম 
ফনই। আহম খবমরর কা জ জ্বাহলময় আপনামক এককাপ চা কমর হদ। আপহন ফ াসল 
কমর ওর একটা লুহে পমর ফেলুন। লুহে অবহশয ফধায়া ফনই, ময়লা। ময়লা লুহে পরমত 
যহদ ফঘন্না লাম  তািমল আমার একটা সুহতর শাহড় লুহের মত ফপহচময় পরমত পামরন। 
নতুন শাহড়। আহম এখমনা পহরহন। 
    ‘আমামক লুহেই হদন।’  
    বাথরুম ফথমক ফবর িময় চমৎকৃত িলাম। এর মমধযই যুথী চা বাহনময় ফেমলমি। 
ফমমিমত পাহট ফপমত চাময়র কাপ, একবাহড় মুহড়, এক গ্লাস পাহন সাজামনা।  
    ‘হিমুদা, একথাল মুহড় খান, ঘমর আর হকিুই ফনই। চাময় হচহন হিক িময়মি হক-না 
ফদখুন। আপহন ফতা আবার চাময় হচহন ফবহশ খান।’ 
    ‘চা খুব ভাল িময়মি।’ 
    ‘ওমক হক ফিমক তুলব? আপহন এমসমিন ফদখমল ফস বড় খুহশ িত। অবহশয ওর 
খুহশ ফবািা খুব মুশহকল। ও খুহশ না বযাজার ফসটা হক আপহন বুিমত পামরন?’ 
    ‘পাহর।’  
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    ‘আহমও পাহর। ও সবমচ’ খুহশ িয় কখন জামনন? যখন আপনার সমে ফদখা িয়। 
আর হক ফয ভরসা আপনার উপর। ওর ধারণা, আপহন সব সমসযার সমাধান কমর 
হদমত পামরন। আমার বড় মামা হযহন হসোপুর থামকন, হতহন এমসহিমলন। ওমক ফিমক 
বলমলন, চাকহরটা পাওয়া যায় হকনা ফদখ। না পাওয়া ফ মল হবকল্প হকিু হচো কর। 
ফিাটািুহট কর। চুপচাপ বমস থাকমল ফতা িমব না। ও হক বলল জামনন? ও বলল, 
হিমুমক বমলহি। ও সব বযবস্থা কমর ফদমব। আপহন হক হকিু করমত ফপমরমিন?’ 
    ‘ফচষ্টা করহি।’  
    ‘ভাইয়া বমল ফচষ্টা-মচষ্টায় হকিু িমব না। আর িমলও ঐ চাকহর হটকমব না। সাব- 
িউমমন ফেহসসমক ফক চাকহরমত রাখমব? দুহদন পমর আবার ঘাড় ধাক্কা হদময় ফেমল 
ফদমব?’  
    ‘আপনার ভাইয়ার কথা হিক না।’  
    ‘ভাইয়ার কথা সব হিক িয়। ভাইয়া না ফভমব হচমে হকিু বমলন না। এই হবময়মত 
ভাইয়ার ফকান মত হিল না। ভাইয়া ওমক ফদমখই বমলহিমলন, ফয-পুরুষ ফদখমত সুন্দর 
ফস কখমনা কামজর িয় না। ভাইয়ার কথা আমামদর পহরবামর ফকউ ফেমল না। 
তারপমরও হক কমর ফযন এই হবময়টা িময় ফ ল। হবময়র পর ভাইয়া বলল, ফতার 
িাসমবন্ড হক কমর চাকহর করমি ফক জামন। ফবহশহদন চাকহর করমত পারার ফতা কথা 
না। ফদখহব, হুট কমর চাকহর চমল যামব। তুই পড়হব দশিাত পাহনর হনমচ। িলও তাই।’  
    আহম বললাম, রহেমকর ফিমড় ফদয়ার পরামশথ হক আপনার ভাই এখমনা হদমচ্ছন?  
    ‘এখন সবই হদমচ্ছ। আমার মামাও ফসহদন বলমলন। মামা খুব বড় ফলাক ফতা, তাোঁর 
কথা ফকউ ফেলমব না। বড়মলাকমদর অনযায় কথাও মমন িয় নযায়।’ 
    ‘তা িমল ফতা সমসযা।’ 
    ‘শুধু সমসযা, হবরাট সমসযা। ভাইয়া বলহিমলন, ফতার এখমনা ফিমলপুমল িয়হন। তুই 
একা আহিস । ফকান বেন ফনই। এখনও তুই ভাল হচো করমত পাহরস। নয়ত পমর 
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খুব আেমসাস করহব। ফতার িাসমবন্ড মানুষ না। সাব-হিউমমি ফেহসস। তার বুহে 
হশপাহঞ্জর বুহের ফচময় খাহনকটা ফবহশ। এখনও সময় আমি।’ 
    ‘হকমসর সময় আমি?’  
    ‘আলাদা িময় যাবার সময়। ভাইয়া বলমি একটা িােমযামনর সমে জীবন কাটামতই 
িমব এমন ফতা কথা না।’ 
    ‘আপনারও হক ধারণা রহেক িােমযান?’  
    ‘আহম জাহন না। তমব ভাইয়া সব সময় সহতয কথাই বমল।’  
    ‘রহেক হক আপনামক প্রচণ্ড রকম ভালবামস না?’  
    ‘ও হক কমর ভালবাসমত িয় তা-ই জামন না। চুপচাপ বমস থাকা হক ভালবাসা? 
তবু ভাইয়ামক আহম হমথযা কমর বমলহি ও আমামক প্রচণ্ড ভালবামস। ভালবাসার কথা 
বড়ভাইমক বলা লজ্জার বযাপার, তবু বললাম।’ 
    ‘হতহন হক বলমলন?’  
    ভাইয়া বলল, ‘কুকুর হবড়ালও ফতা মানুষমক ভালবামস। ভালবাসা ফকান বযাপার 
না।’  
    ‘আপহন আলাদা িময় যাবার কথা ভাবমিন না ফতা?’  
    ‘যখন ভাইয়ার কথা শুহন, তখন তার কথাই হিক মমন িয়। আবার যখন ওমক 
ফদহখ এত মায়া লাম !’  
    আহম যুখীর হদমক খাহনকটা িুোঁমক এমস বললাম, একটা ফ াপন কথা বলহি, 
আপনামদর দুজমনর একসমে থাকা ভয়াংকর জরুহর। 
    ‘জরুহর ফকন?’ 
    ‘আপনামদর দু’জনমক হনময় প্রকৃহতর বড় ধরমনর ফকান পহরকল্পনা আমি। আমার 
মমন িয়, আপনারা জে ফদমবন এমন একহট হশশু, ফয ভুবনহবখযাত িমব।’  
    যুখী একই সমে অহবশ্বাসী ও আনহন্দত  লায় বলল, এসব ফক বলল আপনামক?  
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    ‘ফকউ বমলহন। আহম অনুমান করহি। আপনামদর দু'জমনর চহরমত্র ফকান হমল ফনই 
আবার একইসমে অসম্ভব হমল। ও আপনামক ফয পহরমাণ ভালবামস আপহনও তামক 
হিক ফসই পহরমাণ ভালবামসন। আবার ভালবামসনও না। আবার দু’জমনর চহরমত্র এক 
ধরমনর হনহলথপ্ততা আমি। ফযন ফকান হকিুমতই হকিু যায় আমস না। ফচামরর হটহভ হনময় 
যাওয়া এবাং বাহড়র প্রধান বযহক্তর মৃতুয—দুহট ঘটনা আপনামদর কামি এক রকম। 
মাময়র মৃতুযমত রহেক হনশ্চয়ই কান্নাকাহট কমরহন?  
    ‘না কমরহন।’  
    ‘আপহন ফয হনজ ফথমক চমল এমসমিন এই হনময়ও ফস হনশ্চয়ই ফকান মাতামাহত 
কমরহন।’  
    ‘মাতামাহত করা ওর স্বভাব না। মা মারা ফ মি, একমোটা ফচামখর জল ফনই। 
আরাম কমর ঘুমামচ্ছ।’  
    ‘আপহনও শুময় পডু়ন। হতনহদন হতনরাত ঘুম িয়হন। হনশ্চয়ই আপনার ও ঘুম 
পামচ্ছ। আর আমার কথা ফিলামেলা কমর ফেমল ফদমবন না। আমার ইনটুযইশন েমতা 
খুব ভাল। আপনামদর দু’জমনর বযাপামর যা বলহি তা শুধু অনুমান ফথমক বলহি না, 
ইনটুযইশন ফথমক বলহি। আপহন ওমক ফিমড় যামবন না।’ 
    ‘ফিমড় ফতা যাহচ্ছ না। ফিমড় যাবার কথা বলমিন ফকন?’  
    ‘রহেমকর চাকহর-বাকহর ফনই। ও এখন নানান অভাব অনটমনর মমধয থাকমব। 
আপনার ভাইয়া ক্রমা ত আপনামক বুহিময় যামবন, এই জমনযই বলহি। প্রকৃহতর সুন্দর 
একটা পহরকল্পনা নষ্ট করা হিক িমব না।’ 
    ‘যুথী  ম্ভীর  লায় বলল, পহরকল্পনা যহদ প্রকৃহতর িয় তািমল ফতা প্রকৃহতই ফসই 
পহরকল্পনা নষ্ট িমত ফদমব না।’ 
    ‘প্রকৃহত তার পহরকল্পনা হিক রাখার ফচষ্টা খাহনকটা কমর - ফবহশ না। দু'জন স্বাধীন 
মানুষমক প্রকৃহত দহড় হদময় পাশাপাহশ ফবোঁমধ রাখমব না।’  
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    যুখী হকিুেণ হনিঃশমব্দ আমার হদমক তাহকময় ফথমক হখল হখল কমর ফিমস উিল। 
রহেমকর ঘুম ভােল িাহসর শমব্দ। ফস হবিানা ফিমড় উমি এল। আমামক ফদমখ ফমামটই 
হবহমত িল না। ফযন এটাই স্বাভাহবক। ফস আমার সামমন বসমত বসমত বলল, দুিঃস্বে 
ফদমখহি।  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, তুই ফমামটই দুিঃস্বে ফদহখস হন। সুমবি সামদমকর 
সময় ফকউ দুিঃস্বে ফদমখ না। রহেক শুকমনা মুমখ বলল, আহম ফতা ফদখলাম। মামক 
স্বমে ফদখলাম। মা বলল, এই রহেক ফতার ফতা চাকহর বাকহর হকিু িমব না। তুই খাহব 
হক? ফবৌমা সমে থাকমলও একটা কথা হিল। ফসও থাকমব না।  
    আহম আবার বললাম, সুমবি সামদমকর সময় ফকউ দুিঃস্বে ফদমখ না। ফতার হিকই 
চাকহর িমব আর যুখীও ফতামক ফিমড় ফকাথাও যামব না।  
    ‘স্বেটা এত েষ্ট। মা আমার হবিানার পামশ বমসহিল। আমার বাোঁ িাতটা ধমরহিল।’  
    যুথী আবামরা হখলহখল কমর ফিমস উিল। ফক বলমব আজই এ বাহড়মত একজন 
মানুষ মারা ফ মি। িাহসর শমব্দ আকৃষ্ট িময় ফবাধিয় হবড়ালটা ঘমর ঢুমকমি। সম্ভবত 
ফস বুিমত পারমি এ বাহড়মত এখন আর মৃমতর িায়া ফনই। 
 
 
 

৮  
    পহত্রকার প্রথম পাতার খবর িাপা িময়মি। হশমরানামিঃ মন্ত্রী অপসাহরত। তদে হটম 
।  
    ফমাবারক ফিামসন সামিমবর ফয িহব িময়মি তা ফদমখ সবার মমন িমত পামর, হতহন 
অপসাহরত িওয়ার কারমণ খুব সুন্দর আনন্দ পামচ্ছন। তাোঁর মুখ িাহসমত ভরা। িান 
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িামতর দুহট আেুমল হবজময়র ‘হভ হচহ্ন ফদখামচ্ছন। সাাংবাহদকমদর রসমবাধ প্রবল। ফবমি 
ফবমি এই িহবহটই তারা ফিমপমি।  
    ফভতর খবমরর সমে হবজময়র ‘হভ হচহ্ন ফমামটই সপহকথত নয়। খবর িল—ফমাবারক 
ফিামসন মন্ত্রী থাকাকাহলন সমময় েমতার অপবযবিার কমরমিন। দুনীহতর আেয় হনময় 
সরকামর ভাবমূহতথ েুন্ন কমরমিন। সরকার এই সমস্ত অহভমযা  তদমের জমনয একহট 
শহক্তশালী কহমহট  িন কমরমিন। মন্ত্রীর পাসমপাটথ আটক করা িময়মি এবাং তাোঁর 
ফদশতযাম র বযাপামর হনমষধাজ্ঞা আমরাপ করা িময়মি। 
    জমাট খবর। হবমশষ প্রহতমবদমকর ফনয়া ইন্টারভুু্য িাপা িময়মিিঃ  

প্রহতমবদকিঃ  আপনার তাৎেহণক প্রহতহক্রয়া হক?  
ফমাবারকিঃ  আটাচহল্লশ ঘণ্টা পর আপহন তাৎেহণক প্রহতহক্রয়া জানমত 
চামচ্ছন?  
প্রহতমবদকিঃ  খবর ফশানার পর পর আপনার মমনর অবস্থা হক িময়হিল?  
ফমাবারকিঃ  হবহমত িময়হিলাম। 
প্রহতমবদকিঃ  দুিঃহখত িন হন?  
ফমাবারকিঃ  দুিঃহখত িবার কারণ ঘমটহন। মন্ত্রীত্ব এমন ফলাভনীয় হকিু 

না।  
প্রহতমবদকিঃ  মন্ত্রীত্ব ফলাভনীয় না িমত পামর, হকন্তু ফশানা যামচ্ছ আপনার 

হবরুমে বযাপক অহনয়মমর অহভমযা  আনা িময়মি। তদে 
িমচ্ছ। অহভমযা  প্রমাহণত িমল শাহস্ত িমত পামর।  

ফমাবারকিঃ  িমত পামর বলমিন ফকন? অহভমযা  প্রমাহণত িমল শাহস্ত 
িওয়াটাই হক অবশযম্ভাবী নয়? 

প্রহতমবদকিঃ  আপনার হক ধারণা, অহভমযা  প্রমাহণত িমব?  
ফমাবারকিঃ  অহভমযা  হক তাই এখমনা জাহন না। জানমল বুিমত পারতাম 

অহভমযা  প্রমাহণত িমব হক-না। 
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প্রহতমবদকিঃ  আপনার পাসমপাটথ বামজয়াপ্ত করা িময়মি, এটা হক সতয? 
ফমাবারকিঃ  সতয নয়। আমার পাসমপাটথ আমার সমেই আমি। সমে না 

থাকমলও ফকান েহত হিল না। এই মুহুমতথ ফদমশর বাইমর 
যাবার আমার ফকান ইচ্ছা ফনই।  

প্রহতমবদকিঃ  বতথমান পহরহস্থহত সপমকথ আপনার বযাখযা হক?  
ফমাবারকিঃ  ভুল ফবািাবুহি িময়মি। এর ফবহশ হকিু না।  
প্রহতমবদকিঃ  আপহন রাজনীহত ফথমক অবসর ফনবার কথা ভাবমিন, এটা 

হক সহতয?  
ফমাবারকিঃ  আহম হনমজ হক ভাবহি না ভাবহি তা আমার ফচময় 

সাাংবাহদকরা ফবহশ জামনন বমল সব সময় লেয কমরহি। 
কামজই হকিু বলমত চাহচ্ছ না।  

ইন্টারভুয এখামন ফশষ িমলও ‘ফস্টাহর’ ফশষ না। প্রহতমবদক এর পমরও হকিু হলমখমিন। 
ফযমন,   

প্রাক্তন মন্ত্রী মমিাদয়মক সাোৎকার গ্রিণকামল খুব িাহসখুহশ 
ফদখাহচ্ছল। যহদও এই আপাতিঃখুহশর পুমরাটাই ফয অহভনয় তা বুিমত কষ্ট 
িহচ্ছল না। কারণ এই প্রহতমবদক জানমত ফপমরমিন রাজচনহতক সাংকমটর 
পাশাপাহশ প্রাক্তন মন্ত্রী মমিাদময়র পাহরবাহরক জীবমনও সাংকট ফদখা যামচ্ছ। 
তাোঁর একমাত্র পুত্র দীঘথহদন যাবৎ হনমখাোঁজ। বযাপক অনুসোমনও তার ফকান 
ফখাোঁজ পাওয়া যামচ্ছ না। প্রাক্তন মন্ত্রী মমিাদয়মক তাোঁর পুত্র সপহকথত প্রশ্ন করা 
িমল হতহন হবরহক্ত প্রকাশ কমর বমলন – “হনতাে বযহক্ত ত হবষময় আহম 
আপনার সমে আলাপ করব না।” প্রাক্তন মন্ত্রী মমিাদময়র স্ত্রীও গুরুতর 
অসুস্থতার কারমণ সম্প্রহত গুলশামনর এক হক্লহনমক হচহকৎসাধীন আমিন। 
প্রাক্তন মন্ত্রীর একমাত্র কনযাও মানহসকভামব অসুস্থ। হতহন দীঘথহদন যাবত 
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একজন মমনাহবমেষণ হচহকৎসমকর হচহকৎসাধীন। জানা ফ মি, তার অসুস্থতা 
সম্প্রহত আমরা বৃহে ফপময়মি।  

    খবমরর কা মজর ফকান খবর হিতীয়বার পড়া যায় না। এটাই আহম হিতীয়বার 
পড়লাম। হিতীয়বার পমড় মমন িল, প্রহতমবদক সাোৎকামর হবমশষ সুহবধা করমত 
পামরনহন। ফমাবারক ফিামসন সামিব তাোঁমক ফকানিাসা কমর ফেমলহিমলন। ফসই ফশাধ 
হতহন হনময়মিন কনযার অসুস্থতার খবর হদময়। সমতযর সমে খাহনকটা হমথযা ঢুহকময় 
হদময়মিন।  
    “দশহট সমতযর সমে একটা হমথযা হমহশময় দাও, ফদখমব হমথযহট সতয বমল মমন 
িমব। ফকউ এই হমথযা আলাদা করমত পারমব না। হকন্তু দশহট হমথযার সমে যহদ একহট 
সহতয হমশাও তািমলও হকন্তু সতয সতযই থাকমব। হমথযা িমব না।”  
    এটা আমার বাবার বাণী নয়, এটা আমার হনমজর কথা। এসব এখমনা পরীোর 
পযথাময় আমি। পরীো ফশষ িমল আহম যহদ পুমরাপুহর হনহশ্চত িই, তািমল হলমখ ফেলা 
যামব।  
    ফমাবারক ফিামসন সামিমবর বাহড়মত একবার যাওয়া দরকার। কখন যাব বুিমত 
পারহি না। সবমচ'ভাল িয়  ভীর রামত উপহস্থত িমল। রাত দশটায় ফকান হবহশষ্ট 
মানুমষর বাহড়মত ফ মল সম্ভাবনা প্রায় একশ’ভা  ফয বলা িমব এত রামত উহন কামরা 
সমে ফদখা কমরন না। এ ামরাটার হদমক ফ মল বলা িমব উহন ঘুহমময় পমড়মিন। হকন্তু 
রাত একটার উপহস্থত িমল সম্ভাবনা প্রায় নব্বই ভা  ফয হবহশষ্ট বযহক্ত উহিগ্ন মুমখ উমি 
আসমবন। কামজই  ভীর রামতর হদমক যাওয়াই ভাল।  
    আহম পাঞ্জাহব  াময় হদলাম , বড় েুপার অহেমস যাব। মামসর এক তাহরখ। টাকাটা 
হনময় আসা দরকার। টাকা ফপমল এ মামসও েুপার বাহড়মত যাব না।  
    েুপা অহেমস হিমলন। আমামক ফদমখ হবরস  লায় বলমলন , এমসা এমসা । মমন 
মমন ফতামামক এেমপক্ট করহিলাম।  
    ‘টাকা হনমত এমসহি, েুপা।’  
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    ‘বুিমত পারহি। টাকার কথা সবারই মমন থামক। সৎসারতযা ী সাধু-সন্নযাসীমদর 
সবমচ ফবহশ মমন থামক। ফবাস চা খাও।’ 
    ‘আপনার সামনাসামহন বসব, না খাহনকটা দূমর বসব?’ 
    ‘সামমনই বস।’ 
    আপহন ভাল আমিন ফতা েুপা?’  
    ‘ভাল আহি। বাসার অনয সবাইও ভাল আমি। কামজই সামাহজক প্রশ্ন-উত্তরপবথ 
ফশষ। চা হক হদমত বলব?’ 
    ‘কহে হদমত বলুন। বড়দমরর ফকান অহেসামরর কামি ফ মল কহে ফখমত ইমচ্ছ 
কমর।’  
    ‘ইমচ্ছ করমলও ফখমত পারমব না। কহে ফনই।’ 
    ‘ফবশ, তািমল চা।’  
    েুপা চাময়র কথা বলমলন। তার ফসমক্রটাহরমক বলমলন, খাহনেণ বযস্ত থাকমবন। 
ফকউ ফযন না আমস। েুপার মুখ ফথমক হবরস ভাবটা ফকমট ফযমত শুরু কমরমি। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব সযার।’ 
    েুপা ভুরু কুোঁচমক বলমলন, সযার বলি ফকন? ফতামার উদ্রট ধরমনর রহসকতা আমার 
সমে কখমনা করমব না। আহম ফতামামক ফ াটাদশমক প্রশ্ন করব। তুহম িযাোঁ এবাং না’ 
এর মমধয জবাব ফদমব।  
    ‘সব প্রমশ্নর জবাব ফতা েুপা িযাোঁ এবাং না হদময় ফদয়া যায় না।’  
    ‘আহম এমনভামব প্রশ্ন করব ফযন ‘িযাোঁ’ ‘না’ হদময় জবাব ফদয়া যায়।’  
    ‘েুপা, হকিু হকিু ফেত্র আমি ফযখামন ‘িযাোঁ না হদময় জবাব হদমলও জবাব সপূণথ 
িয় না। ফযমন আহম এখন আপনামক একটা প্রশ্ন করমত পাহর যার জবাব িযাোঁ না হদময় 
ফদয়া সম্ভব, হকন্তু জবাব িয় না।’ 
    ‘উদািরণ দাও।’  
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    ‘ফযমন ধরুন, আহম আপনামক হজমজ্ঞস করলাম, “আপহন আম  ফযমন চুহর করমতন 
এখমনা হক কমরন? এর উত্তর হক ‘িযাোঁ এবাং না’ হদময় িমব? আপহন যহদ বমলন না, 
তার মামন িমব এখন আপহন চুহর কমরন না হিকই হকন্তু আম  করমতন।’ 
    ‘চুপ কর।’ 
    ‘হজ্ব েুপা, চুপ করলাম।’ 
    ‘ফতামার টাকা আলাদা কমর ফরমখহি, হনময় যাও।’ 
    ‘থযাাংকস।’  
    চা হদময় ফ মি। েুপা  ম্ভীর মুমখ চাময় চুমুক হদমচ্ছন। মমন িমচ্ছ ওষুধ খামচ্ছন। 
অথচ চা-টা ভাল িময়মি। এহস লা ামনা িাণ্ডা ঘমর বমস  রম চা খাওয়ার আনন্দই 
আলাদা । 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘তুহম হক হমথযা কথা বল?' 
    ‘আম  কম বলতাম, এখন একটু ফবহশ বহল।’ 
    ‘ফকন বল?’  
    ‘একটা পরীো করহি েুপা। দশটা সমতযর সমে একটা হমথযা বমল পরীো করহি 
সমতযর েমতা ফকমন। এক ধরমনমর চবজ্ঞাহনক পরীো...’ 
    ‘থাম।’ 
    ‘আহম থামলাম। েুপা ড্রয়ার ফথমক খাম ফবর করমলন। হতহন টাকা হিকই আলাদা 
কমর ফরমখমিন। খামমর উপর আমার নাম ফলখা। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব।’  
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    ‘হমথযা বলমব না। যা হজমজ্ঞস করব সহতযই জবাব ফদমব। তুহম আমার বাহড়মত 
যাওহন হিকই হকন্তু আমার ধারণা বাদল এর মমধয কময়কবার ফতামার সমে ফদখা 
কমরমি। সহতয না হমথযা?’  
    ‘আাংহশক সতয। কময়কবার আমসহন। একবার এমসমি। তমব ফবহশেণ হিল না। 
অল্প হকিু সময় হিল।’ 
    ‘আমরা ধারণা, এই আধঘণ্টা তুহম তামক  াি হবষয়ক ফকান বকৃ্ততা হদময়মি।’  
    ‘আপরার ধারণা, সহতয। আহম  ামির ফরা  হনরামময়র েমতার কথা ওমক বমলহি। 
আহেকান জুলু জাহতর মমধয এক ধরমনর হনয়ম প্রচহলত। গুরুতর অসুস্থ ফকান মানুষ 
ফশষ হচহকৎসা হিমসমব স্বাস্থযবান ফকান  ািমক জহড়ময় ধমর হদমনর পর হদন পমড় 
থামক। তামদর ধারণা, এমত  াি তামক জীবনীশহক্ত ফদয়। প্রায় সময়ই ফদখা যায় 
স্বাস্থযবান  ািটা ফরা গ্রস্ত িয়, মানুষটা ফসমর উমি।’  
    েুপা দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, আহমও তাই ধারণা কমরহিলাম। ও আইহিয়া 
ফপময়মি ফতামার কাি ফথমক। কময়কহদন ধমরই ফদখহি ও আমামদর বাহড়র ফপিমনর 
আম ািটা জহড়ময় ধমর দাোঁহড়ময় আমি। আহম হজমজ্ঞস করলাম, এসব হক? জবাব ফদয় 
না, িামস।  
    ‘ওর ফতা ফকান অসুখ-হবসুখ ফনই। শুধু শুধু  াি জহড়ময় ধমর আমি ফকন?’  
    ‘অসুখ-হবসুখ ফনই বলি ফকন? ওর অসুখ ওর মাথায়। ওর ফব্রইন হিমেক্ট।’  
    আহম হনচু  লায় বললাম, ফব্রইন হিমেমক্টর ফেমত্র  ামি হচহকৎসায় লাভ িমব হক-
না ফক জামন। কাজ িমল একটা ইন্টারমরহস্টাং বযাপার িমব। ফদখা যামব, বাদল সুস্থ 
িময় ফ ল হকন্তু  ািটার িময় ফ ল ফব্রইন হিমেক্ট। 
    ‘হিমু, তুহম হক আমার সমে রহসকতা করার ফচষ্টা করি?’  
    ‘হজ্ব না, েুপা। আহম হসহরয়াসহল ভাবহি— ামির ফব্রইন হিমেক্ট িয় হক না। যহদ 
িয় তািমল  াি হক কমর?’ 
    ‘ফশান হিমু, ফতামার কামি আহম আমরকটা প্রমপাজাল হদহচ্ছ।’ 



suvom 

 
 

181 

    হদন।’  
    ‘তুহম এই ফমস ফিমড় হদময় অনয ফমমস যাও, যামত বাদল ফতামামক খুোঁমজ ফবর 
করমত না পামর। পাোঁচশ'র বদমল আহম ফতামামক এক িাজার কমর টাকা ফদব। শুধু 
তাই না। আই উইল হরমমইন এভারমগ্রটেুল। ফিমলটামক ফতামার ইনফু্লময়ন্স ফথমক 
বাোঁচামত িমব। সবমচ’ ভাল িত যহদ ফতামামক সাহরময় ফতালা ফযত। এমত সমামজর 
একটা উপকার িত। আচ্ছা, তুহম হক হবময়-হটময় কমর সাংসারী িবার কথা ভাব?’  
    ‘প্রায়ই ভাহব।’  
    ‘তািমল হবময় কমর ফেল। হবময়র যাবতীয় খরচ আহম ফদব। একটা হশহেত ফমময় 
হবময় কর। আহম ফমময়টার জমনয একটা ভাল চাকহরর বযবস্থা কমর হদব। ফতামরা দুজন 
আমার বাহড়মত থাকমত পার। একতলার দুটা ঘর আহম ফতামামদর জনয ফিমড় ফদব। 
ধীমর সুমস্থ ফতামরা আলাদা সাংসার শুরু করমব।’  
    ‘প্রস্তাব খুব ফলাভনীয় মমন িমচ্ছ েুপা।’  
    ‘আহম শুধু ফয প্রস্তাব হদহচ্ছ তাই না—আই হমন ইট। ফতামার ফয একজন পহরহচত 
ফমময় আমি— রুপা, ও হক ফতামামক হবময় করমত রাহজ িমব?’  
    ‘বুিমত পারহি না। কখমনা হজমজ্ঞস কহর হন।’ 
    ‘তিমল জমজ্ঞস কর। এখনই কর। ফটহলমোন নাম্বার জানা আমি?’ 
    ‘আমি।’  
    ‘Then call her. ask her.’  
    েুপা ফটহলমোন ফসট এহ ময় হদমলন। আহম িালকা  লায় বললাম, এত তাড়া 
হকমসর েুপা?  
    ‘তাড়া আমি। তুহম ফটহলমোন কর। আমার সামমন কথা বলমত ফতামার যহদ 
অস্বহস্তমবাধ িয় আহম উমি যাহচ্ছ।’ 
     ‘আপনামক উিমত িমব না।’  
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    রুপামক পাওয়া ফ ল। আহম  ম্ভীর  লায় বললাম, ফকমন আি রুপা? ফস অমনেণ 
ফকান কথা বলল না।   
    ‘িযামলা রুপা?’  
    ‘বল,শুনহি।’  
    ‘পরীো ফকমন িমচ্ছ?’  
    ‘ভাল।’  
    ‘হক রকম ভাল?’ 
    ‘ফবশ ভাল। তুহম িিাৎ এতহদন পর ফটহলমোন করমল হক মমন কমর?’  
    ‘জরুহর কামজ ফটহলমোন করলাম।’ 
    ‘আমার সমে ফতা ফকান জরুহর কাজ থাকার কথা না।’ 
    'ফরম  ফরম  কথা বলি ফকন, রুপা?’  
    'ফরম  ফরম  কথা বলার কারণ আমি বমলই ফরম  ফরম  বলহি। তুহম ফতামার 
আস্তানা আবার বদমলি। পুরামনা হিকানায় ফখাোঁজ হনমত হ ময় আহম িতভম্ব। তুহম ফয 
ঘমর থাকমত ফসখামন গুণ্ডা ধরমনর এক ফলাক লাল রমের একটা িােমপন্ট পমর 
শুময়হিল। আহম িতভম্ব। হক ফয ভয় ফপময়হিলাম! ফতামার হক উহচত হিল না আমামক 
হিকানা বদমলর বযাপারটা জানামনা?”  
    ‘অবশযই উহচত হিল।’  
    ‘ফতামার হক উহচত হিল না আমার জেহদমন আসা? আহম রাত এ ামরাটা পযথে 
ফতামার জমনয অমপো কমরহি। থাক এসব, এখন ফতামার জরুহর কথা বল।’  
    ‘রূপা, তুহম হক হবময়র কথা ভাবি?’ 
    ‘হক বলমল?’ 
    ‘তুহম হবময়-হটময়র কথা ভাবি না-হক?’ 
    ‘পহরষ্কার কমর বল হক বলমত চাও?’  
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    ‘জানমত চাহচ্ছলাম—আহম যহদ ফতামামক হবময়র কথা বহল, তুহম হক রাহজ িমব? 
অল্প কথায় উত্তর দাও। কুইজ ধরমনর প্রশ্ন। িযাোঁ অথবা না।’  
    রূপা শীতল  লায় বলল, ফতামার এ জাতীয় রহসকতার আমার ভাল লাম  না। 
তুহম ফয জীবন যাপন কর তামত এ ধরমনর রহসকতার িয়ত ফকান গুরুত্বপূণথ স্থান 
আমি। আমার জীবমন ফনই। তুহম নানান ধরমনর এেমপহরমমন্ট ফতামার জীবন হনময় 
করমত পার। আহম পাহর না।  
    ‘তুহম আসল প্রমশ্নর উত্তর দাও হন।’  
    ‘সহতয যহদ উত্তর চাও তািমল বলহি—তুহম চাইমল আহম রাহজ িব। আহম জাহন তা 
িমব আমার জীবমনর সবমচ বড় ভুল। তারপমরও রাহজ িব। আহম ফয রাহজ িব তাও 
হকন্তু ফতামার জানা।’  
    ‘আচ্ছা রূপা রাহখ, ফকমন?’  
    ফটহলমোন নাহমময় আহম করুণ ফচামখ েুপার হদমক তাকালাম। েুপা বলমলন, ফমময় 
হক বলল? আহম দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, ফিমস ফেলল। এখমনা ফবাধিয় িাসমি। 
আপনরা কথায় ফটহলমোন করমত হ ময় আহম একটা লজ্জার মমধয পড়লাম। রূপা 
এমনভামব িাসমি ফযন পা মলর প্রলাপ শুনল। েুপা আজ উহি? 
    েুপা ক্লাে  লায় বলমলন, আজ তাহরখ কত? 
    ‘আজ িল আপনার ২২ চচত্র।’ 
    ‘বাাংলা তাহরখ হদময় হক করব? ইাংমরজীটা বল।’ 
    ‘এহপ্রমলর পাোঁচ তাহরখ ।’ 
    ‘হদন তাহরখ হক সব মুখস্থ থামক?’  
    ‘সব হদন থামক না। আজমকরটা আমি। আজ পূহণথমা। প্রহতপাদ শুরু িমব 
১/১৫/৫৫-এ’.  
    ‘প্রহতপাদ বযাপারটা হক?’  
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    বযাপারটা হক বলমত যাহচ্ছলাম, তার আম ই েুপা আমামক থাহমময় হদমলন। হবরক্ত 
মুমখ বলমলন, তুহম যাও। পূহণথমা ফদখ হ ময়। ভাল কমর ফদখ।  
    আসমলই অমনকহদন পূহণথমা ফদখা িচ্ছ না। ফজািনা রামত পমথ ফবর িমলই পূহণথমা 
ফদখা যায় না। তার জমনয দীঘথ প্রস্তুহত লাম ।  
    পূহণথমা ফদখমত িমল শরীর িালকা করমত িয় । সারাহদন কখমনা গুরুমভাজন করা 
যামব না। অল্প আিার – েলমূল, দুধ। হদমন কখমনা ফচাখ ফমলা যামব না। সূযথমলাক 
ফদখা বা  াময় ফরাদ লা ামনা পুমরাপুহর হনহষে। চাোঁদ আকামশর মািামাহি পযথে উিমল 
তমবই ফচাখ ফমলা যামব। তমব তার আম  বরে-শীতল পাহনমত ফ াসল কমর হনমত 
িমব। পূহণথমা ফদখমত িমব বমন হ ময়। আমশপামশ ইমলকহিমকর আমলা, কুহপর আমলা 
বা ফমামমর আমলা হকিুই থাকমব না। ফজািনা ফদখা যামব, তমব চাোঁমদর হদমক একবারও 
তাকামনা যামব না। সমে হিতীয় ফকান বযহক্ত থাকমত পারমব না।  
    এমন কহিন হনয়ম-কানুমন এখমনা ফজািনা ফদখা িয়হন। তািাড়া এভামব ফজািনা 
ফদখা দুবথলহচত্ত মানুমষর জমনয হনহষে। এরা ফসৌন্দমযথর এই রূপ সিয করমত পামর না। 
প্রচণ্ড ভাবামবশ িয়। যার েল িয় সুদূরপ্রসারী। ফজািনার অমলৌহকক জ মত একবার 
ঢুমক ফ মল ফলৌহকক জ মত হেমর আসা নাহক কখমনাই সম্ভব িয় না। 
    খুব হশ হ রই এক রামত ফজািনা ফদখমত যাব। এহদমকর কাজটা একটু গুহিময় 
ফনই। রহেমকর সমসযাটা হমমট যাক। মমন অশাহে ফরমখ চন্দ্রস্নাত পৃহথবী ফদখার হনয়ম 
ফনই। 
    ফবল হটপমতই ফমাবারক ফিামসন সামিব হনমজই দরজা খুমল হদমলন। সিজ  লায় 
বলমলন এস হিমু। ফযন হতহন আমার জমনযই অমপো করহিমলন।  
    সাধারণ মানুষ ফথমক মন্ত্রী পযথাময় উিা খুব কহিন, হকন্তু ফনমম আসাটা অতযে 
সিজ। ফমাবারক সামিবমক ফদমখ তাই মমন িমচ্ছ। উনার পরমণ সাদা লুহে। খাহল  া। 
কাোঁমধ ফভজা  ামিা।  
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    হতহন সিজ  লায় বলমলন, শরীরটা ফতমত আমি। হভমজ  ামিা হদময় রাখলাম। 
এমত শীরর িাণ্ডা থামক। ফকান খবর আমি হিমু? 
    ‘না ফকান খবর ফনই। আপনার খবর হনমত এমসহি।’  
    ‘আমার খবর ফনবার জমনয ফতা বাহড়মত আসার দরকার পমড় না। পত্রপহত্রকায় 
ফরাজই হকিু না হকিু ফবরুমচ্ছ। পহত্রকা পড় না?’ 
    ‘মামি মামি পহড়।’ 
    ‘আমার খবর সব আপ-টু-মিট জান ফতা?” 
    ‘হকিু হকিু জাহন।’ 
    ‘বযাাংক একাউণ্ট োজ করা িময়মি, এটা জান?’ 
    ‘না।’  
    বযাাংক একাউণ্ট েীজ করা িময়মি। বুহেমান ফলাক মামি মামি প্রথম ফেণীর 
ফবাকার মত কাজ কমর, আহমও তাই কমরহি। টাকা-পয়সা অমনক বযাাংমকই হিল। হিল 
আমার হনমজর নামম। হকিু ফয অমনযর নামম রাখা দরকার, হকিু কযাশ দরকার, এটা 
কখমনা মমন িয়হন।’  
    ‘আপনার বযাাংমক কত টাকা আমি?’  
    জবাব ফদবার আম  ফমাবারক সামিব হকিুেণ এক দৃহষ্টমত আমার হদমক তাহকময় 
ফথমক বলমলন, পাোঁচ ফকাহট টাকার মত।  
    আমার হিক আম র মত বারান্দায় বসলাম। ফমাবারক ফিামসন সামিব ইহজমচয়ামর 
শুময় ফমাড়ায় পা তুমল হদমলন। হততলীমক ফিমক বলমলন টক চদ হদমত। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব সযার।’  
    ‘পাোঁচ ফকাহট টাকা আমি জানার পমরও তুহম ফদহখ ফতমন অবাক িওহন। পাোঁচ ফকাহট 
টাকা ফয কত টাকা ফস সপমক ফবাধিয় ফতামার ধারণা ফনই।’ 
    ‘অমনক টাকা বুিমত পারহি।’  
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    ‘পারি বমল মমন িয় না। অমনক ফতা বমটই । ফসই অমনকটা কত অমনক তা হক 
জান? পাোঁচ ফকাহট টাকা হদময় হক করা যায় বল ফতা?’  
    ‘পাোঁচ ফকাহট টাকা হদময় হদয়াশলাই ফকনা যায়। একটা ফদয়াশলাইময়র দাম এক 
টাকা। তমব একসমে এত টাকার ফদয়াশলাই হকনমল হকিুটা ফবাধিয় সস্তায় ফদমব। 
আট আনা হপস পাওয়া ফযমত পামর। তািমল দশ ফকাহট ফদয়াশলাই পাওয়া যামব। এই 
জীবমন আর ফদয়াশলাই হকনমত িমব না।’ 
    ‘তুহম বযাপারটামক োহন সাইমি হনময় যাবার ফচষ্টা করি। োহন সাইমি ফনবার 
দরকার ফনই–পাোঁচ ফকাহট টাকা ফয হক পহরমাণ টাকা আহম অনযভামব ফতামামক ধারণা 
ফদই। ধর, টাকাটা তুহম যহদ শুধু বযাাংমক ফরমখ দাও তািমল হক িমব? হেেহটন পারমসন্ট 
ফরমট ইন্টামরস্ট কত আমস? মমন মমন হিসাব করমত পার। োইভ টাইমস হেেহটন, 
হিভাইমিি বাই...’   
    আহম তাহকময় আহি । ফমাবারক ফিামসন সামিব ফচাখ বে কমর হিমসব কমর 
যামচ্ছন। হততলী যখন এমস বলল, বাবা চদ নাও, তখন হবরক্ত মুমখ ফচাখ ফমলমলন। 
তাোঁর হিমসমব  ণ্ডম াল িময় ফ মি। অসমময় আসার জমনয হতহন ফমময়র হদমক রা ী 
ফচামখ তাহকময় আমিন। হততলী বলল, বাবা, আহম ফতামদর সমে বসব? 
    ‘ আমামদর সমে বসার দরকার হক?’ 
    ‘বারান্দায় চা হদমত বমলহি এই জমনযই বসমত চাহচ্ছ।’  
    ফস আমার মুমখামুহখ ফচয়ার ফটমন বসল। বাবামক সপূণথ অগ্রািয কমর আমামক 
বলল, ভাইয়ার ফকান ফখাোঁজ ফপময়মিন? 
    ‘না।’ 
    ‘ফখাোঁজার ফচষ্টা কমরমিন?’ 
    ‘না, তাও কহরহন।’ 
    ‘এই সহতয কথাহট ফয বলমলন, তার জমনয আপনামক ধনযবাদ। এমসমিন হক জমনয? 
আমামদর দুদথশা ফদখমত?’  
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    আহম সিজ  লায় বললাম, আহম আসমল একটা সুপাহরশ হনময় এমসহি। একজমনর 
চাকহর-হবষময় একটা সুপাহরশ। আমার এক বেুর চাকহর চমল ফ মি। পুমরাপুহর এখমনা 
যায়হন, সামানয সুতায় িুলমি। আপনার বাবার সুপাহরমশ িয়ত তার চাকহরটা িমব।  
    হততলী হবহমত ফচামখ তাহকময় রইল। ফমাবারক ফিামসন সামিব ফকৌতুিলী  লায় 
বলমলন, তুহম হক সহতয সুপাহরশ হনমত এমসি?  
    ‘হজ্ব সযার। সবাই ফতা মন্ত্রীত্ব থাকাকাহলন সমময় নানান সুপাহরশ হনময় আমস, আহম 
এমসহি যখন আপনার মন্ত্রীত্ব ফনই। হকিুই ফনই।’  
    ‘তুহম তািমল ফজমনশুমনই এমসি আমার সুপাহরমশ কাজ িমব না?’  
    ‘তা নয় সযার। আহম জাহন, আপনার সুপাহরমশ এখন অমনক ফবহশ কাজ িমব। 
কারণ সবাই জামন, আপহন আবার ফস্টমজ আসমবন। আসার সম্ভাবনা অমনক ফবহশ। 
যহদও এখন আপহন ফকউ না –ফনা বহি; তবু ভহবষৎমতর কথা ফভমব তারা আপনামক 
খুহশ রাখমব।’  
    ‘যার সুপাহরশ করমত এমসমি তার নাম হক? সুপাহরশ কার কামি করমত িমব?’  
    আহম পমকট ফথমক কা জ ফবর করমত করমত বললাম, সব এখামন ফলখা আমি 
সযার। ও আমার ঘহনষ্ঠ বেু। ওর নাম রহেক।  
    ‘তুহম বস, আহম ফটহলমোন কমর ফদহখ। ফতামার কথা সহতয হক-না পরীো িময় 
যাক।’  
    আহম চুপচাপ বমস রইলাম। হততলী নামমর রা ী এবাং অিাংকারী ফমময়হট আমার 
সামমন বমস আমি। তার ফিাোঁট িাহসর েীণ আভাস। হক মমন কমর ফস িাসমি ফক 
জামন। আহম বললাম, আপনার মা ফকমন আমিন? 
    ‘ভাল না।’ 
    ‘উনার হিকানাটা আমামক ফদমবন,উনামক একটু ফদখমত যাব?’ 
    ‘ফকন?’ 
    ‘এমহন যাব।’  
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    ‘আপহন হবনা উমদ্দমশয হকিু কমরন না। আপনার ফকান একটা উমদ্দশয আমি। 
উমদ্দশযটা বলুন। তারপর হিকানা ফদব।’  
    উমদ্দশয বলার সময় িল না। ফমাবারক ফিাসন সামিব হেমর এমসমিন। হতহন 
ইহজমচয়ামর বসমত বসমত বলমলন, হিমু,তুহম ফতামার বেুমক আ ামীকাল চাকহরমত 
জময়ন করমত বল। আহম কথা বমলহি।  
    ‘ধনযবাদ সযার, আহম তািমল উহি?’  
    ‘ফবাস, চা ফখময় যাও। চা আনমি।’  
    এমদর বাহড়র বড়বুবু চা হদময় ফ মি। ফমাবারক ফিামসন সামিব চাময়র কামপ চুমুক 
হদমচ্ছন। হততলী চাময়র কাপ মুমখর কামি হনময় নাহমময় ফরমখমি। মমন িমচ্ছ হকিু 
বলমব, হক বলমব তা গুিামত সময় লা মি। ফস বাবার হদমক কহিন দৃহষ্টমত তাকাল। 
ফমাবারক সািমব বলমলন, ফতার হক িময়মি?  
    ‘হকিু িয়হন।’  
    ‘এরকম কমর তাকাহচ্ছস ফকন?’  
    ‘ফযভামব আহম তাকাই ফসই ভামবই তাকাহচ্ছ।’  
    ‘তুই এখান ফথমক যা। আহম হিমুর সমে কথা বলব।’  
    ‘যা বলার আমার সামমনই বল। আহম ফকাথাও যাব না।’  
    ফস আবামরা চাময়র কামপ মুমখর কামি হনল, আবামরা নাহমময় রাখল। ফমময়হটর এই 
িিাৎ পহরবতথমনর ফকান কারণ ধরমত পারহি না। আহম চা ফশষ কমর উমি দাোঁড়ামত 
দাোঁড়ামত বললাম, সযার আজ যাই। অনয আমরক হদন আসব।  
    হততলী বলল, অনযহদন টনযহদন না। আপহন আর এ বাহড়মত আসমবন না। আর 
ফকউ জানুক না জানুক আহম জাহন ভাইয়া হনমখাোঁজ িময়মি আপনার কারমণ। আপনামক 
আহম এত সিমজ িাড়ব না।  
    আহম আবার বমস পড়লাম। ফমাবারক সামিব বলমলন, কটা বামজ ফদখমতা হিমু। 
    ‘সযার আমার সমে ঘহড় ফনই।’  
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    ফমাবারক সামিব ফমময়র হদমক তাহকময় বলমলন, ফতার ঘহড়মত কটা বাজ মা?  
    হততলী জবাব না হদময় উমি পড়ল। ফতজী ভহেমত হসোঁহড় হদময় একতলায় ফনমম 
ফ ল।  
    ফমাবারক সামিব বড় একটা হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, ফমময়টা দ্রুত অসুস্থ িময় 
পড়মি। ফটনশান হনমত পারমি না। ঘন ঘন ইমমাশনাল আউটবাস্টথ িমচ্ছ। সুমখর কথা 
িমচ্ছ এইসব আউটবাস্টথ এর স্থাহয়ত্ব অল্প। হকিুেমণর মমধযই ফস হনমজমক সামমল 
ফনমব। হিমু ঐ ফশাবার ঘমর ঢুমক ফদয়াল ঘহড়মত সময় কত িময়মি ফদখ ফতা? 
    আহম ঘহড় ফদখলাম, ন’টা একুশ । হতহন আবার দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেলমলন। হনমজর 
মমন কথা বলমিন এমন ভহেমত বলমলন, হততলীর মা’ফক ফদমশর বাইমর হচহকৎসার 
জমনয ফনয়া দরকার। বযাাংকমকর আমমহরকান িাসপাতাল ভাল হচহকৎসা কমর ফসখামনই 
ফনয়ার কথা, হনমত পারহি না। টাকার সমসযা ফতা আমিই, তার ফচময়ও বড় সমসযা 
আমামক বাইমর ফযমত ফদমব না। একজমনর কামি টাকা ফচময়হিলাম, রাত আটটায় তার 
হদময় যাবার কথা। মমন িয় ফস আর আসমব না। ফতামার হক মমন িয়? 
    ‘না আসার সম্ভাবনাই ফবহশ।’  
    ‘মানুষমক ফচনা বড়ই মুশহকল। যার টাকা হনময় আসার কথা ফসও বলমত ফ মল 
ফকাহটপহত। তামক ফকাহটপহত কমরহি আহম। প্রময়াজনীয় পারহমটগুহলর আহম বযবস্থা 
কমর হদময়হি। হিমু, ফতামার হক ধারণা এই পৃহথবীমত কত ধরমনর মানুষ আমি?’  
    ‘সযার পৃহথবীমত মাত্র দু' ধরমন মানুষ আমি।’ 
    ‘দু' ধরমনর?’  
    ‘হজ্ব, আহম সমস্ত মানুষমক দুভাম  ভা  কমরহি। প্রথম ভাম  আমি 'িযাোঁ- মানুষ’ । 
এরাই দমল ভারী। বলমত ফ মল সবাই এই দমল। মানুমষর সব গুণ তামদর মমধয আমি, 
আবার ফদাষও আমি। ফকানটাই ফবহশ না। সমান সমান। প্রকৃহত সামযাবস্থা পিন্দ কমর। 
একটা পরমাণুর কথাই ধরুন না ফকন – পরমাণুমত ফনম হটভ চামজথর যতগুহল ইমলক্ট্রন 
আমি পহজহটভ চামজথর হিক ততগুহল ফপ্রাটন আমি। িযাোঁ মানুষগুহল পরমাণুর মত।  
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    হিতীয় দমল আমি, ‘না-মানুষ’। মানুমষর ফকান হকিুই তামদর মমধয ফনই, তারা শুধু 
ফদখমতই মানুমষর মত। আসমল এরা হপশাচ ধরমনর। প্রকৃহতর সামযাবস্থা নীহত এমদর 
মমধয কাজ কমর না। এমদর মমন ফকান রকম মমতা ফনই। একটা খুন কমর এমস িাত 
মুখ ধুময় ভাত খামব, পান খামব, হস ামরট টানমত টানমত দু’একটা মজার  ল্প কমর 
ঘুমুমত যামব। তামদর ঘুমমর ফকান সমসযা িমব না। কারণ না-মানুষরা সাধারণত স্বে 
ফদমখ না। আর ফদখমলও দুিঃস্বে কখমনা ফদমখ না।’  
    ‘এই জাতীয় মানুষ তুহম ফদমখি?’  
    ‘হজ্ব ফদমখহি, এই জাতীয় মানুষমদর সমে আহম অমনকহদন হিলাম। আমরা মামারা 
সবাই এই জাতীয় মানুষ।’ 
    “বল হক?’  
    ‘আমার বড় মামা হনমজ খুন িময়হিমলন। হকন্তু ফলাকজন মাি মারার বড় ফথার হদময় 
তাোঁমক এমোোঁড় ওমোোঁড় কমর ফেমলহিল। এই অবস্থামতও হতহন মযাহজমেমটর কাি ফিথ 
ফবি কনমেসন কমর চারজন হনমদথাষ মানুষমক োোঁহসময় হদময় ফ মলন। বলমলন এরাই 
তামক ফমমরমি। ফিথ ফবি কনমেসমনর কারমণ ঐ চারজমনর যাবজ্জীবন িময় ফ মি।’ 
    ‘আচাযথ!’  
    ‘আমার ফমমজা মামা ফ াটা পাোঁমচক খুন কমরমিন। অহত ধুরের বযহক্ত। তামক ফকউ 
োোঁসামত পামরহন। বিাল তহবয়মত এখমনা ফবোঁমচ আমিন—সতুমরর উপর বয়স। ফচামখ 
ফদখমত পান না। ফকউ কামি হ ময় বসমল খুমনর  ল্প কমরন। এই  ল্প বলমত পারমল 
খুব আনন্দ পান। তাোঁর কাি ফথমকই শুমনহি মানুষ জমবি করমল কণ্ঠনালী হদময় েুস 
কমর বাতাস ফবর িয়।’ 
    ‘চুপ কর।’  
    আহম  ল্প থাহমময় ফমাবারক সামিমবর মতই পা নাচামত লা লাম। ফমাবারক সামিব 
আধমশায়া অবস্থা উমি বসমলন, হতক্ত  লায় বলমলন, ‘অবলীলায় তুহম এই  ল্প করমল। 
ফতামার খারাপ লা লনা?’ 
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    ‘না।’ 
    ‘ওমদর রক্তমতা ফতামার শরীমরও আমি।’  
    ‘তা আমি। আমার বাবা ফদমখ শুমন ঐ পহরবামর হবময় কমরহিমলন যামত আহম 
মাময়র হদক ফথমক ফতইশহট ভয়াবি ক্রমমাজম হনময় আসমত পাহর।’ 
    ‘আনমত ফপমরি?’ 
    ‘হিক ধরমত পারহি না।’  
    ‘না-মানুষমদর কথা শুনলাম। সাধু সন্নযাসীরা ফকান ফেণীর? যারা মিাপুরুষ তামদর 
দলটা হক?’ 
    ‘তারাও না-মানুষ। হপশাচ এবাং মিাপুরুষ সবাই এক দমল। এরা মানুষ নন।’  
    ‘এই জাতীয় কথাবাতথা হক তুহম সব সময় বল, না আজ আমামক বলি?’  
    ‘সব সময় বলার সুমযা  িয় না। সুমযা  িমল বলার ফচষ্টা কহর। আমার হকিু হশষয 
আমি। এরা আগ্রি কমর আমার কথা শুমন, হবশ্বাসও কমর।’  
    ‘তুহম হনমজমক ফকান দমল ফেল?’ না-মানুমষর দমল?’  
    ‘হজ্ব না। তমব না-মানুষ িবার ফচষ্টা করহি,যহদওবা জাহন ফচষ্টা কমর না-মানুষ িওয়া 
খুব কহিন। জেসুমত্র িমত িয়। আপহন ফযমন জেসূমত্র না-মানুষ।’  
    ‘হপশাচ অমথথ বলি হনশ্চয়ই।’  
    ‘হজ্ব হপশাচ অমথথই বলহি। তমব হপশাচ না-মানুষমদর একটা বড় সুহবধা িমচ্ছ এরা 
খুব সিমজই মিাপুরুষ না-মানুষ িমত পামর। িযাোঁ-মানুষরা তা কখমনাই পারমব না।’  
    ‘তুহম হক আমামক ‘প্রীচ’ করার জমনয এসব কথা বলি?’  
    ‘হজ্ব-না, আহম ধমথ প্রচারক না। আহম একজন সাধারণ ‘িযাোঁ-মানুষ’, ফয একজন 
বেুর চাকহরর জমনয মন্ত্রীর কামি ফিাটািুহট কমর। মিাপুরুষরা এই কাজ কখমনা 
করমবন না। তাোঁমদর মমতা কখমনা একজমনর জমনয না—অমনমকর জমনয। তাোঁরা 
বযহক্তমক ফদমখন না, তাোঁরা সমহস্টমক ফদমখন।’  
    ‘হিমু।’  
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    ‘হজ্ব সযার।’  
    ‘যাও বাহড় যাও। একটা কথা ফতামামক বহল—তুহম অহতশয় ধুরন্দর বযহক্ত। সূচ 
িময় ফঢাকার ফচষ্টায় আি। আমার বযাপামর এই ফচষ্টা করমব না। হশষয িবার বয়স 
আমার না। এই বয়মস ফতামার হশষয িমব এরকম মমন করার ফকান কারণ ঘমটহন। 
আল্লা,ফখাদা, পাপ, পুণয এসব হনময় আহম ফকান হদনই মাথা ঘামাইহন। ভহবষযমতও 
ঘামাব না। যাবার আম  আমরকহট কথা শুমন যাও—তুহম ফয কামজ এমসহিমল ফস কাজ 
িময় ফ মি—বেুর চাকহর িময়মি। কামজই এ বাহড়মত আর আসমব না।’  
    ‘হজ্ব আচ্ছা সযার। জহিমরর ফকান ফখাোঁজ যহদ পাই তািমল হক আসব?’  
    ‘না। তািমলও আসমব না। ভাল কথা জহিরও হক ফতামার হশষয?’  
    ‘হজ্ব না। এ পযথে মাত্র দু'জন হশষয ফপময়হি। আমার েুোমতা ভাই বাদল, তার 
তরহেনী হিপাটথমমন্টাল ফষ্টামরর ফসলস-মযান আসাদ।’  
    ‘উপমদশ ফদয়া আমার স্বভাব না। তবু একটা উপমদশ ফদই, হশমষযর সাংখযা আর 
বাহড়ও না।’  
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’  
    ‘তুহম কর হক? কাজকমমথর কথা বলহি না। কাজকমথ ফয হকিু কর না তা বুিমত 
পারহি— তারপমরও মানুষ হকিু কমর, ফসটাই জানমত চাহচ্ছ।’  
    ‘আহম ঘুমর ফবড়াই। ইন্টামরহস্টাং ফকান হকিু ফচামখ পড়মল আগ্রি হনময় ফদহখ।’  
    ‘একটা ইন্টামরহস্টাং হজহনমসর কথা বল, তািমল বুিমত পারব ফকানটা ফতামার 
কামি ইন্টামরহস্টাং ফকানটা নয়।’   
    ‘সব হকিুই আমার কামি ফমাটামুহট ইন্টামরহস্টাং লাম । তমব একটা দৃশয একবার 
ফদখমলই ইন্টামরস্ট নষ্ট িময় যায়। হিতীয়বার ফদখমত ইমচ্ছ কমর না। ফসই অমথথ সব 
ইন্টামরহস্টাং হজহনসই ফমাটামুহট ফদখা িময় ফ মি। দু’একটা বাহক। ফসগুহল ফদখা সম্ভব 
িমব বমল মমন িমচ্ছ না।’  
    ‘আমামক বল,ফদহখ আহম পাহর হক না।’  
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    ‘একটা মানুষমক যখন োোঁহস ফদয়া িয় তখন ফস হক কমর তা আমার খুব ফদখার 
শখ। অথথাৎ োোঁহসর মমি উিবার আম  ফস হক কমর তাকায়, হকভামব হনিঃশ্বাস ফনয়। 
অবধাহরত মৃতুযর কথা আমরা সবাই জাহন। হকন্তু মৃতুযেণ জাহন না বমল বযাপারটা 
বুিমত পাহর না। যহদ মৃতুযেণটা ফজমন যাই তখন হক িয় ফসটাই আমার ফদখার হবষয়।’  
    ‘মানুষমদর ফয দুহট ফেণীর কথা বলমল তার বাইমরও একটা ফেণী আমি—উোদ 
ফেণী। তুহম ফসই ফেণীর। এমন উোদ যা চট কমর ফবািা যায় না। আমার আম  হক 
ফতামামক এই কথা ফকউ বমলমি?’ 
    ‘আমার েুপা প্রায়ই বমলন?’  
    ‘তাোঁমক আমার হর ািথস ফদমব। হতহন হনশ্চয়ই তাোঁর বাহড়মত ফতামামক ঢুকমত ফদন 
না’।  
    ‘ইদাহনাং হদমচ্ছন না। তার বাহড়মত যামত না যাই ফসজমনয আহম মামস পাোঁচশ টাকা 
পাই।’  
    ‘শুমন ভাল লা ল। আচ্ছা তুহম যাও। তুহম আমার যমথষ্ট সময় নষ্ট কমরি, আর 
না।’  
 
 
 

৯  
    রাস্তায় ফনমম অমনকেণ হচো করলাম ফকাথায় যাব। রহেকমক চাকহরর খবরটা 
ফদয়ার জমনয নারায়ণ ঞ্জ যাওয়া দরকার। ফযমত ইমচ্ছ করমি না, মাথায় চাপা যন্ত্রণা 
িমচ্ছ। ভাবভহেমত মমন িমচ্ছ ভয়াংকর বযথা আবার আসমি। বযথাটা পমথর মমধয 
আমামক কাবু করার আম ই বাহড় হেমর যাওয়া দরকার। দরজা জানালা বে কমর িাণ্ডা 
ফমমিমত শুময় থাকমত িমব। মাথা ফঢমক রাখমত িমব ফভজা  ামিায়। হকিু ফখময় ফনয়াও 
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দরকার। একবার বযথা শুরু িমল চহব্বশ ঘণ্টা হকিু মুমখ হদমত পারব না। কড়া হকিু 
ঘুমমর অষুধ ফখময় হনমল িয়? এমন ফিাজ ফখমত িমব যামত চহব্বশ ঘণ্টা মরার মত 
ঘুহমময় থাহক। ঘুম ভােমল ফদখব মাথায় যন্ত্রণা ফনই। বড় ফদমখ একটা োমমথসীমত ঢুমক 
পড়লাম। 
    ‘কড়া হকিু ঘুমমর ওষুধ হদমত পারমবন?’  
    ‘োমমথহসর মািবময়সী কমথচারী হনহলথপ্ত  লায় বলল, িাক্তামরর ফপ্রহক্রপসন িাড়া 
পারব না।’  
    ‘িাক্তার এখন ফকাথায় পাব বলুন। হবরাট সমসযা—আমার এক ফিাটভাই আমি 
ফমন্টাল ফকইস। খুব তাড়াতাহড় করমল তামক ঘুম পাহড়ময় রাখা িয়। এখন খুব বাড়াবাহড় 
করমি অথচ ঘমর ওষুধ ফনই।’ 
    উনার ফপ্রসহক্রপসনটা হনময় আমসন।’  
    ‘িুমট ফবর িময় এমসহি, ফপ্রসহক্রপসমনর কথা মমন হিল না ভাই। হক ফয যন্ত্রণা 
করমি—লম্বা লাহি হনময় সবাইমক তাড়া করমি। এই সময় হক আর ফপ্রসহক্রপসমনর 
কথা মমন থামক?’  
    ‘তামক ফকান ওষুধ ফদয়া িয় ফসটা জানা দরকার না?’  
    ‘এতহদন োমমথসী চালামচ্ছন, আপহন হক িাক্তামরর ফচময় কম জামনন নাহক? এমন 
একটা হকিু হদন যামত চহব্বশঘণ্টা ঘুহমময় থামক।’  
   ‘হিপনল হনময় যান। দশ হমহলগ্রামমর চারটা টযাবমলট খাইময় ফদন। চহব্বশ ঘণ্টা 
নড়াচড়া করমব না।’ 
    ‘মমর যামব নামতা?’ 
    ‘আমর না। মানুষ মরা হক এত সিজ?’ 
    ‘খাওয়ার কতেণ পর এযাকশন িয়?’ 
    ‘আধ ঘণ্টার মমধয এযাকশন শুরু িমব।’ 
    ‘হদন তািমল চারটা হিপনল।’  
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    চারটা হিপনল োমমথসীর কমথচারীর সামমনই মুমখ হদময় হ মল ফেললাম। িাহস মুমখ 
বললাম, একগ্লাস পাহন হদন—মুখ হততা হততা লা মি। 
    ভদ্রমলাক ফকান উচবাচয করমলন না। তার ফচাখ অবহশয বড় বড় িময় ফ ল। পাহন 
এমন হদমলন। আহম এক চুমুমক পাহন ফখময় িাই তুলমত তুলমত বললাম, একটা 
ফটহলমোন করব। ফটহলমোনটা হদন। ভয় ফনই, কল হপিু পাোঁচটা কমর টাকা ফদব। 
আমার বেুমক একটা খবর হদমত িমব। ওর চাকহর িময়মি ফসই খবর। অবহশয বেুর 
বাহড়মত ফটহলমোন ফনই। ওমদর পামশর বাসায় একটা ফটহলমোন আমি—অন 
হরমকাময়ষ্ট। অথথাৎ হবনীত  লায় বলমল ওরা ফিমক ফদয়।  
    ‘ফটহলমোন তালাবে।’  
    ‘তালাবে থাকমল ফখালবার বযবস্থা করুন। যত তাড়াতাহড় করমবন ততই ভাল। 
ফবহশ ফদহর িমল আপনার ফদাকামন ঘুহমময় পড়ব। আমার িাটথ খুবই দুবথল। ফয কড়া 
ঘুমমর অষুধ খাইময়মিন – এখামনই ভাল-মন্দ হকিু িময় ফযমত পামর। তখন আপহন 
হবপমদ পড়মবন। িাক্তামরর ফপ্রসহক্রপসন িাড়া ওষুধ হদময়মিন।’  
    ভদ্রমলাক শাংহকত ভহেমত ফটহলমোন ফবর কমর হদমলন। তালাও ফখালা িল। আহম 
িায়াল করমত করমত বললাম, হমথযা কথা বলমবন না ভাই। ফিাটখাট হমথযা বলমত 
বলমত পমর অভযাস িময় যামব। একহদন ফদখমবন ক্রমা ত হমথযা বলমিন। এই ফয 
নাম্বারটা িায়াল করহি ওমদর যখন বলব পামশর বাসার রহেকমক একটু ফিমক হদন 
ওরা বলমব এখন সম্ভব িমব না। বাসায় কামজর ফলাক ফনই। ওরা একটা হমথযা কথা 
বলমব, ফয কারমণ ওমদরমক রাহজ করামনার জমনয আমামক একটা হমথযা কথা বলমত 
িমব। হমথযা হনময় আহস হমথযা । সতয জে ফদয় সমতযর। বুিমত পারমিন ফতা ভাই 
সামিব? 
    ‘িযামলা? িযামলা।’  
    ও পাশ ফথমক অল্প বয়সী ফমময়র  লা পাওয়া ফ ল। হরণহরমণ হমহষ্ট  লা, আপহন 
কামক চামচ্ছন?  
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    ‘ফতামামদর পামশর বাহড়র রহেকমক যার মা মারা ফ মিন।’  
    ‘উনামক ফতা এখন িাকা যামব না। আমামদর বাসায় এখন কামজর ফলাক ফনই। 
কামজর ফলাক কখন আসমব? অথথাৎ কখন ফটহলমোন করমল রহেকমক ফিমক ফদয়া 
যামব?’  
    ‘আমামদর কামজর ফলাকমতা িুহটমত ফদমশ ফ মি। কমব আসমব ফক জামন?’  
    ‘তািমল ফতা ফতামামদর খুব সমসযা িল।’ 
    ‘আপহন ফক?’ 
    ‘আহম একজন অকামজর ফলাক। ফশান খুহক, এই বয়মসই হমথযা কথা বলা শুরু 
কমরি ফকন? রহেকমক িাকা যামব না এটা সরাসহর বমল হদমলই িামমলা চুমক যায়। 
মািখান ফথমক হমথযা কমর কামজর ফলামকর কথা বলি।’ 
    ‘আহম ফতা হমথযা বলহি না।’  
    ‘ফবশ ধমর হনলাম হমথযা বলি না—সহতয ফতামামদর বাসায় কামজর ফলাক ফনই, 
তািমলও ফতা তুহম চট কমর তামক খবরটা হদমত পার। পার না?’  
    ‘না পাহর না। কারণ হচমকন পে। আমামক মশাহরর ফভতর থাকমত িয়।’  
    ‘খুকী, আবার হমথযা কথা বলি? একটা হমথযা বলমল দশটা হমথযা বলমত িয়। 
কামজর ফলাক হদময় শুরু কমরি—এখন চমল এমসমিা জল বসমে। আমরা খাহনকেণ 
কথা বলমল আমরা হমথযা বলমব।”  
    ফমময়টা হখলহখল কমর ফিমস ফেলল। িাহসটা শুমন ভাল লা ল। এত আেহরক 
ভহের আনন্দময় িাহস অমনকহদন শুহনহন। সমে সমে মন ভাল িময় ফ ল। মাথার যন্ত্রণা 
চট কমর খাহনকটা কমম ফ ল। আহম ফকামল  লায় বললাম, িাসি ফকন খুকী?  
    ‘আপনার পা লামী ধরমনর কথাবাতথা শুমন খুব মজা লা ল। এই জমনয িাসহি। 
আপহন ধরুন, আহম রহেক ভাইয়ামক ফিমক হদহচ্ছ।’  
    ফমময়হট আমরা খাহনকেণ িাসল। িাসমত িাসমত বলল, আমামক খুকী খুকী করমিন 
এই জমনযও খুব মজা লা ল। আহম ফমামটই খুকী না। ফমহিকযাল কমলমজ হেেথ ইয়ামর 
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পহড়। এবাং আমার সহতয সহতয হচমকন পে। বাসায় শুধু ফয কামজর ফলাক ফনই তাই 
না, ফকউই ফনই। সবাই হবময় বাহড়মত ফ মি। আমার খালাত ফবামনর হবময়। আমার 
কথা হক সহতয বমল মমন িমচ্ছ?  
    ‘িযাোঁ িমচ্ছ।’ 
    ‘ধমর থাকুন, আহম ভাইয়ামক িাকহি।’  
     ‘তামক িাকমত িমব না। তামক শুধু একটা খবর হদময় ফদমবন ফয, তার চাকহরর 
িামমলা হমমটমি। ফস ফযন কালই অহেমস যায়। আর আপহন দয়া কমর আমামক েমা 
করমবন।’  
    ‘আপনামক েমা করা িল।’  
    ফমময়টা আবামরা িাসমি। আহম ফটহলমোন হরহসভার নাহমময় রাখলাম। মাথার যন্ত্রণা 
পুমরাপুহর চমল ফ মি। আহম োমমথসীর কমথচারীর হদমক তাহকময় মধুর ভহেমত িাসলাম। 
ফস হশউমর উিল। আহম বললাম, কই ঘুম ফতা আসমি না। আমরা দুটা হিপনল হদন। 
এক গ্লাস পাহন আনুন। আমরকটা কথা ভাই সামিব, আপনার ফদাকামনই আজ ঘুমাব 
বমল হস্থর কমরহি। আপহন হক ফকান ফবি-মটি হদমত পামরন? িাক্তামরর ফপ্রসহক্রপশান 
িাড়া ওষুধ ফদয়ার হবপদ ফদখমলন? 
 
 
 

১০  
    ফমাবারক ফিামসন সামিবমক ফগ্রেতার করা িময়মি।  
    তাোঁর হবরুমে অহভমযা  গুরুতর। হনধু চবরা ী িতযা মামলা। চার বির আম র 
িতযাকাণ্ড। হনধু চবরা ীর ফিাট ভাই হনতাই চবরা ী চার বির পর ফমাবারক ফিামসনমক 
আসামী কমর মামলা কমরমি। মামলা তদমের ভার ফদওয়া িময়মি হসআইহি পুহলমশর 
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উপর। তদেকারী অহেসার সাাংবাহদকমদর বমলমিন, তদমের  হত সমোষজনক। এমন 
সব এহভমিন্স পাওয়া ফ মি যা এত সিমজ চট কমর পাওয়া যায় না। ফমাবারক ফিামসন 
সামিবমক ফজল িাজমত পািামনা িময়মি। তাোঁর জাহমমনর আমবদন নাকচ কমর ফদয়া 
িময়মি।  
    ঐ বাহড়মত আমার যাওয়া হনমষধ, তবু একহদন ফ লাম। বাহড়র ফ মট তালা িুলমি। 
হবরাট তালা। বাহড়র ফলাকজন ফকাথায় ফকউ বলমত পারল না। ফকাথায় ফ মল ফখাোঁজ 
পাওয়া যামব তাও ফকউ জামন না। মানুষজন না থাকমল অহত দ্রুত বাহড়র মৃতুয ঘমট। 
বাহড়র আমশপামশ দাোঁড়ামলই  া িমিমামনার ভাব িয়। বাহড়র সামমন পান হস ামরমটর 
ফদাকামনর ফিমলটা বলল, উনার ফদমশর বাহড়র যান। ঐখামন ফখাোঁজ পাইমবন। 
    ‘ফদমশর বাহড় ফকাথায়?’ 
    ‘কুহমল্লা।’ 
    ‘কুহমল্লার ফকাথায়?’ 
    ‘তা ফতা ভাইজান জাহন না।’ 
    ‘বাহড় তালাবে থামক, ফকউ ফখাোঁজ হনমত আমস না?’  
    ‘মন্ত্রী সামিমবর ফমময় একহদন আসহিমলন। খুব কান্নাকাহট করমলন।’ 
    ‘কমব এমসহিল?’ 
    ‘তাও ধমরন এক িপ্তা।’  
    গুলশামনর ফকান এক হক্লহনক উনার স্ত্রী হিমলন। গুলশান এলাকার যত হক্লহনক 
হিল সব ফখাোঁজলাম। ফমাবারক ফিামসমনর স্ত্রী তার ফকানহটমতই ফনই। ফকান হদন না-হক 
হিমলন ও না। এমদর ফকান ফখাোঁজ ফবর করার একমাত্র উপায় িল ফমাবারক ফিামসন 
সামিমবর সমে ফদখা করা। ফসটা হক কমর সম্ভব তাও বুিমত পারহি না। ফজলখানায় 
ফ মট হ ময় যহদ বহল–আহম প্রাক্তন মন্ত্রী ফমাবারক ফিামসন সামিমবর সমে ফদখা করমত 
চাই, তািমল তারা ফয খুব আনমন্দর সমে আমামক ফভতমর হনময় যামব তা মমন করার 
ফকান কারণ ফনই। নারায়ণ ি থানার ওহস সামিবমক ফটহলমোন করলাম। উহন যহদ 
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ফকান সািাযয করমত পামরন। ভদ্রমলাক হবমষথ  লায় বলমলন – আহম সামনয ওহস। 
আমার স্থান চুমনাপুোঁহটরও হনমচ—আর এই মামলা, রুই-কাতলার মামলা। ফদখা করমত 
পারমবন বমল মমন িয় না। 
    ‘তবু ফচষ্টা কমর ফদহখ। হক করমত িমব বলুন ফতা?’  
    ‘হনয়মকানুন আহমও হিক জাহন না। হি আই হজ হপ্রজনমক এযািমড্রস কমর দরখাস্ত 
করমত িমব। ফকন ফদখা করমত চান, আসামীর সমে আপনার সপকথ হক—সব দরখামস্ত 
থাকমত িমব। আহম ফখাোঁজ-খবর কমর একটা দরখাস্ত না িয় আপনার জবানীমত হলমখ 
হনময় আহস।’  
    ‘এতটা কষ্ট আপহন করমবন?’  
    ‘অবশযই করব। আপহন হবমকমল আপনার ফমমস থাকমবন। আহম সব চতহর কমর 
হনময় আসব। কাজ িমব হক-না তা জাহন না।’ 
    ‘আপনামক অমনক ধনযবাদ। রাহখ তািমল?’  
    ‘এক ফসমকন্ড হিমু সামিব, আপহন হক দুহমহনমটর জমনয আমার স্ত্রীমক একটু ফদখমত 
যামবন? ওমক ঢাকা ফমহিমকল কমলমজর কযানসার ওয়ামিথ ভহতথ কহরময়হি। এখন ফস 
এমকবামর ফশমষর অবস্থায় আমি। আহম হদনরাত প্রাথথনা কহর ফশষটা ফযন তাড়াতাহড় 
আমস। আহম হনমজই সিয করমত পারহি না। হিমু সামিব, ভাই যামবন? আহম আমার 
স্ত্রীমক আপনার কথা বমলহি।’  
    'আসুন এক সমে যাব।’  
    ‘ও এখন কথা বলমত পামর না। হকিু হজমজ্ঞস করমল হলমখ জবাব ফদয়।’  
    ‘আহম উনামক হক বলব?’  
    ‘আপনামক হকিু বলমত িমব না। আপহন পামশ হকিুেণ থাকমলই ওর ভাল লা মব। 
আপনার সপমকথ আহম ওমক বমলহি।’ 
    ‘হক বমলমিন?’  
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    ‘ফতমন হকিু না। বমলহি, আপহন সাধক প্রকৃহতর মানুষ। আপহন পামশ দাোঁড়ামলই 
ও সািস পামব। অনয একটা জ মত যাত্রা। ফস যামচ্ছ ও একা একা। খুব ভয় পামচ্ছ।’  
    ওহস সামিমবর  লা ধমর এল। কথা জহড়ময় এল। আহম শাে স্বমর বললাম, ওহস 
সামিব, আপহন কাোঁদমিন না-হক? সমে সমে স্বাভাহবক  লায় বলমলন, কাোঁদহি না। আমরা 
পুহলশ। এত সিমজ কাোঁদমল হক আমামদর চমল? 
    ভদ্রমহিলা ফবাধিয় ঘুমুহচ্ছমলন। ওহস সামিবমক হনময় পামশ দাোঁড়ামতই তাোঁর ঘুম 
ভােল। ভদ্রমহিলা এককামল রুপবতথী হক হিমলন না আজ তার হকিুই ফবািার উপায় 
ফনই। কুৎহসত ফচিারা। মাথায় ফকান চুল ফনই। মুমখর চামড়া শুহকময় িামড়র সমে ফলম  
ফ মি। একটা জীবে মানুষ, পমড় আমি ফনাাংরা শুকমনা মাাংমসর দলার মত। প্রকৃহত 
এর সব হকিু ফকমড় হনময়মি, হক ভয়াবি হনষু্ঠরতা। হকন্তু সব হক হনমত ফপমরমি? আহম 
ভদ্র মহিলার ফচামখর হদমক তাহকময় চমমক ফ লাম। হক সুন্দর ফচাখ শুধু পৃহথবীমত নয়, 
অনে নেত্রবিীন সমগ্র ফসৌন্দযথ এই দু'ফচামখ িায়া ফেমলমি। এত সুন্দর ফচাখ ফকান 
মানবীর িমত পামর না।  
    আহম তাোঁর ফচামখর হদমক তাহকময় িাহসমুমখ বললাম, রানু আপা, ফকমন আমিন?  
    ভদ্রমহিলা একটু চমকামলন। তারপর স্বাভাহবক িময় ফ মলন। হতহন িাসমলন। তাোঁর 
ফসই িাহস মুমখ ধরা পড়ল না, ফচামখ ধরা পড়ল। হিকহমক কমর উিল ফচাখ। আহম 
বললাম, রানু আপা, আপনার ফচাখ এত সুন্দর ফকন বলুন ফতা? এত সুন্দর ফচাখ 
মানুমষর থাকা উহচত না। এটা অনযায়।  
    ভদ্রমহিলা বাহলমশর হনচ ফথমক িাতমড় িাতমড় ফনাটবই ফবর করমলন। ফপনহসল 
ফবর করমলন। অমনক সময় হনময় হক ফযন হলখমলন। বাহড়ময় হদমলন ফসই ফলখা। 
অেষ্ট িামতর ফলখায় হতহন হলমখমিন– 
    ‘ফকমন আমিন ভাই?’  
    আহম বললাম, আহম ভাল আহি। আপহনও হকন্তু ভাল আমিন। আহম আপনার ফচাখ 
ফদমখই বুিমত পারহি। শাহররীক কষ্ট আপহন জয় কমরমিন।  
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    হতহন আবার ফনাটবই িামত হনমলন। আহম বললাম, আপা, আপনামক হকিু বলমত 
িমব না। আপনার ফচামখর হদমক তাহকময়ই আহম আপনার কথা বুিমত পারহি। আমার 
কথা হবশ্বাস িমচ্ছ না? আপহন চামচ্ছন আপহন ফযন আপনার কপামল িাত ফরমখ একটু 
প্রাথথনা কহর। হক হিক বললাম না? আহম আপনার কপামল িাত রাখহি—প্রথথনা হকন্তু 
করব না আপা। প্রথথনা আপনার প্রময়াজন ফনই।  
    তার ফচাখ হভমজ উিল। বাোঁ-মচাখ ফথমক এক ফোটা অে  হড়ময় পড়মত হ ময়ও 
পড়মি না। দীঘথ আোঁহখপল্লমবর ফকাণায় মুক্তার মত জমম আমি।  
    আহম হবহমত িময় লেয করলাম, এই মহিলার ফচামখর ভাষা আহম সহতয সহতয 
পড়মত পারহি। ঈশ্বর তাোঁর মুমখর ভাষা ফকমড় হনময় আবার হেহরময় হদময়মিন ফচামখ।  
    ভদ্রমহিলার ফচামখ খুব সুন্দর কমর আমামক বলল, ভাই, আহম সারােণ একা থাহক। 
এইটাই আমার কষ্ট, অনয ফকান কষ্ট ফনই। তুহম হক জান আহম ফযখামন যাহচ্ছ ফসখামনও 
হক আমামক একা থাকমত িমব?  
    আহম হনচু  লায় বললাম, আপা, আহম জাহন না। আহম আসমল হকিুই জাহন না। 
জানার জমনয এর কামি তার কামি যাই - তারাও জামন না। আপহন যহদ হকিু জামনন 
আমামক জাহনময় যান। 
    হতহন িাসমলন। তাোঁর ফচাখ হিকহমক কমর উিল। ওহস সামিব বলমলন, হিমু ভাই, 
আসুন আমরা যাই।  
    ওহস সামিমবর ফচাখ ফভজা। হকন্তু  লার স্বর স্বাভাহবক।  
    িাসপাতামলর বাইমর এমস আহম বললাম, আপহন হক আপনার স্ত্রীর ফচামখর ভাষা 
পড়মত পামরন?  
    ‘আম  পারতাম না, হকিুহদন িল পারহি। আম  ভাবতাম মমনর ভুল,উইশেুল 
হথাংহকাং। এখন বুিহি মমনর ভুল নয়। ফচাখ হদময় মানুষ আসমলই কথা বলমত পামর। 
হিমু সামিব।’ 
    ‘হজ্ব।’  
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    ‘অমনকহদন আপনার সমে ফদখা িমব না। আমামক বদহল করা িময়মি হচটা াাং 
হিলমিমক্ট। আহম আমার স্ত্রীর মৃতুযর জমনয অমপো করহি। ও মারা যাবার পরপরই 
চমল যাব। যহদ ফকানহদন পািাড় জেল ফদখমত ইমচ্ছ কমর আসমবন আমার কামি।’ 
    ‘আমার মমন থাকমব।’  
    ‘আপনার কা জপত্র সব চতহর কমর এমনহি। আপহন নাম সই কমর আমার কামি 
হদন, আহম জমা হদময় ফদব। তমব আমার মমন িমচ্ছ লাভ িমব না।’ 
    ‘ফচষ্টা কমর ফদহখ।’ 
    'ফদখুন, ফচষ্টা কমর ফদখুন। হকিু িমব না ফজমনও ফতা আমার ফচষ্টা কহর।’  
    ‘আপহন হক আবার িাসপাতামল যামবন?’  
    ‘হজ্ব-না। বাসায় চমল যাব। দুটা ফিাট ফিাট বাচা বাসায়। পুহলমশর ফিমলমমময় 
িওয়া সমত্ত্বও ওরা অসম্ভব ভীতু।’ 
    ‘তারা মা’ফক ফদখমত আসমত চায় না?’  
    ‘চায়। আহম আহন না। আপনার হক মমন িয় আনা উহচত?’  
    ‘ওমদর যহদ আসমত ইচ্ছা কমর অবশযই আনা উহচত। চলুন ওহস সামিব, ফকান 
একটা ফরসু্টমরমন্ট বমস এক কাপ চা খাই। চলুন।’  
    হকিুদূর এগুমতই ফরসু্টমরন্ট পাওয়া ফ ল। চা খাওয়া িল হনিঃশমব্দ। আহম কা জপত্র 
সই কমর হদলাম। ফবশ কময়কটা দরখাস্ত। একহট পাবহলক প্রহসহকউটামরর কামি, 
একটা হিআইহজ হপ্রজমনর কামি, একটা ফমাবারক সামিমবর উহকমলর কামি।  
    হতহন কা জপত্র বযাম  রাখমত রাখমত বলমলন, হিমু সামিব, আজ উহি।  
    আহম বললাম,চলুন আপনামক খাহনকটা এহ ময় হদময় আহস।  
    ‘এহ ময় হদমত িমব না। আপহন আমার জমনয অমনক কমরমিন।’  
    হতহন দ্রুত পা ফেমল অদৃশয িময় ফ মলন। 
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    দরখামস্ত ফকান লাভ িল না। অনুমহত পাওয়া ফ ল না।  
    ফজলখানা, পুহলশ, ফকাটথ-কািাহর এইসব বযাপামর হবমশষজ্ঞ িমচ্ছন আমার ফিাট 
মামা। ফিাট মামামক হচহি হলখলাম। হচহি পািাবার তৃতীয় হদমনর হদন হতহন চমল এমলন। 
আসমবন তা জানতাম। আমার প্রহত মামামদর ভালবাসা সীমািীন।  
    একটা িযাণ্ডবযা ,একটা িাতা, ব মল ভাোঁজ করা কম্বল হনময় রাতদুপুমর মামা 
উপহস্থত। এমনভামব দরজা ধাক্কামচ্ছন ফযন ফভমে ফেলমবন। ফমমসর অমধথক ফলাক 
ফজম  ফ ল। আহম িস্তদস্ত িময় দরজা খুললাম। ফিাট মামা ঘমর ঢুকমত ঢুকমত বলমলন, 
হবষয় হক ফর, আহম খুবই হচোগ্রস্ত। বাহড়মত হবরাট যন্ত্রণা—না বলমল বুিহব না। 
তারপমর ও হচহি ফপময় হস্থর থাকমত পারলাম না। শরীর ভাল? 
   ‘হজ্ব ভাল।’ 
    ‘কই, কদমবুহস ফতা করহল না।’  
    ‘আহম কদমবুহস করলাম। মামা খুহশ খুহশ  লায় বলমলন, থাক থাক, লা মব না। 
আল্লাি বাোঁচাময় রাখুক। ফতার  াময়র রেটা ময়লা িময় ফ মি। ফরামদ ফঘারাঘুহর এখনও 
িাড়হল না।  
    ‘িাত-মুখ ফধান, মামা।’  
    ‘িাত-মুখ আর ফধাব না। একবামর ফ াসল কমর ফেলব। ঘমর জায়নামাজ আমি? 
নামাজ ক্বাজা িময় ফ মি। ক্বাজা আদায় করমত িমব। নামাজ ফশষ কমর ফতার হবষয় 
হক শুনব। িামমলা বাোঁহধময়হিস?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘পুহলশী িামমলা?’  
    ‘হু।’  
    মামার মুখ আনমন্দ উজ্জ্বল িময় ফ ল। িাহসমুমখ বলমলন, ফকান হচো কহরস না। 
পুহলশ ফকান বযপামরই না। আমরা ফতা ফবোঁমচ আহি, এখমনা মহর নাই। ফতার হচহি পমড়ই 
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বুমকর মমধয ধ্বক কমর উিল। হচহি ফপলাম একটায়, চারটায় পাহড় ধরলাম। ফতার 
আহম হচল্লাহচহল্ল করমতহিল – হদলাম ধমক। ফমময় ফিমল অবস্থার গুরুত্ব বুমি না। তামক 
বললাম, অবস্থা হসহরয়াস না িমল হিমু হচহি ফলমখ? ফসহক হচহি ফলখার ফলাক?  
    মামা ফ াসল কমর জায়নামামজ বমস ফ মলন। দীঘথ সময় লা ামলা নামাজ ফশষ 
করমত। তাোঁর ফচিারা িময়মি সুহে সাধমকর মত। ধবধমব সাদা লম্বা দাহড়। ফমানাজাত 
করবার সময় টপটপ কমর তাোঁর ফচাখ হদময় পাহন পড়মত লা ল। আহম অবাক িময় এই 
দৃশয ফদখলাম। 
    ‘তারপর বল, হক বযাপার?’  
    ‘একজন ফলাক ফজলখানায় আমি মামা। ওর সমে ফদখা দরকার ফদখা করার কায়দা 
পাহচ্ছ না। দরখাস্ত কমরহি, লাভ িয়হন।’ 
    ‘খুমনর আসামী? হতনশ’ বার ধারা?’ 
    ‘ফকান ধারা তা জাহন না তমব খুমনর আসামী?  
    ‘এটা ফকান বযাপারই না। টাকা খাওয়ামত িমব। এই ফদমশ এমন ফকান হজহনস নাই 
যা টাকায় িয় না।’ 
    ‘টাকা ফতা মামা আমার ফনই।’  
    ‘টাকার হচো ফতামক করমত বলহি না-হক? আমরা আহি হক জমনয? মমর ফতা যাই 
নাই। টাকা সামথ হনময় আসহি। দরকার িমল জহম ফবমচ হদব। খুমনর মামলাটা হক 
রকম বল শুহন। আসামী িাড়াময় আনমত িমব?’ 
    ‘তুহম পারমব না মামা। ফতামার েমতার বাইমর।’  
    ‘আম  বল, তারপর বুিব পারব হক পারব না। টাকা থাকমল এই ফদমশ খুন ফকান 
বযাপারই না। এক লাখ টাকা থাকমল দুটা খুন করা যায়। প্রহত খুমন খরচ িয় পিাশ 
িাজার। পহলহটকযাল ফলাক িমল হকিু ফবহশ লাম ।’    
    আহম ফমাবারক ফিামসন সামিমবর বযাপারটা বললাম। মামা  ামল িাত হদময়  ভীর 
আগ্রি হনময় শুনমলন। সব শুমন দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, পুহলমশর সাজামনা 
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মামলা—ফপিমন আমি বড় খুোঁহট। হকিু করা যামব না। িাইবুযনাল করমল ফকান আশা 
ফনই। হসহভল ফকাটথ িমল আশা আমি। জাজ সামিবমদর টাকা খাওয়ামত িমব। আম  
জাজ সামিমবরা টাকা ফখত না। এখন খায়। অমনক জাজ ফদমখহি কাতলা মামির মত 
িা কমর থামক। ফকইস হসহভল ফকামট উিমল আমামর খবর হদময় হনময় আসহব। 
    ‘তুহম হক করমব?’  
    ‘সােী ফয কয়টা আমি সবার মমন একটা ভয় ঢুকাময় হদমত িমব। বলমত িমব 
সােী িময়মি হক জান ফশষ। এই সব কথা এরা হবশ্বাস করমব না। তখন একটামক 
ফমমর ফেলমত িমব। একটা ফশষ িময় ফ মলই বাকীগুমলা ভয় ফপময় যামব। এিাড়াও 
আমরা বযাপার আমি। তুই ফিমলমানুষ বুিহব না। তুই আমামর খবর হদস, চমল আসব।' 
    ‘মামলা ফমাকদ্দমা ফতামার খুবই ভাল লাম ?’  
    ‘এইসব ভাল লা ার বযাপার? তুই একটা িামমলায় পমড়হিস...’ 
    ‘আহম ফকান িামমলায় পমড়হন মামা।’  
    ‘ফতার ফচনাজানা একজন পমড়মি। বযাপার একই। ভাই ফবরাদার, বেু এমদর না 
ফদখমল ফদখব কামক? পাড়ার ফলাকমক ফদখব?’ 
    ‘মামা হকিু খাবমন? ফিামটল সারারাত ফখালা থামক। চলুন যাই।’ 
    ‘না হকিু খাব না।’ 
    ‘েজমরর নামাজ পমড় ঘুমাব।’  
    ‘এতেণ ফজম  থাকমবন?’ 
    ‘ফকারান ফতলাওয়াত করব, তুই ঘুমা।’  
    মামা েজমরর নামাজ পমড় হনহশ্চে মমন ঘুমুমত ফ মলন। ফভারমবলা ফজম  উমি 
ফদহখ মামা ফনই। সারাহদন অমপো করলাম। হতহন হেরমলন হিক সেযায়। আমার সমে 
একহট কথাও না বমল মা মরমবর নামাজ ফশষ কমর আমামক িাকমলন। খুহশ খুহশ 
 লায় বলমলন, বযবস্থা কমর এমসহি। কাল সকাল দশটায় ফজলম মট চমল যাহব। আর 
ফশান হিমু, আহম আর থাকমত পারব না। বাহড়মত হবরাট যন্ত্রণা ফরমখ এমসহি। 
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ফকমলাংকারী অবস্থা। হ ময় সামাল হদমত িমব। এখানকার মামলা শুরু ফিাক। তুই খবর 
হদস। খবর হদমলই চমল আসব। ফতার জমনয মনটা সবসময় কাোঁমদ।  
    আহম মামামক রামতর ফিমন তুমল হদমত ফ লাম। দু'জন েযাটেরমম দাোঁহড়ময় আহি—
 ািথ সবুজ বাহত ফদখময় হদময়মি, মামা বলমলন, তাড়াতাহড় কদমবুহস কমর ফেল। ফিন 
ফিমড় হদমব।  
    আহম কদমবুহস করমতই মামা আমামক জহড়ময় ধমর িাউমাউ কমর কাোঁদমত 
লা মলন। ফিন ততেমণ চলমত শুরু কমরমি। মামা বলমলন, থাক, বাদ ফদ। একহদন 
ফতার সামথ ফথমকই যাই। কাল রামতর ফিমন ফ মলই িমব। আসহি যখন মীরপুমরর 
মাজার শরীেটা হজয়ারত কমর যাই। খুব  রম মাজার।  
    না-মানুষমদর অেমর ভালবাসা থামক না এটা হিক না। না-মানুষমদর অেমর 
ভালবাসা তীব্র ভামবই থামক। 
 
    ফমাবারক ফিামসন সামিব আমামক ফদমখ অতযে হবহমত িমলন। হবময় ফ াপন 
করার ফকান ফচষ্টা করমলন না। তাোঁর ফচিারা খুব খারাপ িময় ফ মি। মমন িমচ্ছ সারা 
 াময় পাহন এমসমি। িামত-মুমখ পাহন এমসমি। ঘনঘন ফঢাক হ লমিন।  
    ‘হিমু, তুহম ফদখা করার বযবস্থা করমল হক কমর? কাউমকই ফতা ফদখা করমত হদমচ্ছ 
না। হততলীমকও ফদয়হন। অমনযর কথা বাদ দাও।’  
    আহম বলালম, বযবস্থা কমরহি। ফদখা করা ফকান সমসযা না। আপনার জনয 
দু’পযামকট হস ামরট এমনহি। 
    ‘থযাাংকস। ফমহন থযাাংকস। ফতামামক ফদমখ ভাল লাম ি। ঐহদন ফতামামক আমজবামজ 
কথা বমলহি। যহদ এই যন্ত্রণা ফথমক মুহক্ত পাই, যহদ ফবর িমত পাহর, ফতামামক আহম 
খুহশ কমর ফদব।’  
    ‘আহম এহমমতই খুহশ । চাচা, আপহন হস ামরট খান। আহম ফদহখ।’  
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    ‘তাও জাহন। ভাল লা মি ফতামামক ফদমখ। এখন মমন িমচ্ছ আহম এমকবামর একা 
না। একজন িমলও আমি—ফয আমার জমনয খাহনকটা িমলও অনুভব কমর। তুহম আজ 
প্রথম আমামক চাচা *ΕΤΕΙ, Iam feeling honoured.'  
    ফমাবারক ফিামসন সািমবর ফচামখ পাহন এমস ফ ল। আহম বললাম, আপহন দুবথল 
িময় পমড়মিন ফকন?  
    ‘দুবথল িময়হি কারণ নানান ধরমণর অনযায় এই জীবমন করহি। সৎ মানুষ যহদ 
িতাম দুবথল িতাম না। আহম সৎ মানুষ না। ফতামার ভাষায় আহম িহচ্ছ না-মানুষ। তমব 
এরা ফয মামলা সাহজময়মি তা হমথযা মামলা। হমথযা বমলই শাহস্ত িময় যামব। সতয 
মামলার অমনক োোঁকমোকর থামক। হমথযা মামলার থামক না। হিমু!’  
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ফতামার না-হক ইনটুযইশন প্রবল। ফতামার হক মমন িয় ওরা আমামক িুহলময় 
ফদমব?’  
    ‘আমার ইনটুযইশন কাজ করমি না।’  
    ‘আমারটাও কাজ করমি না। ফতামার মত আমার ইনটুযইশনও প্রবল। হকন্তু এখন 
হকিু করমত পারহি না। ভাল কথা, ফতামামক এখামন কতেণ থাকমত ফদমব?’ 
    ‘এক ঘন্টা।’  
    ‘গুি, ফভহর গুি। কথা বলার মানুষ ফনই। ও আচ্ছা, ফতামার ঐ বেু—ওর চাকহরটা 
িময়মি ফতা?’  
    ‘জাহন না। আহম আর ফখাোঁজ ফনইহন। ওমক খবর হদময় হদময়হি।’  
    ‘ফয চাকহরর জনয এত িামমলা করমল ফসটার ফশষ অবস্থা জানমল না?’  
    'একহদন যাব। ফখাোঁজন হনময় আসব।' 
    ‘জহিমরর ফকান ফখাোঁজ ফনই, তাই না?’ 
    ‘হজ্ব- না।’ 
    ‘হিমু।’ 
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    ‘হজ্ব।’  
    ‘ফতামার ইনটুযইশন হক বমল জহির ফবোঁমচ আমি? আমার কময়কহদন ফথমকই অনয 
রকম মমন িমচ্ছ। ফবোঁমচ থাকমল এই অবস্থায় ফস লুহকময় থাকত না। ফস তার হচহিমত 
আমামত শয়তান বমলমি। খাোঁচায় ঢুমক পড়মল শয়তান আর শয়তান থামক না। ফস 
তখন হচহড়খানার পশু িময় যায়। আহম এখন হচহড়য়াখানার হচহড়য়া।’ 
    ‘খাোঁচা ফথমক যহদ ফবর িমত পামরন তখন হক িমবন?’  
    ‘বলমত পারহি না। বলা খুব মুশহকল। ফকান হকিুই আম ভাম  বলা যায় না।’  
    ফমাবারক ফিামসন সামিব আমরকটা হস ামরট ধরামলন। ধরামত কষ্ট িল। মমন িল 
তাোঁর িাত কাোঁপমি। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আমার ফমময়টার সমে ইহতমমধয হক ফতামার ফদখা িময়মি?’ 
    ‘না। তারা ফকাথায় আমি জাহন না। আপনার বাহড় তালাবে।’  
    ও পুরামনা ঢাকায় আমি। আ ামহস ফলন। হিকানা হদহচ্ছ, একবার ফদখা করমব।’  
    ‘হকিু বলমত িমব?’  
    ‘বলমব, ভাল আহি। হচো করমত হনমষধ করমত। ফমময়টা একলা িময় ফ মি। ওর 
মামক হচহকৎসার জমনয ওর ভাইরা হসোপুর হনময় ফ মি, জান ফবাধিয়?’ 
    ‘জানতাম না, এখন জানলাম।’ 
    ‘একঘণ্টা িময় ফ মি হিমু?’ 
    ‘না, এখমনা কুহড় হমহনট আমি।’  
    ‘বল হক, এখমনা কুহড় হমহনট ? এই কুহড় হমহনট হক হনময় কথা বলা যায় বল ফতা? 
আমার আবার আমরক সমসযা িময়মি।  লা শুহকময় যায়। একটু পরপর ফঢাক হ লমত 
িয়?’  
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    ‘আপনার যহদ কথা বলমত ইমচ্ছ না িয় তািমল আহম চমল যাই। ’আচ্ছা, যাও—
আসমলই কথা বলমত ইমচ্ছ করমি না।’  
     আহম উমি দাোঁড়ালাম। ফমাবারক ফিামসন ক্লাে ভহেমত তাহকময় রইমলন। 
 
    ফিাট মামার রামতর ফিমন যাবার কথা। কাপড় পমর চতহর িময়মিন। ফবরুমত যাব, 
িিাৎ বলমলন— আচ্ছা বাদ ফদ, আমরকটা রাত ফথমক যাই। ফতার সামথ ফদখাই িয় 
না। একা একা থাহকস, বড় মায়া লাম । 
    ‘বাহড়মত হক সব সমসযা না-হক আমি।’  
    ‘থাকুক সমসযা। এক রামত হক আর িমব? ফতার সামথ  ল্পগুজবই করা িয় না।’  
    ‘ফবশ ফতা মামা, আসুন  ল্পগুজব কহর।’ 
    ‘তুই এবার একটা হবময়-হটময় কর। একা একা কত হদন থাকহব। অবহশয একা 
থাকায়ও আরাম আমি। তাই বমল সারা জীবন ফতা একা থাকা যায় না। হিক না?’ 
    ‘হজ্ব মামা হিক।’  
    ‘ফদমখ শুমন পাত্রী হিক করমত িমব। নন ফমহিক িমল ভাল িয়। এইসব ফমময় 
িামতর মুমিার মমধয থামক। যা বলহব শুনমব। পড়ামশানা জানা ফমময় খযাোঁচখযাোঁচ করমব। 
কামলা ফমময় খুোঁমজ ফবর করমত িমব। মুমখর হিহর িাোঁদ আমি হকন্তু রাং কামলা। েসথা 
ফমময়মদর ফমজাজ থামক। ধরামক সরা জ্ঞান কমর। কামলা ফমময় দশ চমড়ও শব্দ করমব 
না। ফমময় ফদখব না-হক হিমু?’  
    ‘এখন না মামা। চাকহর-বাকহর ফনই, খাওয়ামবা হক?’  
    ‘খাওয়ামনার মাহলক আল্লািপাক। ফক খাওয়ামব এই সব হনময় হচো করা মিাপামপর 
সাহমল। এই জ মতর সমস্ত পশুপাহখ, মানুষ, হজ্বন সবার খাওয়ার দাহয়ত্ব আল্লািপাক 
হনমজর িামত ফরমখ হদময়মিন। এই ধর—হপোঁপড়া, হপোঁপড়ার কখমনা খাওয়ার অভাব িয়? 
িয় না। আল্লািপাক তার খাওয়ার বযাবস্থা কমর ফরমখমিন। হপোঁপড়ার মত এত েুদ্র 
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প্রাণীর খাওয়ার বযবস্থা আমি, আর মানুমষর থাকমব না? তাই এইসব হনময় হচো কহরস 
না।’  
    ‘চাকহর-টাকহর ফিাক। তারপর ফতামামক বলব। ফমময় ফদখমত ফবহশ হদন ফতা লা মব 
না।’  
    ‘হক বহলস ফবহশহদন লা মব না? হবচার হবমবচনা আমি না? িামলর  রু আর ঘমরর 
জরু এই দুহজহনস হবচার হবমবচনা কমর আনমত িয়। চাকহর চাকহর কমর মাথা খারাপ 
কহরস না –চাকহরমত বরকত নাই। বরকত িল বযবসায়। নবীজীও বযবসা করমতন। 
ফতামক বযবসায় লাহ ময় ফদব।’  
    ‘হকমসর বযবসা?’  
    ‘কাপমড়র বযবসা। সাহুমদর বড় একটা কাপমড়র ফদাকান আমি আমামদর অিমল। 
িারামজাদামক স্ক্রু টাইট হদমতহি। এমন টাইট হদমতহি ফয জমলর দামম ফদাকান ফবমচ 
ইহন্ডয়ায় ভা া িাড়া  হত ফনই। ঐ ফদাকান ফতামক হকমন হদময় ফদব। ফদাতলা ঘর আমি। 
এক তলায় ফদাকান,ফদাতলায় তুই ফবৌ হনময় থাকহব। হক রাহজ? িাসমতহিস ফকন? 
িাহসর হক বললাম?’ 
    ‘রাস্তায় িাোঁটমত যামব মামা?’  
    ‘রাতদুপুমর রাস্তায় িাোঁটব হক জনয? ফতার এমকবামর পা মলর স্বভাব িময় ফ মি। 
দুপুর রামত রাস্তায় ফক িাোঁমট? ফচার িাোঁমট আর পুহলশ িাোঁমট; তুই ফচারও না, পুহলশও 
না। তুই খামাখা িাোঁটহব ফকন?’  
    ‘খাহনকেণ রাস্তায় না িাোঁটমল আমার ঘুম আমস না মামা। তুহম শুময় পড়। আহম 
খাহনকেণ ফিোঁমট আহস।’  
    ‘িাোঁটািাহটর একমাত্র অষুধ হববাি। হবময়র পর ফদখহব িাহত হদময় ফটমনও ফতামক 
বউময়র কাি ফথমক সরামনা যামব না। বাহিরমুখী পুরুষ বউ অেপ্রাণ িয়, শাস্ত্রকথা 
...।’  
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    পমথ ফনমমই মমন িল ফসতু ফমময়হটর সমে আজ ফদখা িমব। ফস হকিু টাকা ফেরত 
ফদবার জনয পমথ পমথ ঘুরমি।  
    অমনকেণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। ফদখা িল না। একটা ফষাল-সমতমরা বিমরর 
ফিমল এমস একসময় হজমজ্ঞস করল, সযার কাউমর খুোঁমজন? আহম বললাম, না। ফস 
বয়স্কমদর মত ভারী  লায় বলল, একটা ভাল জায় া আমি , যাইমবন? 
    ‘না।’  
    ফস তবু ফপিন িাড়ল না। আমার সমে সমে ঘুরমত লা ল। হিক পাশাপাহশ না, 
খাহনকটা দূরত্ব ফরমখ। আহম এক সময় বললাম, আমার সমে কুহড় টাকার একটা ফনাট 
আমি। ফতামার দরকার থাকমল হনমত পার। ধার হিমসমব, পমর ফেরত হদমত িমব। 
ফিমলহট ধার ফনয়ার বযাপামরও আগ্রি ফদখাল না। তমব এবার আর দুমর দুমর রইল না। 
কামি এহ ময় এল। আমরা দু’জন িাটহি। ফকউ কাউমক হচহন না। 
 
 
 
 

১১  
    আমর হিমু, ফেমজন্ট সারপ্রাইজ, এমসা এমসা।’ আহম পুমরাপুহর িকচহকময় ফ লাম। 
আমামক ফদমখ উচ্ছহসত িবার ফকান কারণ ফনই, হকন্তু বড় েুপা উচ্ছহসত। তাোঁর মুখভহতথ 
িাহস। আহম শাংহকত ফবাধ করলাম, মুমখ িাহস ফটমন এমন বললাম, আজ এক তাহরখ 
েুপা।  
    ‘অবশযই আজ এক তাহরখ। ফতামার এযালাউন্স খামম ভমর ফরমখহি। এখন বল হক 
খামব?  তবার কহে ফখমত ফচময়হিমলন হদমত পাহর হন। হদস টাইম আই িযাভ কহে। 
গুি কহে। খামব?’ 
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    ‘না।একিা কায়জ যাটি।’  
    ‘আরাম কমর ফবাস। মমন িমচ্ছ অমনকহদন পর ফতামামক ফদখহি।’ 
    ‘আপনামক এমত খুহশ খুহশ লা মি ফকন?’ 
    ‘খুহশ খুহশ লা মি?’ 
    ‘িযাোঁ।’  
    ‘খুহশর কারণ ঘমটমি। কারণটা বলার আম  ফতামার উপর ফয এমবারম া হিল তা 
উহিময় ফনয়া িল ফনা এমবারম া। ইমচ্ছ করমল তুহম এখন আমার বাহড়মত ফযমত পার। 
এজ এ মযাটার অব েযাক্ট আমামদর সমে বাস করমত পার। এক কাজ করমত পার, 
আজই আস। সেযার পর আস। হিনার কর আমামদর সমে।’ 
    ‘হিক আমি েুপা, যাব। এখন যাই।’  
    বড় েুপা হবহমত িময় বলমলন, এমবারম া হক জমনয উহিময় ফদয়া িল জানমত 
চাচ্ছ না? 
    ‘না।’ 
    ‘আশ্চযথ বযাপার! সামানয ফকৌতুিলও হক ফবাধ করি না?’  
    ‘এমবারম া ফনই। এটাই বড় কথা। ফকন ফনই তা হনময় মাথা ঘামামত চাহচ্ছ না।’  
    ‘ফবাস ফতা। বহল হক জমনয এমবারম া বাহতল িময়মি।’  
    ‘সেযামবলা যখন ফখমত যাব তখন শুনব।’  
    ‘আিা এখহন ফশামনা। ফতামার ফকৌতুিল না থাকমত পামর, আমার বলার আগ্রমির 
দাম ফদমব না? আরাম কমর ফবাস। ফতামার পা উহিময় বসার অভযাস। পা উহিময় ফবাস। 
কহে খাও। এই কহেটা ফতামার জমনযই আনামনা। ঐহদন কহে ফখমত চাইমল –হদমত 
পারলাম না।’  
    আহম বসলাম। আনহন্দত মানুমষর মুমখর হদমক তাকামনাও আনন্দময় বযাপার। 
েুপামক ফদমখ ভাল লা মি। তািাড়া মুমখ যাই বলুন, আমামক ফবশ পিন্দ কমরন। 
    ‘হিমু।’ 
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    ‘হজ্ব।’  
    ‘বাদল বমল ফতামার নাহক অমনক েমতা-টমতা আমি। বল ফদহখ আহম হক জমনয 
খুহশ?’  
    ‘বাদল সপমকথ আপনার দুিঃহশ্চো দূর িময়মি বমলই আপহন খুহশ ও ফদমশর বাইমর 
চমল যামচ্ছ। খুব সম্ভব আমমহরকা।’  
    েুপা অমনকেণ িতভম্ব িময় তাহকময় ফরইমলন। িতভম্ভ ভাব খাহনকটা কাটার পর 
হবড় হবড় কমর বলমলন, আসমলই ফতামার েমতা আমি। ইময়স, ইউ িযাভ পাওয়ার। 
বাদল ভুল বমলহন। আহম ইমমপ্রসড়। থমরাহল ইমমপ্রসড়।  
    েুপা ফঘার-লা া ফচামখ তাহকময় আমিন। আহম তাোঁর ফঘার অমনকখাহন কাহটময় হদমত 
পাহর। বাদল বাইমর চমল যামচ্ছ এটা বলার জমনয ফকান েমতার প্রময়াজন িয় না। 
আহম অনুমান ফথমক বমলহি। ফযমিতু েুপা আমার উপর ফথমক এমবারম া তুমল হনমচ্ছন 
ফসমিতু আহম ধমর হনময়হি বাদলমক হনময় তাোঁর আর ভয় ফনই। আমমহরকা যাত্রার 
বযাপারটাও সিজ অনুমান –বাদমলর বড়মবান হরহনহক আমি আমমহরকায়। ফসই বযবস্থা 
কমরমি। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব েুপা।’ 
    ‘আহম সহতয অবাক িময়হি। সুপারনযাচারাল পাওয়ার তািমল মানুমষর আমি!’ 
    ‘তা আমি।’ 
    ‘ভহবষযৎ তুহম হক হকিু বলমত পার?’ 
    ‘সবাই খাহনকটা পামর।’  
    ‘না না, সবাই পামর না। এটা সবার পারার বযাপার না। আচ্ছা আমার ভহবষযৎ হক 
বল ফতা?’  
    ‘আপনার ভহবষযৎ খুব ভয়াবি।’  
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    েুপা িকচহকময় ফ মলন। চট কমর তাোঁর ফচাখ বড় বড় িময় ফ ল। হতহন জড়ামনা 
 লায় বলমলন, ফকন?    
    ‘আপনার জীবন িমব হনিঃসে। প্রচুর মদযপান করমবন। দু’বিমরর মাথায় বড় 
ধরমনর ফোক িমব। যহদ ফবোঁমচ যান তািমলও সমসযা। েুপুর সমে হখহটহমহট ফলম ই 
থাকমব। ফশষটায় এমন দাোঁড়ামব ফয দুজন থাকমবন দু’বাহড়মত।’ 
    ‘এসব তুহম হক বলি?’ 
    ‘যা ঘটমব তাই বলহি েুপা।’ 
    ‘ফতামার আধযাহত্মক েমতা ফথমক বলি না অনুমান করি?’  
    ‘আধাহত্মক েমতা ফথমক বলহি, তমব লহজকও এমক সামপাটথ করমব। ফমময় কামি 
ফনই, ফিমলও চমল যামচ্ছ। হনিঃসে িওয়াটা ফতা স্বাভাহবক। সামমনর বির হরটায়ার 
করমিন। কামজই ফমজাজ থাকমব খারাপ। এহমমতই আপহন হস ামরট ফবহশ খান। তার 
পহরমাণ আমরা বাড়মব। হনিঃসেতার দূর করার জমনয মদযপামনর মাত্রা ফদমবন বাহড়ময়। 
ফোক িমব। যতই হদন যামচ্ছ, েুপুর সমে ততই আপনার দুরুত্ব বাড়মি। ফযমিতু বাহড় 
িাড়াও ঢাকায় আপনার একহট এপাটথমমন্ট আমি, কামজই অনুমান করহি ফশমষর 
ভয়াংকর হদনগুহলমত দুজন থাকমবন দু’জায় ায়।’  
    কহে চমল এমসমি। েুপা শুকমনা মুমখ কহের ফপয়ালার চুমুক হদমচ্ছন। েুপার 
মুমখর ভাব ফদমখ আমার মায়াই লা ল। আহম কহে ফশষ কমর উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত 
বললাম, এতটা মন খারাপ করার হকিু ফনই েুপা। আম ভাম  সমসযা জানা থাকমল 
সমসযা এড়ামনা যায়।  
    েুপা  ম্ভীর  লায় বলমলন, তুহম যা বলি তাই িমব। আহম সমসযা এড়ামত পারব 
না। আমার ফসই েমতাই ফনই। তুহম ফতা খবর রাখ না, মদযপান হতনগুণ ফবমরমি। 
এখন ফরাজই খাই। েুপুর সমে বাকযালাপ সাতহদমনর ফভতর দুহদনই থামক বে। তুহম 
এমসা, আজ সেযায় কথা বলব।  
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    েুপার বাহড়মত যাবার আম  আম  পুরামনা ঢাকায় ফ লাম। অমনক ফখাোঁজাখুোঁহজর পর 
হততলী ফয বাহড়মত থামক ফসটা ফবর করলাম। ভেুর দশার এক ফদাতলা বাহড়। 
আধঘণ্টার মত কড়া নাড়ার পর বুমড়া মত এক ফলাক ফবর িময় এমলন। আহম হততলীর 
সমে ফদখা করমত চাই শুমন হতহন খুবই সমন্দিজনক ফচামখ আমামক ফদখমত লা মলন।  
    ‘হততলী এ বাহড়মত থামক আপনামক ফক বলল?’ 
    ‘তার বাবা বমলমিন।’ 
    ‘হতহন বলমবন হকভামব? হতহন ফতা ফজমল।’  
    ‘বযাখযা করমত িমল অমনক সময় লা মব। আপহন হততলীমক দয়া কমর বলুন হিমু 
এমসমি।’  
    ‘আপহন ফকামথমক এমসমিন?’ 
    ‘এতসব জানার ফকান দরকার ফনই। আমার নাম বলমলই িমব।’ 
    ‘হক নাম বলমলন?’ 
    ‘হিমু। হিমালয়।’ 
    ‘দাোঁড়ান এইখামন।’  
    আহম বারান্দায় দাোঁহড়ময় রইলাম ভদ্রমলাক ফভতমর ঢুমক দরজা বে কমর হদমলন। 
ফনমম এমলন প্রায় সমে সমেই। হবরস মুমখ বলমলন, হততলী বমলমি ফদখা িমব না। 
    ‘আপহন হক আমার নাম বমলহিমলন?’ 
    ‘বমলহিলাম।’ 
    ‘গুবমলট পাকনহন ফতা। একটা বলমত হ ময় আমরকটা বমলনহন ফতা?’  
    ‘বমলহি হিমু ফদখা করমত চায়। হিমালয়।’ 
    ‘আচ্ছা হিক আমি।’  
    ভদ্রমলাক ফভতমর ফথমক দরজা বে কমর হদমলন। আহম দাোঁহড়ময় রইলাম। ফকন 
জাহন মমন িমচ্ছ ভদ্রমলাক আবার দরজা খুমল বলমবন—অপ্রস্তুত  লায় বলমবন, 
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আপনামক বসমত বমলমি। ইনটুযইশন কাজ করল না। আধঘণ্টা দাোঁহড়ময় থাকার পমরও 
দরজা খুলল না।  
    েুপার পুমরা বাহড় অেকার। ফপামচথও আমলা ফনই। বযাপার হক হকিুই বুিমত পারহি 
না। ফ ট খুমল অহনহশ্চত ভহেমত ফভতমর ঢুকলাম। মমন িমচ্ছ বাহড় খাোঁ খাোঁ করমি। ফকউ 
ফনই। বারান্দায় পা হদমতই েুপা বলমলন, এমসা হিমু, ফতামার জমনযই অমপো করহি। 
    ‘বাহড় অেকার ফকন?’  
    ‘বুিমত পারহি না। সব বাহড়মত ইমলকহিহসহট আমি, শুধু এখামনই ফনই। ফকান 
মামন িয় বল ফতা? ইমলহিহসয়ানমক খবর হদময়হিলাম—ফস বলল কাট-আউট চুহর িময় 
ফ মি। কাট-আউট ফকান বাহড়মত চুহর িয়? ফচার কাট-আউট হদময় হক করমব বল 
ফদহখ?’  
    ‘কাট-আউট লাহ ময় হদমলই িয়।’  
    ‘এখামন ফযসব পাওয়া যায় ফসগুহল হেট কমর না। বযাাংকক ফথমক এমনহিলাম। 
ড্রাইভারমক পাহিময়হি খুোঁমজ ফদখমত ফকাথাও পায় হকনা।’ 
    ‘বাহড়মত ফকউ ফনই?’  
    ‘ফতামার েুপু ফনই। সমানয একটু আগুথমমন্ট িময়মি। সুটমকস গুহিময় সেযামবলা 
চমল ফ ল।’  
    ‘ফ মিন ফকাথায়?’  
    ‘বমল ফ মি ফিামটমল হ ময় উিমব। যন্ত্রণা আর সিয িমচ্ছ না। ইট ইজ িাই টাইম 
দযাট সামহথাং িযাজ টু হব িান। মমন িয় না এই মহিলার সমে বাস করমত পারব।’ 
    ‘বাদল বাহড়মত ফনই?’ 
    ‘আমি। ঘমর বমস হক সব ফযন করমি। ফ ামদর উপর হবষ ফোোঁড়া।’  
    ‘আহম ওর সমে একটু  ল্প কমর আহস েুপা। অমনক হদন কথা িয় না।’  
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    ‘যাও। ও, আমরকটা কথা, ফতামামক হিনামরর হনমন্ত্রণ কমরহিলাম, সহর, এবাউট 
দযাট হকিু রান্নাই িয় হন। কামজর ফমময় দু'জন আমি, ওরা রাোঁধমত পারত। ফতামার 
েুপু তামদর হনমষধ কমর 
 
 
 
 
হদময়মি। দু’জনমকই িুহট ফদয়া িময়মি।’  
    ‘এটা ফকান সমসযা না েুপা। পাউরুহট আমি ফতা, ঐ ফখময় ফনব।’  
    ‘পাউরুহট ফখমত িমব না। ড্রাইভারমক বমলহি যা পায় হনময় আসমত। বাদমলর সমে 
কথাবাতথা যা বলার বমল তুহম িামদ চমল এমসা।’ 
 
    বাদমলর ঘমর হঘময়র প্রদীপ জ্বলমি। প্রদীমপর সামমন ফস পদ্মাসন িময় বমস আমি। 
তার পরমণ ফ রুয়া চাদর। 
    ‘িমচ্ছ হক এসব?’  
    ‘মনটা হস্থহত করার ফচষ্টা করহি। তুহম বমলহিমল না—মন হবহেপ্ত িমল প্রদীমপর 
হদমক তাহকময় মন হস্থহত করা যায়।’ 
    ‘বমলহিলাম নাহক।’ 
    ‘হক আশ্চাযথ না বলমল আহম জানব ফকামথমক?’ 
    ‘মন হক খাহনকটা হস্থহত িময়মি?’ 
    ‘বুিমত পারহি না হিমুদা। এমসা ঘমর এমসা।’ 
    ‘ফতার সাধনায় হবঘ্ন িমব না ফতা?’ 
    ‘হক ফয তুহম বল।’ 
    ঘমর ঢুকমত ঢুকমত আহম বললাম, কাট-আউট তুই-ই চুহর কমরহিস?  
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    বাদল হবহমত িময় বলল, হক কমর বুিমল? ও আচ্ছা, তুহম ফতা বুিমবই। ঘর 
পুমরাপুহর অেকার না করমল প্রদীমপর আমলা েষ্ট ফবািা যায় না। এইজমনযই কাট-
আউট খুমল ড্রয়ামর ফরমখহি। ভাল কহরহন হিমুদা?  
    বাদল উজ্জ্বল ফচামখ তাহকময় আমি। আহম দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, হিকই 
আমি। শুনলাম তুই আমমহরকা যাহচ্ছস? বাদল িাসল। 
    ‘হক পড়হব ফসখামন?’ 
    ‘আমমহরকা ফ মল তমব ফতা পড়ব?’ 
    ‘যাহচ্ছস না?’ 
    ‘তুহম পা ল িমল হিমুদা? আহম আমমহরকা যাব ফকন?’ 
    ‘তািমল যাওয়া িমচ্ছ না?’  
    ‘অেমকাসথ না এহমমত অবহশয কাউমক হকিু বলহি না। সবাই ভাবমি আহম যাহচ্ছ। 
কামজই আমামক ফকউ ঘাটামচ্ছ না। যা ইচ্ছা করমত পারহি। হিমুদা, আহম এইখামনই 
থাকব।’ 
    ‘েুপা-েুপু মমন কষ্ট পামবন।’ 
    ‘আহম চমল ফ মল আমরা কষ্ট পামবন।’  
    ‘তা হিক। তমব হনমজর জীবন হনময়ও ফতা ভাবমত িমব। বড় িময় হক করহব?’  
    ‘তুহম যা করি আহম তাই করব। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। হিমুদা, এখন তুহম আমামক 
মন হস্থহত করার ফকৌশলটা ভালমত হশহখময় দাও। প্রদীপটা শুধু কাোঁপমি। দরজা জানালা 
বে কমর ফদব। পদ্মসনটা হক হিকমত িময়মি?’  
    ‘সবই হিক আমি। দরজা ফখালা রাখাই ভাল। এমত শরীর িাণ্ডা থাকমব।’  
    ‘চাদরটা খুমল খাহল  া িব?’  
    ‘ফরশমী কাপড়  াময় থাকমল ভাল? ফতার মটকা পাঞ্জাহব আমি না? ঐ একটা পমর 
ফন।’  
    ‘ভাহ যস তুহম এমসহিমল হিমু দা। তুহম না এমল হক ফয িত।’  
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    ‘তুই সাধনা চাহলময় যা আহম েুপার সমে ফদখা কমর আহস।’ 
    ‘না না, তুহম এখামন বস।’ 
    ‘এখামন বসমল িমব হক কমর? তুইমতা এখন সাধনা করহব।’  
    ‘ও আচ্ছা, তাও ফতা কথা। আচ্ছা তুহম যাও।’  
    যা ফভমবহিলাম, তাই। বড় েুপা পামনর যাবতীয় আময়াজন হনময় িামদ বমসমিন। 
আইসবমে বরে। িাল মহরচ মাখামনা হচনা বাদাম। হতহন বমস আমিন শীতল পাহটমত। 
হিক বমস ফনই – আধমশায়া িময় আমিন।  
    ‘বস হিমু। ফতামার েুপু চমল যাওয়ার একহদমক ভাল িময়মি। কযাট কযাট কমর 
কথা শুনামব না। মুখ  ম্ভীর কমর থাকমব না। পুমরা ফবাতল ফশষ করমলও কামরা হকিু 
বলার ফনই।’  
    ‘পুমরা ফবাতল ফশষ করমবন?’  
    ‘না। শরীমর সিয িয় না। পাোঁচ ফপম র ফবহশ এখন আর পাহর না। এর কম িমল 
ঘুমমর অসুহবধা িয়। ফবহশ িমল বহম বহম ভাব িয়।’ 
    ‘আপহন হক হনয়হমতই পাোঁচ কমর চালামচ্ছন?’  
    ‘কাল একটু ফবহশ িময় ফ ল। দশ ক্রস কমর ফেললাম। তারপর বহম টহম কমর 
ফকমলাংকারী অবস্থা। তমব কাল ঘুম খুব ভাল িময়হিল। এক ঘুমম রাত কাবার। এখন 
বল হিমু তুহম ফকমন আি?’ 
    ‘ভাল।’  
    েুপা গ্লামস লম্বা চুমুক হদমত হদমত বলমলন,ফনশাটা হিকমত ধরুক, তারপর িায়ার 
হেলসহে হনময় আলাপ করব। মমনর তরল অবস্থায় িায়ার হেলসহে হনময় আলাপ 
করমত ভামলা লাম । আচ্ছা, তুহম হক মওলানা জালালুহদ্দন রুমীর কহবতা পমরি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আহমও পহড়হন। শুমনহি – উহন মদযপান হনময় অমনক ভামলা ভামলা কথা হলমখমিন। 
ভামলা কাজ করমলও ফলামক ভামলা কথা বমল না। মদযপান ফতা ফকামনা ভামলা কাজ 
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না। এই হনময়ও একটা ফলাক ভামলা কথা বলমব ভাবাই যায় না। পমড় ফদখা দরকার। 
হক বল হিমু?’  
    ‘আপহন ফদহখ দ্রুত চাহলময় জামচ্ছন েুপা।’ 
    ‘প্রথম হতনটা অহত দ্রুত ফখমত িয়। তারপর ফিা- হস্টহি িময় ফযমত িয়। এটাই 
হনয়ম।’ 
    ‘আজমক আপহন পাোঁমচর ফভতর থাকমবন, না সীমা অতক্রম করমবন।’ 
    ‘ফতামার েুপু ফনই। সুমযা  যখন পাওয়া ফ মি িা িা িা – সীমা অহতক্রম করার 
আনন্দ আমি হিমু। আনন্দ আমি বমলই সবাই সীমা অহতক্রম করমত চায়। অবহশয 
আমামদর িহল-বুমক সীমা অহতক্রম করমত হনমষধ করা িময়মি। িা িা িা।’  
    ‘আপহন শুধু শুধু িাসমিন েুপা।’ 
    ‘শুধু শুধু িাসহি নাহক? যা ভাবি তা না। এখমনা ফনশা িয় হন। আনমন্দ িাসহি। 
ফতামার েুপু বাহড়মত ফনই এইজনয আনন্দমবাধ িমচ্ছ। আই ফিট হদস উইমযান। সারা 
জীবন ফিট কমরহি, মুমখ কখমনা হবহলহন। ভদ্রতা কমর হবহলহন। আজ ফতামামক 
বললাম।’ 
    আহম তাহকময় আহি। মমন িমচ্ছ অেকামরও েুপার ফচাখ চকচক করমি। হবড়ামলর 
ফচামখর মত জ্বলমি। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘মামি মামি এ মহিলামক খুন কমর ফেলমত ইচ্ছা কমর। আমামক খুহশ করার জনয 
ফস আবার কখমনা কখমনা আহ্লাদী ধরমনর কথা বমল। আহম মমন মমন বহল—“চুপ 
িারামজাদী”। হকন্তু বাইমর এমন ভাব ফদখাই ফযন বড় আনহন্দত।’ 
    ‘েুপু হক আপনামক পিন্দ কমরন?’ 
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    ‘ফক জামন কমর হক-না। হু ফকয়ারস? বুিমল হিমু, আমার জীবনটা আহম নষ্ট কমর 
ফেমলহি। ফতইশ বির এমন একজন মহিলার সমে কাটালাম যামক আহম সিযই করমত 
পাহরনা।’ 
    ‘েুপা আর খামবন না। আপহন হিকমমতা কথা বলমত পারমিন না। কথা জহড়ময় 
জামচ্ছ।’ 
    ‘কথা জড়ামল হকিু আমস যায় না। কী বলহি তা বুিমত পারি ফতা? বুিমত পারমলই 
িমলা। একটু সমর বস। িিাৎ কমর বহম-টহম িময় ফযমত পামর। হক ফযন ফতামামক 
বলহিলাম—হক পহরমাণ ঘৃণা ফতামার েুপুমক কহর ফসটা বযাখযা করহিলাম। উদািরণ 
হদমল তুহম বুিমব। উদািরণ না হদমল বুিমব না। চার বির আম র কথা। অহেমস 
ফ হি, হরনহক কাোঁদমত কাোঁদমত ফটহলমোন কমরমি। হিম ভাজমত হ ময় না-হক তার মার 
শাহড়মত আগুন ফলম  ফ মি। সমস্ত শরীর পুমড় ফ মি। খবরটা শুমন এমন একটা 
আনন্দ িল, ফতামামক হক বলব হিমু। বারবার মমন িমত লা ল, আপদ ফ মি, আপদ 
ফ মি। বাোঁচলাম, বাোঁচলাম। ভাহ যস মানুমষর মমনর কথা ফকউই বুমি না। মমনর কথা 
বুিমত পারমল হবরাট ফকমলাংকারী িময় ফযত। মমনর কথা বুিমত পামর না বমল ফকউ 
হকিু বুিল না। আহম এমন একটা ভাব করলাম ফয মমনর দুিঃমখ মারা যাহচ্ছ। সারা 
রাত না ঘুহমময় ফতামার েুপুর পামশ বমস থাহক। িা-িা-িা।’ 
    ‘েুপা। ’ 
    ‘বল।’  
    ‘বাহলমশ মাথা ফরমখ শুময় পড়মল ফকমন িয়? আপহন ফযভামব মাথা দুলামচ্ছন তামত 
মমন িয়...’  
    ‘মাতাল িময় ফ হি বমল ভয় পাচ্ছ? ফমামটই না। মাতাল িমল ‘িাবল-হভসন’ িয়। 
সব হজহনস দুটা কমর ফদখা যায়। আহম হকন্তু একটাই হিমু ফদখমত পাহচ্ছ। ওনহল ওয়ান 
হিমু। বড় আনন্দ লা মি। সহতয কথা বলার আনন্দ।’ 
    ‘আপহন হকন্তু েুপা সহতয কথা বলমিন না?’ 
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    ‘সহতয বলহি না।’  
    ‘এক হবনু্দও না। েুপুর  া যখন আগুমন পুমড় ফ ল তখন আপহন ভয়াংকর মন 
খারাপ কমরহিমলন।’ 
    ‘ফতামার তাই ধারণা?’ 
    ‘িযাোঁ।’  
    ‘ওটা হিল অহভনয়। আহম ফতামামদর আসাদুজ্জামান নুমরর ফচময় অমনক ভাল 
অহভনয় জাহন। ওই িা লা দাহড়মক আহম অহভনয় ফশখামত পাহর। িা-িা-িা।’  
    ‘আপহন তািমল ফজমন শুমন এমন ভয়াংকর জীবন যাপন করমিন ফকন?’  
    ‘উপায় ফনই বমলই করহি।’ 
    ‘উপায় ফয এমকবামর ফনই তাই-ই বা বলমিন ফকন?’ 
    ‘উপায়টা হক?’  
    ‘এক সকালমবলা ঘুম ফথমক উমি িাত-মখ ধুমবন। নাশতা খামবন, চা খামবন। 
পরপর দু’কাপ চা, দুটা হস ামরট। তারপর হশষ হদমত হদমত ঘর ফথমক ফবর িমবন। 
একটা হরকশা ফনমবন। পাোঁচ টাকার হরকশা যতদূর ফযমত চায় ততদূর যামবন। তারপর 
হরকশা ফথমক ফনমম িাোঁটমত শুরু করমবন। িাোঁটমতই থাকমবন। িাোঁটমতই থাকমবন। মামি 
মামি হবোমমর জমনয থআমমত পামরন। হকন্তু কখমনাই ফপিমনর হদমক তাকামবন না।’ 
    ‘কতহদন িাোঁটব?’  
    ‘পাোঁচ বির দশ বির, কুহড় বির। হনভথর কমর কতহদন আপহন বাোঁচমবন তার উপর।’  
    ‘হিমু, তুহম আসমলই পা ল। খারাপ ধরমনর পা ল। এ ফিনজারাস ফমি মযান। 
ফিনজারাস বলহি কারণ ফতামার আইহিয়া আমার পিন্দ িময়মি।’  
    ‘পিন্দ না-িবার কারণ ফনই েুপা। এই পৃহথবী, এই হবশ্বব্রহ্মাণ্ড ফকানটাই হস্থর না। 
সব হকিু প্রচণ্ড  হতময়। ইমলকিন ঘুরমি হনউহক্লয়ামসর চারহদমক, হনউহক্লয়াস ঘুরমি, 
চন্দ্র-সূযথ-গ্রি-নেত্র ঘুরমি। িায়াপথ িুমট িুমট যামচ্ছ। শুধু মানুষ িাোঁটা বে কমর 
হদময়মি। এক সময় হকন্তু মানুষও ঘুমর ফবড়ামতা যাযাবমরর মত এক জায া ফথমক 
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আমরক জায় ায় ফযত। পাহখমদর ফদখুন, তারা মিাসমুদ্র উমড় পার িয়। শীমতর ফদশ 
ফথমক আমস  রমমর ফদমশ। আবার উমড় যায় শীমতর ফদমশ। সারােণই উড়মি। 
সমুমদ্রর মামির িাোঁকও তাই কমর। মানুমষরও তাই করা উহচত।’  
    ‘তাই করমল আজমকর সভযতা, আজমকর জ্ঞান-হবজ্ঞামনর হক িত।’  
    ‘এইসমবর প্রময়াজন ফনই েুপা?’ 
    ‘প্রময়াজন ফনই?’ 
    ‘না–From dust I have come, dust I will be.’ 
    ‘তুহম পা ল হিমু। পা ল। বে উোদ।’  
    ‘আমরা সবাই পা ল েুপা। পৃহথবীটাই একটা মযাি িাউস। আহম আজ উহি, মাথা 
ধমরমি। ঘমর হ ময় শুময় থাকব।’ 
    ‘এেুহণ খাবার হনময় আসমব।’  
    ‘আসুক। আমার ফখমত ইমচ্ছ করমি না। মাথা ধরমল আহম হকিু মুমখ হদমত পাহর 
না।’  
 
    ঘমর হেরলাম অমনক রামত। বাময়জীদ সামিব আমার ঘমরর সামমনর ফমাড়ায় একা 
একা বমস আমিন। আহম বললাম, এত রাত পযথে ফজম  বমস আমিন, হক বযাপার 
বাময়জীদ সামিব?  
    বাময়জীদ সামিব নরম  লায় বলমলন, একটা ভাল খবর হিল।এত আনন্দ িমচ্ছ, 
আপনামক খবরটা না হদময় ঘুমুমত পারহি না। 
    ‘ফমময়র হবময় হিক িময় ফ মি?’ 
    ‘হজ্ব। আপহন ফযমন বমলহিমলন হিক ফস রকম ফিমল। চাকহর কমর। ফদশ ফথমক 
ফদমশ ঘুমর ফবড়ায়।’ 
    ‘খুব ভাল খবর বাময়জীদ সামিব।’  
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    ‘আপনার জনযই িময়মি। ফিমলর একটা িহব আমি আমার কামি। িহবটা হক একটু 
ফদখমবন?’  
    ‘অনয একহদন ফদখব। আজ প্রচণ্ড মাথা ধরমি। অবহশয িহব ফদখার দরকার ফনই। 
আহম জাহন ফিমল সুন্দর। সুন্দর না?’  
    ‘রাজপুমত্রর মত ফিমল। সব আপনার জমনযই িময়মি। সব আপনার জমনয। আহম 
জানতাম িমব। ফযহদন আপনামক বমলহি ফসহদনই আহম জাহন। ফমময়মক হচহিও 
হলখলাম।’  
    বাময়জীদ সামিব ফচাখ মুিমিন। 
    দুিঃমখ মানুষ কাোঁমদ, আবার আনমন্দও কাোঁমদ। আনমন্দ মানুষ িামস আবার প্রবল 
দুিঃমখও মানুষ িামস। এখান ফথমক আমরা হক এই হসোমে আসমত পাহর – আনন্দ 
এবাং দুিঃখ আলাদা হকিু না?  
    প্রচণ্ড মাথা ধমরমি, হকিু ভাবমত পারহি না।  
    বাময়জীদ সামিব েীণ  লায় বলমলন, আপহন শুময় থাকুন, আহম একটু িাওয়া 
কহর।  
    ‘আপনামক হকিু করমত িমব না। দয়া কমর আমামক একা থাকমত হদন।েজ।’  
    ঘমর হক ঘুমমর অষুধ আমি? এক াদা হিপনল ফখময় শুময় থাকব। মাথার যন্ত্রণার 
মুমখামুহখ িমত 
চাহচ্ছ না। 
 
    মাথার যন্ত্রণায় খুব কষ্ট ফপলাম। এই যন্ত্রণা দীঘথ হদন আমামক আচ্ছন্ন কমর রাখল। 
হদন এবাং রাহত্রর বযবধান মুমি ফ ল। মমন িত সব সময় হদন, সব সময় রাত। ফমস 
ফথমক তারা আমামক িাসপাতামল হনময় ভহতথ কহরময় হদল। িাসপাতামলর ওয়ািথহট 
হবশাল। রু ীরা শুময় আমি। আহমও তামদর সমে শুময় আহি। স্থান কাল সমপমকথও 
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হবভ্রমমর মত িল। এই মমন িয় িাসপাতাল , এই মমন িয় িাসপাতাল নয় স্টীমামরর 
ফখালা ফিক। হসহট বাহজময় স্টীমার চলমি। আমরা খুব দুলহচ।  
    ক্রমা তই ফলাকজন আসমি আমামক ফদখমত। এগুহল মমন িয় হবভ্রম। মহস্তষ্ক 
কল্পনা কমর হনমচ্ছ। বড় মামামক একহদন ফদখলাম। হতহন আমার সারা  াময় িাত 
বুহলময় হদমচ্ছন। হবড় হবড় কমর বলমিন—এহক সমসযা বাধাহল ফতা। এই দৃশয অবশযই 
হবভ্রম। বড় মামা মারা ফ মিন অমনকহদন আম ।  
    এক  ভীর রামত রূপামক ফদখলাম। ফস রা ী-মচামখ আমার হদমক তাহকময় বলমি 
–কত কষ্ট কমর ফতামার হিকানা ফবর কমরহি তা হক তুহম জান? আহম ফতামামক 
িাসপাতামল রাখব না, বাহড়মত হনময় যাব। 
    ‘ফতামার বাবা-মা–তাোঁরা হক বলমবন?’ 
    ‘যা বলার বলুক।’  
    একহদন ফসতু এল এক িাজার টাকা সমে হনময়। তার মুখ শুকামনা। ফস লহজ্জত 
ও হবব্রত। মাথা হনচু কমর অমনকেণ বমস রইল। তারপর বলল, আপনার টাকাটা হনময় 
এমসহি। এটা হক বাহলমশর হনমচ রাখব? 
    ‘রাখ?’  
    ‘আহম যহদ খাহনকেণ আপনার হবিানার কামি বমস থাহক তািমল হক আপহন রা  
করমবন?’  
    ‘না।’  
    এই সব দূমশযর সবই হক কল্পনা? ফবািার ফকান উপায় ফনই। এক সময় হততালী 
এমস উপহস্থত। তার পরমণ আকাশী রমের শাহড়। িাত ভরহত সবুজ চুহড়। ফস িামতর 
চুহড়র টুনটুন শব্দ করমত করমত বলল, 
    ‘আপহন হক আমামক হচনমত পারমিন?’ 
    ‘পারহি। আপহন হততালী।’ 
    ‘আপহন ফকমন আমিন?’ 
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    ‘আহম ভাল ফনই।’ 
    তাই ফতা ফদমখহি। হক ফরা া িময় ফ মিন! হক িময়মি আপনার?’  
    ‘জাহন না হক িময়মি। সম্ভবত মারা যাহচ্ছ। প্রায়ই প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা িয়। ইদানীাং 
এর সমে জ্বর িমচ্ছ।’ 
    ‘ফক ফদখমি আপনামক?’  
    ‘সবাই ফদখমি। ফমমসর একজন হি—ফস তার ফদশ ফথমক মাথায় মাখার একটা 
ফতল এমন হদময়মি। ঐটা মাথায় মাহখ। মাথায় মাখমল খুব আরাম িয়।’  
    ‘আপনার আত্মীয়-স্বজনরা আপনামক ফদখমিন না?’  
    ‘ফদখমি। সবাই ফদখমি। মৃত আত্মীয়স্বজনরাও হনয়হমত ফখাোঁজ হনমচ্ছন। আমার বড় 
মামা ফতা প্রায়ই রামত আমার সমে ঘুমান। ফিাট হবিানা, দুজমনর চাপাচাহপ িয়। উপায় 
হক? শুধু বাদল আসমি না। অসুমখর সময় ও পামশ থাকমল ভাল লা মতা।’ 
    ‘ও ফকাথায়?’ 
    ‘ও আমমহরকা হ ময়মি। কহপউটার ইহঞ্জহনয়াহরাং পড়মি।’  
    ‘আহম যহদ হবিানায় আপনার পামশ হকিুেমণর জমনয বহস আপহন হক রা  
করমবন?’  
    ‘না রা  করব ফকন?’  
    ‘আমার বাবারও মাথা ধরার ফরা  আমি। মাথায় যন্ত্রণায় উহন যখন িটেট করমতন 
আহম িাত বুহলময় হদতাম। বাবার ধারণা, আহম িাত বুলামলই বাবার মাথা-ধরা ফসমর 
ফযত। আহম হক আপনার মাথায় িাত বুহলময় ফদব?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আপহন হক আমার বাবার খবর জামনন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফেশাল িাইবুযনামল তাোঁর হবচার িময়মি। োোঁহসর আমদশ িময়মি।’ 
    ‘আপনার বাবা হক আহপল কমরমিন?’ 
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    ‘আহপল কমরমিন? আপহন ফয খুব শাে ভহেমত বযাপারটা গ্রিণ কমরমিন তা ফদমখ 
আমার ভাল লা মি।’    
    ‘আমার বাবা আমামক শাে থাকমত বমলমিন। আহম শাে িময় আহি।’ 
    ‘ভাল। খুব ভাল।’ 
    ‘আমার ধারণা, আমার বাবা একজন ফেষ্ঠ মানুষ।’  
    ‘আপনার ধারণা হিক আমি। পৃহথবীমত অমেষ্ঠ মানুষ বমল হকিু ফনই। সব মানুষই 
ফেষ্ঠ।’  
    ‘বাবা আপনার সমে ফদখা করমত চান। আপহন হক যামবন? আপনার শরীর এত 
খারাপ। আমার বলমত লজ্জা লা মি।’ 
    ‘আহম যাব। অবশযই যাব।’ 
 
    স্বেদৃশযগুহলমতও হকিু সহতয থামক?  
    কারণ পুমরাপুহর সুস্থ িবার পর শুনলাম—আসমলই ফেশাল িাইবুযনামল ফমাবারক 
ফিামসন সামিমবর মৃতুযদণ্ড ফদয়া িময়মি। আহপল কমরমিন, অমত লাভ িয়হন। মাহসথ 
হপহটশন কমরমিন। তার েলােল এখমনা জানা যামচ্ছ না। 
    একহদন তাোঁর সমে ফদখা করমত ফ লাম।  
    ফমাবারক ফিামসন সামিব খুহশ খুহশ  লায় বলমলন হিমু ফকমন আি? 
    ‘ভাল।’ 
    ‘শুমনি হনশ্চয় আমামক ওরা িুহলময় হদমচ্ছ।’ 
    ‘শুমনহি।’  
    হদনেণ এখমনা হিক কমরহন। হকাংবা ফক জামন িয়ত হিক কমরমি, আমামক হকিু 
বলমি না। ও, ভাল কথা, পমর আবার হজমজ্ঞস করমত ভুমল যাব। ফতামার বেুর 
চাকহরটা হক িময়মি?’  
    ‘জাহন না। আহম ফখাোঁজ ফনইহন।’ 
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    ‘হকিুই জান না?’  
    ‘হজ্ব না।’  
    ‘তুহম শুনমল অবাক িমব আহম ফতামার ঐ বেুমক একহদন স্বমে ফদখলাম? ফস 
আমামক বলমি— সযার, একটু ফদায়া করমবন আমামদর একটা বাচা িমব। ফতামার 
বেুর সমে খুব সুন্দর মত একহট ফমময়। ফমময়টা স্বামীর কথায় খুব লজ্জা পামচ্ছ। আহম 
ফতামার ঐ বেুমক ফকানহদন ফদহখহন, হকন্তু স্বমে সমে হচমন ফেললাম।’  
    ফমাবারক ফিামসন সামিব ফিাট্ট কমর হনিঃশ্বাস ফেলমলন। আহম বললাম, আপহন 
ফকমন আমিন?  
    ফমাবারক ফিামসন সামিব হকিুেণ চুপচাপ ফথমক বলমলন, বুিমত পাহর না। হকিুই 
বুিমত পাহর না। হিমু! 
    ‘হজ্ব।’  
    ‘আমার মাথাটা ফবাধিয় এমলামমমলা িময় যামচ্ছ—আমামক ফয ফসমল রাখা িময়মি 
ফসখান ফথমক একশ’ জ দুমর ফজলখানার োোঁকা মাি। মামি মামি কময়দীরা ফসই মামি 
েুটবল ফখমল। একরামত হক িময়মি জান? িিাৎ ঘুম ফভমে ফ ল। জানলার হশক ধমর 
মািটার হদমক তাকালাম। ফদহখ হক জান? মািটার মািখামন একটা  াি। ফবশ বড় 
একটা  াি। চারহদক ধু ধু করমি। আর হকিুই ফনই।  াি ফকামথমক এল বল ফতা?’  
    হতহন আমার জবামবর জমনয অমপো করমলন না। হকিুেণ চুপচাপ ফথমক হনিু 
 লায় বলমলন, ফতামামক কময়কটা জরুরী কথা বলার জমনয ফিমকহিলাম। জরুরী 
কথাগুহল একটাও এখন মমন পড়মি না। জহির সপমকথ হক ফযন বলমত চাহচ্ছলাম মমন 
করমত পারহি না। জহির ফতামার ভাল বেু হিল, তাই না হিমু? 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ফস ফিমল ফকমন হিল বল ফতা?’ 
    ‘ফস অসাধারণ একহট ফিমল।’  
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    ফমাবারক ফিামসন সামিব িাসমত িাসমত বলমলন, অহত খারাপ মানুষ িময়ও 
অসাধারণ একহট ফিমলর জে হদময়হি। এই ফতা কম কথা না, হক বল? 
    ‘তা ফতা হিকই।’ 
    ‘তুহম চমল যাও হিমু, ফবহশেণ কথা বলমত ভাল লাম  না।’  
    ’আহম উমি দাোঁড়ালাম। ফমাবারক ফিামসন সামিব বলমলন, ফতামার স্বাস্থয খুব খারাপ 
িময় ফ মি হিমু। স্বামস্থযর হদমক লেয রাখমব। ফরামদ ফবহশ ফঘারাঘুহর করমব না। 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’  
    ‘আটম জজল-কর্ত ৃপক্ষয়ক বয়ল জরয়েটি ফাাঁসীর টদন-র্াটরে হয়ল জর্ামায়ক জযন 
জানায়না হে, জযন ফতামামক এই দৃশযটা ফদখার অনুমহত ফদয়া িয়। তুহম একবার 
বমলহিল ফতামার খুব শখ এই দৃশয ফদখার। এরা আমার এই অনুমরাধ িয়ত রাখমব।’  
    আহম চুপ কমর রইলাম। হতহন হনচু  লায় বলমলন, ফতামার জমনয সামানয হকিু 
িমলও করমত পারহি এই জমনয একটু ভাল লা মি। তুহম হক চমল যাবার আম  হকিু 
বলমব? সান্ত্বনার ফকান বাণী? 
আটম টনচু গলাে বললাম, Dust we will be. 
    ‘হক বলমল?’ 
    ‘হকিু বহলহন চাচা।’  
    ‘আচ্ছা যাও। ফতামামক অনুমহত হদমল চমল এমসা, ফকমন? আচ্ছা হিমু, আজ হক 
পূহণথমা? তুহম ফতা আবার চন্দ্র-সূমযথর হিসাব খুব ভাল রাখ।’ 
    ‘আজ পূহণমা না।’  
    ‘শুমনহি এরা োোঁহস হদমনর ফবলায় ফদয়। ফভারমবলা। ক'হদন ধমর মমন িমচ্ছ ওমদর 
যহদ বহল– আমার ফবলায় হনয়মমর বযহতক্রম কমর যহদ রামত কমর তািমল ফকমন িয়। 
ভরা পূহণথমার রামত। তািমল হক বযাপারটা আমরকটু ইন্টামরহস্টাং িমব না?’ 
    ‘চাচা যাই?’  
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    ‘আচ্ছা যাও। আমার কতাবাতথায় হকিু মমন কমরা না। আজকাল হক বহল না বহল 
তার হিসাব রাখমত পাহর না।’ 
 
 
 

১২  
    ফজল-কতৃথপমের হচহি ফপময়হি। হবমশষ হবমবচনায় তাোঁরা ফমাবারক ফিামসন সামিমবর 
ফশষ ইচ্ছা পূণথ কমরমিন। আমামক আ ামীকাল ফভার চারটায় ফযমত বলা িময়মি। 
হিআইহজ হপ্রজন আমামক একহট পাস হদময়মিন। এটা ফদখামলই ফজলখানায় আমামক 
ঢুকমত ফদমব। 
    আহম হক যাব ফদখমত?  
    অবশযই যাব। আমামক ফযমত িমব। এই হনমন্ত্রমণর বযবস্থা প্রকৃহত হনমজর িামত 
কমরমি। এমক অগ্রািয করার পথ ফকাথায়? 
 
    ফকন জাহন মমন িমচ্ছ আজ রামত আমার  া়ি ঘুম িমব। ঘুমামনা মাত্র ঐ স্বেটা 
ফদখব। দরজার ওপাশ ফথমক ফকউ আমামক হেস হেস কমর িাকমব হিমু, এই হিমু। 
ঐ স্বে আমার ফদখমত ইচ্ছা করমি না। আহম আজ সারারাত ফজম  থাকব, িাোঁটব পমথ 
পমথ। ক'হদন ধমরই রাত দশটার হদমক ফলাি ফশহিাং িমচ্ছ। কময়ক ঘণ্টার জমনয 
এতবড় শির িুমব যামচ্ছ  া়ি অেকামর। আজও ফলািমশহিাং, হকন্তু আকাশ ফভমে 
ফনমমমি ফজািনা। সমস্ত শির ফযন ভাহসময় হনময় যামচ্ছ। ফজািনা ফদখমত ফদখমত, 
আমার িিাৎ মমন িল- প্রকৃহতর কামি হকিু চাইমত ফনই, কারণ প্রকৃহত মানুমষর ইচ্ছাই 
অপূণথ রামখ না। 
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১.  
     “হক নাম বলমলন আপনার, হিমু?”  
     “হজ্ব, হিমু”।  
     “হিম ফথমক হিমু?”  
     “হজ্ব-না, হিমালয় ফথমক হিমু। আমার ভাল নাম হিমালয়”।  
     “িাট্টা করমিন?”  
     “না, িাট্টা করহি না”।  
     আহম পাঞ্জাহবর পমকট ফথমক মযাহিক সাহটথহেমকট ফবর কমর এহ ময় হদলাম। 
িাহসমুমখ বললাম, “সাহটথহেমকমট ফলখা আমি। ফদখুন”।  
     এষা িতভম্ব িময় বলল, “আপহন হক সাহটথহেমকট পমকমট হনময় ঘুমর ফবড়ান?”  
     “হজ্ব, সাহটথহেমকটটা পমকমটই রাহখ হিমালয় নাম বলমল অমনমকই হবশ্বাস কমর 
না, তখন সাহটথহেমকট ফদখাই। ওরা তখন বড় ধরমণর িাোঁহক খায়”।  
     আহম উমি দাোঁড়ালাম।এষা বলল, “আপহন হক চমল যামচ্ছন?”  
     “হু।”  
     “এখন যামবন না। একটু বসুন”।  
     আমার ফযমিতু কখমনাই ফকামনা তাড়া থামক না— আহম বসলাম। রাত ন’টার 
মমতা বামজ। এমন হকিু রাত িয়হন–হকন্তু এ বাহড়মত মমন িমচ্ছ হনশুহত। কামরা ফকামনা 
সাড়াশব্দ ফনই। বুমড়া মমন িয় এই ফ্লযামটর নয়। পামশর ফ্লযামটর।  
     এষা আমার সামমন বমস আমি। তার ফচামখ অহবশ্বাস এবাং ফকৌতুিল একসমে 
ফখলা করমি। ফস অমনক হকিুই হজমজ্ঞস করমত চামচ্ছ, আবার হজমজ্ঞস করমত ভরসা 
পামচ্ছ না। আহম তামদর কামি হনতােই অপহরহচত একজন। তার দাদীমা হরকসা ফথমক 
পমড় মাথা োহটময়মিন। আহম ভদ্রমহিলামক িাসপাতামল হনময় মাথা বযামন্ডজ কমর 
বাসাময় ফপৌমি ফবমতর ফসাোয় বমস আহি। এমদর কামি এই িমচ্ছ আমার পহরচয়।  
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     আহম খাহনকটা উপকার কমরহি। উপকামরর প্রহতদান হদমত না ফপমর পহরবারটা 
একটু অস্বহস্তর মমধয পমড়মি।ঘমর ফবাধিয় চা-পাতা ফনই। চাপাতা থাকমল এতেমণ 
চা চমল আসত। প্রায় আধঘণ্টা িময়মি। এর মমধয  চা চমল আসার কথা।  
     আহম বললাম, “আপনামদর বাসায় চা-পাতা ফনই, তাই না?”  
     এষা আবামরা িকচহকময় ফ ল হবময় ফ াপন করমত পারল না।  লায় অমনকখাহন 
হবময় হনময় বলল, “না, ফনই। আমামদর কামজর ফমময়টা ফদমশ ফ মি। ওই বাজার-
টাজার কমর। চা-পাতা না থাকায় আজ হবমকমল আহম চা ফখমত পাহরহন।"   
     “আহম হক চাপাতা এমন ফদব?”  
     “না না, আপনামক আনমত িমব না। আপহন বসুন। আপহন কী কমরন?”  
     “আহম একজন পহরব্রাজক”।  
     “আপনার কথা বুিমত পারহি না”।  
     “আহম রাস্তায় রাস্তায় ঘুমর ফবড়াই।”  
     এষা তীক্ষ্ণ  লায় বলল, “আপহন হক ইচ্ছা কমর আমার প্রমশ্নর উদ্ভট উদ্ভট জবাব 
হদমচ্ছন?”  
     আহম িাহসমুমখ বললাম, “যা সহতয তাই বলহি সহতযকার হবপদ িল—সহতয কথার 
গ্রিণমযা যতা কম। যহদ বলতাম, আহম একজন ফবকার, পমথ- হরপমথ ঘু , তা িমল আপহন 
আমার কথা সিমজ হবশ্বাস করমতন”।  
    “আপহন ফবকার নন?”  
    “হজ-না। ঘুমর ফবড়ামনাই আমার কাজ। তমব চাকহরবাকহর হকিু কহর না। আজ 
বরাং উহি?”  
    “দাদীমা আপনামক বসমত বমলমি”।  
    “উহন কী করমিন?”  
    “শুময় আমিন। মমন িয় ঘুহমময় পমড়মিন। আপহন যহদ চমল যান তা িমল দাদীমা 
খুব রা  করমবন।’  
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    “তা িমল বরাং অমপোই কহর”।  
    আহম ফবমত ফসাোয় বমস অমপো করহি। আমার সামমন হবব্রত ভহেমত এষা বমস 
আমি। বমস থাকমত ভাল লা মি না তা ফবািা যামচ্ছ। বারবার তাকামচ্ছ ফভতমরর 
দরজার হদমক।এর মমধয দু’বার িাতঘহড়র হদমক তাকাল। উপকারী অহতথীমক একা 
ফেমল ফরমখ চমল ফযমতও পারমি না। আজকালকার ফমময়রা অমনক মাটথ িয়। এষা 
েট কমর বমল বমস—আপহন বমস-বমস পহত্রকা পডু়ন, আমার কাজ আমি! এ তা 
বলমত পারমি না। আবার বমস থাকমতও ইচ্ছা করমি না।তার  াময় ফিমলমদর চাদর। 
বয়স কত িমব – চহব্বশ-পোঁহচশ? কমও িমত পামর। ফচামখ ফমাটা ফেমমর চশমার জমনয 
িয়মতা বয়স ফবহশ লা মি।  াময়র রে শযামলা। রেটা আমরকটু ভাল িমল ফমময়হটমক 
দারুণ রুপবতী বলা ফযত। শীমতর হদমন িান্ডা ফমমিমত ফমময়টা খাহলপাময় এমসমি। 
এটা ইন্টামরহস্টাং। ফযসব ফমময় বাসায় খাহলপাময় িাোঁটািাহট কমর তারা খুব নরম স্বভামবর 
িয় বমল আহম জাহন।  
     এষা অস্বহস্তর সমে বলল, “আমার পরীো আমি। আহম পড়মত যাব। একা একা 
বমস থাকমত হক আপনার খারাপ লা মব?”  
     “খারাপ লা মব না। পহত্রকা থাকমল হদন, বমস বমস পহত্রকা পহড়। ‘আমামদর 
বাসায় ফকান পহত্রকা রাখা িয় না।’  
     “ও আচ্ছা”।  
     হটহভ ফদখমবন, হটহভ ফিমড় হদ?”  
     “আচ্ছা হদন”।  
     এষা হটহভ িাড়ল। িহব হিকমত আসমি না। িাপসা িাপসা িহব।  
     এষা বলল, “অযামন্টনার তার হিমড় ফ মি বমল এই অবস্থা”।  
     “আমার অসুহবধা িমচ্ছ না”।   
     “আহম খুব লহজ্জত ফয আপনামক একা বহসময় ফরমখ চমল ফযমত িমচ্ছ”।  
     “লহজ্জত িবার হকিু ফনই”।  
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       “আপহন কাইন্ডহল পামশর ফচয়ারটায় বসুন। এই ফচয়ারটা ভাো। ফিলান হদময় 
পমড় ফযমত পামরন”।  
     আহম পামশর ফচয়ামর বসলাম। হকিু-হকিু বাহড় আমি - যার ফকামনা হকিুই হিক 

কযামলন্ডার িুলমি থামক না। এটা ফবাধিয় ফসরকম একটা বাহড়। ফদয়ামল বাোঁকাভামব , 
যার পাতা ওোমনা িয়হন। হিমসম্বর মাস চলমি—ধুলা জমম আমি। আহম কযামলন্ডার 
ফথমক দৃহষ্ট হেহরময় তাকালাম হটহভর হদমক। নাটক িমচ্ছ।  
     মািখান ফথমক একটা নাটক ফদখমত শুরু করলাম। এটা মন্দ না। ফপিমন হক 
ঘমট ফ মি আন্দাজ করমত করমত সামমন এহ ময় যাওয়া—নাটমক একহট মধযবয়স্ক 
ফলাক তার স্ত্রীমক বলমি—এ তুহম হক বলি সীমা? না না না। ফতামার এ কথা আহম 
গ্রিণ করমত পাহর না। বমলই ফভউ ফভউ কমর মুখ বাোঁহকময় কান্না।  
    সীমা তখন কহিন মুমখ বলমি— ফচামখর জমলর ফকামনা মূলয ফনই েহরদ। এ 
পৃহথবীমত অশ্রু মূলযিীন।  
    হকিুদুর নাটক ফদখার পর মমন িল এরা স্বামী-স্ত্রী নয়। নাটমকর স্ত্রীরা স্বামীমদর 
নাম ধমর িামক না । সিপািী  ফপ্রহমক-ফপ্রহমকা িমত পামর। মািবময়সী ফপ্রহমক-
ফপ্রহমকা বযাপারটায় একটু খটকা লা মি। যমথষ্ট আগ্রি হনময় নাটক ফদখহি। মািখান 
ফথমক নাটক ফদখার এত মজা আম  জানতাম না। হজ - পাজল স  এর মত। পাজল 
ফশষ করার আনন্দ পাওয়া যামচ্ছ। নাটক ফশষ িল। হমলনােক বযাপার। ফশষ  দৃমশয 
সীমা জহড়ময় ধমরমি েহরদমক। েহরদ বলমি—জীবমনর কামি আমরা পরাহজত িমত 
পাহর না সীমা। বযাকগ্রাউমন্ড রবীন্দ্রসাং ীত িমচ্ছ—পাহখ আমার নীমড়র পাহখ। নাটমকর 
ফশষ দৃমশয রবীন্দ্রসাং ীত বযবিার করার একটা নতুন স্টাইল শুরু িময় িময়মি—যার 
েমল  ানটা ভাল লাম , নাটক ভাল লাম  না।  
     আহম হটহভ বে কমর চুপচাপ বমস আহি। এ বাহড়র ড্রহয়াংরুমম সময় কাটাবার 
মমতা হকিু ফনই। একহট মাত্র কযামলন্ডামরর হদমক কতেণ আর তাহকময় থাকা যায়। 
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    নড়মি। আহম দরজা খুললাম। সুদরজার কড়া ট-টাই পরা এক ভদ্রমলাক। 
ফিমলমানুহষ ফচিারা। মাথাভহতথ চুল।এত চুল আহম কামরামাথায় আম  ফদহখহন। িাত 
বুহলময় ফদখমত ইচ্ছা করমি। ভদ্রমলাকমক ফদমখ মমন িল দরজার কড়া ফনমড় হতহন 
খুবই হবব্রত ফবাধ করমিন। আহম বললাম, “হক চাই?”  
    ভদ্রমলাক েীণ  লায় বলমলন, “এষা হক আমি?”  
    “আমি। ওর পরীো। পড়ামশানা করমি।”  
    "ও, আচ্ছা”।  
    ভদ্রমলাক মমন িল আমরা হবব্রত িমলন। আমরা সাংকুহচত িময় ফ মলন। আম র 
ফচময় েীণ  লায় বলমলন, “আহম ওমক একটা কথা বমল চমল যাব”।  
    “কথা বলমত রাহজ িমব হকনা জাহন না”।  
    ‘কাইন্ডহল একটু আমার কথা বলুন। বলুন ফমারমশদ’।  
    ‘ফমারমশদ বলমলই হচনমব?’  
    ‘হজ্ব’।  
    ‘ফভতমর এমস বসুন, আহম বলহি’।  
    ‘আহম ফভতমর যাব না।এখামনই দাোঁড়াহচ্ছ’।  
    ‘আচ্ছা দাোঁড়ান—হক নাম ফযন বলমলন আপনার—ফমারমশদ?’  
     ‘হজ্ব, ফমারমশদ’।  
      আহম কময়ক মুহুতথ হচো করলাম। হক করা যায়? এখান ফথমক এষা এষা কমর 
িাকা যায়। িাকমত ইচ্ছা করমি না। সরাসহর বাহড়র ফভতর ঢুমক ফ মল ফকমন িয়? 
এষা ফকাথায় পড়ামশানা করমি তা আহম জাহন। ফভতমরর বারান্দার এক ফকাণায় তার 
পড়ার ফটহবল। দাদীমামক ধরাধহর কমর ফভতমরর বারান্দায় ইহজমচয়ামর শুইময় হদমত 
হ ময় আহম এষার পড়ার ফটহবমল ফদমখহি। আম  ফযমিতু একবার ফভতমর ফযমত 
ফপমরহি, এখন ফকন পারব না? এষা ফরম  ফযমত পামর। রাগুক না! মামি-মামি ফরম  
যাওয়া ভাল। প্রচণ্ড ফরম  ফ মল শরীমরর ফরা জীবাণু মমর যায়। যারা ঘন ঘন রাম  
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তামদর অসুখহবসুখ িয় না বলমলই চমল। আর যারা এমকবামরই রাম  না, তারাই দুহদন 
পরপর অসুমখ ফভাম । সবমচ' বড় কথা, এষামক খাহনকটা ভড়মক হদমত ইচ্ছা করমি। 
আমামক চুপচাপ বহসময় ফস হদহবয পড়ামশানা করমব তা িয় না। একটু িকচহকময় ফদয়া 
যাক।  
    আহম পদথা সহরময় হনতাে পহরহচত জমনর মমতা ফভতমর ঢুমক ফ লাম। এষা ফচয়ামর 
পা তুমল বমসমি। বইময়র উপর িুোঁমক আমি। তার মমনামযা  এতই ফবহশ ফয আমার 
বারান্দায় আসা ফস ফটর ফপল না। মাথা িাোঁহকময় িাোঁহকময় বাচা ফমময়মদর মত পড়মতই 
থাকল। আহম হিক তার ফপিমন দাোঁহড়ময় খুব সি  লায় বললাম, ‘এষা, ফমারমশদ সামিব 
এমসমিন। বাইমর দাোঁহড়ময় আমিন। ফতামার সমে একটা কথা বমলই চমল যামবন’।  
     এষা ভূত ফদখার মমতা চমমক আমার হদমক তাকাল। আহম বললাম, ‘ভদ্রমলাকমক 
কী চমল ফযমত বলব? ফভতমর এমস বসমত বমলহিলাম, উহন রাহজ িমলন না’।  
     এষা কহিন  লায় বলল, ‘আপহন দয়া কমর বসার ঘমর বসুন। আপহন হুট কমর 
ঘমর ঢুমক ফ মলন কী মমন কমর?’  
    আহম হনতােই স্বাভাহবক  লায় বললাম, ‘ভদ্রমলাকমক হক বসমত বলব?’  
    ‘তাোঁমক যা বলার আহম বলব। েীজ, আপহন বসার ঘমর যান। আশ্চযথ, আপহন কী 
মমন কমর ফভতমর চমল এমলন?’  
    আহম এষামক িতচহকত অবস্থায় ফরমখ চমল এলাম। ভদ্রমলাক বাইমর হস ামরট 
ধহরময়মিন। আমামক ফদমখ আস্ত হস ামরট ফেমল অপ্রস্তুত ভহেমত িাসমলন। আহম 
বললাম, ‘ফভতমর হ ময় বসুন, এষা আসমি’।  
    ‘আমামক বসমত বমলমি?’  
    ‘তা বমলহন, তমব আমার মমন িমচ্ছ আপহন ফভতমর হ ময় বসমল খুব রা  করমব 
না।’  
    ‘আহম বরাং এখামনই থাহক?’  
    ‘আচ্ছা, থাকুন’।  
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    আহম লম্বা লম্বা পা ফেমল রাস্তায় চমল এলাম। আপাতত রাস্তার ফদাকানগুহলর 
ফকান-একহটমত বমস চা খাব। ইহতমমধয ভদ্রমলামকর সমে এষার কথাবাতথা ফশষ িমব—
আহম আবার হেমর যাব। হেমর নাও ফযমত পাহর। এই জ ৎ সাংসামর আম ভাম  হকিুই 
বলা যায় না।  
    শীমতর রামত োোঁকা রাস্তায় দাোঁহড়ময় চা খাবার অনযরকম আনন্দ আমি। চা ফখমত-
ফখমত মামি-মামি আকামশর হদমক তাহকময় আকামশর তারা ফদখমত িয়। সারা শরীমর 
লা মব কনকমন শীমতর িাওয়া, িামত থাকমব চাময়র কাপ। দৃহষ্ট আকামশর তারার 
হদমক তারাগুহলমক তখন মমন িমব সাদা বরমের ফিাট- ফিাট খণ্ড। িাত হদময় িুমত 
ইচ্ছা করমব, হকন্তু ফিাোঁয়া যামব না।  
    পরপর দু’কাপ চা ফখময় তৃতীয় কামপর অিথার হদময়হি, তখন ফদহখ ফমারমশদ সামিব 
িনিন কমর যামচ্ছন। মাহটর হদমক তাহকময় এত দ্রুত আহম কাউমক িাোঁটমত ফদহখহন। 
আহম িাকলাম—এই ফয ভাই ফমারমশদ সামিব!  
    ভদ্রমলাক থমমক দাোঁড়ামলন। খুবই অবাক িময় তাকামলন। হনতােই অপহরহচত 

ধমর িাকমল ফকউ নাম  আমরা ফযরকম অবাক িই ফসরকম অবাক। ভদ্রমলাক আমামক 
হচনমত পারমিন না। আশ্চযথ আত্মমভালা মানুষ ফতা! আহম বললাম, চা খামবন ফমারমশদ 
সামিব?  
    ‘আমামক বলমিন?'  
    'িযাোঁ, আপনামকই বলহি। আপহন হক আমামক হচনমত পারমিন না?’  
    ‘হজ-না’ ।  
     ‘একটু আম ই ফদখা িময়মি’ ।  
     ভদ্রমলাক আমরা হবহমত িমলন। আহম বললাম, ‘এখন হক হচনমত ফপমরমিন?’  
    হতহন মাথা ফনমড় বলমলন, ‘হজ্ব হজ্ব’। মাথা নাড়ার ভহে ফদমখই বুিমত পারহি হতহন 
ফমামটই ফচমননহন। আহম বললাম—এষার সমে কথা িময়মি?  
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    “হজ্ব, িময়মি। এখন আপনামক হচনমত ফপমরহি। আপহন এষার ফিাটমামা। এষামক 
ফিমক হদময়মিন।” 
    “আপনার মৃহতশহক্ত খুবই ভাল। আহম অবহশয এষার ফিাটমামা না। ফসটা ফকামনা 
বড় কথা না। এষা আপনার সমে কথা বমলমি। এটাই বড় কথা।”  
     “এষা কথা বমলহন।”  
    “কথা বমলহন?’  
     “হজ-   করমল না। আমামক ফদমখ প্রচণ্ড রা  করল। আপহন ফতা জামনন ও রা
ফকমদ ফেমল। ফকমদ ফেলল। তারপর বলল, ফবর িময় যাও এেুহণ ফবর িও। আহম 
চমল এমসহি”।  
    “ভাল কমরমিন। আসুন চা খাওয়া যাক”।  
    “আহম চা খাই না। চা ফখমল রামত ঘুম িয় না”।   
    “তা িমল চা না খাওয়াই ভাল। এষা আপনার ফক িয়?” 
    “ও আমার স্ত্রী”।  
    “আহম তাই আন্দাজ করহিলাম। চলুন যাওয়া যাক।” 
    “চলুন”।  
    বড় রাস্তায় হ ময় ভদ্রমলাক হরকসা হনমলন। হখল াোঁ যামবন। হরকসাওয়ালামক 
বলমলন, “১৩২ নম্বর হখল াোঁ, একতলা বাহড়। সামমন একটা বড় আম াি আমি”।  
    হরকসাওয়ালামক এইভামব বাহড়র হিকানা হদমত আহম কখমনা শুহনহন। হতহন হরকসায় 
উমি বমস আমার হদমক তাহকময় বলমলন, ফিাটমামা, “আপহন ফকানহদমক যামবন? আসুন 
আপনামক নাহমময় হদ”।  
     “আহম এষার ফিাট মামা নই”। হকন্তু মমন িমচ্ছ ভদ্রমলাকমক এইসব বলা অথথিীন। 
তাোঁর মাথায় ফিাটমামার কাোঁটা ঢুমক ফ মি। ফসই কাটা দূর করা এত সিমজ সম্ভব না। 
আহম বললাম, ফমারমশদ সামিব আহম উমোহদমক যাব।  
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     “আপহন এষামক একটু বলমবন ফয আহম সহর। একটা ভুল িময় ফ মি।এরকম 
ভুল আর িমব না।”  
     “যহদ ফদখা িয় বলব। অবশযই বলব।”  
     “যাই ফিাটমামা?”  
     “আচ্ছা, আবার ফদখা িমব”।  
     আহম উমোহদমক িাোঁটা ধরলাম। এষামদর বাহড়মত আবার হেমর ফযমত ইচ্ছা করমি 
না। হক করব এখমনা হিক কহরহন। ঘণ্টাখাহনক রাস্তায় ফিোঁমট ফমমস হ ময় ঘুহমময় পড়ব। 
রামতর খাওয়া এখমনা িয়হন - ফকাথায় খাওয়া যায়? কুহড় টাকার একটা ফনাট পমকমট 
আমি।অমনক টাকা। কুহড় কাপ চা পাওয়া যামব। একজন হভহখহরর দুহদমনর ফরাজ ার। 
ঢাকা শিমর হভহখহরমদর  ড় ফরাজ ার দশ টাকা। এই তথয ইয়ামদর কাি ফথমক পাওয়া 
ফস িল আমার ফবাকা বেুমদর একজন। ইয়ামদর অমঢল টাকা। টাকা ফবাকা মানুষমকও 
বুহেমান বাহনময় ফদয়। ইয়াদমক বুহেমান বানামত পামরহন।ইয়াদমদর পহরবামরর যতই 
টাকা িমচ্ছ, ফস ততই ফবাকা িমচ্ছ। ইয়াদ হভহখহরমদর উপর  মবষণা করমি। তার 
হপএইচহি হথহসমসর হবষয় িল - ভাসমান জনম াষ্ঠীিঃ আথথ-সামাহজক হনরীোর 
আমলামক।  ইয়াদমক অমনক িাটা কামলক্ট করমত িমচ্ছ। আহম তামক সািাযয করহি। 
সািাযয করার মামন িল—তার একটা হবশাল ফপটমমাটা কামলা বযা  িামত হনময় ঘুমর 
ফবড়ামনা।  
     তার কামলা বযাম  পাওয়া যামব না এমন হজহনস ফনই। কা জপত্র িাড়াও ফিাট 
একটা টাইপ রাইটার। ফবাতমল ভহতথ হচড়া-গুড়। ইনসমটন্ট কহে, হচহন, োস্ট এইমির 
হজহনসপত্র। এক াদা লম্বা নাইলমনর দহড়ও আমি। আহম হজমজ্ঞস কমরহিলাম—দহড় 
হক জমনয ফর ইয়াদ? ফস মুখ শুকমনা কমর বমলমি—কখন কামজ লাম  বলা ফতা যায় 
না। ফরমখ হদলাম। ভাল কহরহন? ভাল কহরহন—বলাটা ইয়ামদর মুদ্রামদাষ হকিু বমলই 
খাহনকেণ চুপচাপ ফথমক বলমব—ভাল কহরহন?  
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     ভামলা কহরহন – বলাটা ইয়ামদর মুদ্রামদাষ। হকিু বমলই খাহনকেণ চুপচাপ ফথমক 
বলমব – “ভামলা কহরহন?” 
     রাত একটার হদমক মজনুর ফদাকামন ভাত ফখমত ফ লাম। ভামতর ফিামটমলর 
সাধারণত ফকামনা নাম থামক না। এটার নাম আমি। নাম িল—“মজনু হময়ার ভাত 
মামির ফিামটল।”  
     হবরাট সাইনমবািথ। সাইনমবামিথর এক মাথায় একটা মুরহ র িহব, আমরক মাথায় 
িা মলর িহব। ভাত-মামির িহব ফনই। মজনুর ফদাকামন ভাত ফখমত যাওয়ার আদশথ 

ররা চমল যায়। কমথচারীরা দুটা ফটসময় িল রাত একটা। কাস্টমা হবল একত্র কমর ফ াল 
িময় ফখমত বমস। ওমদর সমে বমস পড়মলই িল। মজনুর ‘ভাত-মামির ফিামটমলর িাোঁপ 
ফেমল ফদয়া িময়মি। বয়-বাবুহচথ একসমে ফখমত বমসমি। খাবার যা বাোঁমচ তাই ফশষ 
সমময় খাওয়া িয়। আজ ওমদর ভা য ভাল—রুই মাি খাহস দুটাই ফবোঁমচ ফ মি। প্রচুর 
ফবোঁমচমি। শুধু ভাত ফনই। অল্পকটা আমি, তাই একটা হটমনর থালায় রাখা আমি। 
তরকাহরর চামমচ এক চামচ কমরও সবার িমব না।আমামক ফদমখ এরা জায় া কমর 
হদল মজনু হময়া হবরসমুমখ বলমলন, হিমু ভাই ফরাজ ফদহর কমরন। আপনার মমতা 
কাস্টমার না থাকা ভাল। বড়ই যন্ত্রণা।  
      আহম বললাম, “ভাত ফনই নাহক?”  
     “যা আমি আপনার িময় যামব। আপমন খান। ওরা মাি, ফ াি খামব। এতবড় 
ফপহট একটা ফখমল ফপট ভমর যায়।” 
     “খাহনকটা ভাত রান্না কমর ফেলমল ফকমন িয়?”  
     “হিমু ভাই, আপহন আর যন্ত্রণা করমবন না ফতা রাত একটার সময় ভাত রানমব?”  
     “অসুহবধা হক?”  
     “অসুহবধা আমি। চাল নাই। ফপালাওময়র চাল সামানয আমি—সকামল হবরানী িমব। 
এই, ফতারা খা। আহম চললাম। আর শুমনন হিমু ভাই, আপনার ঐ পা লা বেু ইয়াদ 
সামিবমক আমার এখামন আসমত হনমষধ কমর হদমবন। আজ একহদমন দুইবার দুইবার 
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এমসমি আপনার ফখাোঁমজ। দুইবামরই খুব যন্ত্রণা কমরমি। বমল, চা হদন। হদলাম চা। বমল 
কাপ পহরষ্কার িয়হন।  রম পাহন হদময় ধুময় হনন, আহম িাবল দাম হদব। হদলাম  রম 
পাহন হদময় ধুময়।চা মুমখ হদময় থু কমর ফেমল হদময় বমল-হচহন কম হদময় আমরক কাপ 
হদমত বলুন, আহম িবল দাম হদব কথায় কথায় িবল দাম। আমর িবল দাম চায় ফক 
তার কামি? এতগুমলা কাস্টমামরর সামমন ফয খু কমর চা ফেলল, আমার অপমান িয় 
না? আপহন আপনার বেুমক বমল হদমবন।  
     “ইয়াদমক আহম বমল ফদব”।  
     “আমজবামজ ফলাকমক ফিামটল হচনাময় হদময়মিন, এরা জান ফশষ কমর ফদয়”।  
     মজনু হময়া কযাশ হনময় চমল ফ ল। হটমনর থালায় এক থালা ভাত হনময় আমরা 
ি'জন মানুষ চুপচাপ বমস আহি। বাবুহচথর নাম ফমাস্তো। ফমাস্তো বমসমি আমার পামশ। 
ফস ক্লাে ও েুধাতথ। ফমাস্তো বলল, “হিমু ভাই, আেমন খান। রুই মািটা ভাল হিল। 
আহরচার মাি। ফখময় আরাম পাইমবন”।  
    “আহম একা ভাত খাব, আপনারা শুধু তরকাহর?”  
    “‘অসুহবধা হকিু নাই ভাইজান”।  
    “অসুহবধা আমি। চুলা ধরান, ফপালাওময়র চাল বহসময় হদন। ফপালাও রান্না কমর 
ফেলুন। ভাল মাি আমি, ফপালাও হদময় আরাম কমর খাই”।  
    বাবুহচথ অনযমদর হদমক তাকাল। সবার ফচাখই চকচক করমি। আহম বললাম, “মামির 
তরকাহর িাণ্ডা িময় ফ মি।  রম করমত িমব। চুলা ফতা ধরামতই িমব”।  
    ফমাস্তো েীণ  লায় বলল, “মাহলক শুনমল খুবই রা  িইব”।  
    “শুনমব ফকন? শুনমব না। তা িাড়া আ ামী দু হদন মাহলক ফদাকামন আসমব না”।  
    “ফপালাও বসাইয়া হদমু?”  
    “হদন”।  
    “সকামলর জইমনয মুরহ  কাটা আমি। ফমার -ফপালাও বসাইয়া হদমু ভাইজান?”  
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    “আইহিয়া মন্দ না। যািা বািান্ন তািা পয়ষহট্ট। ফপালাও যখন িমচ্ছ ফমার  
ফপালাওময় অসুহবধা হক! কতেণ লা মব?”  
     “িাবল আগুন হদয়া রানমল আধা ঘণ্টার মামলা ভাইজান”।  
     “হদন িাবল আগুন। হসমেল আগুমন আজকাল হকিু িয় না”।  
     মজনু হময়ার ভাত মদর ফচাখমামির ফদাকামনর কমথচারী -মুখ আনমন্দ িলমল করমত 
লা ল। আহম বললাম, “রান্নাবান্না ফিাক, আহম আধ ঘণ্টা পর আসব”।  
    “চা বানাইয়া ফদই ভাইজান? বইসা বইসা  রম চা খান।”  
    “চা ফখময় হখমদ নষ্ট করব না। ভাল-ভাল হজহনস রান্না িমচ্ছ”।  
    আহম চমল ফ লাম তরহেণী হিপাটথমমন্টাল ফষ্টামর। িাকািাহক কমর মুহিব সামিমবর 
ঘুম ভাোলাম। হতহন ফষ্টামরর ফভতমরই ঘুমান। মুহিব সামিব দরজা খুমল সিজ  লায় 
বলমলন, “হক দরকার হিমুবাবু?”  
     'ি' ফবাতল িাণ্ডা ফকাক হদন ফতা!’ 
     মুহিব সামিব ি’টা ফবাতল পহলহথমনর বযাম  কমর হনময় এমলন। একবারও হজমজ্ঞস 
করমলন না, রাত ফদড়টায় ফকাক হক জমনয।  
     “মুহিব সামিব, সমে টাকা ফনই। টাকা পমর হদময় যাব।”  
     “হজ্ব আচ্ছা। আপহন আমার জমনয একটু ফদায়া করমবন হিমু ভাই। খাসহদমল ফদায়া 
করমবন”।  
     আবার হক িল?  
     “হকিু িয় হন।এহম বললাম। আজ আপনার জেহদন। একটা শুভহদন”।  
     “জেহদন আপহন জানমতন?”  
     “জানব না ফকন? জাহন। সকালমবলা একবার আপনার কামি যাব ফভমবহিলাম—
ফযমত পাহরহন িুহট ফপলাম না। যাক, তবু শুভহদমন ফশষ পযথে ফদখা িল”।  
    “শুভ হদমন ফদখা িয়হন মুহিব সামিব—এখন প্রায় দুটা বাজমত চলল।জেহদমনর 
ফময়াদ ফশষ। যাই—”  
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    মুহিব সামিব দুিঃহখত ফচামখ তাহকময় রইমলন। ি' ফবাতল ফকাক হনময় আহম ফবর 
িময় এলাম। মজনু হময়ার ভাত-মামির ফিামটমলর ফলাকজন হনশ্চয়ই অমপো করমি 
আমার জমনয। ভাল শীত পমড়মি। শীমতর সময় সবাই খুব দ্রুত িাোঁমট। আহম ধীমর-

মতই ধীমর এগুহচ্ছ।  াময় শীত মাহখময় িাোঁটমত ভাল লা মি। রামত িাোঁটার সময় আপনা
আকামশর হদমক ফচাখ যায়। প্রাচীণ কামল মানুষ আকামশর তারার হদমক তাহকময় দীঘথ 
ভ্রমমণ ফবরুত। সব মানুষই ফবাধিয় ফসই প্রাচীণ মৃহত তার জীমন বিন কমর। 
 
 
 
 

২  
    ঘমরর ফভতর দু’টা হচহি। একহটর খাম ফদমখই ফবািা যামচ্ছ রূপার কামি ফথমক 
এমসমি। কাহটথস ফপপামর ধবধমব সাদা খাম। খামমর এক মাথায় রূপাহল কাহলমত 
এমবস করা রূপার নাম। সাদার উপর রূপাহল ফোমট না, তবুও এটাই রূপার স্টাইল। 
অনয হচহিহট ব্রাউন কা মজর। হিকানা ইাংমরহজমত টাইপ করা। দুটা হচহির ফকামনাহটমতই 
স্টযাপ ফনই—িামত িামত ফপৌমি ফদয়া। আহম রূপার হচহি পমকমট ফরমখ অনযটা খুললাম।  
    যা ফভমবহি তাই—ইয়ামদর ফলখা। টাইপ করা হচহি ইাংমরহজ ভাষায়—ফটহলগ্রামের 
ধরমণ ফলখা। 
                 হিমু, খুোঁমজ পাহচ্ছ না। ফকাথায় আি?  
                 হভহিও কযামমরা হকমনহি। সব হভহিও িমব।  
                 ইয়াদ। 
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     ঘমর থাকমলই ইয়ামদর িামত পড়মত িমব। সারা হদমনর জমনয আটমক ফযমত িমব। 
আমার কাজ িমব তার ফপটমমাটা কামলা বযা  হনময় ঘুমর ফবড়ামনা—এখন ফযমিতু হভহিও 
কযামমরা ফকনা িময়মি—হভেুকমদর ইন্টারভুয িমব হভহিওমত। এতহদন কযামসট 
ফরকিথামর িহচ্ছল। ইয়ামদর কাজকমথ পহরষ্কার। চতহর প্রশ্নমালা আমি—ইন্টারভুযর সময় 
চতহর প্রশ্নমালার বাইমর ফকান প্রশ্ন করা যামব না। প্রমশ্নর নমুনা িল— 
     নাম? 
     স্ত্রী না পুরুষ?  
     বয়স?  
     হশো? 
    হপতার নাম?  
    হিকানা :   
          ক)স্থায়ী  
          খ)অস্থায়ী  
    কতহদন ধমর হভো করমিন?  
    চদহনক  ড় তায় কত?  
    পহরবামরর সদসয সাংখযা? 
    সদসযমদর মমধয কতজন হভেুক? 
    খাবার রান্না কমর খান, না হভোলি খাবার খান?  
 
     এরকম ফমাট পিাশটা প্রশ্ন। এমককজমনর উত্তর হদমত ঘণ্টাখাহনক লাম । এক 
ঘণ্টার জমনয তামক পাোঁচ টাকা ফদয়া িয়। পাোঁচ টাকার চকচমক একটা ফনাট িামত হনময় 
অহধকাাংশ হভেুকই ফচাখ কপামল তুমল বমলন, অতেণ খাটহন করাইয়া এইিা কী 
হদমলন? আেমনর হবচার নাই?  
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     আহম ইয়াদমক বলার ফচষ্টা কমরহি, এ-জাতীয় প্রশ্ন অথথিীন। ইয়াদ মানফত রাহজ 
নয়। ফস নাহক হতন মাস হদনরাত ফখমট প্রশ্ন চতহর কমরমি। প্রশ্ন চতহরর আম  
স্টযাহটসহটকযাল মমিল দাোঁড় কহরময়মি। কপুটার সেটওয়যমর পহরবতথন কমরমি—
ইতযাহদ ইতযাহদ। আহম তার বকবকাহন শুমন হবরক্ত িময় বমলহি, চুপ কর  াধা। ফস 
খুবই অবাক িময় বমলমি— াধা বলহিস ফকন? আমামক  াধা বলার ফপিমন ফতার হক 
হক যুহক্ত আমি তুই পময়ন্ট ওয়াইজ কা মজ হলমখ আমামক ফদ। আহম িাণ্ডা মাথায় 
অযানালাইহসস করব। যহদ ফদহখ ফতার যুহক্ত হিক না, তা িমল আমামক  াধা বলার 
জমনয ফতামক হলহখতভামব েমা প্রাথথনা করমত িমব।  
     এ-জাতীয় মানুষমদর কাি ফথমক যত দূমর থাকা যায় ততই মেল। আহম সবসময় 
দূমর থাকার ফচষ্টাই কহর। আহম পাহলময়-পাহলময় ফবড়াই। আমামক খুোঁমজ াধাটা -খুোঁমজ 
ফবর কমর। একধরমণর ফচার-পুহলশ ফখলা। আহম ফচার—ফস পুহলশ। ফযমিতু ফচামরর 
বুহে সবসময়ই পুহলমশর বুহের ফচময় ফবহশ, ফসমিতু ফস  ত এক সপ্তাি আমার ফদখা 
পায় হন। আমজা পামব না।  
     আহম আবার ফবর িময় পড়লাম। আমার ফকামনা রকম পহরকল্পনা ফনই। প্রথমম 
রূপার কামি যাওয়া যায়। ওর সমে অমনকহদন ফদখা িয় না। হপ্রয় মুখ হকিুহদন পরপর 
ফদখমত িয়। মানুমষর মহস্তষ্ক অহপ্রয়জনমদর িহব সুন্দর কমর সাহজময় রামখ। হপ্রয়জনমদর 
িহব ফকামনা এক হবহচত্র কারমণ কখমনা সাজায় না। ফয জমনয ফচাখ বে কমর 
হপ্রয়জনমদর ফচিারা কখমনাই মমন করা যায় না। 
 
    রূপামক পাওয়া ফ ল না। রূপার বাবার সমে ফদখা িল। হতহন ভুরু কুোঁচমক বলমলন 
—ও ফতা ঢাকায় ফনই।      
   এই ভদ্রমলাক সিজ  লায় হমথযা বমলন। রূপা ঢাকায় আমি তা তাোঁর কথা ফথমকই 
আহম বুিমত পারহি। 
   “আহম বললাম, ফকাথায় ফ মি?” 
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   “ফসটা জানার হক খুব প্রময়াজন আমি?” 
   “না, জানার প্রময়াজন ফনই—তবু জানমত ইচ্ছা করমি।” 
   “ও যমশার হ ময়মি।” 
   “হিকানাটা বলমবন?”  
     ভদ্রমলাক শুকমনা  লায় বলমলন, “হিকানা হদমত চাহচ্ছ না। ও অসুস্থ। আমরা চাই 
না অসুস্থ অবস্থায় ফকউ ওমক হবরক্ত কমর”।  
    “অসুস্থ অবস্থায় মানুমষর বেুবােমবর প্রময়াজন পমড়। আহম ওর খুব ভাল বেু”।  
   “ওর হিকানা ফদয়া যামব না।” 
   “ও ফকাথায় ফ মি বলমলন ফযন?” 
   “যমশার।” 
   “খুব হশ হ র ফেরার সম্ভাবনা ফনই—তাই না?” 
   “ফদহর িমব।”  
   আহম খুব হচহেত মুমখ বললাম, “একটা িামমলা িময় ফ ল ফয আজই ফপ্রসক্লামবর 
সামমনর রাস্তায় রুপার সমে আমার ফদখা িময় ফ ল ফস-ই আমামক বাসায় আসমত 
বমলমি। বযাপারটা আহম হকিুই বুিমত পারহি না, আপহন বলমিন রূপা যমশামর। 
আপনার মত বয়স্ক, দাহয়ত্ববান একজন মানুমষ আমার সমে হনশ্চয়ই হমথযাকথা বলমবন 
না। তািমল রুপার সমে ফদখা িল কী ভামব?”  
    ভদ্রমলাক তাহকময় আমিন। হকিু বলমলন না। তাোঁমক ফমােম আঘাত করা িময়মি। 
সামমল উিমত সময় লা মব। তাোঁর মুমখর ভামবর পহরবতথন ফদখমত ভাল লা মি। 
   “ফতামার নাম হিমু না?” 
   “হজ্ব”।  
   “হমথযা যা বলার তুহম বমলি। রূপার সমে ফতামার ফদখা িয়হন, ও যমশামর আমি। 
আমার সমে তুহম ফয েুদ্র রহসকতা করার ফচষ্টা করমল তা আর করমব না। মমন 
থাকমব?” 
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   “হজ্ব সযার, থাকমব”। 
   “ফ ট আউট।” 
     “থযাাংক ইউ সযার।”  
     আহম চমল এলাম। এমন কহিন ধরমণর একজন মানুষ রূপার মমতা ফমময়র বাবা 
কী কমর িমলন ভাবমত-ভাবমত আহম িাোঁটহি—রুপার হচহি এখমনা পড়া িয়হন। পড়মল 
ফতা েুহরময় ফ ল। হচহির এই িল মযাহজক। যতেণ পড়া িয় না, ততেণ মযাহজক 
থামক। পড়ামাত্রই মযাহজক েুহরময় যায়। ফকাথায় যাওয়া যায়? ফমমস হেমর যাবার প্রশ্নই 
ওমি না। ইয়াদ ফসখামন হনশ্চয়ই বমস আমি। আহম ফমারমশদ সামিমবর বাসার হদমক 
রওনা িলাম। হখল াোঁ—দূর আমি। অমনকেণ িাোঁটমত িমব। ফকামনা-একটা উফদ্দশয 
সামমন ফরমখ িাোঁটমত ভাল লাম । যহদও জাহন ফমারমশদ সামিব ফক পাওয়া যামব না। 
ফকামনা- ফকামনা হদন এমন যায় ফয কাউমকই পাওয়া যায় না। আজ ফবাধিয় ফসরকম  
একটা হদন।  
   ফমারমশদ সামিব ফক পাওয়া ফ ল না। দরজা তালাবে। তমব একটা মজার বযাপার 

বাসার হিকানা বলার সমকয়লে করলাম।  হতহন বমলহিমলন–১৩২ নাং হখল াোঁ, একতলা 
বাহড়, সামমন হবরাট আম াি। সবই হিক আমি, শুধু আম াি ফনই। শুধু এই বাহড় না, 
আমশপামশর ফকামনা বাহড়র সামমনই আম াি ফনই। ফমারমশদ সামিমবর বাহড়মত 
দামরায়ান জাতীয় একজন ফক পাওয়া ফ ল। তামক হজমজ্ঞস করলাম—“এখামন হক 
আম াি কখমনা হিল?”    ফস হবরক্ত িময় বলল, “আম াি ফকন থাকমব?”  
   ফযন আম াি থাকাটা অপরাধ। আহম খুবই হবনময়র সমে বললাম, “আপহন এ 
বাহড়মত কতহদন ধমর আমিন?” 
   “ফিাটমবলা থাইকযা আহি।” 
   “এটা হক ফমারমশদ সামিমবর ফকনা বাহড়?”  
   "ফজ্ব না, ভাড়া বাসা। তয় ফবহশহদন থাকব না। বাহড়ওয়ালা ফনাহটশ হদমি।” 
   “আচ্ছা ভাই, যাই।” 
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   “উনামর হকিু বলা লা ব?” 
    “না।”  
    আহম আবার িাোঁটা ধরলাম রাত একটা পযথে পমথ-পমথ থাকমত িমব। ইয়াদ 
একটা পযথে আমার জমনয বমস থাকমব না।তামক রাত বামরাটার মমধয বাহড় হেরমত 
িমব। নীতুর মমতা ফমময়র হনমদথশনীতুর কহিন হনমদথশ।  অগ্রািয করা ইয়ামদর পমে 
সম্ভব না।   
    নীতুর সমে ফদখা কমর এমল ফকমন িয়? ইয়ামদর িাত ফথমক বাোঁচার সবমচ ভাল 
উপায় িমচ্ছ ইয়ামদর বাসায় হ ময় বমস থাকা। ফস বমস থাকমব আমার ফমমস, আহম 
বমস থাকব তার বাহড়মত। ফচার-পুহলশ ফখলার এরমচ' ভাল োহটহজ আর িয় না। েুল 
প্রে। 
 
    ইয়ামদর বাহড় একটা হুলসূ্থল বযাপার বাইমর ফথমক মমন িয় ফজলখানা। ফ টটাও 
এমন ফয বাইমর ফথমক হকিুই ফদখা যায় না। বড় ফ ট কখমনা ফখালা িয় না।বড় ফ মটর 
সমে আমি একটা ফখাকা ফ ট। অমনক ধাক্কাধাহক্কর পর ফসটা ফখালা িয়। বাহড়মত 
ঢুকমত িয় মাথা হনচু কমর। একবার ফঢাকার পর সমে সমে িুমট ফবর িময় ফযমত ইচ্ছা 
কমর—কারণ তীব্র ফবম  দুটা অযালমসহশয়ান িুমট আমস। এমদর একজন কুচকুমচ কামলা, 
অনযজন ধবধমব শাদা। রে হভন্ন িমলও এমদর স্বভাব অহভন্ন, দুজন ভয়াংকর হিাংস্র, 
এমদর একজমনর নাম টুহট, অনযজমনর নাম েুহট। দামরায়ান বমল—চুপ টুহট-েুহট। 
এরা চুপ কমর, তমব এমনভামব তাকায় যামত মমন িয় ফয-ফকামনা সুমযাম  এরা ঘাড় 
কামমড় ধরমব।  
    ফ ট ফথমক বাহড় পযথে ফযমত খাহনকেণ বা ামনর ফভতর হদময় িাোঁটমত িয়। ফসই 
বা ানও দারুন বা ান। এমদর বাহড় ফদাতলা—হসহড় মামবথল পাথমরর বাহড়র বারান্দায় 
ইউ আকৃহতমত হকিু ফবমতর ফচয়ার বসামনা। মমন িয় প্রহতহদন ফচয়ারগুহলমত রে করা 
িয়, কারণ যখহন আহম ফদহখ–িকিক করমি। ফচয়ামরর  হদগুহলর রে িালকা সবুজ। 
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শাদা ও সবুমজ ফয এত সুন্দর কহম্বমনশন িয় তা ইয়াদমদর বাহড়মত না এমল কখমনা 
জানমত পারতাম না। 
    হিক মািখামনর ফবমতর ফচয়ামর নীতু বমস হিল। নীতু িল নাহয়কা-স্বভামবর ফমময়। 
সব সময় ফসমজগুমজ থামক এবাং নাহয়কামদর মমতা ফচামখ থামক সানগ্লাস। হদন-রাত 
সব সময়ই সানগ্লাস তামক যখহন ফদহখ তখহন মমন িয়-মস পাহটথমত যামচ্ছ, হকাংবা পাহটথ 
ফথমক হেমরমি। স্বাভাহবক ভহেমত এই ফমময়হটমক একবার আমার ফদখমত ইচ্ছা কমর। 
ফসটা ফবাধিয় সম্ভব না। আমামক ফদমখ উমি দাোঁড়াল, িাহসমুমখ বলল—যাক, আপনামক 
তািমল পাওয়া ফ ল! ও খুব বযাকুল িময় আপনামক খুোঁজমি।   
   “বযাপার হক ফখাোঁজ হনমত এলাম।”  
   “বযাপার হক আহম জাহন না, হভেুক সপহকথত হকিু িমব। আহম জানমতও চাইহন। 
আপনামক এমন লা মি ফকন?” 
   “ফকমন লা মি?”  
   “মমন িমচ্ছ মযানমিামলর  মতথর কাজ করহিমলন–কাজ বে কমর ফবড়ামত এমসমিন। 
হেমর হ ময় আবার কাজ শুরু করমবন।” 
   “এতটা খারাপ?” 
   “িযাোঁ, এতটাই খারাপ। আপহন হক ফ াসল কমরন, না কমরন না?” 
   “শীমতর সময় কম কহর—” 
   “বাথটামব  রম পাহন হদমল আপহন হক ফ াসল করমবন?”  
   “আমার প্রময়াজন ফনই। ফনাাংরা থাকমত ভাল লা মি”।  
   “ফনাাংরা থাকমত ভাল লা মি মামন !এটা ফকান ধরমণর কথা?” 
   “রহসকতা করার ফচষ্টা করহি।”  
   নীতু ফিাট বাোঁহকময় বলল, “রহসকতা বমল আমার কামি মমন িমচ্ছ না। আপহন 
আসমলই ফনাাংরা থাকমত ভালবামসন। যাই ফিাক—আমার জমনয িমলও দয়া কমর 
পহরষ্কার-পহরচ্ছন্ন িময় আসুন। আপনার সমে খাহনকেণ কথা বহল। আপনাক নতুন 
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একমসট কাপড় হদহচ্ছ।  াময়র কাপড় বাথটামব ফরমখ আসমবন। ইহস্ত্র কমর আপনার 
কামি পাহিময় ফদয়া িমব।”  
    আহম িাসলাম। নীতু বলল, “িাসমবন না। িাহসর ফকামনা কথা বহলহন। যান, 
বাথরুমম ঢুমক পডু়ন। কুইক”। 
   একদল মানুষ আমি—বাথরুম ফপ্রহমক। তারা অনয হকিুমতই মুগ্ধ িয় না, বাথরুম 
ফদমখ মুগ্ধ িয়। আহম ফসই দমল পহড় না, হকন্তু ইয়ামদর বাহড়র বাথরুমম ঢুমক খাহনকেণ 
চুপচাপ ফথমক মমন-মমন বহল—‘এ কী!’ আজ আবার বললাম। বাথটাব ভহতথ পাহন। 
ফসই বাথটাব এতবড় ফয ইচ্ছা করমল সাোঁতার কাটা যায়। িুব ফদয়া যায়। ফ াসল 
করমত-করমত সাং ীত েবমণর বযবস্থা আমি। সাং ীমতর কন্ফিাল অবহশয বাইমর। ফয-
ফরকিথ বাজামনা িমব, েীকামরর মাধযমম তা চমল আসমব বাথরুমম। এখন  ান িমচ্ছ। 
রবীন্দ্রনাথ ফবোঁমচ থাকমল আিত িমতন, কারণ বাথটামব শুময় আহম শুনহি তাোঁর মায়ার 
ফখলা। সখী বলমি, 

ওম া ফকন, ওম া ফকন হমমি এ হপপাসা। 
                                   আপহন ফয আমি আপনার কামি 
                                   হনহখল জ মত কী অভাব আমি— 
                                   আমি মন্দ সমীরণ, পুষ্পভূষণ, ফকাহকল, কুহজত 
কুঞ্জ। 
 
     প্রায় ঘণ্টাখাহনক বাথরুমম কাহটময় ফবর িময় এলাম।  াময় ধবধমব শাদা পায়জামা-
পাঞ্জাহব, একটা িালকা নীল উমলর চাদর। পাময় হদময়হি চহটজুমতা ফসগুহলও নতুন। 
আয়নায় হনমজমক ফদমখ হনমজরই লজ্জা লা মি। নীতু বলল, “বাি, আপনামক ভাল 
ফদখামচ্ছ! আসুন, চা ফখমত আসুন”।  
     হবহভন্ন খাবামরর জমনয এমদর হবহভন্ন ঘর আমি। চা খাবার জমনয আমি টী-রুম। 
আমরা দু’জন টীরুমম বসলাম। পটভহতথ চা। সমে অযাশমি এবাং হটনভহতথ হস ামরট। 



suvom 

 
 

254 

নীতু বলল, “চা হনন। হস ামরট হনন। যাবার সময় হটনটা হনময় যামবন। এটা আপনার 
জমনয”। 
    “আচ্ছা, হনময় যাব।” এখন আপনার সমে আহম হকিুেণ ফখালামমলা কথা বলব। 
যা জানমত চাইব আপহন দয়া কমর উত্তর ফদমবন।” 
    “ফদব।” 
    “ইয়াদ আপনার হক রকম বেু?” 
    “ভাল বেু।” 
    “ভাল বেু যহদ িয় তািমল ওমক আপহন  াধা বমলহিমলন ফকন?”  
    “ াধা একধরমণর আদমরর িাক। অপহরহচত বা অধথ-পহরহচতমদর  াধা বলা যামব 
না। বলমল ফমমর তক্তা বাহনময় ফদমব। হপ্রয় বেুমদমরই  াধা বলা যায়। এমত হপ্রয় 
বেুরা রা  কমর না। বরাং খুহশ িয়।”  
    “আপহন হক জামনন ইয়াদ অনয দশজমনর মমতা নয়? ফস সবহকিু হসহরয়াসহল ফনয়। 
আপহন  াধা বলায় ফস সারা রাত ঘুমায়হন—ফজম  বমস হিল—একটা খাতায় ফনাট 
করহিল ফকন তামক  াধা বলা যামব না।”  
    “আহম িাসমত-িাসমত বললাম, ফস যা করহিল  াধা বলার জমনয তা হক যমথষ্ট 
নয়?”  
    “না, যমথষ্ট নয়। ভহবষযমত কখমনা তামক  াধা বলমবন না এবাং তার মাথায় ফকান 
অদু্ভদ আইহিয়া ঢুহকময় ফদমবন না।” 
    “আহম ওর মাথায় ফকামনা অদু্ভদ আইহিয়া ফঢাকাইহন।”  
    “ঢুহকময়মিন—আপহন ওমক বমলমিন হভেুকমদর জানমত িমল হভেুক িমত িমব। 
ওমদর সমে থাকমত িমব। ওমদর মমতা হভো করমত িমব। বমলনহন এমন কথা?” 
    “বমলহি?” 
    “আপহন তা হবশ্বাস কমরন?” 
     “কহর।”  



suvom 

 
 

255 

     “তার মামন আপহন বলমত চামচ্ছন, ফকউ যহদ হপোঁপড়ামদর সপমকথ  মবষণা করমত 
চায়, তা িমল তামক হপোঁপড়া িমত িমব, এবাং হপোঁপড়ামদর সমে থাকমত িমব, হপোঁপড়ামদর 
খাবার ফখমত িমব?”  
    “ওমদর ভালমমতা জানমত িমল তাই করমত িমব, হকন্তু ফস উপায় ফনই। হভেুকমদর 
বযাপামর উপায় আমি। তা িাড়া হপোঁপড়া মানুষ না, হভেুকরা মানুষ।”  
   “আহম ফয আপনামক কী পহরমাণ অপিন্দ কহর তা হক আপহন জামনন?” 
    “না, জাহন না।”  
    “মাকড়সা আহম যতটা অপিন্দ কহর আপনামক তারমচময় ফবহশ অপিন্দ কহর। 
আজ আহম বারান্দায় বমস হিলাম। আপহন যখন আসহিমলন তখন ইচ্ছা করহিল–টুহট-
েুহটমক বহল–ধর ঐ ফলাকটামক, হিমড় টুকমরা-টুকমরা কমর ফেল। বমলই ফেলতাম। 
হনমজমক সামমলহি। আহম হনমজমক কনমিাল কমরহি। আজ যা কমরহি অনয একহদন 
ফয তা করমত পারব তা ফতা না। একহদন িয়মতা সহতয কুকুর ফলহলময় ফদব। হনন, 
আমরক কাপ চা খান”।  
   আহম আমরক কাপ চা হনলাম। নীতু বলল, “আপনার সপমকথ অমনক  ল্প প্রচহলত 
আমি। আপহন নাহক মিাপুরষ জাতীয় মানুষ। মানুমষর ভহবষযৎ বলমত পামরন। আহম 
তার একহবনু্দও হবশ্বাস কহর না”। 
    “আহম হনমজও কহর না।”  
    “হকন্তু ফকউ-মকউ কমর। আপনার অদু্ভদ জীবনযাপন প্রণালীর জমনযই কমর। ফনাাংরা 
কাপড় পমর রাস্তায়-রাস্তায় ঘুমর ফবড়ামলই মানুষ মিাপুরুষ িয় না। যহদ িত, তা িমল 
ঢাকা শিমর হতন লে মিাপুরুষ থাকত। এই শিমর রাস্তায় ঘুমর-মবড়ামনা মানুমষর 
সাংখযা হতন লে। বুিমত পারমিন?”  
   “পারহি।”  
    “আপনার ফকামনা েমতা ফনই তা বলহি না। একটা েমতা আমি। ভালই আমি। 
ফসটা িল—সুন্দর কমর কথা বলা। আপহন যা বমলন তা-ই সহতয বমল মমন িয়। হবশ্বাস 
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করমত ইচ্ছা কমর। এই েমতা হনম্নমেণীর েমতা। রাস্তায়-রাস্তায় যারা অষুধ হবহক্র 
কমর তামদরও এই েমতা আমি। আপহন যহদ দাোঁমতর মাজন হকাংবা সবথবযথাহনবারণী 
অষুধ হবহক্র কমরন তািমল ফবশ ভাল হবহক্র করমবন।”  
    নীতুর সমে অনযমদর এক জায় ায় ফবশ ভাল অহমল আমি। রাম র কথা বলমত-
বলমত অনযমদর রা  পমড় যায়। তার রা  বাড়মতই থামক। আমস্ত-আমস্ত মুখ লাল িমত 
থামক। একসময়-সারা মুখ লাল টকটমক িময় যায়। এখন ফযমন িময়মি। নীতু বলল, 
আহম অমনক কথা বললাম, আপহন তার উত্তমর হকিু বলমত চাইমল বলমত পামরন। 
   “আহম হকিু বলমত চাহচ্ছ না।”  
   “তা িমল আপহন হক স্বীকার কমর হনমলন, আহম যা বললাম সবই সহতয?” 
   “িযাোঁ।” 
   “ইন দযাট ফকইস আপহন হক আমার পরামশথ শুনমবন?” 
   “িযাোঁ, শুনব”।  
     “আপহন একজন সাইহকয়াহিমস্টর সমে কথা বলুন। আপনার মমধয ফযসব 
অস্বাভাহবকতা আমি— একজন ভাল সাইহকয়াহিস্ট তা দূর করমত পারমব। আপহন 
অমনক হদন ফথমকই মিাপুরুমষর ভূহমকায় অহভনয় করমিন। অহভনয় করমত-করমত 
আপনার ধারণা িময়মি আপহন একজন মিাপুরুষ।” 
    “এরকম ফকামনা ধারণা আমার িয়হন।”  
    “িময়মি। ইয়ামদর কামি শুমনহি আপহন মজনু হময়ার মাি-ভামতর ফিামটল নামম 
একটা ফিামটমল ভাত খান। ফসখামন এক রামত বলমলন—ফিামটমলর মাহলক দু হদন 
ফিামটমল আসমব না।এবাং এই বমল কমথচারীমদর প্রমরাহচত করমলন ফরাস্ট, 
ফপালাওমটালাও রাোঁধার জমনয। কমরনহন?”  
    “িযাোঁ, কমরহি।”  
   “এগুহল িমচ্ছ মিাপুরুষ হসনড্রম। হনমজমক আপহন অমলৌহকক েমতাসপন্ন ভাবমত 
শুরু কমরমিন।” 
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   “মজনু হময়া হকন্তু দু হদন হিকই ফিামটমল আমসহন।”  
   “তা আমসহন। কাকতালীয় বযাপার। মামি-মামি কাকতালীয় বযপার ঘমট। ফকউ-
ফকউ ফসসব বযাপার কামজ লা ামত ফচষ্টা কমর, ফযমন আপহন কমরমিন। আপহন একজন 
অসুস্থ মানুষ। আপনার হচহকৎসা িওয়া দরকার।” 
   “আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, আহম হচহকৎসা করাব। আপহন সাইহকয়াহিমস্টর 
হিকানা হদন।”  
   “সহতয করামবন?” 
   “িযাোঁ, সহতয”।  
   “আমার কামি কািথ আমি। কািথ হদময় হদহচ্ছ। আহম ফটহলমোমনও উনার সমে কথা 
বমল রাখব।”  
   “আচ্ছা। আজ তা িমল উহি?” 
   “আপনার বেুর জমনয অমপো করমবন না?”  
   আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, ও আজ রামত বাসায় হেরমব না। নীতু তীক্ষ্ণ 
 লায় বলল, তার মামন হক? আপহন কী বলমত চামচ্ছন? আপহন হক আপনার তথাকহথত 
অমলৌহকক েমতার নমুনা আমামক ফদখামত চামচ্ছন? আমামক ভড়মক হদমত চামচ্ছন?  
   “তা না। আপহন শুধুশুধু রা  করমিন। আমার মমন িমচ্ছ ইয়াদ আজ রামত বাসায় 
হেরমব না। বললাম।”  
   “শুনুন হিমু সামিব, আমার সমে চালাহক করমত যামবন না। আহম চালাহক পিন্দ 
কহর না।”  
    নীতু বারান্দা পযথে এহ ময় হদমত এল। হটহট-েুহট বারান্দায় বমস হিল। নীতুমক 
ফদমখই উমি দাোঁড়াল। ফলজ নাড়মত লা ল।মলজ নাড়া হদময় কুকুর কী ফবািামত ফচষ্টা 
কমর? ফলজ ফনমড় ফস হক বমল—আহম ফতামামক ভালবাহস? ভালবাসার পহরমাণও হক 
ফস ফলজ ফনমড় প্রকাশ কমর? ফকউ হক এই হবষয়হট হনময় হরসাচথ কমরমি? ইয়ামদর 
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মমতা ফকউ একজন এমস বযাপারটা হনময় হরসাচথ করমলই পামর। “কুকুমরর ফলজ এবাং 
ভালবাস।”  
      আহম ফমমস হেরলাম না।এত সকাল-সকাল ফেরা হিক িমব না। ইয়াদ িয়মতা 
বমস আমি। রাস্তায় িাোঁটমতও ইচ্ছা করমি না। ক্লাহে লা মি। ফকন জাহন মাথায় ফভাোঁতা 
ধরমণর যন্ত্রনা িমচ্ছ। ফমমস হেমর যাওয়াই ভাল। মাথার যন্ত্রনা ইদানীাং আমামক কাবু 
কমর ফেলমি। িালকাভামব শুরু িয় – ফশমষর হদমক ভয়াবি অবস্থা। এক সময় ইচ্ছা 
কমর কাউমক ফিমক বহল, ভাই, আপহন আমার মাথাটা িুহর হদময় ফকমট শরীর ফথমক 
আলাদা কমর হদমত পামরন? 
     রুপার হচহি এখমনা পড়া িয়হন। হবিানায় শুময়-শুময় হচহিটা পড়া যায়। আহম 
একটা হরকশা হনময় হনলাম। ইয়াদ আমার জমনয ফমমস বমস ফনই। এটা একটা সুসাংবাদ। 
আম র মমতা টাইপ করা ইাংমরহজ ফনাট ফরমখ ফ মি— 
‘খুোঁমজ পাহচ্ছ না। জরুহর প্রময়াজন। দয়া কমর ফযা ামযা  কর। হভহিও কযামমরা হকমনহি। 
ইয়াদ।’ 
দরজা বে কমর শুময় পড়ার সময় মমন িল রুপার হচহি আমার সমে ফনই। নীতুমদর 
বাসায় পুরামনা কাপমড়র সমে ফেমল এমসহি। কাপড়গুহল ইতমমধয হনশ্চয়ই ফধাপার 
বাহড়মত চমল ফ মি। মাথার যন্ত্রনা বাড়মি। এই অসিয তীব্র যন্ত্রনার উৎস হক? তীব্র 
আনন্দ হযহন ফদন, তীব্র বযথাও হক তাোঁরই ফদয়া? হকন্তু তা ফতা িবার কথা না। হযহন 
পরম মেলময়, বযথা তাোঁর সৃহষ্ট িমত পামর না। পামশর ঘমর চিচচ িমচ্ছ। তাসমখলা 
িমচ্ছ হনশ্চয়ই। আজ বৃিেহতবার। সপ্তামি এই একটা হদন ফমমস তাস ফখলা িয়। শুধু 
তাস না, অহত সস্তার বাাংলা মদ আনা িয়। যারা এই হজহনস খান না, তাোঁরাও দু-এক 
চুমুক খান। সারা রাতই তাোঁমদর আনহন্দত কথাবাতথা ফশানা যায়। এই আনন্দও হক তাোঁর 
ফদয়া? 
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৩  
     ধুম-ধুম কমর দরজায় হকল পড়মি।  
     আহম ঘুমমর ফঘামর বললাম, ফক? ফকউ জবাব হদল না। দরজায় শব্দ িমত থাকল। 
আমার সমসযা িমচ্ছ—শীমতর ফভামর একবার ফলমপর ফভতর ফথমক ফবর িমল আবার 
ঢুকমত পাহর না। এখমনা হিকমমতা ফভার িয়হন—চারহদক আধার িময় আমি। কাোঁমচর 
জানালায়  া়ি কুয়াশা ফদখা যামচ্ছ। এত ফভামর আমার কামি আসার মমতা ফক আমি 
ভাবমত-ভাবমত দরজা খুমল ফদহখ—ইয়াদ। এই প্রচণ্ড শীমত তার  াময় একটা িাহকাং 
সুন্ট। পাময় ফকিস জুতা। হনশ্চয় ফদৌমড় এমসমি। ফচাখ-মুখ লাল। বড়-বড় কমর শ্বাস 
হনমচ্ছ। ইয়াদ বলল, জহ াং করমত ফবর িময়হিলাম। ভাবলাম, একটা চান্স হনময় ফদহখ 
ফতামক পাওয়া যায় হকনা। কতবার ফয এমসহি ফতার ফখাোঁমজ। এই ক হদন ফকাথায় 
হিহল?  
     আহম জবাব না হদময় বাথরুমম ঢুমক ফ লাম। বাথরুমমর দরজা ফিমল ইয়াদও ঢুমক 
ফ ল। আহম মুমখ পাহন হদহচ্ছ। ইয়াদ পামশ। ফস বলল, হিহল ফকাথায় তুই?  
    ইয়ামদর স্বভাব-চহরমত্রর একহট ভাল হদক িমচ্ছ অহধকাাংশ প্রমশ্নরই ফস ফকামনা 
জবাব শুনমত চায় না। প্রশ্ন করা প্রময়াজন বমলই প্রশ্ন কমর। জবাব হদমল ভাল, না 
হদমলও েহত ফনই। ফস প্রশ্ন কমর যামব তার মমনর আনমন্দ। 
    “হিমু।” 
    “হক?” 
    “কাল রামত আমার বউমক তুই খামমাকা ভয় ফদখাহল ফকন?” 
    “ভয় ফদহখময়হি?”  
    “অেমকাসথ ভয় ফদহখময়হিস—তুই তামক বলহল আহম নাহক রামত হেরব না। এহদমক 
আহম সহতযসহতয আটকা পমড় ফ লাম ফিাটখালার বাসায়। হেরমত হেরমত রাত দুটা 
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ফবমজ ফ মি। এমস ফদহখ নীতুর মাথায় পাহন ঢালা িমচ্ছ—পহরহচত-অপহরহচত সব 
জায় ায় ফটহলমোন করা িময়মি। মযামনজারমক পািামনা িময়মি সব িাসপাতামল ফখাোঁজ 
হনময় আসমত। মযামনজার বযাটা  াহড় হনময় ফবর িময় ফসই  াহড় ফড্রমন ফেমল হদময়মি”। 
    “এই অবস্থা?”  
    “িযাোঁ, এই অবস্থা। নীতুর িাইপারমটনশান আমি। অল্পমতই এমন নাভথাস িয়। ওর 
একজন ফপাষা সাইহকয়াহিস্ট আমি।দুহদন পরপর তার কামি যায়। এক াদা কমর টাকা 
হনময় আমস।”  
    “ফতার ফতা টাকা খরচ করার পথ ফনই—হকিু খরচ িমচ্ছ, মন্দ হক?” 
    “টাকা ফকামনা সমসযা না, নীতুই সমসযা। অল্পমতই এত আপমসট িয়—এই কারমণই 
ফতামক খুোঁজহি। নীতুমক সামলামনার বযাপামর কী করা যায়?” 
    “সামলামনার দরকার কী?”  
    “দরকার আমি। ফতার প্রস্তাব আহম গ্রিণ কমরহি। হভহখহর িময় যাব। সাত হদমনর 
ক্রযাশ ফপ্রাগ্রাম। সাত হদন হভহখহর িময় ওমদর সমে সমে ঘুরব। হভো করব।” 
    “সাত হদমন হকিু িমব না।” 
    “কত হদন লা মব?” 
    “দু' বির”। 
    “বহলস কী!”  
    “হিকমমতা ওমদর জানমত িমল ওমদর একজন িমত িমব। ওমদর একজন িমত 
সময় লা মব।”  
    “নীতুমক সামলামবা কী কমর?”  
    “যারা ফিাটখাট ঘটনামত আপমসট িয় তারা বড় ঘটনায় সাধারণত আপমসট িয় 
না। নীতু সামমল উিমব। আমরা ফবহশ-মবহশ কমর সাইহকয়াহিমস্টর কামি যামব। তুই 
ঘর িাড়হিস কমব?”  
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    ইয়াদ হবরক্ত  লায় বলল, আমামক হজমজ্ঞস করহিস ফকন? এটা ফতা ফতার উপর 
হনভথর করমি। আহম মানহসকভামব প্রস্তুত তুই বলমলই শুরু করব—তুই একটা ফিট 
বল। আহম নীতুমক বহল।  
    “আহম ফিট বলব ফকন?”  
    “তুইও ফতা যাহব আমার সমে। আহম একা-একা পমথ-পমথ হভো করব?”  
    “িযাোঁ, করহব। ফতারই হভেুকমদর জীবনচচথা দরকার। আমার না।” 
    “তুই আমার সমে যাহচ্ছস না?” 
    “না।” 
    “ও মাই  ি! আহম ফতা ধমরই ফরমখহি তুই যাহচ্ছস। ফসইভামবই প্রস্তুহত হনময়হি।”  
    সকালমবলা খাহলমপমট আহম হস ামরট ফখমত পাহর না। শুধুমাত্র হবরহক্তমত আহম 
হস ামরট ধরালাম। হবরহক্ত ভাব  লার স্বমর যথাসম্ভব েুহটময় তুমল বললাম –তুই হভো 
করমত যাহব, ফসখামনও একজন মযামনজার হনময় ফযমত চাস? তুই হভো করহব। ফতার 
মযামনজার টাকাপয়সার হিসাব রাখমব। খাওয়াদাওয়া ফদখমব। ইট হবহিময় আগুন কমর 
পাহন ফোটামব যামত তুই েুটে পাহন ফখমত পাহরস। যা বযাটা  াধা!” 
     ইয়াদ আিত  লায় বলল, “ াধা বলহিস ফকন?”  
    “ফয যা তামক তাই বলমত িয়। তুই  াধা, ফতামক আহম িাহত বলব? যা বলহি, 
হবমদয় ি।" 
    “চমল ফযমত বলহিস?” 
    “িযাোঁ, চমল ফযমত বলহি—আর আহসস না।” 
    “আর আসব না?” 
    “না। ফতামক ফদখমলই হবরহক্ত লাম ।” 
    “হবরহক্ত লাম  ফকন?” 
    “ফবকুবমদর সমে কথা বলমল হবরহক্ত লা মব না?”  
    “ াধা বলহিস ভাল কথা, ফবকুব বলহিস ফকন?”  
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    “বাথরুমম ঢুমক পমড়হিস-এই জমনয ফবকুব বলহি।”  
    ইয়াদ বলল, “ভুল কমর বাথরুমম ঢুমক পমড়হি, ফখয়াল কহরহন। যাই”।  
    আহম ওর হদমক না তাহকময় বললাম, “আচ্ছা যা, আর আহসস না।”  
   ইয়াদ ফবর িময় ফ ল। আমার মমন িল এতটা কহিন না িমলও ফবাধিয় িত। তমব 
আমার কাি ফথমক এ ধরমণর বযবিার ফপময় ফস অভযস্ত। তার খুব খারাপ লা মব না 
লা মলও সামমল উিমব। ইয়াদমক আমার পিন্দ িয়। শুধু পিন্দ না, ফবশ পিন্দ। রু়ি 
বযবিার করমত িয় পিমন্দর মানুষমদর সমে। আমার বাবার উপমদশনামার একহট 
উপমদশ িল— 
               ফি মানব সোন, তুহম ফতামার ভালবাসা লুকাইয়া রাহখও । ফতামার 
পিমন্দর মানুষমদর সহিত তুহম   রু়ি আচরণ কমরও, ফযন ফস ফতামার স্বরুপ কখমনা 
বুহিমত না পামর। মধুর আচরণ করমব দুজমনর সমে হনমজমক অপ্রকাশয রাখার ইিাই 
প্রথম পাি। 
     আমামদর ফমমস সকালমবলা চা িয় না। চা ফখমত রাস্তার ওপামশ কযাহন্টমন ফযমত 
িয়। ফসই কযাহন্টমন পৃহথবীর সবমচ হমহষ্ট এবাং একই সমে পৃহথবীর সবমচ’  রম চা 
পাওয়া যায়। এই চা প্রথম দু হদন ফখমত খারাপ লাম । হকন্তু তৃতীয় হদন ফথমক ফনশা 
ধমর যায়। ঘুম ফথমক উমিই কময়ক কাপ চা ফখমত ইচ্ছা কমর।  
     কযাহন্টমন পা ফদয়ার সমে-সমে ফদখলাম ইয়াদ আবার আসমি। ফস আমামক ফদখমত 
ফপময়মি। িয়মতা আশা করমি আহম িাত ইশারা কমর তামক িাকব। আহম হকিুই 
করলাম না। মুখ কহিন কমর অনযহদমক তাহকময় রইলাম।  
    ইয়াদ সামমনর ফচয়ামর বসমত-বসমত বলল, তুই কাল রামত আমামদর বাহড়মত 
একটা হচহি ফেমল এমসহিহল। হনময় এমসহিলাম, হদমত ভুমল ফ হি।  
   আহম ইয়ামদর িাত ফথমক হচহি হনময় পমকমট ফরমখ হদলাম। 
   ইয়াদ বলল, “পড়হব না?” 
   "একসময় পড়ব। তাড়া ফনই।” 
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     “নীতু বমল হদময়মি এটা নাহক জরুহর হচহি।” 
     “ও পমড়মি বুহি?”  
     ইয়াদ অপ্রস্তুত  লায় বলল, “মমন িয় পমড়মি। ওর খুব সমন্দিবাহতক। িামতর 
কামি খাম ফপমল খুমল পমড় ফেমল। খামম যার নামই থাকুক ফস পড়মবই। সহর”।  
    “ফতার সহর িবার হকিু ফনই। চা খাহব?” 
    “খাব।” 
    আহম ইয়াদমক চা হদমত বমল উমি দাোঁড়ালাম। ফস হবহমত িময় বলল “যাহচ্ছস 
ফকাথায়?”  
    “কাজ আমি।” 
    “চা-টা ফশষ কহর—তারপর যা।” 
    “সময় ফনই—খুব তাড়া।”  
      আহম ইয়াদমক ফরমখ ফমমস হেমর এলাম। দরজা বে কমর ফলমপর ফভতর ঢুমক 
পড়লাম। আজ আমার ফকামনা েযান ফনই—সারাহদন ঘুমাব। ঘুম এবাং উপবাস। সেযায় 
উপবাস ভে করব এবাং হবিানা ফথমক নামব।  
     হবোমমর সবমচ’ ভাল ফটকহনক িল—কুকুরকুণ্ডলী িময় শুময় পড়া। মাময়র ফপমট 
আমরা ফয-ভহেমত থাহক—ফসই ভহেহট হনময় আসা। মাময়র ফপমট  া়ি অেকার।  কামজই 
ফযখামন হবোম হবমত িমব, ফস-জায় াটা িমত িমব অেকার,  া়ি অেকার। তাপ িমত 
িমব সামানয ফবহশ। কারণ জরায়ুর তাপ শরীমরর স্বাভাহবক তাপমাত্রার ফচময় হতন হিগ্রী 
ফবহশ।  
     আমার ঘর এহমমতই অেকার। কম্বমল নাক-মুখ ফঢমক অেকার আরও বাড়ামনা 
িল। আহম কুণ্ডলী পাহকময় ফশায়ামাত্র দরজার কড়া নাড়ল। আমামদর ফমমসর মাহলক 
এবাং মযামনজার জীবনবাবু হমহি  লায় িাকমলন–হিমু ভাই, হিমু ভাই।  
     জীবনবাবুর িামক সাড়া হদমতই িমব এমন ফকামনা কথা ফনই, হতহন আমার কামি 
ফমসভাড়া পান না। মামসর শুরুমতই ভাড়া ফদয়া িময়মি। ইচ্ছা করমলই চুপচাপ শুময় 
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থাকা যায়, তমব তা করা সম্ভব না। কারণ জীবনবাবুর চধযথ রবাটথ ব্রুমসর ফচময়ও ফবহশ। 
হতহন িাকমতই থাকমবন। কড়া নাড়মতই থাকমবন। হসমের মমতা ফমালাময়ম  লায় 
িাকমবন। চুহড়র শমব্দর মমতা শমব্দ কড়া নাড়মবন। 
    “হিমু ভাই, হিমু ভাই।” 
    “হক বযাপার?” 
    “ঘুমুমচ্ছন?”  
    “যহদ বহল ঘুমুহচ্ছ তািমল হক হবশ্বাস করমবন?” 
    “একটু আসুন, হবরাট হবপমদ পমড়হি”।  
    দরজা খুলমত িল। জীবনবাবু ঘমর ঢুমক দরজা বে কমর হদমলন। হেসহেস কমর 
বলমলন, মাথায় বাহড় পমড়মি হিমু ভাই। অকুল সমুদ্র পমড়হি। 
    “বলুন হক বযাপার?”  
     জীবনবাবু  লার স্বর আমরা নাহমময় ফেলমলন। ফকামনা সাধারণ কথাই হতহন 
হেসহেস না কমর বলমত পামরন না। হবমশষ হকিু হনশ্চয়ই ঘমটমি, কারণ আহম তাোঁর 
ফকামনা কথাই প্রায় শুনমত পারহি না। 
    “আমরকটু ফজামর বলুন জীবনবাবু। হকিু শুনমত পাহচ্ছ না।” 
    “প্রহত বৃিেহতবার ফমমসর িয় নম্বর ঘমর তাসমখলা িয় জামনন ফতা?”  
    “জাহন।”  
    “ ত রামত তাসমখলা হনময় মারামাহর। মুহশথদ সামিব মশাহরর িাণ্ডা খুমল জহির 
সামিমবর মাথায় বাহড় ফমমরমি। রক্তারহক্ত কাণ্ড!”  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, “জহির সামিব হক মারা ফ মিন?”  
    “মারা যায় নাই—তমব ফবকায়দায় বাহড় পড়মল উপায় হিল? খুনখারাহব িমল পুহলশ 
আম  কামক ধরত? আমামক। আহম িলাম মাইমনাহরহট দমলর ফলাক। হিনু্দ। সব চাপ 
যায় মাইমনাহরহটর উপর। আপনারা ফমজহরহট িময় ফবোঁমচ ফ মিন।” 
    “এইটাই আপনার হবমশষ কথা?” 
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    “হজ্ব”। 
    “আমামক হকিু করমত বলমিন? তাস ওমদরমক হক না-মখলমত বলব?”  
    “না না, আপনার হকিু বলার দরকার ফনই। ঘটনাটা আপনামক জাহনময় রাখলাম। 
খুনখারাহব যহদ সহতয হকিু িয়—তা িমল পুহলমশর কামি—আমার িময় দু-একটা কথা 
বলমবন”।  
    “আচ্ছা বলব। এখন তািমল যান। আজ সারা হদন ঘুমাব বমল েযান কমরহি। আজ 
িল আমার ঘুমহদবস।” 
    জীবনবাবু নড়মলন না। চুপচাপ দাোঁহড়ময় রইমলন। আহম বললাম, “আমরা হকিু 
বলমবন?”  
    “হজ্ব, বলব। মমন পড়মি না। মমন করার ফচষ্টা করহি।”  
    “ফতমন জরুহর হকিু নয়। জরুহর িমল মমন পড়ত”। 
    “মমন পমড়মি—একজন মহিলা এমসহিমলন আপনার কামি।” 
    “রূপা?” 
    “হজ্ব-না—উহন না। উনামক ফতা হচহন। হযহন এমসহিমলন তাোঁমক আম  কখমনা 
ফদমখহন—নাম বমলহিমলন। নামটা মমন পড়মি না। মৃহতশহক্ত পুমরাপুহর ফ মি। 
মাইমনাহরহটর ফলাক ফতা— সারােণ ফটনশমন ফথমক ফথমক ফব্রইন ফ মি।” 
    “ফমময়টা হকিু বমল ফ মি?”  
    “ফমময় না ফতা, পুরুষমানুষ। আমামক নাম বলমলন, একবার না, কময়কবার 
বলমলন”।  
    “আপহন দয়া কমর হবমদয় িন।”  
    “নামটা মমন করার ফচষ্টা করহি। মমন পড়মি না। বললাম না। আপনামক –ফব্রইন 
এমকবামর ফ মি। হকিুই মমন থামক না। ঐহদন দুপুমর ভাত ফখমত ফ হি—অতসী, 
বলল—বাবা, তুহম না একটু আম  ভাত ফখময় ফ ল। বুিুন অবস্থ। এহদমক োিমপ্রশারও 
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ফনমম ফ মি। ব্রািমপ্রশার িময়মি হসেহট। হসেহট োিমপ্রশার মানুমষর িয় না।  রু-
িা মলর িয়।  রু-িা মলর পযথাময় চমল ফ হি হিমু ভাই......”   
     জীবানবাবুমক হবমদময় কমর হবিানায় শুময় পড়লাম। আশিা হনময় শুময় আহি। ফয-
ফকামনা মুহুমতথ ভদ্রমলামকর নাম জীবনবাবুর মমন পড়মব হতহন দরজায় ধাক্কা হদমত-
হদমত িাকমবন–হিমু ভাই, হিমু ভাই।  
     ঘুম আনার ফচষ্টা করহি। লাভ িমচ্ছ না। ফকামনাভামবই শুময় আরাম পাহচ্ছ না। 
বুকপমকমট রাখা খামটা খচখচ করমি। তার হচহিটা পমড় ফেলা দরকার। হচহি পড়ার 
মুহুতথ আসমি না। হপ্রয় হচহি পড়ার জমনয প্রময়াজন হপ্রয় মুহুমতথর। আমার হপ্রয় মুিূতথ 
িল মধযরাত, যখন পৃহথবীর সব তেক  ম্ভীর স্বমর দু’বার ফিমক ওমি।  
     দরজায় আবার িকিক শব্দ িমচ্ছ। জীবনবাবু িাকমলন–হিমু ভাই, হিমু ভাই।  
     আহম জবাব না হদময় রূপার হচহি ফবর করলাম। 
     “হিমু ভাই।” 
     “বলুন। কথা হক মমন পমড়মি?” 
     “হজ্ব-না, মমন পমড়হন। অনয একটা কথা বলমত এমসহি। বলব?” 
     “বলুন”। 
     “তাসমখলা হনময় উনামদর হকিু বলমবন না। রা  করমত পামরন”।  
    “আচ্ছা বলব না। আর শুনুন জীবনবাবু, এখন একটা জরুহর কাজ করহি—হচহি 
পড়হি। আমামক হবরক্ত করমবন না। ঐ ফলামকর নাম মমন পড়মল—কা মজ হলমখ 
ফেলমবন।”  
    “ হজ্ব আচ্ছা।”  
    ঘমর হচহি পড়ার মত আমলা ফনই–আমধা আমলা আমধা আোঁধার আহম হচহি পড়হি— 
 
        ফভমবহিলাম ফতামার জেহদমন উদ্ভট হকিু কমর ফতামামক চমমক ফদব। হক করা 
যায় অমনক ভাবলাম। দামী হ েমটর কথা একবার মমন িময়হিল। হ েমটর বযাপামর 
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ফতামার আসহক্ত ফনই – মািখান ফথমক টাকা নষ্ট িমব। তারপর ভাবলাম সব ক’হট 
চদহনক পহত্রকায় একপাতার হবজ্ঞাপন হদই—হবজ্ঞাপমন ফলখা থাকমব—শুভ জেহদন 
হিমু। বাবার মযামনজার সামিবমক ফিমক এমন বললাম পহরকল্পনার কথা। শুমন তাোঁর 
ফচায়াল িুমল পড়ল। হতহন িাোঁ কমর তাহকময় আমিন ফতা তাহকময়ই আমিন। আহম 
বললাম—পহরকল্পনাটা আপনার কামি ইন্টামরহস্টাং মমন িমচ্ছ না?  
     হতহন বলমলন, িমচ্ছ।  
     আহম বললাম, তািমল ফখাোঁজ হনময় বলুন কত লা মব। আহম ফচক হলমখ হদহচ্ছ।  
     হতহন বলমলন,হিমু ফলাকটা ফক?’ 
     “আমার ফচনা একজন। পা লা ধরমনর মানুষ।”  
    হতহন মাথা চুলমক বলমলন, পা লা ধরমনর একজন মানুমষর জেহদমনর কথা যত 
কম ফলাক জামন ততই ভাল। ফদশসুে ফলাকমক জাহনময় লাভ হক?  
     মযমনজার চাচার কথা আমার মমন ধরল। আসমলই ফতা, সবাইমক জাহনময় কী 
িমব? যার জানার কথা ফসই ফতা জানমব না। তুহম হনমজই ফতা পহত্রকা পড় না।  
      মযমনজার চাচা বলমলন, মা, তুহম সুন্দর ফদমখ একটা কািথ হকমন হলমখ দাও—
িযাহপ বাথ ফি। আহম অনামক হদময় আসব। এক শ’ টাকার মমধয ফ ালামপর ফতাড়া 
পাওয়া যায়, ঐ একটাও না িয় সমে হদময় হদব।  
      আহম বললাম, আচ্ছা, তাই করব।  
      মযমনজার চাচা চমল ফ মলন যাবার সময় অদু্ভত ফচামখ আমার হদমক তাকামত 
লা মলন, ফযন আমার হনমজর মাথার সুস্থতা হনময়ও তার সমন্দি উপহস্থত িময়মি। 
     হিমু, আহম আসমলই অসুস্থ ফবাধ করহি। নানান ধরমনর ফিাটখামটা পা লাহম 
করহি। ইচ্ছা কমর ফয করহি তা নয়। ফসহদন বাবার সমে ি রা করলাম। আমার 
ফিাটমামা ফস্টটস ফথমক ফমম-বউ হনময় ফদমশ এমসমিন। ফসই ফমমসামিমবর সম্মামন 
পাহটথ। সবাই ফসমজগুমজ চতহর িময় আমচ্ছ। আহম হনমজও খুব ফসমজহি।  য়নাটয়না 
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পমর একটা কান্ড কমরহি— াহড়মত ওিার সময় কী ফয িল, আহম বললাম, আমার ফযমত 
ইমচ্ছ করমি না। 
    বাবা বলমলন, তার মামন হক? 
    আহম বললাম, আমার হরহসপশমন ফযমত ভাল লা মি না। 
   “ফতামার হক শরীর খারাপ লা মি?” 
   “না, শরীর খারাপ লা মি না—শুধু ফযমত ইমচ্ছ করমি না।”  
    বাবা বলমলন, তুহম আমার সমে ড্রহয়াংরুমম আস। আহম ফতামামক কময়কটা কথা 
বলব।  
    সবাই  াহড়- বারান্দায় দাোঁহড়ময় রইল। বাবা আমামক হনময় ড্রহয়াংরুমম ফ মলন। 
সু্কমলর ফিিমাষ্টারমদর মমতা  লার বলমলন, হসট িাউন ইয়াাং ফলহি।  
    আহম বসলাম। বাবা বলমলন, ফতামার ফিাটমামামক ফয পাহটথ ফদয়া িমচ্ছ ফসই পাহটথ 
আমরা হদহচ্ছ। আমরা িহচ্ছ ফিাস্ট। কামজই আমামদর উপহস্থত থাকমতই িমব। ফতামার 
শরীর খারাপ থাকমল ফতামামক হকিু বলতাম না। ফতামার শরীর ভাল আমি। ফতামার 
ফযমত ইমচ্ছ করমি না, ফসটা বুিমত পারহি। অমনক সময় আমামদর অমনকহকিু করমত 
ইচ্ছা কমর না। তবু আমরা কহর। মানুষ িময় জোমল সামাহজক রীহতনীহত মানমত িয়। 
এখন চল আমার সমে – সবাই দাোঁহড়ময় আমি।  
    আহম বললাম, না।  
    বাবা খুব অবাক িময় তাহকময় রইমলন। আহম বুিমত পারহি ফভতমর-মভতমর রাম  
হতহন কাোঁপমিন। তার পমরও রা  সমমল হনময় বলমলন, রূপা, তুহম না িয় খাহনেণ 
ফথমক চমল এমসা।  
    আহম আবামরা বললাম, না।  
    বাবা আর হকিু বলমলন না। আমামক ফরমখ চমল ফ মলন। খাহল বাসায় আহম একা। 
তখন আবার মমন িল—ফকন ফয থাকলাম, চমল ফ মলই িত।  
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    হিমু, আহম এরকম িময় যাহচ্ছ ফকন বল ফতা? ইদানীাং হবকট-হবকট সব দুিঃস্বে 
ফদখহি। শুধু ফয হবকট তাই না—ফনাাংরা সব স্বে। এত ফনাাংরা ফয ভাবমল হশউমর উিমত 
িয়। হক ফদহখ জান? ফদহখ লম্বা ফরা া হবকলাে একজন মানুষ সমমন নগ্ন িময় দাোঁহড়ময় 
আমি। আমার সারা  াময় িাত বুহলময় আদর করমি।কুষ্ঠ ফরা ীর িামতর মত িাত। 
তার িাত ফথমক পুোঁজ, রক্ত আমার সারা  াময় ফলম  যামচ্ছ। হচৎকার কমর ফজম  উহি। 
সারা  া হঘনহঘন করমত থামক। আহম বাথরুমম ঢুমক সাবান হদময়  া ধুই। হিমু, আমার 
হক িমচ্ছ বল ফতা? আমার মাথাটা খারাপ িময় যামচ্ছ হকনা ফক জামন। ফতামার সমে 
অমনকহদন ফদখা িয় না। ফদখা িমল বলতাম, আমার িাতটা একটু ফদমখ দাও ফতা!  
      ফকাথায় জেহদমনর শুমভচ্ছা জানাব তা না, আমজবামজ সব কথা বমল সময় নষ্ট 
করহি। জেহদমনর শুমভচ্ছা নাও। আহম কথার কথা হিমসমব শুমভচ্ছা বলহি না। আহম 
মমনপ্রামণ কামনা করহি। ফতামার হদন সুন্দর ফিাক। 
      রামত দরজা-জানালা বে কমর আহম অমনকেণ ফতামার জমনয প্রাথথনা কমরহি, 
ফযন তুহম সুমখ থাক। মধযহবমত্তর সিজ সুখ নয়—অসাধারণ সুখ–খুব অল্প মানুষই ফয-
সুমখর সোন পায়।  
      ফতামার সমে অমনকহদন আমার ফদখা িয় না। এবার ফদখা িমল কী করব জান? 
এবার ফদখা িমল ফতামামক যমশার হনময় আসব। এখামন আমামদর একটা খামারবাহড় 
আমি। বাাংমলা পযাটামনথর বাহড়। চারহদক  াি- ািড়ায় ঢাকা। বাহড়র সামমনই পুকুর। 
ফতামামক ঐ খামারবাহড়মত হনময় ফযমত চাই—একটা হজহনস ফদখামনার জমনয—ফসটা 
িমচ্ছ—পুকুমরর পাহন কত পহরষ্কার িমত পামর ফসটা স্বচমে ফদখা। শীত-বষথা, শরৎ-
ফিমে সব সময় এই পুকুমরর পাহন কাোঁমচর মমতা িকিক করমি। আহম এই পুকুমরর 
নাম হদময়হি—“অশ্রুহদহঘ। বল ফতা ফকন?  
     আমার জীবমন অসাংখয বাসনার একহট িমচ্ছ ফকামনা-এক ভরা পূহণথমায় ফতামার 
সমে অশ্রুহদহঘমত সাোঁতার কাটব। অথচ মজার বযাপার িমচ্ছ আহম সাতাোঁর জাহন না।  
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     আচ্ছা হিমু, আমার এই চাওয়া হক খুব বড় হকিু চাওয়া? আহম কখমনা কামরা 
কামি হকিু চাই না। হিক কমরহি এ জীবমন হকিু চাইব না। আলাদীমনর ফচরাম র চদতয 
যহদ িিাৎ উপহস্থত িময় আমামক বমল-রূপা, চট-চট কমর বল। ফতামার হতনটা ইচ্ছা 
আহম পূণথ করব। তািমল মাথা চুলমক আহম বলব, সযার থযাাংক য়ুয, আপনার কামি 
আমার হকিু চাইবার ফনই। আমার যা চাইবার তা চাইমত িমব হিমুর কামি। ওমক একটু 
আমার কামি এমন আপহন হবমদয় ফিান। আপনার  া ফথমক হবশ্রী  ে আসমি।......  
 
    দরজায় হমহি কমর ফটাকা পড়মি। জীবনবাবু কময়ক বার ফকমশ হেসহেস কমর 
িাকমলন, হিমু ভাই! হিমু ভাই! 
    আহম হচহি পড়া বে ফরমখ বললাম, হক িল জীবন বাবু? 
    “নামটা মমন পমড়মি।” 
    “বলুন। বমল হবমদয় ফিান”। 
    “এটা িাড়াও আমরা একটা কথা বলমত চাহচ্ছ”। 
    “কা মজ হলমখ রাখুন। আহম পমর পড়ব।"  
    “হলমখ রাখমত হ ময়হিলাম—তারপর ফদহখ বল পময়মন্ট কাহল ফনই। আপনার কামি 
হক বল পময়ন্ট আমি?” 
    আহম দরজা খুমল বললাম, “হলখমত িমব না। মুমখ বলুন, শুমন হনহচ্ছ”।  
    “তরহেণী ফস্টার ফথমক মুহিব সামিব এমসহিমলন”। 
    “হকিু বমলমিন?” 
    “হজ্ব-না, হকিু বলমলহন”। 
    "ও, আচ্ছা।’ ‘প্রায় সারা হদন বমস হিমলন। দুপুমর হকিু খানওহন। এক কাপ চা 
আহনময় হদময়হিলাম—ফসটাও 
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খানহন।”  
    “চা না খাওয়ারই কথা। মুহিব সামিব চা পান হস ামরট হকিুই খান না। হক জমনয 
এমসহিমলন হকিু বমলনহন?” 
    “হজ্ব-না।” 
    “আচ্ছা, হিক আমি। এখন তা িমল যান।” 
    “অনয আমরকটা কথা হিমু ভাই। ফ াপন কথা।” 
    “বলুন হক বলমবন?” 
    জীবনবাবু বসমলন। মাথা হনচু কমর বসমলন। অসিায় বসার ভহে।  
    “খুব হবপমদ পমড়হি হিমু ভাই। ভয়াংকর হবপদ।” 
    “বলুন”। 
    “আজ থাক, অনয একহদন বলব।” 
    “আপনার ফমময় ভাল আমি ফতা?”  
    “হজ্ব হজ্ব । ফমময় ভাল আমি। ওর ফকামনা সমসযা নয় ফমময়টার হবময়ও ফমাটামুহট 
হিকিাক। হসরাজ মঞ্জর ফিমল। কাপমড়র বযবসা আমি। অতসীমক ফদমখ পিন্দ কমরমি। 
হতন লাখ টাকা পণ চামচ্ছ। ফদব হতন লাখ টাকা। ফমসবাহড়টা ফবমচ ফদব। একটাই ফতা 
ফমময়। আহমও একা মানুষ— ফমময় হবময় হদময় বাহক জীবণটা ফিামটমল কাহটময় ফদব 
বুহেটা ভাল না হিমু ভাই?” 
    “িযাোঁ, ভাল।” 
    “আহম আজ উহি, অনয আমরকহদন এমস আমার হবপমদর কথাটা বলব।”  
    “আমামক বলমল আপনার হবপদ হক কমমব? যহদ মমন কমরন হবপদ কমমব, তা 
িমল বলুন। আর যহদ হবপদ না কমম, শুধুশুধু ফকন বলমবন?” 
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     রুপার হচহির ফশষটা আমার পড়া িল না। হচহি ভাোঁজ কমর পমকমট ফরমখ হদলাম 
–আজ থাক। অনয ফকামনা সময় পড়া যামব। 
 
 
 
 

৪  

     বড় রাস্তার েুটপামত উবু িময় বমস বয়স্ক এক ভদ্রমলাক ফিাো ফথমক বাদাম হনময় 
হনময় খামচ্ছন। খাওয়ার বযাপারটায় ফবশ আময়াজন আমি। ফখাসা ফথমক বাদাম িড়ামনা 
িয়। ফখাসাগুহল রাখা িয় সামমন। ভদ্রমলাক অমনকেণ বাদামম েু হদমত থামকন। েুময়র 
কারমণ বাদামমর  াময় ফলম  থাকা লাল ফখাসা উমড় যায়। তখন হতহন অমনক উপর 
ফথমক একটা একটা কমর বাদাম তাোঁর মুমখ ফেমলন। আহম ফকৌতুিলী িময় দাোঁহড়ময় 
পড়লাম। আমার মমতা আমরা কময়কজন ফকৌতুিলী িময়মি। তারাও ফদহখ দূর ফথমক 
তাহকময় আমি।  
    ভদ্রমলাক ফশষ বাদামমর টুকমরা মুমখ ফেমল উমি দাোঁড়ামলন। আমার হদমক তাহকময় 
আনহন্দত  লায় বলমলন, ফিাটমামা না?  
    আজ হতহনই প্রথম আমামক হচনমলন। আহম হচনমত পাহরহন। এখন হচনলাম—
ফমারমশদ সামিব। ঐহদন সুযট-টাই পরা হিমলন, আজ পায়জামা পাঞ্জাহব চাদর। 
ভদ্রমলাকমক পায়জামা-পাঞ্জাহবমত আমরা সুন্দর লা মি।  
    “হক করহিমলন ফমারমশদ সামিব?”  
    “বাদাম খাহচ্ছলাম। অমনক হদন বাদাম খাই না। একটা ফিমল  রম রম বাদাম 
ভাজহিল। ফদমখ ফলাভ লা ল। দু’ টাকার হকনলাম। অমনমক িাোঁটমত-িাোঁটমত বাদাম 
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ফখমত পামর। আহম পাহর না। েুটপামত বমস বাদাম খাহচ্ছলাম। ফলাকজন এমনভামব 
তাকাহচ্ছমলন ফযন আহম একটা পা ল”।  
    “আপহন ভাল আমিন?”  
    “হজ্ব ফিাটমামা ভাল”।  
    “এষা, এষা ফকমন আমি?”  
    “মমন িয় ভালই আমি। আর খারাপ থাকমলও আমামক বলমব না।”  
    “আপহন হ ময়হিমলন হক এর মমধয হ ময়হিমলন ওর কামি?”  
    “আহম ফতা দু-হতন হদন পরপর যাই। ও খুব হবরক্ত িয়। তার পমরও যাই।”  
    “যান ভাল কমরন। হনমজর স্ত্রীর কামি যামবন না ফতা কার কামি যামবন?”  
    ফমারমশদ সামিব হবষন্ন  লায় বলমলন, “এষামক এখনও স্ত্রী বলা হিক িমব হকনা 
বুিমত পারহি না। ও উহকমলর ফনাহটশ পাহিময়মি। হিমভাসথ চায়”।  
    “ফনাহটশ কমব পাহিময়মি?”  
    “কমব পাহিময়মি ফসই তাহরখ ফদহখহন। আহম ফপময়হি আজ। মন খুব খারাপ িময়মি। 
আপহন িয়মতা হবশ্বাস করমবন না ফিাটমামা, ফনাহটশ পাওয়ার পর আমার ফচামখ পাহন 
এমস ফ ল। সকামল যখন নাশতা খাহচ্ছ তখন ফনাহটশটা এমসমি। তারপর আর নাশতা 
ফখমত পাহর না। পমরাটা হিমড় মুমখ হদময়হি। চাবাহচ্ছ ফতা চাবাহচ্ছই,  লা হদময় আর 
নামমি না। এক ফঢাক পাহন ফখলাম, যহদ পাহনর সমে পমরাটা ফনমম যায়। পাহন ফপমট 
চমল ফ ল হকন্তু পমরাটা মুমখ রইল”।  
    “আসুন ফমারমশদ সামিব, ফকাথাও হ ময় বহস। আপনামক ক্লাে লা মি। সারা হদনই 
ফবাধিয় িাোঁটািাোঁহট করমিন?”  
     “হজ্ব। দুপুমরও হকিু খাইহন। এমন হখমদ ফলম মি। তারপর বাদাম হকমন ফেললাম 
দু’ টাকার। হকনতাম না, ফিমলটা  রম  রম বাদাম ভাজহিল। ফদমখ খুব ফলাভ লা ল।”  
     আহম ভদ্রমলাকমক হনময় ফ লাম ফসািরাওয়াহদ উদযামন। সময় কাটামনার জমনয খুব 
ভাল জায় া। ফজাড়ায়-মজাড়ায় ফিমলমমময়  ল্প কমর। ফদখমত ভাল লাম । এরা যখন 
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 ল্প কমর তখন মমন িয় পৃহথবীমত এরা দু জন িাড়া আর ফকউ ফনই। ফকানহদন 
থাকমবও না। েুধা-তৃষ্ণা, শীত-বষথা ফকামনাহকিুই এমদর েশথ কমর না। একবার ফঘার 
বষথায় দু’জনমক ফদমখহি হভমজ-হভমজ  ল্প করমি। ফমময়হট কাজল পমর এমসহিল। 
পাহনমত ফসই কাজল ধুময় তামক িাইনীর মত লা হিল। ফসই ভয়াংকর দৃশযও ফিমলহটর 
ফচামখ পড়মি না। ফস তাহকময় আমি মুগ্ধ ফচামখ। 
    “ফমারমশদ সামিব।”  
    “হজ্ব?”  
    “হকিু খামবন? এখামন ভ্রামযমান ফিামটল আমি, চা, ফকাল্ড হড্রাংস এমনহক হবহরয়ানীর 
পযামকট পযথে পাওয়া যায়।”  
    “আহম হকিু খাব না। আচ্ছা ফিাটমামা, আপহন আমামক ফমারমশদ সামিব িামকন 
ফকন? আপহন আমার নাম ধমর িাকমবন। আপহন িমচ্ছন এষার মামা”।  
    “আচ্ছা তাই িাকব। এখন বলুন ফতা ফদহখ–এষা আপনামক হিমভাসথ হদমত চামচ্ছ 
ফকন?”  
    “আহম ফতা মামা অসুস্থ। খারাপ ধরমণর এহপমলহন্স। িাক্তাররা বমলন গ্রান্ডমমাল। 
এমককবার যখন অযাটাক িয় ভয়াংকর অবস্থা িয়। অসুমখর জনয চাকহর টাকহর সব 
চমল ফ মি।”  
    “অযাটাক হক খুব ঘন ঘন িয়?”  
    “আম  িত না। এখন িমচ্ছ।”  
    “হচহকৎসা করামচ্ছন না?”  
    “হচহকৎসা ফতা মামা ফনই। িাক্তাররা কড়া ঘুমমর অষুধ ফদন। এগুহল ফখময়-মখময় 
মাথা ফকমন এমলামমমলা িময় যামচ্ছ। আমামদর বাসার সামমন ফকামনা আম াি ফনই। 
হকন্তু যখনই আহম বাইমর ফথমক বাসায় যাই তখহন আহম ফদহখ হবশাল এক আম াি”।  
     “ফচামখ ফদমখন?”  
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     “হজ্ব, ফদহখ। শুধু  ািটা ফদহখ তাই না,  ামি পাহখ বমস থামক, ফসগুহল ফদহখ। ওরা 
হকহচরহমহচর কমর, ফসই শব্দ শুনমত পাই”।  
    “বমলন কী!”  
    ফমারমশদ সামিব দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, “একজন সাইহকয়াহিমস্টর সমে কথা 
বলা দরকার। হকন্তু ফযমত ইচ্ছা কমর না। তার উপর শুমনহি ওরা অমনক টাকা ফনয়। 
জমামনা টাকা খরচ কমর কমর চলহি ফতা মামা। প্রায় ফশষ িময় এমসমি”।  
   “আমার ফচনা একজন সাইহকয়াহিস্ট আমিন। আহম একহদন তাোঁর কামি আপনামক 
হনময় যাব।”  
   “হজ্ব আচ্ছা। চলুন, আপনামক বাসায় হদময় আহস”।  
    “আহম এখন বাসায় যাব না মামা। উহকল ফনাহটশটা ফটহবমল ফেমল এমসহি। বাসায় 
ফ মলই ফনাহটশটা ফচামখ পড়মব। মনটা খারাপ িমব। এখামন বমস থাকমতই ভাল 
লা মি।”  
    “ফবশ, তািমল বমস থাকুন”।  
    ফমারমশদ সামিব ইতস্তত কমর বলমলন, “মামা, আপহন হক একটু এষার সমে কথা 
বমল ফদখমবন? ফকামনা লাভ িমব না জাহন, তবু যহদ একটু...”  
   “আহম বলব”।  
   “আমার একটা কযামমরা আমি। কযামমরাটা হবহক্র কমর ফদব বমল হিক কমরহি। িাত 
এমক্কবামর খাহল িময় এমসমি। ফদখমবন ফতা কাউমক পাওয়া যায় হকনা। হবময়র সময় 
হকমনহিলাম। এষার খুব িহব ফতালার শখ হিল। ওর জমনযই ফকনা”।  
    “আচ্ছা ফদখব, কযামমরা হবহক্র করা যায় হকনা”।  
    “থযাাংকস মামা”।  
    “আপহন সাইহকয়াহিস্ট ভদ্রমলামকর সমেও একটু কথা বলমবন। কত টাকা ফনন, 
এইসব।”  
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    আহম দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল চমল এলাম। ফমারমশদ সামিব পা তুমল সন্নযাসীর ভহেমত 
বমস আমিন। দূর ফথমক দৃশযটা ফদখমত ভাল লা মি।  
    নীতু একজন সাইহকয়াহিমস্টর হিকানা হদময়হিল। কািথটা িাহরময় ফেমলহি। নীতুর 
কাি ফথমক হিকানা হনময় একবার ভদ্রমলামকর সমে আলাপ কমর আসমত িমব। 
 
 
 
 

৫  

     নীতুর সাইহকয়াহিস্ট ভদ্রমলামকর নাম ইরতাজুল কহরম। নামমর ফশমষ হব হস হি 
অমনক অের এতগুহল অের হযহন ফজা াড় কমরমিন তাোঁর অমনক বয়স িবার কথা, 
হকন্তু ভদ্রমলাক মধযবয়স্ক এবাং িাহসখুহশ। মুমখ জদথা ফদয়া পান। হবমদহশ হিগ্রীধারী 
ভদ্রমলামকরা জদথা ফদয়া পান খান না। আর ফখমলও বাহড়মত চুহপচুহপ খান। ফকউ এমল 
দাোঁত ফমমজ ফবর িন। এই ভদ্রমলাক ফদহখ ফবশ আময়শ কমর পান খামচ্ছন। এবাং হপক 
কমর অযাশমিমত পামনর হপক ফেলমিন। তাোঁর ফচম্বারটাও সুন্দর। অহেস-অহেস লাম  
না, মমন িয় ড্রহয়াংরুম। িাক্তার সামিমবর হিক মাথার উপর ক্লদ মামনর আোঁকা water 
lily-র হবখযাত ফপইনহটাং-এর হপ্রন্ট। হপ্রন্ট ফদখমতই এত সুন্দর, আসলটা না জাহন কত 
সুন্দর! আহম িাক্তার সামিমবর সামমনর ফচয়ারটায় বসলাম। ভদ্রমলাক আমার হদমক 
িুোঁমক এমস বলমলন, ফকমন আমিন হিমু সামিব? 
    “হজ্ব ভাল।”  
     “ইয়াদ সামিমবর স্ত্রী হমমসস নীতু অমনক হদন আম ই আপনার বযাপামর আমামক 
ফটহলমোন কমরহিমলন। তাও একবার না, দু'বার। তামদর মত েযাহমহল ফথমক যখন 
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দু’বার ফটহলমোন আমস তখন হচহেত িমত িয়। আহম হচহেত িময়ই আপনার জমনয 
অমপো করহি। আরাম কমর বসুন ফতা।”  
     আহম নমড়চমড় বসলাম। িাক্তার সামিব আমার হদমক িুোঁমক এমস বলমলন, 
“আসমত এত ফদহর কমরমিন ফকন?”  
    “টাকাপয়সা হিল না, তাই ফদহর কমরহি। আপহন কত টাকা ফনন তা ফতা জাহন 
না।”  
    “আহম অমনক টাকা হনই। তমব টাকা হনময় আপনামক ভাবমত িমব না। আপনার 
হচহকৎসার সমস্ত বযায়ভার হমমসস নীতু হনময়মিন।” 
    “আহম তািমল অসুস্থ?” 
    “উনার তাই ধারণা।” 
    “আপনার কী ধারণা িাক্তার সামিব?”  
    “আপনার সমে খাহনকেন কথাবাতথা না বল ধরমত পারব না।”  
    “কথাবাতথা বলমলই ধরমত পারমবন?”  
    “িযাোঁ পারব। পারা উহচত। অবহশয আমার প্রমশ্নর উত্তমর আপনামক সহতয কথা 
বলমত িমব। আমামক হবভ্রাে করার ফচষ্টা করমবন না। অহধকাাংশ ফলাক তাই কমর—
সাইহকয়াহিস্টমদর হবভ্রাে করার ফচষ্টা কমর।” 
    “হবভ্রাে করার ফচষ্টা ফথমকই ফতা আপনার ধরমত পারার কথা—ফলাকহট কী চায়? 
তার সমসযা হক?”  
    “ধরমত ফচষ্টা কহর। সব সময় পাহর না। মানুমষর ফব্রইন হনময় আমামদর কাজকমথ—
ফসই ফব্রইন ফকমন জহটল তা হক আপহন জামনন হিমু সামিব?” 
    “জাহন না, তমব আোঁচ করমত পাহর।”  
    “না”।  
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    “আপহন আোঁচও করমত পামরন না। মানুমষর ফব্রইমন আমি এক হবহলয়ন হনউমরান। 
এক-একহট হনউমরামনর কমথপেহত বতথমামন আধুহনক কপুটামরর ফচময় জহটল। বুিমত 
পারমিন হকিু?” 
    “না।”  
    “বুিমত পারার কথাও না। এখন আমরা কথা বলা। শুরু কহর। আপহন ফবশ 
হরলােি ভহেমত হনমজর কথা বলুন ফতা শুহন। যা মমন আমস বলমত থাকুন। হনমজর 
কথা বলুন, হনমজর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজমনর কথা বলুন, বেুবােমবর কথা বলুন।চা 
ফখমত-মখমত, হস ামরট ফখমত-মখমত বলুন”।  
    “আমামক হক ফকামচ শুময় হনমত িমব না?”  
    “না, ঐসব েময়িীয় পেহত বাহতল িময় ফ মি। আপহন শুরু করুন।”  
    “আপনার হক তাড়া আমি িাক্তার সামিব?”  
    “না, আমার ফকামনা তাড়া ফনই। অনযসব ফরা ী হবদায় কমর হদময়হি। আপহন 
িমচ্ছন–হবমশষ এক ফরা ী, ফভহর ফেশাল। চা হদমত বহল, নাহক কহে খামবন?”  
    “চা কহে হকিুই লা মব না। যা শুনমত চামচ্ছন বলহি। দু’ভামব বলমত পাহর—
সাধারণভামব হকাংবা ইন্টামরহস্টাং কমর। কীভামব শুনমত চান?”  
    “সাধারণভামবই বলুন। ইন্টামরহস্টাং করার প্রময়াজন ফদখহি না। আমার ধারণা 
এমহনমতই ইন্টামরহস্টাং িমব।” 
    “আহম হক পা উহিময় বসমত পাহর?” 
    “পামরন।” 
    আহম জীবন-ইহতিাস শুরু করলাম।  
    “িাক্তার সামিব, আমার বাবা হিমলন একজন অসুস্থ মানুষ। সাইমকাপযাথ। এবাং 
আমার ধারণা খুব খারাপ ধরমনর সাইমকাপযাথ। তাোঁর মাথায় হক কমর ফযন ঢুমক ফ ল—
মিাপুরুষ চতহর করা যায়। যথাযথ ফিহনাং হদময়ই তা করা সম্ভব। তাোঁর যুহক্ত িমচ্ছ—
িাক্তার , ইহঞ্জহনয়ার, িাকাত, খুনী যহদ হশো এবাং ফিহনাং-এ চতহর করা যায়, তািমল 
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মিাপরুষ ফকন চতহর করা যামব না? অসুস্থ মানুষমদর হচো িয় হসমেল িযামক। তাোঁর 
হচো ফসইরকম িল—হতহন মিাপরুষ চতহরর ফখলায় নামমলন। আহম িলাম তাোঁর 
একমাত্র িাত্র। হতহন এগুমলন খুব িাণ্ডা মাথায়। তাোঁর ধারণা িল, আমার মা ফবোঁমচ 
থাকমল হতহন তাোঁমক এ-জাতীয় ফিহনাং হদমত ফদমবন না। কামজই হতহন মা’ফক সহরময় 
হদমলন।” 
   “সহরময় হদমলন মামন?” 
   “ফমমর ফেলমলন।” 
   “কী বলমিন এসব!”  
   “আহম অবহশয মা’ফক খুন িমত ফদহখহন। ফতমন ফকামনা প্রমাণও পাইহন। বাবা প্রমাণ 
ফরমখ খুন করমবন এমন মানুষই না। খুব িাণ্ডা মাথার ফলাক। তাোঁর মাথা এত িাণ্ডা ফয 
মামি মামি আমার মমন িয় িয়মতা হতহন অসুস্থ হিমলন না। অসুস্থ মানুষ এত 
ফভমবহচমে কাজ কমর না। অসুস্থ মানুমষর মাথা এত পহরষ্কার থামক না।” 
    “তারপর বলুন”। 
    “আপনার কামি হক ইন্টামরহস্টাং মমন িমচ্ছ?” 
    “অবশযই ইন্টামরহস্টাং, তমব আমার ফকন জাহন মমন িমচ্ছ আপহন আমামক হবভ্রাে 
করার ফচষ্টা করমিন।” 
    আহম ফিমস ফেললাম। 
    িাক্তার সামিব বলমলন, “িাসমিন ফকন?”  
    আহম বললাম, “ ল্প বমল আহম আপনামক হবভ্রাে করব না। আপহন হনহশ্চে থাকুন। 
যা বলহি সবই সহতয। আপনামক  ল্প িাড়াই আহম হবভ্রাে করমত পাহর”। 
    “করুন ফতা ফদহখ!”  
    আহম িাহসমুমখ হকিুেণ িাক্তার সামিমবর হদমক তাহকময় সিজ  লায় বললাম, 
“আপনার বাহড়মত এই মুহুমতথ একটা অযাকহসমিন্ট িময়মি। আপনার ফিাট ফমময় 
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হকিুেণ আম  তার পাময় হকাংবা িামত েুটে পাহন ফেমলমি। তামক িাসপাতামল ফনয়া 
িমচ্ছ”।  
    “আপহন আমামক এই কথা হবশ্বাস করমত বলমিন?” 
    “হজ্ব, বলহি”। 
    ইরতাজুল কহরম সামিব অযাসমিমত পামনর হপক ফেলমত ফেলমত বলমলন, “আপহন 
হক চান আহম বাসায় ফটহলমোন কহর?” 
    “করুন।”  
    িাক্তার সামিব ফটহলমোন করমত লা মলনলাইন এনম ইজি পাওয়া যামচ্ছ। িাক্তার 
সামিমবর ফচাখ-মুখ শক্ত িমত শুরু কমরমি। হতহন হরহসভার নাহমময় রাখমিন, আবার 
িায়াল করমিন। আহম হস ামরট ধহরময় আগ্রি হনময় িাক্তার সামিবমক ফদখহি। িায়াল 
করমত করমত হতহন আমার হদমক সরু ফচামখ তাকামচ্ছন।  
     লাইন ফপমত তাোঁর দশ হমহনমটর মমতা লা ল। এই দশ হমহনমট হতহন ফঘমম ফ মলন। 
কপাল ভহতথ ফোোঁটা-মোোঁটা ঘাম। লাইন পাবার পর হতহন কাোঁপা  লায় বলমলন, “ফক, 
ফক?”  
    ওপামশর কথা শুনমত পাহচ্ছ না। তমব িাক্তার সামিমবর কথা ফথমক বুিমত পারহি 
ওপামশ তাোঁর স্ত্রী ধরমিন। 
    িাক্তার সামিব বলমলন, “ফকমন আি? সবাই ভাল? শুহচ কী করমি? হটহভ ফদখমি? 
আমার আসমত ফদহর িমব। আচ্ছা রাহখ”।  
    হতহন হরহসভার নাহমময় ফরমখ রা ী  লায় বলমলন, “আমার ফিাটমমময় শুহচ ভাল 
আমি। হটহভ ফদখমি। আপহন আমামক ভয় ফদখামলন ফকন?”  
   “ভয় ফতা ফদখাইহন হবভ্রাে কমরহি। আপনার মমতা অহত আধুহনক একজন মানুষ 
আমার কথা হবশ্বাস কমর আতমি অহস্থর িময় ফ মলন। কামজই ফদখুন—হবভ্রাে করমত 
চাইমল আহম করমত পাহর। আহম হক আমার জীবনবৃত্তাে বলব, না আপহন উৎসাি 
িাহরময় ফেমলমিন?”  
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   “বলুন। সাংমেমপ বলুন। হিমটইলমস ফযমত িমব না”।  
   “সাংমেমপই বলহি—বাবা আমামক মিাপুরুষ বানামনার কামজ ফলম  ফ মলন। 
আমামক সাংসার, চারপামশর জীবন, অপরূপ প্রকৃহত প্রসমে হনরাসক্ত করমত চাইমলন”। 
   “কীভামব?”  
   “বুহে খাহটময় আসহক্ত কাটামনার হতহন নানা পহেহত ফবর কমরহিমলন। সাংমেমপ 
বলমত বলমিন বমলই পেহতগুহল আর বণথনা করহি না।” 
   “একহট পেহত বলুন”।  
   “একবার বাবা আমার জমনয একটা ফতাতা পাহখ আনমলন। আমার বয়স তখন চার 
হকাংবা পাোঁচ। আহম পাহখ ফদমখ মুগ্ধ। বাবা বলমলন, ফতাতা খুব সিমজ কথা হশখমত 
পামর। তুই ওমক কথা ফশখা। ফরাজ এর কামি দাোঁহড়ময় বলহব—হিমু, হিমু। একহদন 
ফদখহব ফস সুন্দর কমর ফতামক িাকমব—হিমু। হি...মু...। আহম মিাউৎসামি পাহখমক 
কথা ফশখাই। একহদন সহতয-সহতয ফস পহরষ্কার  লায় ফিমক উিল—হিমু, হিমু। আহম 
আনমন্দ ফকমদ ফেললাম। বাবা তখন পাহখটামক খাোঁচা ফথমক ফবর কমর একটামন মাথা 
ধড় ফথমক আলাদা কমর ফেলমলন।”  
    িাক্তার সামিব চাপা  লায় বলমলন, “মাই  ি!”  
    আহম িাহসমুমখ বললাম, “আপহন চাইমল আমরা দু-একটা পেহতর কথা বলমত 
পাহর। বলব?” 
    “না, থাক। আহম আর শুনমত চাহচ্ছ না।”  
    “মানুমষর চহরমত্রর ভয়াংকর হদকগুহলও আহম ফযন জানমত পাহর বাবা ফসই বযবস্থাও 
করমলন। হকিু ভয়াংকর ধরমনর মানুমষর সমে আমামক বাস করমত পািামলন। তাোঁরা 
সপমকথ আমার মামা। হপশাচ-চহরমত্রর মানুষ। বলমত পামরন আমার জীবমনর একটা 
অাংশ হপশাচমদর সমে কাহটময়হি। তমব মামারা আমামক অতযে ফস্নি করমতন। যামক 
বমল অে ফস্নি। পা লমদর হবহচত্র মাহনসকতা ফযন আহম ধরমত পাহর ফস জমনয হতহন 
প্রায়ই বাসায় পা ল ধমর হনময় আসমতন যত্ন কমর দুহদন-হতন হদন রাখমতন। একজন 
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এমসহিল ভয়াবি উোদ। ফস রান্নাঘর ফথমক বহট এমন আমার  াময় ফকাপ বহসময়হিল। 
হপমি এখমনা দা  আমি। ফদখমত চান?”  
   “না। আজ বরাং থাক। আর শুনমত ভাল লা মি না। এক সপ্তাি পর হিক এই হদমন 
আবার কথা বলব। আহম িাইহরমত হলমখ রাখলাম। একটু রাত কমর আসুন, দশটার 
হদমক”।  
   “চমল ফযমত বলমিন?”  
   “িযাোঁ, চমল যান। আমার হনমজর শরীরও ভাল লা মি না। মমন িমচ্ছ আপনার  ল্প 
আমামক এমেক্ট কমরমি। যাবার আম  শুধু বমল যান—আপনার বাবার এেমপহরমমন্ট 
হক সেল িময়মি?”  
    আহম উমি দাোঁড়ামত-দাোঁড়ামত বললাম—সেল িয়হন। বাবার এেমপহরমমমন্ট ক্রহট 
হিল। হতহন মানুমষর অেকার হদকগুহলই আমামক ফদখামত ফচময়হিমলন। আমলাহকত 
হদক ফদখামত পামরনহন। আমার প্রময়াজন হিল ঈশ্বমরর কািাকাহি একজন মানুষ—ফয 
আমামক ফশখামব—ভালবাসা, আনন্দ, আমব  এবাং মেলময় মিাসতয। আহম হনমজ এখন 
ফসইরকম মানুষই খুোঁমজ ফবড়াহচ্ছ। পাহচ্ছ না। ফপমল বাবার এেমপহরমমমন্টর েল ফদখমত 
পারতাম।  
     “আপহন হবশ্বাস করমন মিাপুরুষ িওয়া সম্ভব?”  
     “িযাোঁ, কহর। িাক্তার সামিব, আর একটা কথা আপনামক বলা দরকার। আহম হকন্তু 
মামি-মামি ভহবষযিাণী করমত পাহর। হকিু-একটা বহল, তা ফলম  যায়। আপনামক যখন 
বললাম আপনার ফমময়  রম পাহনমত পুমড় ফ মি তখন আহম হনমজ পুমরাপুহর হনহশ্চত 
হিলাম ফয তাই ঘমটমি। আপহন িয়ত লে কমরনহন ফয আহম বমলহি আপনার সবমচ’ 
ফিাট ফমময়। আহম জানতাম না আপনার কময়কহট ফমময় আমি।” 
    “কাকতালীয় বযাপার, হিমু সামিব।’ হিক কাকতালীয় নয়। আপহন হক আমরকবার 
ফটহলমোন কমর ফদখমবন?’ না। আপহন একবার আমামক হবভ্রাে কমরমিন। আহম 
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হিতীয়বার আমামক হবভ্রাে করার সুমযা  আপনামক ফদব না। আপহন যমথষ্ট বুহেমান 
মানুষ, তমব আমামক ফবাকা ভাবারও কারণ ফনই”। 
    আহম ফিমস ফেলাম। িাক্তার সামির বলমলন, আপহন ফকাথায় যামবন বলুন? আসুন 
আমার সমে, আপনামক নাহমময় হদব। 
    “চলুন”।  
    ফবহশর ভা  িাক্তার হনমজর  াহড় হনমজই চালান। হশেকরা ফযমন সবাইমক িাত্র 
মমন কমরন, িাক্তাররাও ফসরকম সবাইমক ফরা ী ভামবন।  াহড়ও তাোঁমদর কামি ফরা ীর 
মত। হনমজর ফরা ী অনযমক হদময় ভরসা পান না বমল হনমজমদর  াড়ী হনমজরাই চালান। 
তমব ইহন বযহতক্রমী িাক্তার। কারণ তাোঁর  াড়ী ড্রাইভার চালামচ্ছ। হতহন িাত-পা িহড়ময় 
ফপিমন সীমট বমসমিন। আহম তাোঁর পামশ বসলাম। 
   “পান খামবন হিমু সামিব?” 
   “হজ্ব-না।”  
    “পান খাওয়ার এক হবশ্রী অভযাস এক ফরা ী আমামক ধহরময় হদময় ফ মি। আহম 
জমেও পান ফখতাম না। ফসই ফরা ী রূপার চতরী এক পামনর ফকৌটা ফবর কমর বলল, 
পান খামবন িাক্তার সামিব? আহম ফকৌটা ফদমখ মুগ্ধ িময় একটা পান হনলাম। ফসই 
ফথমক শুরু। এখন হদনরাত পান খাই। পান ফকনা িয় পণ হিসামব।” 
   “সব বড় হজহনস ফিাট ফথমক শুরু িয়।’ for start by killing a bird, you 
end by killing a man. আপহন নামমবন ফকাথায়?” 
   “ফয-মকামনা একজায় ায় নাহমময় হদমলই িমব।” 
   “ফস কী। পাহটথকুলার ফকাথাও নামমত চান না?”  
   “হজ্ব-না। আচ্ছা িাক্তার সামিব, আমার এক বেুমক হক আপনার কামি হনময় আসমত 
পাহর?”  
   “অবশযই পামরন। উহনও হক আপনার মমতা?”  
   “না। আমার ফকউ কামরা মমতা নই িাক্তার সামিব। আমরা সবাই আলাদা।”  
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   “আমার কামি আনমত চামচ্ছন ফকন?”  
   “ঐ ভদ্রমলামকর একটা সমসযা আমি। উহন থামকন হখল াোঁয়। একতলা বাসা। উনার 
বাহড়র সামমন ফকামনা  ািপালা ফনই। হকন্তু উহন সবসময় বাহড়র সামমন একটা প্রকাণ্ড 
আম াি ফদমখন। এর মামন হক?” 
   “ভদ্রমলাকমক একবার হনময় আসমবন।” 
   “আচ্ছা, আনব।” 
   “হিমু সামিব।”  
   “হজ্ব?” 
   “চলুন আমার সমে। আমার বাসায় চলুন—একসমে হিনার করব। আপহত্ত আমি?”  
   “না, আপহত্ত ফনই।”  
   “আমরা ধানমহণ্ড হতন নাম্বার ফরামি কপাউন্ড ফদয়া ফদাতলা বাসার সামমন থামলাম। 
ফ টটা ফখালা। ফ মটর সামমন জটলা িমচ্ছ। জানা ফ ল—এই বাহড়র ফিাট ফমময়টা 
হকিুেণ আম   রম পাহনর  ামলায় পমড় িলমস ফ মি। তামক অযামু্বমলন্স এমস 
িাসপাতামল হনময় ফ মি। িাক্তার ইরতাজুল কহরম িুমট ফভতমর চমল ফ মলন। আহম 
একা-একা দাোঁহড়ময় রইলাম।  
    িাক্তার সামিব প্রায় সমে-সমেই হেরমলন। যাহন্ত্রক  লায় বলমলন, “ফচম্বার ফথমক 
হেমর আহম সবসময়  রম পাহনমত ফ াসল কহর। ঘমর ওয়াটার িীটার আমি। আজই 
িীটারহট কাজ করহিল না বমল আমার জমনয পাহন  রম কমরমি”। 
    আহম বললাম, “খুব ফবহশ পুমড়মি?”  
    িাক্তার সামিব হনচু  লায় বলমলন, “িযাোঁ। তামক অজ্ঞান অবস্থায় িাসপাতামল ফনয়া 
িময়মি”।  
   “চলুন, আমারাও িাসপাতামল যাই।”  
   িাক্তার সামিব ক্লাে  লায় বলমলন, “আপনামক িাসপাতামল ফযমত িমব না। সহর, 
আপনামক আজ হিনার খাওয়ামত পারহি না”। 
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৬ 
     ফমারমশদ সামিব সম্ভবত বাসায় ফেমরনহন। এখন সমব সেযা। যামদর ঘমর ফকামনা 
আকষথণ ফনই তারা সেযামবলা ঘমর ফেমর না। হিক সেযায় তারা একধরমনর অহস্থরতায় 
আক্রাে িয়। এই অহস্থরতা শুধু মানুমষর ফবলামতই ফয িয় তা না—পশুপাহখমদর ফেমত্রও 
িয়। ফসই কারমণই িয়মতা সব ধমমথ সেযা িল উপাসনার সময়। মমনর অহস্থরতা দূর 
কমর মনমক শাে করার এক হবমশষ প্রহক্রয়া। পরম রিসযময় মিাশহক্তর কামি 
আমবদন—আমামক শাে কর। আমার অহস্থরতা দূর কর। 

হদমনর কমথ সাহধমত সাহধমত ফভমব রাহখ মমন মমন 
কমথ অমে সেযামবলায় বহসব ফতামাহর সমন। 

     ফখালা ফ ট হদময় ঘমর ঢুকলাম। ঘর অেকার, তমব দরজার তালা ফনই। কময়কবার 
ধাক্কা হদমতই ফমারমশদ সামিব দরজা খুমল হদমলন। মুখ শুহকময় কামলা িময় আমি। 
মাথা ফভজা।  
    “হক বযাপার ফমারমশদ সামিব?” 
    “হকিু না ফিাটমামা। আসুন, ফভতমর আসুন”। 
    “শরীর খারাপ?”  
    “হজ্ব, দুপুমর একবার এহপমলপহটক হসজার িল। ফমমিমত পমড়হিলাম। ঘমর ফকউ 
হিল না।”  
    “একা থামকন?” 
    “হজ্ব”। 
    “বাহত জ্বালানহন ফকন? সেযামবলা বাহড়ঘর অেকার ফদখমল ভাল লাম  না।”  
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    ফমারমশদ সামিব বাহত জ্বালামলন । আহম বসমত-বসমত বললাম, “আপনার 
আত্মীয়স্বজন ফকউ ফনই? ওমদর কাউমক সমে এন রাখমত পামরন না? আপহন অসুস্থ 
মানুষ। একজন কামরা ফতা আপনার সমে থাকা দরকার”। 
    “ফিাটভাই আমি। ফস কানিায় থামক। ফিাটমবান ঢাকামতই আমি। ওর হনমজর 
স্বামী-সাংসার আমি। ওমক হবরক্ত করমত ইচ্ছা কমর না। আহম িলাম সবার বড়।”  
   “এষার সমে হক এর মমধয ফদখা িময়মি?” 
   “হজ্ব, ফদখা িময়মি। ও এমসহিল।” 
   “হনমজই এমসহিল। বাি, ভাল ফতা।”  
   “ওর দাদীমামক হনময় এমসহিল। আমামক ফবািাল ফয হিমভাসথই আমামদর দু’জমনর 
জমনয মেলজনক। আহমও ফদখলাম এষা হিকই বলমি। তা িাড়া ফবচাহর আমার সমে 
থাকমত চামচ্ছ না। আহম ফতা ফজার কমর কাউমক ধমর রাখমত পাহর না।”  
   “তা ফতা বমটই। পশুমক দহড় হদময় ফবোঁমধ রাখা যায়, মানুষমক যায় না।”  
   “আহম এষার সমে মযাহরজ ফরহজোমরর অহেমস হ ময় কা জপত্র সই কমর 
এমসহি।”  
   “ভাল কমরমিন।”  
     “এষার জমনয িয়ত ভাল কমরহি, আমার জমনয না। আমার মনটা খুব খারাপ। 
মামা, আপনামক চা কমর হদ। ঘমর আর হকিু ফনই—শুধু চা।” 
     “শুধু চাই হদন। রান্নাবান্না হক আপহন হনমজই কমরন?”  
     “চা-টা হনমজই বানাই, বাহক খাবার ফিামটল ফথমক ফখময় আহস। ফসখামনও ফবহশহদন 
যাওয়া যামব না। ফ মলই টাকার জমনয তা দা ফদয়। আচ্ছা মামা, আমার কযামমরাটা 
হবহক্রর বযবস্থা কমরমিন? এর সমে আলাদা একটা িুম ফলন্স আমি। ফলন্সটা আমার 
ভাই কানািা ফথমক পাহিময়মি।”  
    “না না, তায় িয় না। ফিাট ভাই ফতা। আপহন কযামমরা হবহক্রর বযবস্থা কমর হদন।”  
    “কযামমরা হবহক্রর টাকা যখন ফশষ িময় যামব তখন কী করমবন?”  
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    “আহম ফবহশহদন বাোঁচব না, ফিাটমামা। আমার শরীর খুব খারাপ। নতুন একটা 
উপস থ ফদখা হদময়মি। আম  হিল না।” 
    “হক উপস থ?”  
    “মাথার ফভতমর হিোঁহিোঁ ফপাকা িামক। হিোঁহিোঁ শব্দ িয়। সবসময় যহদ িত তা িমল 
আহম অভযস্ত িময় ফযতাম। সবসময় িয় না। মামি-মামি িয়।”  
    আহম চা ফখলাম। ফমারমশদ সামিমবর ঘর-দুয়ার ফদখলাম। একা মানুষ, হকন্তু ঘর 
খুব সুন্দর কমর সাজামনা। ফদখমত ভাল লাম । 
    “ফমারমশদ সামিব।” 
    “হজ্ব ফিাটমামা?”  
    “আপনার ঘর ফতা খুব সুন্দর কমর সাজামনা। ফদয়ামল িহব ফনই ফকন? আপনার 
এত দামী কযামমরা। ঘরভহতথ িহব থাকা উহচত।”  
    “িহব হিল। অমনক িহব হিল। সব এষার িহব। এষা বলল, আমার িহব হদময় ঘর 
ভহতথ কমর রাখার ফতা ফকামনা মামন ফনই। ফতামার এখন উহচত আমামক দ্রুত ভুমল 
যাওয়া। িহব থাকমল তুহম তা পারমব না। তা িাড়া তুহম হনশ্চয়ই আবার হবময় করমব। 
ফতামার নতুন স্ত্রী আমার িহব ফদখমল রা  করমব। িহবগুহল তুহম আমামক হদময় দাও। 
আহম হদময় হদলাম।” 
    “ভাল করমিন। চলুন আমরা এখন ফবর িই।” 
    “ফকাথায় যাব?”  
    “আমার একটা ফচনা ভামতর ফিামটল আমি, আপনামক পহরচয় কহরময় হদময় আহস। 
ওমদর রান্না খুব ভাল। তারমচ’ বড় কথা—বাহকমত খাওয়া যামব। মাস পুরামলই টাকা 
হদমত িমব তাও না। একসময় হদমলই িমব।”    
    ফমারমশদ সামিব উজ্জ্বল মুমখ বলল, “চলুন। কযামমরাটা হক এখন হদময় ফদব?” 
    “হদন।”  
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     মজনু হময়া আমামক ফদমখই  ম্ভীর মুমখ বলল, “হিমু ভাই। আপনার সামথ আমার 
হকিু প্রাইমভট কথা আমি”।  
     “প্রাইমভট কথা শুনব, তার আম  আপহন আমার ভামগ্নমক ফদমখ রাখুন। এর নাম 
ফমারমশদ। এ আপনার এখামন খামব। টাকাপয়সা একসময় হিমসব কমর ফদয়া িমব। 
আপহন খাতায় হলমখ রাখমবন।” 
     মজনু হময়া হবরস মুমখ অনযহদমক তাহকময় রইল। আহম বললাম, “অনযহদমক 
তাহকময় আমিন ফকন?” 
    “আপনার সামথ আমার প্রাইমভট কথা আমি।” 
    “বলুন প্রাইমভট কথা, শুনহি।” 
    “আমসন, বাইমর আমসন।”  
    আহম ফমারমশদমক বহসময় বাইমর এলাম। মজনু হময়া দুিঃহখত  লায় বলল, “আহম 
আপনামর খুবই ফপয়ার কহর, হিমু ভাই”। 
    “তা আহম জাহন।” আপনার উপর মনটা আমার খুব খারাপ িময়মি। কাজটা আপহন 
কী করমলন?” 
    “ফকান কাজ?”  
    “ঐহদন দুপুররামত ফমাস্তোমক বলমলন, ফমার -মপালাও কর। আপনারা সাতটা 
মানুষ হমমল চারটা মুরহ  ফখময় ফেমলমিন। আচ্ছা হিক আমি, ফখময়মিন ভাল কমরমিন—
চার মুরহ র জনয মজনু হময়া মমর যামব না।” 
    “তা িমল সমসযা হক?”  
    “ঐ রামত আপমন বলমলন, আহম দুই হদন ফিামটমল আসব না। বমলন নাই?” 
    “বমলহি।” 
    “কথাটা আপমন এমদর বলমত পারমলন, আমামর বলমত পারমলন না? আপনামক 
বলমল কী িত?” 
    “আহম সাবধান থাকতাম। সাবধান থাকমল হক অযাকহসমিন্ট িয়?” 
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    “অযাকহসমিন্ট িময়হিল?”  
    মজনু হময়া হবরক্ত মুমখ বলল, “আপহন এমন একটা ভাব ধরমলন ফযন হকিুই 
জামনন না। আপহন পীর-েহকর মানুষ—কামমল আদমী—এটা আর ফকউ না জানুক, 
আহম জাহন। আপনামর ফয খাহতর কহর—ভালবাসা ফথমক যতটা কহর, ভময় তারমচ ফবহশ 
কহর। কখন হক ঘটনা ঘটমব এটা আপহন আম ভাম  জামনন। জামনন না?”  
    আহম হকিু বললাম না। মজনু হময়া বলল, “আপহন হিকই জানমতন ফয আমার 
অযাকহসমিন্ট িমব। হরকশা ফথমক পমড় পা মচমক যামব। তার পমরও আমামক না বমল 
অনয সমবমর বলমলন। কাজটা হক হিক িল হিমু ভাই?” 
    “ফবহশ বযথা ফপময়মিন?”  
    “অমল্পর জমনয পা ভামে নাই। মচমক ফ মি। সাত হদন িময় ফ মি, এখমনা হিকমমতা 
পা ফেলমত পাহর না। হচহলক হদময় বযথা িয়।” 
    “আপনার প্রাইমভট কথা ফশষ িময়মি মজনু হময়া?”  
    “হজ্ব, ফশষ িময়মি। আবার এক বেুমক হনময় এমসমিন—ফদমখ ফতা মমন িয়—মাথা 
আউলা। ইয়াদ সামিমবর মমতা যন্ত্রণা করমব।” 
    “ইয়াদ হক এখমনা আমস? তামক ফতা আসমত হনমষধ কমরহি।”  
    “না, উহন আর আমসন না। উহন আমিন ফকমন?”  
    “জাহন না ফকমন। অমনক হদন ফদখা িয় না। ভালই আমি মমন িয়—মজনু হময়া, 
কযামমরা হকনমবন?” 
    “কযামমরা?” 
    “হজ্ব, কযামমরা হমমনালটা। সমে িুম ফলন্স আমি।”  
    “আহম কযামমরা হদময় হক করব? আহম ফবহচ ভাত।”  
    “ভামতর িহব তুলমবন। পৃহথবীমত সবমচ’ সুন্দর িহব িল—ভামতর িহব। ধবধমব 
শাদা”।  
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    মজনু হময়া হবরক্ত িময় বলল, “আপহন বড় উোপো কথা বমলন হিমু ভাই। আ া-
মাথা হকিুই বুহি না।” 
    “কযামমরা হকনমবন না?” 
    “হজ্ব-না।” 
    “হজহনসটা হকন্তু ভাল হিল। সস্তায় ফিমড় হদতাম।”  
    “মা না হদমলও আহম হনব না, হিমু ভাই। আমসন চা খান। নাহক ভাত খামবন? 
ভাল সরপুহট আমি।” 
    “ভাত খাব না। কযামমরা হবহক্রর ফচষ্টা করমত িমব। চহল মজনু হময়া।”  
    আহম চমল ফ লাম তরহেণী ফস্টামর। মুহিব সামিব ফনই। নতুন একহট ফিমল হবরস 
মুমখ দরজা বে করমি। রাত মাত্র এ ামরাটা, এর মধযই ফদাকান বে। আহম ফিমলটার 
হদমক তাহকময় বললাম, ভাল আমিন? ফস সরু ফচামখ তাকাল। হকিু বলল না। 
   “মুহিব ফকাথায়?” 
   “উনার চাকহর চমল ফ মি। উহন ফকাথায় আহম জাহন না।” 
   “চাকহর ফ ল ফকন?” 
   “জাহন না। মাহলক জামন। আপমন উনার ফক িন?”  
   “ফকউ িই না। ফটহলমোন করমত এমসহি। ফটহলমোন করা যামব?”  
   “হজ্ব-না। মাহলমকর হনমষধ আমি।” 
   “পাোঁচটা টাকা যহদ আপনামক হদই তািমল করা যামব?”  
    ফলাকটা ফটহলমোন খুমল হদল। আহম িায়াল ফঘারামত-মঘারামত বললাম, মুহিবমক 
বদমল আপনামক ফনয়া মাহলমকর হিক িয়হন। আপনার িল ফচার-স্বভাব। মাত্র পাোঁচ 
টাকার জমনয মাহলমকর হনমষধ অমানয কমরমিন। এক শ’ টাকার জমনয ফদাকান খাহল 
কমর ফদমবন।  
    ফলাকটা আমার হদমক ভীত ফচামখ তাকামচ্ছ। আহম তামক অগ্রািয কমর বললাম, 
“িযামলা”।  
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    ওপাশ ফথমক িাক্তার ইরতাজুল কহরম বলমলন, “কামক চামচ্ছন?”  
    “আপনামক। আহম হিমু। হচনমত পারমিন?” 
    “পারহি। হক চান?” 
    “হকিু চাহচ্ছ না। আপহন হক কযামমরা হকনমবন? ভাল কযামমরা।”  
    “হিমু সামিব, রাতদুপুমর আহম রহসকতা পিন্দ কহর না।”  
    “এটা হকন্তু সাধারণ কযামমরা না। এর সমে দু’জন মানুমষর ভালবাসার এবাং 
ভালবাসা ভমের ইহতিাস জড়ামনা আমি। আহম আপনামক সস্তায় ফদব।”  
     খট কমর শব্দ িল। িাক্তার ইরতাজুল কহরম ফটহলমোন নাহমময় রাখমলন। রাত 
হিক সামড় এ ামরাটায় আহম নীতুমক ফটহলমোন করলাম। নীতু আমার  লা খুব ভাল 
কমর ফচমন। তবু তীক্ষ্ণ  লায় বলল, “আপহন ফক বলমিন?” 
     আহম বললাম, “সহর, রাং নাম্বার িময়মি”।  
     নীতু তৎেণাৎ বলল, “রাং নাম্বার িয়হন। আপহন হিকই কমরমিন। ইয়াদমক 
চামচ্ছন? ও বাসায় ফনই”। 
    “আহম ইয়াদমক চাহচ্ছ না। আপনার সমে কথা বলমত চাই।” 
    “আমার সমে আবার কী কথা?” 
    “জরুহর কথা।”  
    “ফটহলমোমন বলা যামব? ফটহলমোমন বলা না ফ মল, আপহন চমল আসুন।  াহড় 
পািাহচ্ছ। আপহন ফকাথায় আমিন বলুন”।  
    “ াহড় পািামত িমব না। ফটহলমোমন বলা যামব। আপহন হক একটা কযামমরা 
হকনমবন?”  
    “হক হকনব?”  
    “কযামমরা। হসমেল ফলন্স হরমফ্লে কযামমরা। অমটামযাহটক মযানুময়ল দুটাই আমি। 
োস একটা িুম ফলন্স। ফসমকন্ড িযান্ড িমলও ভাল হজহনস।” 
    “ফচারাই মামলর বযাবসা কমব ফথমক শুরু করমলন?”  
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    “ফচারাই মাল নয়। ফজনুইন পাহটথর কযামমরা। হকনমবন হকনা বলুন”।      
    “আপনার কী কমর ধারণা িল ফয আমার কযামমরা ফনই? ফসমকন্ড িযান্ড কযামমরা 
ফকনার জমনয আহম আগ্রিী...?’  
    আহম  ম্ভীর ভহেমত বললাম, “খুব যারা বড়মলাক, ফসমকন্ড িযান্ড হজহনমসর প্রহত 
তামদর একধরমনর আগ্রি থামক। বেবাজামর ফযসব পুরামনা ফকাট হবহক্র িয়—তামদর 
বড় ফক্রতা িমলন ফকাহটপহতরা। তারাই আগ্রিী ফক্রতা”।  
   “ফকাহটপহতমদর সপমকথ আপনার খুব ভ্রাে ধারণা হিমু সামিব। ফকাহটপহতমদর 
ফকামনাহকিু সপমকথই আগ্রি থামক না। যাই ফিাক, আপনার সমে আহম তমকথ ফযমত 
চাহচ্ছ না। আপনার কযামমরা আহম হকনব না। তমব কত টাকার আপনার দরকার 
আমামক বলুন, আহম টাকা পাহিময় হদহচ্ছ”। 
   “িাজার পাোঁমচক হদমত পারমবন?” 
   “এখন পািাব?” 
   “হজ্ব, পাহিময় হদন”। 
   “ফকাথায় আমিন হিকানা বলুন। “আমামক পািামত িমব না। আহম এক ভদ্রমলামকর 
হিকানা হদহচ্ছ—তাোঁর হিকানায় পাহিময় হদমলই িমব।”  
   আহম ফমারমশদ সামিমবর হিকানা হদলাম। ফটহলমোমন শুনমত পাহচ্ছ—নীতু খসখস 
কমর হলখমি।  
   “হিমু সামিব।” 
   “হজ্ব?” 
     “আপনার একটা হচহি পাঞ্জাহবর পমকমট হিল। ফপময়মিন? ইয়াদমক হদময় 
পাহিময়হিলাম।”  
     “ফপময়হি।” 
     “পড়মিন?” 
     “পুমরাটা পড়মত পাহরহন—অমধথমকর মমতা পমড়হি।”  
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     “আপহন হক আমামক হবশ্বাস করমত বলমিন ফয পুমরা হচহি আপহন পমড়ন হন 
অমধথক পমড়মিন?”  
     “হবশ্বাস করমত বলহি।”  
     “আপনার আচার-আচরমণ কতটা সহতয আর কতটা ভান, দয়া কমর বলমবন?”  
     “হেেহট-হেেহট। অমধথক ভান, অমধথক সহতয।”  
     “এই হচহিটা আহম পমড় েমলহি। হকিু মমন করমবন না। আই অযাম সহর। আচ্ছা, 
আপহন হক রূপা ফমময়হটমক হনময় একহদন আসমবন আমামদর বাসায়?—উনামক ফদখব। 
উহন আসমত না চান—আহম আপনার সমে ফযমত রাহজ আহি।” 
     “আচ্ছা, একহদন হনময় যাব।” 
 
 
 
 

৭  
    এষা দরজা খুমল তাহকময় রইল। মমন িমচ্ছ আমামক হচনমত পারমি না। মােলার 
হদময় মাথা ঢাকা। হচনমত না পাবার ফসটা একটা করাণ িমত পামর। 
    “ফকমন আমিন?” 
    এষা যমন্ত্রর মমতা বলল, “ভাল”। 
    “আপনার পরীো ফকমন িল ফখাোঁজ হনমত এমলম।” 
    “ফভতমর আসুন”।  
    আহম ফভতমর ঢুকলাম। এষা দরজা বে কমর হদল। রাত আটটা বামজ হটহভমত 
বাাংলা খবর িমচ্ছ। খবর পািমকর মুখ ফদখা যামচ্ছ, কথা ফশানা যামচ্ছ না।এমদর বাহড় 
পুমরাপুহর হনিঃশব্দ। একটু অস্বহস্ত লাম । 
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    “আপনার দাদীমা ভাল আমিন?” 
    “িযাোঁ, ভালই আমিন।” 
    “কামজর ফমময়টা ফয চমল হ ময়হিল, হেমরমি?” 
    “না।” 
    “আহম হক বসব?” 
    “বসুন”।  
     আহম বসলাম। এষা আমার মুমখামুহখ বসল। তার ফচামখ আজ চশমা ফনই। ফস 
মমন িয় শুধু পড়ামশানার সময় ফচামখ চশমা ফদয়। ফমময়টার ফচাখ দুটা খুব সুন্দর। 
আজ এষামক আমরা সুন্দর লা মি। একটু ফবাধিয় ফরা াও িময়মি। কামন সবুজ 
পাথমরর দুটা দুল। ঐ রামত দুল ফদহখহন।  
    “হিমু সামিব, ঐহদন আপহন আমামদর হকিু না বমল চমল ফ মলন ফকন?”  
    “আপহন আপনার িযাসবযামন্ডর সমে কথা বলহিমলন, কামজই আপনামদর হবরক্ত 
করলাম না। হবমদয় িময় ফ লাম।”  
    এষা তীক্ষ্ণ  লায় বলল, “আহম িাসবযামন্ডর সমে কথা বলহিলাম আপনামক ফক 
বলল? ও বমলমি?”  
    “আহম অনুমান কমরহি। তারপর ফমারমশদ সামিমবর সমে কথাও বললাম। উনার 
হখল াোঁর বাসামতও হ ময়হি।”      
    “আহম আপনার বযাপার হকিু বুিমত পারহি না। ওমক হক আপহন আম  ফথমক 
হচনমতন?”  
    “না, হচনতাম না। ঐ রামতই প্রথম পহরচয় িল।”  
    “সমে সমে বাসায় চমল ফ মলন। সবসময় তাই কমরন?” 
    “কাউমক পিন্দ িমল কহর। উনামক আমার পিন্দ িময়মি। খুব পিন্দ িময়মি।”  
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    এষা চাপা  লায় বলল, “পা ল হকন্তু বাইমর ফথমক ফবািা যায় না, এমন মানুষরা 
কমমপহনয়ন হিমসমব খুব ভামলা। সাধারণ মানুষরা ফবাহরাং িয়, হকন্তু এরা ফবাহরাং িয় 
না”। 
    “আপনার কামি হকন্তু িময়মি।”  
    “আমার কামি িময়মি, কারণ আমামক তার সমে জীবনযাপন করমত িময়মি। 
একজন হবকৃতমহস্তষ্ক মানুমষর সমে জীবনযাপন ক্লাহেকর বযাপার। যাই ফিাক, আপহন 
এমসমিন যখন বসুন। দাদীমা বাসায় ফনই, উহন চমল আসমবন। আপহন চা ফখমত 
পামরন, আজ ঘমর চা হচহন সবই আমি।”  
    “আহম আজ উিব। ফকামনা-একহদন ফভারমবলায় আসব।”  
    “না—আপহন বসমবন। দাদীমা আপনার সমে কথা বলমত চান। আপহন চমল 
যাওয়ায় ঐহদন আমার উপর খুব রা  কমরহিমলন। উনার ধারণা—আহমই আপনামক 
হবমদয় কমর হদময়হি। আজ আপহন দাদীমার মাথা ফথমক ঐ ধারণা দূর করমবন এবাং 
আপনার হিকানা হলমখ ফরমখ যামবন”।  
    “আপনার দাদীমা না আসা পযথে আমামক এখামন একা-একা বমস থাকমত িমব?”  
    “আহম থাকব আপনার সমে। একা বহসময় রাখব না।”  
    “আমরা কী হনময় কথা বলব? দু'জন মানুষ ফতা চুপচাপ মুমখামুহখ বমস থাকমত 
পামর না। আমামদর কথা বলমত িমব।” 
    “বলুন কথা।” 
    “আপনার দাদীমার হক হেরমত রাত িমব?”  
    “ফবহশ রাত িবার কথা না। হতহন জামনন আহম এখামন একা আহি।”  
    “আহম হটহভর হদমক মুখ হেহরময় হনলাম। শব্দিীন খবর পাি ফদখমত মন্দ লা মি 
না। এরও একটা আলাদা মজা আমি। খবর-পািকমদর কখমনাই খুব খুোঁহটময় ফদখা িয় 
না, তাোঁমদর কথাই শুধু ফশানা িয়। কথা বে কমর হদমলই শুধু বযহক্ত হিমসমব তাোঁরা 
গুরুত্বপূণথ িময় পমড়ন। তাোঁমদর খুোঁহটময় ফদখমত ইচ্ছা কমর। 
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    “হিমু সামিব।” 
    “হজ্ব?” 
    “ও ফয অসুস্থ ফসই খবরহট হক আপনামক হদময়মি?” 
    “এহপমলহন্সর কথা বলমিন?” 
    “িযাোঁ।” 
    “হজ্ব, উহন আমামক বমলমিন”। 
    “হবময়র আম  হকন্তু আমামদর হকিু বমলহন। এমন ভয়াংকর একটা অসুখ ফস ফ াপন 
কমর ফ মি।”  
    “হবময়র আম  অসুখটা িয়ত ভয়াংকর হিল না।”  
    “সবসময়ই ভয়াংকর হিল। ি’বির বয়স ফথমকই এই অসুখ হনময় ফস বড় িময়মি।”  
    “তা িমল মমন িয়—উহন অসুমখ অভযে িময় যাওয়ায় এটা িময়মি। উহন ধমরই 
হনময়মিন, তাোঁর অসুমখর বযাপারটা সবাই জামন, নতুন কমর কাউমক হকিু জানামনার 
প্রময়াজন ফনই। ইচ্ছা কমর ফয হতহন বযাপারটা ফ াপন কমরমিন তা আমার মমন িয় 
না।”  
    “আপহন হক তামক হিমেন্ড করার ফচষ্টা করমিন?”  
    “তা করহি। উহন আমার বেুমানুষ। বেুমক বেু হিমেন্ড করমব। বাইমরর ফকউ 
করমব না। তা িাড়া এখন ফতা আপনারা আলাদা িময় ফ মিন। উনার যা হকিু মন্দ তা 
হনময় মাথা ঘামামচ্ছন ফকন? উনার ভাল যহদ হকিু থামক তা হনময় থাকুন”।  
    “ওর ভাল হকিু ফনই। ও পুমরাপুহর অসুস্থ একজন মানুষ। ওর হখল াোঁ বাসায় আপহন 
হ ময়মিন। ফসখামন হক ফকামনা আম াি ফদমখমিন? ফদমখনহন। ও হকন্তু প্রায়ই বাসার 
সামমন একটা আম াি ফদমখ। আম ামির হদমক মুগ্ধ িময় তাহকময় থামক। একবার 
রাতদুপুমর আমামক ঘুম ফথমক ফিমক তুমল বলল, এষা, চল আমরা দু'জন  ািটার হনমচ 
বহস”। 
    “আপহন হনশ্চয়ই বসমত যানহন?” 



suvom 

 
 

297 

    “না, যাইহন।”  
    “ফ মল ভাল িত। আপহন যহদ বলমতন—চল যাই বহস  ামির হনমচ। হকাংবা যহদ 
বলমতন—ফতামার এই আম ামির িামল একটা ফদালনা টাহনময় দাও—আহম ফদালনায় 
চড়ব—তািমল খুব ইন্টামরহস্টাং িত।” 
    “এত হক পা লাহমর প্রেয় ফদয়া িত না?”  
    “না, িত না। আপহন যামক পা লাহম ভাবমিন তা িয়মতা পা লাহম নয়। 
আমলকজান্ডার পুশহকন তাোঁর বাহড়র ফপিমন সব সময় একটা হদহঘ ফদখমত ফপমতন। 
ফজািনা রাহত হদহঘর পামড় ফবড়ামত ফবড়ামত ফযমতন।”  
    “একজন হবখযাত বযহক্ত পা লাহম কমর ফ মিন বমলই পা লাহমমক স্বীকার করমত 
িমব?”  
    “না, িমব না, এমহন বললাম। আপহন ঐ ফলাকমক ফিমড় এমস ভালই কমরমিন। ও 
ফবহশহদন বাোঁচমবও না। স্বামীর মৃতুয আপনামক ফদখমত িমব না। আপনামক হবধবা শব্দটার 
সমে যুক্ত িমত িমব না। হবধবা খুব ফপমলমটবল শব্দ নয়। তা িাড়া একজন ভয়াবি 
অসুস্থ, রু ণ মানুমষর সমে যুক্ত ফথমক হনমজর জীবনটামক নষ্ট করমবন ফকন? একটাই 
আপনার জীবন। একটাই পৃহথবী। হিতীয় ফকামনা পৃহথবী আপনার জমনয ফনই। ফসটামক 
নষ্ট করার ফকামনা মামন িয় না। তা িাড়া ফমারমশদ সামিমবর আপনামক প্রময়াজন ফনই, 
তাোঁর আমি হনজস্ব পৃহথবী, হনজস্ব আম াি। অল্প ফয-কহদন বাোঁচমবন, হতহন তাোঁর আম াি 
হনময় কাহটময় হদমত পারমবন। আপনার ফতা ফকামনা আম াি ফনই— কামজই আপনার 
একজন বেু প্রময়াজন। ওমর চখয়াম পমড়মিন?— 

“এইখামন এই তরুর তমল 
ফতামার আমার ফকৌতুিমল 

ফয ক’হট হদন কাহটময় যাব হপ্রময় 
সমে রমব সুরার পাত্র 
অল্প হকিু আিার মাত্র 
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আমরকখাহন িন্দ মধুর কাবয িামত হনময়।” 
    “ও মারা যামব ফকন?”  
    “শরীর খুবই খারাপ। তা িাড়া টাকাপয়সাও ফনই। বাহড়ভাড়া বাহক পমড়মি। 
বাহড়ওয়ালা খুব তাড়াতাহড়ই মমন িয় বাহড় ফথমক ফবর কমর ফদমব। তখন ফখময় না 
ফখময়, পমথ-পমথ ঘুরমত হ ময় হকিু –একটা ঘহটময় ফেলমবন”। 
    “আপহন জামনন না, ওর অমনক বড়-বড় আত্মীয়স্বজন আমি।”  
    “ঐ ফলাক হক আত্মীয়স্বজমনর কামি যামব? িাত পাতমব ওমদর কামি?” 
    “না।”  
    “এষা, এখন আহম উিব। আমরকহদন আসব। আপনার দাদীমার জমনয আর 
অমপো করমত পারহি না। আমামক একজন সাইহকয়াহিমস্টর কামি ফযমত িমব। 
অযাপময়ন্টমমন্ট আমি। রাত ন’টায় অযাপময়ন্টমমন্ট । ন’টা প্রায় বাজমত চলল।” 
    “কমব আসমবন?’ খুব হশ হ রই আসব। এষা, আপনামক আমরকটা কথা বলা 
প্রময়াজন মমন করহি। কথাটা িমচ্ছ— আমার কথাবাতথা ফথমক দয়া কমর ফকামনা ভ্রাে 
ধারণা ফনমবন না। মমন করমবন না আহম খুব কায়দা কমর ফমারমশদ সামিমবর কামি 
আপনামক হেমর ফযমত বলহি।” 
   “আপহন বলমিন না?”  
   “অবশযই না। ফমারমশদ সামিব যহদ পুমরাপুহর সুস্থ িময় উিমতন আহম িয়মতা-বা 
বলতাম। ফসই সম্ভাবনা এমকবামরই ফনই। উহি এষা”।  
 
   িক্টর ইরতাজুল কহরম সামিবও হিক এষার মমতা ভহেমত আমার হদমক তাকামলন, 
ফযন হচনমত পারমিন না। 
   “স্নামাহলকুম িাক্তার সামিব, আহম হিমু।” 
   “হক বযাপার?” 
   “আপনার সমে আমার অযপময়ন্টমমন্ট আমি।”  
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   “আমার সমে অযাপময়ন্টমমন্ট?” 
   “আপহন িাইহরমত ফলমখ ফরমখমিন। প্রথম ফযহদন এমসহিলাম ফসহদনই বমলহিমলন 
এক সপ্তাি পর রাত ন’টার হদমক আসমত। বসব?” 
   “বসুন”। 
   “শুরু করব?” 
   “কী শুরু করমত চামচ্ছন?” 
   “জীবন-কাহিনী। আমার বাবা হক কমর আমামক মিাপুরুষ বানামনা ফচষ্টা করমত 
লা মলন, হতহন কতটুকু পারমলন, কতটুকু পারমলন না। অথথাৎ ঐ রামত ফযখামন ফশষ 
কমরহিলাম, ফসখান ফথমক শুরত...” 
   “হিমু সামিব।’ 
   “হজ্ব?”  
   “আমার একহট ফমময় অসুস্থ িময় িাসপাতামল পমড় আমি। আপহন ফসই খবর খুব 
ভাল কমরই জামনন। ওর এখন হস্কন গ্রােহটাং িমচ্ছ। শরীমরর হবহভন্ন জায় ায় ফথমক 
চামড়া ফকমট লা ামনা িমচ্ছ। আহম মানহসকভামব হবপযথস্ত। ফরা ী ফদখহি না। হকিু 
করার ফনই বমল ফচম্বামর এমস বমসহি।” 
   “আহম তা িমল চমল যাই?”  
   “এমসমিন যখন বসুন। আমার কামি আপনার একহট হিনার পাওনা আমি। আসুন, 
আমরা একসমে হিনার কহর। ঘমর সাত দহন ধমর রান্নাবান্না িমচ্ছ না। আমার স্ত্রী 
থামকন িাসপাতামল , কামজই আমরা ফকামনা-একটা ফিামটমল বসব। আপনার আপহত্ত 
আমি?” 
   “না, আপহত্ত ফনই।” 
   “চলুন তািমল ওিা যাক।‘  
   আমরা গুলশান এলাকার একটা চাইহনজ ফরসু্টমরমন্ট ঢুকলাম। িাক্তার সামিব 
বলমলন, “এই ফরসু্টমরন্টটা ফিাট, হকন্তু খুব ভাল। এমদর কুক একজন হভময়তনাহম 
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মহিলা। হতহন খাবার তৎেণাৎ চতহর কমর ফদন। আপহন হক খামবন ফমনু ফদমখ অিথার 
হদন। আহম হনমজ শুধু একটা সুপ খাব। আপহন হক মদযপান কমরন?” 
   “হজ্ব-না।” 
   “হবয়ার? হবয়ার হনশ্চয়ই চলমত পামর।” 
   “আপহন খান। আমার লা মব না।”  
   “হবয়ামরর কযান খুলমত-খুলমত িাক্তার সামিব বলমলন, আহম আপনার একহট হবষয় 
জানার জমনয আগ্রিী। আপনার ভহবষযৎ বলার েমতা। এই েমতা হক সহতয আপনার 
আমি?”  
   “আহম হিক জাহন না। মামি-মামি যা ভাহব তা িময় যায়। ফস ফতা সবারই িয়। 
আপনারও হনশ্চয়ই িয়?” 
   “না, আমার িয় না?”  
   “অবশযই িয়। ভাল কমর ফভমব ফদখুন—এরকম হক িয় না ফয আপহন দুপুমর বাসায় 
হেরমিন— আপনার মমন িল আজ বাসায় ফবগুন হদময় ইহলশ মাি রান্না িময়মি। ফখমত 
বমস ফদমখন, সহতয তাই।” 
   “এটা িমচ্ছ ফকা-ইনহসমিন্স।” 
   “আমার বযাপারগুহলও ফকা-ইনহসমিন্স। এর বাইমর হকিু না।”  
   “আপহন বলমত চামচ্ছন আপনার ফকামনা েমতা ফনই?” 
   “না।”  
   িাক্তার সামিব হতনহট হবয়ার ফশষ কমর চতুথথ হবয়ামরর কযামন িাত হদমলন। মদযপান 
হতহন খুব অভযস্ত বমল মমন িমচ্ছ না। ফচাখমটাখ লাল িময় ফ মি। কথা জহড়ময় যামচ্ছ। 
   “হিমু সামিব।” 
   “হজ্ব?”  
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   “আমার হকন্তু ধারণা, আপনার েমতা আমি। আপনার বাবা পুমরাপুহর বযথথ িনহন—
strange হকিু হজহনস আপনার ফভতর চতহর করমত ফপমরমিন। তার একহট িমচ্ছ 
মানুষমক প্রভাহবত করার েমতা। এই েমতা আপনার প্রচুর আমি।” 
   “এই েমতা অল্পহবস্তর সবারই আমি।”  
   “আপনার অমনক ফবহশ আমি। ইয়াদ সামিমবর সমে হক হরমসন্টহল আপনার ফদখা 
িময়মি?”  
   “না।”  
   “আপহন হক জামনন হতহন  ত দুহদন ধমর হভেুক ফসমজ পমথ-পমথ ঘুরমিন? দুরাত 
বাহড় ফেমরনহন?” 
   “না—জাহন না।”  
   “ইয়াদ সামিমবর স্ত্রী আপহন আসার হকিুেণ আম ই আমার কামি এমসহিমলন। 
ভদ্রমহিলা ফয কী পহরমাণ মানহসক অহিময়মলর ফভতর হদময় যামচ্ছন তা তাোঁমক না 
ফদখমল হবশ্বাস করা অসম্ভব।”  
   “আপহন তাোঁমক কী বমলমিন?”  
   “বমলহি এটা সামহয়ক ফিাোঁক। ফিাোঁক ফকমট যামব। ইয়াদ সামিব বাসায় হেরমবন”।  
   “আপনার হক ধারণা হিমু সামিব?” 
   “ফকান ধারণার কথা জানমত চামচ্ছন?” 
   “ইয়াদ সামিব প্রসমে জানমত চাহচ্ছ। উনার ফিাোঁক কাটমত কতহদন লামব?”  
   “বলমত পারহি না। ফিাোঁক নাও কাটমত পামর।” 
   “তার মামন?”  
   খাওয়া বে কমর আহম হস ামরট ধরামত-ধরামত বললাম, “মানুষ খুব হবহচত্র প্রাণী 
িাক্তার সামিব। ফস সারা জীবন অমনক হকিুই অনুসোন কমর ফেমর। ফসই অমনক 
অনুসোমনর একহট িল—তার অবস্থান। ফস ফকাথায় খাপ খায় তা জানমত চায়—ফসই 
হবমশষ জায় াটা যখন ফপময় যায় তখন তাোঁমক নড়ামনা কহিন িময় পমড়”। 
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   “আপহন ভুমল যামচ্ছন হিমু সামিব, মানুষ খুব Rotional প্রাণী।”  
   “মানুষ ফমামটই Rational প্রাণী নয়। সমস্ত পশুপাহখ, কীটপতে Rational, মানুষ 
নয়।যখন বৃহষ্ট িয়, পাহখ তখন বুহষ্টর িাত ফথমক বাোঁচার জনয  ামির হনমচ আেয় ফনয়। 
এর ফকামনা বযহতক্রম ফনই। মানুমষর ফভতর বযহতক্রম আমি। এমদর ফকউ-মকউ ইচ্ছা 
কমর বৃহষ্টমত ফভমজ। ফকউ-মকউ  ামির হনমচ দাোঁড়ায় হিকই,হকে মন পমড় থামক 
বৃহষ্টমত। ফস মমন-মমন হভজমত থামক”।  
   “হিমু সামিব।” 
   “হজ্ব?” 
   “আপহন হকিুই খামচ্ছন না। খাবারটা হক আপনার পিন্দ িমচ্ছ না?” “ 
   “হজ্ব-না, সবহকিুর মমধয ফধাোঁয়া-মধাোঁয়া  ে পাহচ্ছ।”  
   িাক্তার সামিব হবল হমহটময় উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বলমলন, “আপনামক ফকাথায় 
নাহমময় ফদব বলুন?”     
   “ফকাথাও নামামত িমব না। আহম এখান ফথমকই ফিমট-মিোঁমট চমল যাব।” 
   “অমনকটা দুর হকন্তু”। 
   “খুব দুর নয়। আবার কমব আপনার কামি আসব,িাক্তার সামিব?”  
   “আপনামক আর আসমত িমব না। আহম আপনার হচহকৎসা করব না।” 
   “আপনার হক ধারণা আহম অসুস্থ না?” 
   “বুিমত পারহি না। আচ্ছা, গুি নাইি”।  
 
   বাসায় হেরমত হেরমত রাত একটা ফবমজ ফ ল। ফমমসর অহেমস বাহত জ্বহলময় 
জীবনবাবু বমস আমিন। আমামক ফদমখই বলমলন, “আপনার জমনয বমস আহি হিমু 
ভাই। আপনামক বমলহি না, আহম একটা ভয়াংকর হবপমদ পমড়হি?” 
   “হবপমদর কথাটা বলমত চান?” 
   “হজ্ব”। 
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   “আসুন আমার ঘমর। বলুন”।  
   জীবনবাবু অমনকেণ আমার ঘমরর ফচৌহকমত বমস ফথমক, হকিু না বমলই চমল 
ফ মলন। খুব জাহকময় শীত পমড়মি। আমার ঘমরর জানালার একটা কাোঁচ ভাো। শীমতর 
িান্ডা িাওয়া বাতাস আসমি। জীবনবাবুমক বলমত মমন থামক না। আজ হক বার? 
বৃিেহতবার? পামশর ঘমর তাস ফখলা িমচ্ছ। চিচচ ফশানা যামচ্ছ। হবিানায় যাবার পর 
লে করলাম –মাথাধরা শুরু িময়মি। ইরতাজুল কহরম সামিবমক এই মাথাধরার কথাটা 
বলা িয়হন। 
 
 
 
 

৮ 
    ফটহলমোন করার জায় া পাহচ্ছ না। গ্রীন োমমথহস বে। কপউটামরর নতুন একটা 
সাহভথস ফসন্টার িময়মি। ওমদর ফটহলমোন আমি—ফ মলই ফটহলমোন করমত ফদয়। 
সাহভথস ফসন্টারহটও বে। এসহি তরহেণী ফস্টামর। নতুন ফিমলটা আমামক ফদমখই বলল, 
ফটহলমোন নষ্ট। হমথযা বলমি ফবািাই যামচ্ছ। বলার সময় মুমখর চামড়া শক্ত িময় ফ মি। 
ফস মমন িয় আম ই ফথমক হিক কমর ফরমখহিল—আমামক ফদখমলই বলমব,“ফটহলমোন 
নষ্ট।”  
   আহম আেহরক ভহেমত বললাম, “ফ াটা দমশক টাকা হদমল হক হিক িমব?” 
   “বললাম ফতা নষ্ট।” 
   “আপনার চাকহর কতহদন িময়মি?” 
   “তা হদময় আপমনর কী প্রময়াজন?”  
   “ফকামনা প্রময়াজন ফনই, এহম হজমজ্ঞস করহি। মুহিব এমসহিল এর মমধয?” 
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   “না।” 
   “ওর হিকানা জামনন?” 
   “না।” 
   “আপনার হিকানা হক?” 
   “আমার হিকানা হদময় হক করমবন?”  
   ফিলাটা কহিন  লার স্বর ফবর করমি। এমক হবরক্ত করমত ভাল লা মি। হক কমর 
আমরা রাহ ময় ফদয়া যায় তাই ভাবহি। 
   “আপনামদর এই ফদাকান ফখামল কখন?”  
   “খামাখা পযাচাল পাড়মতমিন কযান। সওদা করার থাকমল সওদা কমরন, নয়মতা যান 
হ য়া।” 
   “ আপনার হিকানাটা ফতা এখনও বমলনহন?” 
   “আমর দুমক্তহর”। 
   আহম দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, “বল পময়ন্ট কলম আমি? ফদখান ফদহখ”।  
   ফস একটা কলম সামমন রাখল। তামক ফদমখ মমন িমচ্ছ কলম হদময় ফখাোঁচা ফমমর 
ফস যহদ আমার ফচাখ ফ মল হদমত পারত তািমল খুহশ িত। 
   “দাম কত?” 
   “দশ টাকা।” 
   “বাাংলামদহশ বল পময়ন্ট না?” 
   “হু।”  
   “এগুহল হতন টাকা কমর বাইমর হবহক্র িয়। আপনার এখামন দশ টাকা ফকন?”  
   “আপমন বাইমর থাইকযা হকমনন।”  
   “আহম আপনার এখান ফথমক হকনমত চাহচ্ছ। হতন টাকার হজহনস ফবহশ িমল চার 
টাকা িমব। তার ফচময়ও ফবহশ িমল িমব পাোঁচ। দশ টাকা ফকন?” 
   “দাম ফবহশ ফিকমল হনমবন না।”  
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   মাহনবযা  খুমল আহম আমার ফশষ সম্বল দশ টাকার ফনাটটা হদময় হতন টাকা দামমর 
বল পময়ন্ট হকমন ফবর িময় এলাম। টাকার সোমন ফযমত িমব। মামসর প্রথম তাহরমখ 
েুপা আমামক চার শ টাকা ফদন। শতথ একটাই—আহম কখমনা তাোঁর বাসায় ফযমত পারব 
না। তাোঁর ফিমল বাদল ফযন কখমনা আমার ফদখা না পায়। েুপার ধারণা, আমার প্রভামব 
বাদমলর সবথনাশ িমচ্ছ। বাদলমক বাোঁচামনার একমাত্র উপায় আমার কাি ফথমক দুমর 
রাখা। দু’মাস েুপার কাি ফথমক টাকা ফনয়া িয়হন। 
 
   েুপার অহেসঘমর শীতকামলও এয়ার কুলার চমল। এয়ার কুলামরর হবজহবজ 
আওয়াজ না িমল ফবাধিয় তাোঁর ফমজাজ আমস না। 
   “ফকমন আমিন েুপা?”  
   েুপা োইল ফথমক মুখ না তুমলই বলমলন, “ফভতমর আস। অমনক হদন ফদখা িয় 
না। ফতামামক তুই কমর বলতাম, না তুহম কমর বলতাম ভুমল ফ হি। ভাল আি?” 
   “হজ্ব”।  
   “আহম ফমাটামুহট হনহশ্চত হিলাম ফয তুহম ফজমল আি। ফতামার মমতা ফলাক দীঘথহদন 
বাইমর ঘুমর ফবড়ামত পামর না। একসময়-না একসময় তামদর ফজমল ঢুকমত িয়। এর 
মমধয পুহলশ ধমরহন ফতামামক?” 
   “না”।  
   “আহম অবহশয বাদলমক বমলহি—তুহম ফজমল আি। ফতামার এক বিমরর সাজা 
িময়মি। না বলমল ফতামার ফখাোঁজ ফবর করার জমনয অহস্থর িময় পড়ত।” 
   “আহম হক বসব েুপা”। 
   “েুপা হবহমত িময় বলমলন, অনুমহত হনচ্ছ ফকন? বস”।  
   “আপনার অহেমস ঢুকমলই হনমজমক অহেমসর একজন কমথচারী বমল মমন িয়। 
আপনামক মমন িয় বড় সামিব। সামমন বসমত ভয় লাম ।” 
   েুপা খুহশ িমলন। োইল সহরময় আমার হদমক তাকামলন।  
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   “ফতামার টাকা আলাদা কমর ফরমখহি।” 
   “থযাাংকস েুপা”। 
   “নাও, খাম দুটা রাখ। চারশ চারশ কমর আটশ আমি।”  
   খাম পমকমট ভরলাম। েুপা আমার হদমক খাহনকটা িুোঁমক এমস বলমলন, “তুহম ইচ্ছা 
করমল আমার অহেমস কাজ করমত পার। এহি ফলমভল অহেসামরর একটা ফপাস্ট খাহল 
িময়মি। আমরা অযািভাটাইজ করব না। অযািভাটাইজ করমল সামাল ফদয়া যামব না। 
তুহম চাইমল আজই ফতামামক অযাপময়ন্টমমন্ট ফদয়া ফযমত পামর”।   
   “ফবতন কত?”  
   “ফবহসক হতন িাজার োস েহটথ পারমসন্ট িাউস ফরন্ট। টু িানমড্রি কনমভন্স। িী 
িানমড্রি ফমহিমকল–হিমসব কর। কত িল?”  
   “জহটল হিসামব আমামক হদময় িমব না েুপা। তমব আহম খুব ভাল একজন ফলাক 
হদমত পাহর। ফভহর অমনস্ট।”  
   “ফতামার কামি ফতা আহম ফলাক চাইহন।”  
   “তা চানহন। তবু িাত যখন আমি তখন বললাম। আমার জানামমত তাোঁর মমতা 
মানুষ এই পৃহথবীমত হিতীয় ফকউ ফনই। এর উপর আহম আটশ টাকা বাহজ রাখমত 
পাহর। এই টাকাটাই আমার সম্বল। আপহন যহদ এমন কাউমক পান ফয ঐ ফলাকটার 
মমতা, তািমল আহম সমে-সমে আপনামক আটশ হদময় ফদব।”  
   েুপা চুরুট ধরামত ধরামত বলমলন, “হক আমি ফলাকটার যা অনয কামরার ফনই?”  
   “ফস তার বাহড়র সামমন একটা আম াি ফদখমত পার, যহদও ফসখামন ফকামনা  াি 
ফনই। ফকামনাহদন হিলও না। ফস পহরষ্কার আম াি ফদমখ,  ামি পাহখ বমস থাকমত 
ফদমখ। পাহখর হকহচহমহচর শুনমত পায়।”  
   েুপা হবহমত িময় বলমলন, “তুহম এই বে উোদমক আমার এখামন চাকহর হদমত 
চাচ্ছ?” 
   “হজ্ব”।  
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   “ফকন বল ফতা?”  
   “ভদ্রমলামকর চাকহর খুব দরকার। উহন অসুস্থ। এহপমলহন্স আমি। আম  ভাল চাকহর 
করমতন। 
এখন চাকহর ফনই। যহদ চাকহর িয় মানহসক শহক্ত পামবন। এমত শরীর সুস্থ িমত 
থাকমব”।  
   “ফতামার ধারণা আমার অহেস পা ল সারাবার কারখানা?” 
   “না, তা িমব ফকন?”  
   “এমক উোদ, তার উপর এহপমলপহটক ফপমশন্ট, তামক তুহম আমার এখামন চাকহর 
ফদবার কথা ভাবমল হক কমর বল ফতা?” 
   “আর ভাবব না েুপা। এখন তািমল যাই?” 
   “যাও । খবদার, বাসায় আসমব না।” 
   “বাদল আমি ফকমন?”  
   “ও ভালই আমি। ফতামার প্রভাব ফথমক দুমর আমি, ভাল না থাকার ফতা ফকামনা 
কারণ ফনই।”  
   “আহম হক ওর সমে ফটহলমোমন কথা বলমত পাহর েুপা? অমনক হদন ফদহখ না–কথা 
বলমত ইচ্ছা কমর।” 
   “অসম্ভব! ফটহলমোন করমত পারমব না। এমকবামরই অসম্ভব।”  
   “বলব—ঢাকা ফসিাল ফজল ফথমক হবমশষ অনুমহত হনময় ফটহলমোন করা িমচ্ছ। 
হমহনট দুই কথা বলব। দুহমহনমট কী আর িমব।”  
   “হকিু িবার থাকমল দু হমহনট িমব। বাদমলর মাথা খারাপ িময়ই আমি—হিক করার 
ফচষ্টা করহি। ফতামার ফটহলমোন ফপমল—আর হিক িমব না। হিমু, তুহম হবমদয় িও। 
হক্লয়ার আউট। এখন থাক ফকাথায়?”  
   “ফকাথায় থাহক বলমত যাহচ্ছলাম, েুপা আমামক থাহমময় হদময় বলমলন, থাক, বলমত 
িমব না।জানমত চাহচ্ছ না”।  
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   আহম ঘর ফিমড় ফবরুবার আম  বললাম, “েুপা। বাদমলর বযাপামর একটা েুদ্র 
সমসযা িমত পামর। ঐ সমসযাটা হনময় হক ফভমবমিন?” 
   “হক সমসযা?”  
   “আহম ফজমল আহি শুমন ফসও ভাবমত পামর ফজমল যাওয়াটা প্রময়াজনীয়। কামজই 
ফজমল যাবার একটা ফচষ্টা করমত পামর।”  
    েুপার মুখ  ম্ভীর িময় ফ ল। আহম চমল এলাম। মজনু হময়ার ভামতর ফিামটমল 
ফযমত িমব। ভামতর হবল হদমত িমব। অমনক টাকা বাহক পমড় আমি। 
 
    মজনু হময়া ফিামটমল খুব হভড়। প্রচুর কাস্টমার। সবার জায় া িমচ্ছ না। ফকউ-
ফকউ দাোঁহড়ময় আমি। মজনু হময়া টাকা গুনমত হিমহশম খামচ্ছ। আমামক ফদমখ শীতল 
 লায় বলল, “ভাইজান, কথা আমি”। 
   “হক কথা—সাধারণ না প্রাইমভট?” 
   “প্রাইমভট।”  
   আহম প্রাইমভট কথা ফশানার জমনয অমপো করমত লা লাম। বসার জায় া ফনই। 
দাোঁহড়ময় থাকমত িমচ্ছ। মজনু হময়া তার ফিাট ভাইটামক কযামশ বহসময় এহ ময় এল। 
আহম বললাম, “খুব ভাল হবজমনস িমচ্ছ, মজনু হময়া। বযাপার হক?”  
   “বযবসাপাহত িইল আপনার ভাম যর বযাপার। কখন হক িয় হকিু বলা যায় না। 
কময়কহদন ধমর ফদখমতহি আমার সামমনর ফিামটমলর সব বাো কাস্টমার এইখামন 
আসমতমি।”  
   “বয়-বাবুহচথ ফতা বাড়ামত িমব। এরা পারমি না। আমরা কময়কজন হনন।” 
   “ফদহখ।” 
   “আর এমদর ফবতন বাহড়ময় হদন।”  
   “বামজ কথা বলমবন না ফতা হিমু ভাই। বামজ কথা শুমনমত ভাল লাম  না।”  



suvom 

 
 

309 

   “আচ্ছা যান। বামজ কথা বলব না। আপনার প্রাইমভট কথা শুনব। প্রাইমভট কথাটা 
হক?”  
   “আপহন ফয আপনার এক ভামগ্নমক  িাময় হদময় ফ মলন—তার আমি মৃ ী ফবরাম। 
ঐ হদন দুপুমর শরীর কাোঁপমত কাোঁপমত পমড় ফ ল। ফকমলিাহর অবস্থা। কাস্টমাররা সব 
খাওয়া ফেমল উমি দাোঁহড়ময়মি।” 
   “তামত অসুহবধা কী?”  
   “অসুহবধা আমি না? এইরকম ফরা ী হনময় কারবার করমল ফতা িমব না ভাইজান। 
ফদাকামনর বদনাম িমব। ফলাক আসা কমম যামব। আপমন উনামর আমার ফদাকামন 
আসমত হনমষধ কমর ফদমবন।” 
   “আচ্ছা, হনমষধ কমর ফদব।”  
   “আপহন রা  িমলও হকিু করার নাই। আপনার জমনয সব মাপ। হকন্তু হিমু ভাই–
পা ল, িা ল, মৃ ীমরা ী এমদর আহম ফদাকামন ঢুকাব না। ঐহদন আপনার ভামগ্নমর 
ফদমখ আহম কামন িাত হদময়হি। অমনক কাস্টমার বাইমর দাোঁড় িময়হিল।  ণ্ডম াল ফদমখ 
হভতমর ঢুমক নাই। আপনার ভামগ্নমর আহম বমল হদময়হি আর ফযন এখামন না আমস।” 
   “আপহন হনমজই বমল হদময়মিন?” 
   “হজ্ব ভাইজান, আহম বমলহি। মৃ ীমরা ী আমার দরকার ফনই।”  
   “আহম পমকট ফথমক হস ামরট ফবর করমত করমত বললাম, রুগ্ন মানুমষর প্রহত মমতা 
ফদখামনার বদমল আপহন ফদখামচ্ছন ঘৃণা। এটা হক হিক িমচ্ছ? ফরা টা ফতা আপনামরা 
িমতা পারত। তা িাড়া এই ফয আজ আপনার ফদাকামন এত হবহক্র ফবমড়মি, িয়মতা 
আমার ভামগ্নর কারমণই ফবমড়মি। এই কহদন তামক যত্ন কমর খাইময়মিন বমলই 
ফবমড়মি। এখন তামক হবমদয় কমর হদময়মিন—ফদখা যামব হুট কমর হবহক্রবাটা পমড় 
যামব।”  
   “আমামক ভয় ফদখাময় লাভ নাই হিমু ভাই। আহম ভয় খাওয়ার ফলাক না। ঐ 
মৃ ীমরা ী আহম আর ফদাকামন ঢুকমত ফদব না।” 
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   “আচ্ছা, হিক আমি।”  
   “আপহন মমন হকিু হনমবন না হিমু ভাই। আপনার জমনয আহম আহি। অনয কামরা 
জমনয না।”  
   আহম মজনু হময়ার টাকাপয়সা হমহটময় ফমারমশদ সামিমবর ফখাোঁমজ ফ লাম। হখল াোঁময় 
তাোঁর বাহড়মত তাোঁমক পাওয়া ফ ল না। ঘর তালাবে। বাহড়ওয়ালামক খুোঁমজ ফবর করলাম। 
বয়স্ক ভদ্রমলাক। হতহন আমামক খুব আেহরকতার সমেই ঘমর হনময় বসামলন। বলমলন, 
উহন বাসা ফিমড় হদময়মিন। আহম বললাম, “ফকাথায় আমি জামনন?” 
   “হজ্ব-না।” 
   “বাসা ফিমড়মিন কমব?”  
   “ ত পরশু। দু’ মামসর ভাড়া পাওনা হিল। উহন ভাড়াটাড়া সব হমহটময় হদময় ফ মিন। 
আহম বললাম, থাক, ভাড়া হদমত িমব না। বাদ ফদন। রাহজ িমলন না।” 
   “হজহনসপত্রগুহল ফকাথায়?”  
   “হজহনসপত্রগুহল হকিু ফতা হিল না। একটা খাট, হকিু ফচয়ার-মটহবল। ঐসব একটা 
ঘমর তালা হদময় ফরমখহি। বমলহি, একসময় এমস হনময় যামবন, ফকামনা অসুহবধা নাই। 
ভদ্রমলামকর উপর মায়া পমড় হ ময়হিল, বুিমলন? ভাল চাকহর করহিল, সুন্দর সাংসার—
িিাৎ হক িময় ফ ল ফদমখন। সব িারখার। যাবার সময় বাসার সামমন ফখালা জায় াটায় 
দাোঁহড়ময় খুব কাোঁদহিমলন। ফদমখ মনটা খারাপ িময় ফ ল। আমার বড় ফবৌমা বলল, বাবা, 
উনামক বমলন—বাসা িাড়ার দরকার নাই। উনামক থাকমত বমলন। এইগুলা িমচ্ছ ভাই 
ভামবর কথা। সাংসার ফতা ভাই ভামবর কথায় চমল না।” 
   “তা ফতা হিকই।”  
   “হবনা পয়সায় থাকমত হদমল আমার চমল কী কমর। আহম ফতা এহতমখানা খুহল নাই। 
এই কথাই ফবামামক বুিাময় বললাম।” 
   “উহন কী বলমলন?’ হকিু বমল নাই। চুপ কমর হিল। লক্ষ্মী ফমময়। শ্বশুমরর মুমখর 
উপর ফকামনা কথা বলমব না। তারপর শুহন–রামত না ফখময় শুময় পমড়মি। আহম বললাম, 
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ভাত খাও নাই ফকন, মা? ফস বলল, মানুষটার জমনয মনটা খুব খারাপ লা মি বাবা। 
ভাত ফখমত ইচ্ছা করমি না। হক রকম কমর কাোঁদহিল। যাই ফিাক, ফমময়মিমলর কথা 
বাদ ফদন। ফমময়মিমল হবড়ামলর জমনযও কাোঁমদ। এখন বমলন আপহন উনার ফক িন?” 
   “সপমকথ মামা িই।” 
   “ও আচ্ছা। খুহশ িময়হি আপনার সমে কথা বমল।”  
   আহম বললাম, “আপনার বড় ফবৌমামক একটু িাকমবন?” 
   “ফকন?” 
   “একটু ফদখব। ভালমানুষ ফদখার মমধযও পুণয আমি। যহদ অসুহবধা না িয় একটু 
িাকুন”।  
   ভদ্রমলাক হবহমত িময়ই তাোঁর বড় ফবৌমামক িাকমলন। সাদাহসমধ সরল ফচিারার 
ফমময়, দু-বিমরর একটা বাচা ফকামল হনময় দাোঁহড়ময় আমি। কত বয়স িমব ফমময়হটর? 
খুব ফবহশ িমল উহনশ-কুহড়। তার ফকামলর হশশুহটও অহবকল তার মমতা ফদখমত। মা 
এবাং হশশু ফযন একই িাোঁমচ চতরী। আহম বললাম, “আপহন ফকমন আমিন?” 
   ফমময়হট জবাব হদল না। 
   আহম বললাম, ‘আপনার ফিমলটার হক নাম ফরমখমিন?”  
   ফমময়হট এই প্রমশ্নরও জবাব হদল না। বাচা হনময় ফভতমর চমল ফ ল। বাহড়ওয়ালা 
ভদ্রমলাক বলল, আমার ফবৌমা খুব লাজুক স্বভামবর। বাইমরর কামরার সমে কথা বলমত 
পামর না।  
   আহম বললাম, “আহম কথা বলমত চাইওহন। শুধু ফদমখমত ফচময়হি। আচ্ছা ভাই, 
যাই”।  
   “আপনার ভামগ্নমক বলমবন হজহনসপত্র সাবধামন রাখা আমি। ফযন হচো না কমর।”  
   “হজ্ব আচ্ছা, বলব। আপনার অমনক ফমমিরবানী।” 
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৯  
   নীতুর একহট হচহি এমসমি। নীতুর স্বভাবও ফদখা যামচ্ছ ইয়ামদর মমতা। হচহি 
পাহিময়মি ইাংমরহজমত টাইপ কমর। িামক পািায়হন, িামত-িামত পাহিময়মি। নীতুর 
মযামনজার হচহি হনময় এমসমি। তার উপর হনমদথশ, হচহি আমার িামত হদময় অমপো 
করমব এবাং জবাব হনময় যামব।  
   বড়মলামকর মযামনজার ফেণীর কমথচারীরা হনমজর প্রভু িাড়া সবার উপর হবরক্ত িময় 
থামক। এই ভদ্রমলাকমক ফদখলাম মিা হবরক্ত। প্রায় ধমমকর স্বমর বলল, ফকাথায় থামকন 
আপহন?  
   “ফকন বলুন ফতা?”  
   “এই হনময় দশবার এমসহি। বমস ফয অমপো করব ফসই বযবস্থাও ফনই। ফমমসর 
অহেস বে। একজনমক বললাম একটা ফচয়ার এমন হদমত, ফস আচ্ছা বমল চমল ফ ল। 
আর তার ফদখা ফনই।”  
   আহম  ম্ভীর  লায় বললাম, “এর পর যখন আসমবন একটা ফোহল্ডাং ফচয়ার সমে 
কমর হনময় আসমবন”।  
   মযামনজামরর মুখ কহিন িময় ফ ল। মমন িমচ্ছ এ-জাতীয় কথাবাতথা শুমন ফস অভযস্ত 
নয়। নীতুর হচহি ফবর কমর বলল, হচহি পমড় জবাব হলমখ হদন। আপা বমলমিন–জবাব 
হনময় ফযমত।  
   “এখন হচহি পমড়মত পাড়ব না।”  
   মযামনজার িতভম্ব  লায় বলল, “এখন হচহি পড়মত পারমবন না?” 
   “হজ্ব-না।” 
   “হচহি আপা পাহিময়মিন।”  
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   আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, “আপাই পািাক আর হদহদমহণই পািাক, হচহি 
এখন পড়ব না”।  
   “কখন পড়মবন?”  
   “তাও ফতা বলমত পারহি না। আমার মাথাধরা ফরা  আমি। খারাপ ধরমনর মাথাধরা। 
এখন ফসটা শুরু িময়মি। আহম খুব িাণ্ডা পাহনমত অমনকেণ ধমর ফ াসল করব। 
তারপর দরজা-জানালা বে কমর ঘুমাব। ঘুম ফথমক উমি যহদ ফদহখ মাথাবযথা ফসমরমি, 
তখন পড়মত পাহর। আবার নাও পাহর।” 
   “জরুহর হচহি।”  
   “আমার ঘুমটা হচহির ফচময়ও জরুহর। আপহন বরাং এক কাজ করুন, এখন চমল 
যান। রামত একবার ফখাোঁজ ফনমবন”। 
   “আপামক হক বলব আপহন হচহি পড়মত চামচ্ছন না?”  
   আহম মযামনজামরর মুমখর হদমক তাকালাম, ফস আমামক ভয় ফদখামনার ফচষ্টা করমি। 
মানুষজন দ্রুত বদমল যামচ্ছ—সবাই ভয় ফদখামত চায়। ভয় ফদহখময় কাজ সারমত চায়।  
   ফকউ ভয় ফদখামল উো তামক ভয় ফদখামত ইচ্ছা কমর। মযামনজার বযাটামক চূড়াে 
রকমমর ভয় কী কমর ফদখামনা যায়? মাথায় হকিুই আসমি না। মযামনজার কহিন মুখ 
কমর বলল, আহম হক উনামক বলব ফয উহন বমলমিন যখন উনার ইচ্ছা িয় তখন 
পড়মবন। এখন ইচ্ছা িমচ্ছ না।  
   আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, বলমত পামরন। 
   “আচ্ছা, বলব।” 
   “হচহিটা সমে কমর হনময় যান। রামত যখন আসমবন তখন হনময় আসমবন।”  
   “আপহন কাজটা হিক করমিন না।”  
   “সবাই ফতা আর হিকিাক কাজ কমর না। ফকউ-মকউ ভুলভাল কাজ কমর। আহম 
ভুলভাল কাজ করমতই অভযস্ত। আপহন হচহি হনময় চমল যান।” 
   “হজ্ব-না, আহম অমপো করব।”  
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   “ফবশ, অমপো করুন। আমার ঘমর একটা ফচয়ার আমি। ফবর কমর হনময় যান। 
বারান্দায় বসুন। শুভ হবকাল।”    
   আহম ফচয়ার ফবর কমর হদলাম। দীঘথ সময় হনময় ফ াসল সারলাম। মযামনজার বমস 
আমি মূহতথর মমতা। আহম দরজা বে কমর ঘুমামত ফ লাম। ঘুম ভােল সেযায়। দরজা 
না খুমলই িাকলাম, মযামনজার সামিব। 
   “হজ্ব?” 
   “আপহন এখমনা আমিন?” 
   “হজ্ব”। 
   “সমে  াহড় আমি?” 
   “আমি।”  
    “তািমল তরহেণী ফস্টামর চমল যান। একটা বল পময়ন্ট হকমন আনমবন। হচহির 
জবাব হলখমত িমব। আমার কামি একটা বল পময়ন্ট আমি। দশ টাকা হদময় 
হকমনহিলাম—ফলখা হদমচ্ছ না।”  
   “আমার কামি কলম আমি।”  
   “আপনার কলমম কাজ িমব না। আমামক হলখমত িমব হনমজর কলমম।”  
   “তরহেণী ফস্টার ফথমকই হকনমত িমব?” 
   “হজ্ব”।  
   “ফস্টারটা ফকাথায়?” 
   “বলহি। আপনার কামি বল পময়মন্টর দাম িয়ত হতন টাকা চাইমব হকন্তু আপহন 
ফদমবন দশ টাকা। হনমত না চাইমল ফজার কমর ফদমবন।”  
   মযামনজার হনিঃশ্বাস ফেমল বলল, “হজ আচ্ছা, ফদব। আপহন দয়া কমর। হচহিটা 
পডু়ন”।  
   তার কহিন ভাব এখন আর ফনই। এখন ফস ভীত ফচামখই আমামক ফদখমি।  
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   আহম দরজা খুমল হচহি হনলাম। মযামনজার সামিবমক তরহেণী ফস্টারটা ফকাথায় 
বুহিময় বললাম। ভদ্রমলাক আর একবার বলল, অনয ফকামনা জায় া ফথমক হকমন আনমল 
িমব না?  
   আহম কহিন  লায় বললাম, না। 
   নীতু হলমখমি— 
     হিমু সামিব,  

আশা কহর সুমখ আমিন। অবহশয আমার আশা করা না করায় হকিু 
যায় আমস না। আপহন সব   সময় সুমখই থাকমবন, এবাং আপনার 
আমশপামশর মানুষমদর নানানভামব হবভ্রাে করমবন, হবপমদ 
ফেলমবন। অনযমদর সমসযায় ফেলামতও সুখ আমি। ফসই সুমখর 
ঘাটহত আপনার কখমনা িয় না।  
আপহন হনশ্চয়ই ইমতামমধয ফজমনমিন ফয আপনার বেু অবমশমষ 
আপনার সুহচহেত পরামশথ গ্রিণ কমরমিন। হতহন হভহখহর িময়মিন। 
হভহখহরর মমতা সাজসজ্জা কমর পমথ-পমথ ঘুরমিন এমন িাসযকর 
বযাপার ফয ঘটমত পামর তা ফকামনাহদনও কল্পনা কহরহন। ইয়াদ 
বুহেমান নয় এই তথয আপহন ফযমন জামনন, আহমও জাহন। হকন্তু ও 
ফয কতটা ফবাকা তা আপহনই ফচামখ আেুল হদময় আমামক ফদখামলন। 
ইয়ামদর আত্মীয়স্বজনমদর আহম বমলহি বযাপারটা আর হকিুই না, 
ইয়ামদর একধরমনর ফখলা। ওরা বযাপারটা ফসভামবই হনময়মি, এবাং 
ফবশ মজাও পামচ্ছ। হকন্তু আহম ফতা জাহন বযাপারটা ফখলা িমলও 
আপনার জমনয ফখলা। ইয়ামদর জমনয নয়। আপহন ফয ফখলা ফখলমিন 
তা িল dangerous game. আশা কহর আপহন জামনন ফখলা ফকাথায় 
ফশষ করমত িয়।  
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আহম দু'জন ফলাক ইয়ামদর ফপিমন লাহ ময় ফরমখহি। ওরা সব সময় 
তার হদমক লে রাখমি। আমার ধারণা হিল, দুহদন পার িবার আম ই 
ওর ফমািভে িমব এবাং ফস বাহড়মত হেমর আসমব। আমামক ফজার 
খাহটময় হকিু করমত িমব না। হকন্তু ফস বাসায় হেরমি না। আপহন 
এই হচহি পাওয়ামাত্র এমন বযবস্থা করমবন ফযন ফস বাহড়মত হেমর 
আমস। আহম একহট বযাপার খুব পহরষ্কার কমর আপনামক জানামত 
চাই, তা িল—ও ফবাকা ফিাক, যা ফিাক, ওমক আহম অসম্ভব 
ভালবাহস।  
ভালবাসা মাপার যন্ত্র ফবর িয়হন। ফবর িমল আমার ভালবাসার 
পহরমাণ আপনামক ফমমপ ফদখাতাম । ওর ফকামনারকম েহত আহম 
সিয করব না। কাউমক ফসই েহত করমতও ফদব না। ও ফকাথায় 
রাহত্র যাপন কমর তা আমামদর মযামনজার সামিব জামনন। উহনই 
আপনামক ফসখামন হনময় যামবন। ওর মাথা ফথমক ভূত সহরময় আপহন 
ওমক আমার কামি হেহরময় ফদমবন এবাং আর ফকামনাহদনও ওর সমে 
ফযা ামযা  রাখমবন না। আপনার জমনয এই কাজ কহিন নয়, ফবশ 
সিজ।এই সিজ কামজর জমনয আহম অমনক বড় মূমলয হদমত প্রস্তুত 
আহি। Tell me your price.  
আমরা হকিু কথা বলার হিল, ক্লাে ফবাধ করহি। 

   নীতু  
 

   আহম হচহি ফশষ কমর িাকলাম, “মযামনজার সামিব”।  
   ভদ্রমলাক তৎেণাৎ সাড়া হদল, হজ্ব সযার।  
   “আপনামক হক হচহির জবাব হনময় ফযমত বমলমি?” 
   “হজ্ব”। 
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   “বল পময়ন্ট এমনমিন?” 
   “হজ্ব”। 
   “কত হনময়মি?”  
   “চার টাকা ফচময়হিল—আপহন দশ টাকা হদমত বমলমিন, হদময়হি। হনমত চাহচ্ছল না। 
আপনার কথা বমল ফজার কমর হদময় এমসহি।” 
   “ভাল কমরমিন।” 
   “আপহন হক হচহির জবাব ফদমবন?”  
   “না। তমব আপনামক হনময় ইয়ামদর ফখাোঁমজ যাব। চলুন যাওয়া যাক।”  
   “এখন ফ মল উনামক পাওয়া যামব না। উনার একটা ঘুমাবার জায় া আমি– রাত 
এ ামরাটায় হদমক ফসখামন ফেমরন।” 
   “তামক হক এখন হভহখহরর মমতা লাম ?” 
   “হজ্ব, লাম ”। 
   “হভো শুরু কমরমি?” 
   “হজ্ব-না।” 
   “চলমি কীভামব?”  
   “তা হিক জাহন না। হকিু টাকাপয়সা হনময় ফবর িময়হিমলন বমল মমন িয়”।  
   “খাওয়াদাওয়া করমি?”  
   “প্রথম হদন হকিু খানহন। রামত একটা পাউরুহট ফখময়মিন।” 
   “তারপর?” 
   “আহম শুধু প্রথম হদমনর খবর জাহন।” 
   “ওর হদমক লে রাখার জমনয ফলাক রাখা আমি না?” 
   “হজ্ব-আমি।”  
   “মযামনজার সামিব, আপহন হনমজ হক খাওয়া-দাওয়া কমরমিন, না দুপুর ফথমক 
এখামনই বমস আমিন?” 
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   “খাইহন হকিু।” 
   “যান, ফখময় আসুন”। 
   “হজ্ব-না।” 
   “না ফকন?”  
   মযামনজার জবাব হদল না। আহম বললাম, “নীতু হক বমল হদময়মি আমামক এক 
মুহুমতথর জমনযও ফচামখর আড়াল না করমত?” 
   “হজ্ব”। 
   “তা িমল চলুন। আমার সমেই চলুন। আপনামক খাইময় আহন”। 
   “লা মব না।” 
   “আসুন যাই।” 
   “সযার, হকিু খাব না”। 
 
 
 
 

১০  
   রাত এ ামরাটায় ইয়ামদর সেযামন ফবর িলাম।  
   ইয়াদ থামক মীরপুর দশ নম্বমর, হসঅযান্ডহব গুদামম। গুদামমর ফভতর  াদা াহদ কমর 
রাখা রাস্তার কালভামটথর হসরাহমক িযাব। ফদখমত হবশাল আকৃহতর হসহলন্ডামরর মমতা। 
তার একহটমত ইয়ামদর সাংসার। বাইমর ফথমক ইয়াদ বমল িাকমতই ফস খুহশ-খুহল  লায় 
বলল, চমল আয়। মাথা হনচু কমর ঢুকহব। দাোঁড়া এক ফসমকণ্ড, বাহত জ্বালাই। ফস কুহপ 
জ্বালল। আহম ঢুকলাম। ভক কমর খাহনকটা পচা দু থে নামক ঢুকল।  
   “ মে নাহড়ভুহড় উমে আসমি ফর ইয়াদ।”  
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   “প্রথম খাহনকেণ  ে পাহব। তারপর পাহব না। মাথা হনচু কমর ফঢাক।”  
   হসহলন্ডার িামবর এক মাথা পহলহথন হদময় ফমাড়ামনা, অনয মাথায় চমটর পদথা। হনমচ 
পুরামনা একমটা কম্বল লম্বালহম্ব হবিামনা। কম্বমলর উপর ইয়াদ িাহসমুমখ বমস আমি।  
    “তুই আসহব জানতাম। ইচ্ছা কমরই ফতামক খবর হদইহন। তুই িহচ্ছস ফগ্র িাউন্ড 
টাইপ।  ে শুমকশুমক চমল আসহব। আমার সাংসার ফকমন ফদখহিস?”  
   “মন্দ না।”  
   “মন্দ না মামন? একমসমলন্ট। শীত ফটর পাহচ্ছস?”  
   “না।”  
   “পুব-পহশ্চমম মুখ করা। উত্তর বাতাস ফভতমর ফঢাকার ফকামনা উপায় ফনই। মশা 
লা মি?”  
   “না।”  
   “এক মুখ পহলহথন হদময় ঢাকা, অনয মুমখ চমটর পদথা। মশা ফঢাকার ফকামনা উপায় 
ফনই।”  
   “এরকম আরামমর জায় ার ফখাোঁজ ফপহল ফকাথায়?”  
   “এরমচময়ও আরামমর জায় া আমি। ভাড়া ফবহশ।”  
   আহম হবহমত িময় বললাম, “ভাড়া হদমত িয়!”  
   “অবশযই হদমত িয়।”  
   “এর ভাড়া কত?” 
   “দুটাকা”।  
   “মামস দু টাকা?”  
   ইয়াদ হবরক্ত িময় বলল, “তুই পা লটা ল িময় ফ হল? শাময়স্তা খাোঁর আমল 
ফভমবহিস? পার নাইট দুটাকা। শীতকামল চাজথ ফবহশ।  রমকামল পার নাইট এক টাকা। 
মাসচুহক্তর ফকামনা বযাপার ফনই”।  
   “ভাড়া ফনয় ফক?”  
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   “সদথার আমি। সদথার ফনয়। হসঅযান্ডহব-ব দামরায়ান ফনয়, পুহলশ ফনয়, অমনক 
ভা াভাহ  । পুমরাপুহর জাহন না।” 
   “দুটাকা ভাড়া হদময় ফকউ থামক?”  
   “অবশযই থামক। ফকানটা খাহল ফনই। তা িাড়া অমনক ফেস। ফকামনা-মকানটায় 
পুমরা েযাহমহল আমট। চা খাহব?” 
   “ফতার এখামন হক চা বানাবার বযাবস্থা আমি?”  
   “আমর না। তমব কামিহপমিই আমি। িাক হদমল হদময় যামব। চা, হস ামরট, পান”।  
   “সুমখ আহিস মমন িয়।”  
   “অবশযই সুমখ আহি। ফকামনারকম হচো-ভাবনা ফনই। ফক হক বলল তা হনময় 
মথাবযাথা ফনই –কী আরামমর ঘুম ফয িয়, তুই হবশ্বাস করমত পারহব না। আমার হক 
মমন িয় জাহনস? আরামমর ঘুম কী হজহনস এটা জানার জমনযই আমামদর সবার 
হকিুহদমনর জমনয িমলও হভহখহর িওয়া উহচত। তার উপর হভহখহরমদর মমধয কহমউহনহট 
হেহলাং যা আমি তারও তুলনা ফনই। বাইমর ফথমক আমামদর মমন িয় এক হভহখহর অনয 
হভহখহরমক ফদখমত পায় না, এটা খুবই ভুল কথা। সবাই সবার ফখাোঁজ রামখ। ধর, 
হস ামরট খা।” 
   “হস ামরট ধমরহিস?”  
   “হু, ধমরহি। িাইমকাটথ মাজামরর কামি এক রামত  াোঁজা ফখময়হি। দুটান হদময় মাথা 
ঘুমর পমড় ফ লাম। উিলাম সকামল—িা িা িা।”  
   ইয়াদ  া দুহলময় িাসমত লা ল। আহম বললাম, “নীতুর কথা মমন িয় না?”  
   ইয়াদ হকিুেণ চুপ কমর ফথমক বলল, “না”। 
   “এমকবামরই না?” 
   “উহু। তুই বলায় মমন পড়ল।” 
   “ও ফকমন আমি জানমত চাস না?” 
   “ভাল আমি ফতা বমটই। খারাপ থাকমব ফকন?” 
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   “ফতার আসল কাজ ফকমন এগুমচ্ছ?”  
   “এগুমচ্ছ না। অবহশয আহম হনমজই  া করহি না। তাড়া ফতা হকিু ফনই। ফিাক 
ধীমরসুমস্থ। আম  ওমদর ফমইন েীমমর সমে হমমশ হনই—তারপর।”  
   “ওমদর ফমইন েীমমর সমে এখামনা হমশমত পাহরসহন?”  
   “উহু। ওরা খুব চালাক, বুিহল হিমু, চট কমর ধমর ফেমল ফয আহম ওমদর একজন 
না। বাইমরর ফকউ।” 
   “হকিু বমল না?” 
   “না, হকিু বমল না। চুপ কমর থামক। তমব আমার মমতা অমনমকই আমি।” 
   “বহলস কী।”  
   “নানান ধাক্কায় হভহখহর ফসমজ ফঘামর। হবমদশী আমি ফবশ কময়কটা। এর মমধয 
একটা আমি ফনদারলযামন্ডর, হবরাট ফচার। চা খাহব হকনা তা ফতা বলহল না। খাহব?” 
   “খাব।” 
   ইয়াদ চমটর পদথা সহরময় িাকল, “তুলসী, তুলসী, দুটা চা”।  
   “তুলসীমক ফদমখ রাখ—অসাধারণ একটা ফমময়। আহম আমার জীবমন এত ভাল 
ফমময় ফদহখহন—কী ফয বুহে, ফতামকও ফস এক িামট হকমন অনয িামট ফবমচ ফেলমল তুই 
ফটরও পাহব না।”  
   “তুলসীর বয়স কত?” 
   “সাত-আট িমব। ফবহশ না।” 
   “ও হক হভো কমর?”  
   “ াবতহল বাসস্টযামন্ড চা হবহক্র কমর। তুলসীর বাবা আর ফস দু’জমনর বযবসা। ভাল 
ফরাজ ার।”  
   তুলসী চা হনময় ঢুকল। ফমময়টার  াময় সুন্দর  রম সুময়টার। মাথার চুল লাল। 
স্বণথমকশী বাহলকা। ইয়াদ বলল, তুলসী িল আমার খুবই ফক্লাজ ফেন্ড।  
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   তুলসী আড়মচামখ আমামক ফদখল, হকিু বলল না। ইয়াদ বলল, চাময়র কাপ থাক, 
পমর হনময় যাহব। হিমু, তুলসীমক ফকমন ফদখহল? 
   “ভাল।”  
   “মারাত্মক বুহে! হক কমর বুিলাম জাহনস? তুলসী আমামক বলল, দু'জন ফলাক 
আমার উপর নজর রাখমি। আহম হকিু বুহিহন।” 
   “দু'জন তািমল ফতার উপর নজর রাখমি?”  
   “হু। নীতুর কাণ্ড। আমামক সারােণ ফচামখ-মচামখ রাখা িল ওর অভযাস। ফকামনাহদন 
ফদখব টুহটেুহটমক হনময় উপহস্থত িময়মি”। 
   “উপহস্থত িমল হক করহব?”  
   ইয়াদ  ম্ভীর  লায় বলল, “সহতয সহতয উপহস্থত যহদ িয়, তািমল বলব, আমার সমে 
ফথমক যাও নীতু”।  
   “হক মমন িয় ফতার, নীতু থাকমব?”  
   “হকিু বলা যায় না, থাকমতও পামর। এখামন থাকাটা হকন্তু আরামদায়ক। এক রাত 
ফথমক যা, তুই হনমজই ফটর পাহব। থাকহব?” 
   “উহু, আমার দম বে িময় আসমি।”  
   “কুহপর ফধাোঁয়ায় দম বে িমচ্ছ। কুহপ হনহভময় হদমলই ফদখহব—আরাম।”  
   ইয়াদ েু হদময় কুহপ হনহভময় হদর চারহদমক ঘন অেকার । এমন অেকার আহম 
আমার জীবমন ফদহখহন।’ 
   “হিমু।” 
   “হু।”  
   “হভহখহরমদর সমে আমার একহদন-দুহদন থাকমল িমব না। অমনকহদন থাকমত িমব। 
এখমনা হিকমমতা িাটা কামলক্ট শুরু কহরহন, তবু অদু্ভত অদু্ভত তথয পাহচ্ছ। একটা 
ফতামক বহল—আমামদর ধারণা, মামসর এক-দুই তাহরমখর হদমক হভহখহররা ফবহশ হভো 
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পায়। ফলাকজমনর িামত ফবতমনর টাকা থামক। তারা হভো ফবহশ ফদয়। বযাপার ফমামটই 
তা না। সবমচ’ফবহশ হভো পায় মামসর ফশষ সপ্তামি। ইন্টামরহস্টাং না?” 
   “হু। ইন্টামরহস্টাং।”  
   “হরসামচথর অমনক হকিু আমি। যারা হভো হদমচ্ছ তামদর হনময়ও হরসাচথ িওয়া 
দরকার। এই হদমক ফকামনা কাজই িয়হন। হভেুকমদর মমধয ফেণীমভদ আমি, এটা 
জাহনস?”  
   “জাহন না, তমব আন্দাজ করমত পাহর”।  
   “নাহস্তকতা ফয হভহখহরমদর মমধয সবমচ’ ফবহশ এটা জাহনস?” 
   “আোঁচ করমত পাহর।”  
   “েযাহমহল োকচার ওমদর ফভমে পমড়মি। স্বামী-স্ত্রীর একসমে থামক, আবার স্ত্রী 
অনয কামরা সমেও হকিুহদন ফথমক স্বামীর কামি হেমর আমস। স্বামীর ফবলামতও এটা 
সহতয—এরা সপূণথ নতুন ধরমনর এক সমাজ চতহর করমি। ফসই সমামজর আইনকানুন 
আলাদা। এরা যাযাবরমদর মমতা িময় যামচ্ছ। ফকাথাও একনা ামড় হতন রামতর ফবহশ 
থাকমব না। ঘুমর-ঘুমর ফবড়ামব। ফতার কামি ইন্টামরহস্টাং লা মি?” 
   “লা মি।”  
   “হভহখহরমদর ফরাজ ার সপমকথ আম  ফয সমীো কমরহিলাম ফসটা পুমরাপুহর ভুল। 
হভহখহরমদর মমধয নতুন মা যারা, অথথাৎ যামদর বাচার বয়স এক মাস-দু’মাস, তারা 
খুব ভাল ফরাজ ার করমত পামর। তমব এইসব ফেমত্র নতুন মা’র শীরর দুবথল বমল 
ফবর িমত পামর না—বাচাটা ভাড়া খামট। চহল্লশ ফথমক পিাশ টাকা চদহনক ভাড়া। এত 
সব তথয পাহচ্ছ ফয তুই কল্পনাও করমত পারহব না। এইসব তথয হনমত—হনমতই এক 
জীবন ফকমট যামব।” 
   “এর মামন হক এই ফয—তুই ফতার জীবন এই  মতথ কাহটময় হদহব? নীতুর কামি 
হেমর যাহব না?”  
   ইয়াদ িাই তুলমত তুলমত বলল, “ফদহখ”। 
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   “আহম আজ যাহচ্ছ।” 
   “কাল আসহব?”  
   “বুিমত পারহি না-আসামতও পাহর। ফতার হকিু লা মব? লা মল বল, হনময় আসব।”  
   “হকিু লা মব না।” 
   “টাকাপয়সা লা মব?”  
   “না। পমকমট রুমাল থাকমল ফরমখ যা। সহদথ িময় ফ মি। রুমামলর অভামব সামানয 
অসুহবধা িমচ্ছ।”  
   ইয়ামদর কাি ফথমক ফবর িময় বড় রাস্তায় ফনমম ফদহখ  াহড় হনময় মযামনজার অমপো 
করমি। আহম বললাম, “আপহন এখমনা যানহন? চমল যান”। 
   “আপনামক ফপৌঁমি হদময় যাই সযার।”  
   “আহম ফিোঁমট বাহড় হেরব । ফপৌঁমি হদমত িমব না।” 
   “আপামক কী বলব?”  
   “আহম কময়কহদমনর মমধয তাোঁর সমে ফদখা করব। যা বলার আহম তখন বলব।” 
   “উহন খুব অহস্থর িময় আমিন সযার”।  
   “বুিমত পারহি।” 
   “আ ামী কাল সকামলর হদমক আসমত পামরন?” 
   “না।”  
   “কমব না াদ আসমবন? হিক হদনটা বলমল আমার জমনয ভাল িয়। আপা হজমজ্ঞস 
করমবন, হকিু বলমত না পারমল রা  করমবন।”  
   “মযামনজার িময় জমেমিন—বমসর রা  ফতা সিয করমতই িমব। হভহখহর িময় জোমল 
কামরার ধার ধারমত িত না। ফবোঁমচ থাকমচন যামদর দয়ায় উপর তামদর সমীি করমত 
িমচ্ছ না, ইন্টামরহস্টাং না?”  



suvom 

 
 

325 

   মযামনজার জবাব হদল না। দুিঃহখত ফচামখ তাহকময় রইল। ফবচারার জমনয আমার 
মায়া লা মি— হকন্তু হকিু করার ফনই। নীতু সমে ফদখা করমত যাবার সময় িয়হন। 
নীতুমক অমপো করমত িমব। 
 
 
 
 

১১  
   রূপার হচহি এমসমি। কী অবমিলায় খামটা ফমমিমত পমড় আমি। আমরকটু িমল 
হচহির উপর পা হদময় দাোঁড়াতাম। খাম খুমল দীঘথহনিঃশ্বাস ফেললাম—এতবড় কা মজ 
একহট মাত্র লাইন, তুহম ফকমন আি? নাম সই কমরহন, তাহরখ ফদয়হন। হচহি ফকামথমক 
ফলখা তাও জানার উপায় ফনই। শুধু একহট বাকয—তুহম ফকমন আি? প্রশ্নমবাধক হচহ্নহট 
শাদা কা মজ কী ফকামল ভহেমত আোঁকা িময়মি। আহম দীঘথহনিঃশ্বাস ফেললাম এবাং সমে 
সমে মমন িল রূপার আম র হচহি পুমরাটা পড়া িয়হন। কী ফলখা হিল ফসই হচহিমত? 
ফকামনাহদনও জানা যামব না, কারণ হচহি িাহরময় ফেমলহি। নীতুমক হজমজ্ঞস করমল 
িয়মতা জানা যামব। হচহিটা নীতু পমড়মি। নীতুর কামি ফযমত িমব। ফযমত ভরসা পাহচ্ছ 
না, কারণ ইয়ামদর ফখাোঁজ পাহচ্ছ না। ফস আম র জায় ায় ফনই। তুলসী ফমময়হট হিল। 
ফস হকিু জামন না হকাংবা জানমলও হকিু বলমি না। নীতুর মযানাজারও জামন না। নীতু 
যামদর ইয়ামদর ফপিমন লাহ ময় ফরমখহিল তামদর োোঁহক হদময় ইয়াদ সটমক পমড়মি। 
ফয-মানুষ ফভাল পামে ঢাকার হভেুকমদর সমে হমমশ ফ মি তামক খুোঁমজ ফবর করা খুব 
সিজ কথা না। নীতু এবাং তার আত্মীয়স্বজনরা সবথশহক্ত হনময়া  কমরমি। হবত্তবানমদর 
শহক্ত তুচ্ছ করার হবষয় নয়। এরা একহদন ইয়াদমক খুোঁমজ ফবর করমব। নীতু যখন তার 
সামমন এমস দাোঁড়ামব তখন ইয়াদমক মাথা হনচু কমর তার সমেই ফযমত িমব, কারণ 
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নীতুর আমি ভালবাসার প্রচণ্ড শহক্ত।এই শহক্ত আগ্রািয করার েমতা ঈশ্বর মানুষমক 
ফদনহন। এই েমতা হতহন শুধু তাোঁর কামিই ফরমখ হদময়মিন।  
   ইয়াদ ফকামনা সমসযা নয়। সমসযা িল ফমারমশদ। ফসও উধাও িময় ফ মি। মজনু 
হময়ার ভামতর ফিামটমল ফস ফখমত আমস না। পুরামনা বাসায় যায় না। তাোঁর 
আত্মীয়স্বজনমদর হিকানা জাহন না। তমব ফস তার আত্মীয়স্বজনমদর কামি যামব, তাও 
মমন িয় না।  
   ফস একমাত্র এষার কামিই ফযমত পামর। ফকন জাহন মমন িমচ্ছ তার কামিও যায়হন। 
বড় শিমর িিাৎ িিাৎ হকিু ফলাকজন িাহরময় যায়—ফকউ তামদর ফকামনা ফখাোঁজ হদমত 
পামর না। ফমারমশদও হক িাহরময় ফ মি? অদৃশয িময় ফ মি? প্রকৃহত মানুষমক অমনক 
েমতা হদময়মি। অদৃশয িবার েমতা ফদয়হন। তমব মানুমষর ফসই অেমতা প্রকৃহত 
পুহষময় ফদবার বযবস্থাও কমরমি—ফকউ অদৃশয িমত চাইমল প্রকৃহত ফসই সুমযা  কমর 
ফদয়।  
   একহদন ফ লাম এষামদর বাহড়। এষা দরজা খুমল আনহন্দত  লায়, আমর আপহন।  
   “ফকমন আমিন?”  
   “ভামলা আহি। ঐ ফয আপহন ফ মলন আর ফখাোঁজ ফনই। দাহদমা ফরাজ একবার 
হজমজ্ঞস কমর ফলাকটা এমসমি।” 
   “উহন হক আমিন?”  
   “না, ফনই। আমার হক ধারণা জামনন? আমার ধারণা আপহন ফখাোঁজখবর হনময় 
আমসন। যখন দাদীমা থামক না, তখহন উপহস্থত িন। আসুন, ফভতমর আসুন”।  
   আজ এষামক অমনক িাহসখুহশ লা মি। মমন িমচ্ছ তার বয়সও কমম ফ মি। উজ্জ্বল 
রমের শাহড় পমরমি। তমব আমজা খাহল পা।  
   “ঐহদন আপহন দাদীমামক িাসপাতামল হনময় ফ মলন। উনার অষুধপত্র ফলম হিল। 
আপহন হকমন হদমলন। দাদীমা ঐ টাকা আপনামক হদমত চামচ্ছন। ফস জমনযই হতহন 
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আপনামক এত ফখাোঁজ করমিন। আহম দাদীমামক বললাম, তুহম শুধু-শুধু বযস্ত িচ্ছ—টাকা 
হদমলও উহন ফনমবন না।”  
   “টাকা ফনব না এই ধারণা আপনার ফকন িল?”  
   “আপনামক ফদমখ, আপনার কথাবাতথা শুমন মমন িময়মি। আহম মানুষমক ফদমখ 
অমনক হকিু বুিমত পাহর।”  
   “না, বুিমত পামরন না। টাকা আহম ফনব। সব হমহলময় একচহল্লশ টাকা খরচ িময়মি। 
আজ টাকাটা হনমতই এমসহি।”  
   “আপহন সহতয বলমিন?”  
   “িযাোঁ।”  
   “বসুন, টাকা হনময় আসহি”।  
   এষা টাকা হনময় এল। আহম উমি দাোঁড়ালাম। এষা বলল, আপহন বসুন। আহম আবার 
বসলাম। এষা বসল আমার সামমন। সিজ  লায় বলল, আপনার সমে আমার আর 
ফদখা িমব না। আহম সামমনর সপ্তামি ফদমশর বাইমর চমল যাহচ্ছ। আমমহরকার 
হনউজাহসথমত আমার ফমমজা ভাই থামকন। ইহমমগ্রন্ট। হতহন আমার জমনয গ্রীন কামিথর 
বযবস্থা কমরমিন। আহম তাোঁর কামি চমল যাব।  
   “বাি,ভাল ফতা!”  
   “ভাল-মন্দ জাহন না। ভাল-মন্দ হনময় মাথা ঘামাইহন।”  
   “ভাল িবারই সম্ভাবনা। নতুন ফদমশ, সপূণথ নতুন কমর জীবন শুরু করমত পারমবন। 
এখামন থাকমল িিাৎ-িিাৎ পুরামনা মৃহত আপনামক কষ্ট ফদমব। িয়মতা িিাৎ একহদন 
ফমারমশমদর সমে পমথ ফদখা িল। আপহন হক বলমবন ফভমব পামচ্ছন না, হতহনও ফভমব 
পামচ্ছন না। হকাংবা ধরুন হখল াোঁয় আপনামদর বাসার সামমন হদময় যামচ্ছন। িিাৎ মমন 
িল, আমর, এই বাহড়র বারান্দায় ফচয়ার ফপমত ফজািনা রামত দু’জন বমস কত  ল্প 
কমরহি...'     
   এষা আমামক থাহমময় হদময় তীক্ষ্ণ  লায় বলল, এসব আমামক ফকন বলমিন? 



suvom 

 
 

328 

   “এমহন বলহি।”  
   “শুনুন হিমু সামিব! আপহন খুব সুেভামব আমার মমধয একধরমনর অপরাধমবাধ 
সৃহষ্টর ফচষ্টা করমিন।”  
   “ফচষ্টা করমত িমব ফকন ? আপনার ফভতর এহমমতই অপরাধমবাধ আমি। ফদশ 
ফিমড় চমল যাবার ফপিমনও এই অপরাধমবাধ কাজ করমি।”  
   “ফসটা হনশ্চয়ই দূষণীয় নয়।”  
   “দূষণীয়। মানুষমক পুমরাপুহর ধ্বাংস করার েমতা রামখ এমন কহট হজহনমসর একহট 
িল অপরাধমবাধ। আপহন এই অপরাধমবাধ ফিমড় ফেলুন”।  
   “কীভামব ফিমড় ফেলব?”  
   “ফদশ ফিমড় যাবার আম  ফমারমশদ সামিমবর সমে একটা সিজ সপকথ চতহর 
করুন। কথা বলুন,  ল্প করুন। তার একহট চাকহরর বযবস্থা কমর ফদয়া যায় হকনা 
ফদখুন। চাকহর ফখাোঁজার বযাপামর আহম আপনামক সািাযয ও করমত পাহর। হকিু 
েমতাবান মানুমষর সমে আমার পহরচয় আমি।”  
   “হিমু সামিব। আপহন হনতােই আমজবামজ কথা বলমিন। আহম এর ফকামনাহটই 
করব না। এ ামরা তাহরখ ফবলা হতনটায় আমার ফ্লাইট। আহম অসম্ভব বযস্ত। তা িাড়া 
ইচ্ছাও ফনই।”  
   “হটহকট কাটা িময়মি?”  
   “িযাোঁ, ফমমজা ভাই হটহকট পাহিময়মিন। বাাংলামদশ হবমামনর ফ্লাইট।”  
   আহম উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বললাম, এষা, আপহন হকন্তু ফযমত পারমবন না। 
আপনামক থাকমতই িমব এই ফদমশই।  
   “তার মামন!”  
   “মামন আহম জাহন না। আহম মামি-মামি ফচামখর সামমন ভহবষযৎ ফদখমত পাই। 
আহম েষ্ট ফদখহি আপহন ফমারমশদ সামিমবর িাত ধমর একটা আম ামির হনমচ দাোঁহড়ময় 
আমিন।”  
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   “আপহন হক আমামক ভয় ফদখামনার ফচষ্টা করমিন?”  
   “ভয় ফদখাহচ্ছ না। হক ঘটমব তা আম ভাম  বমল হদহচ্ছ।”  
   “েীজ, আপহন এখন যান। আপনার সমে আমার কথা বলাই ভুল িময়মি। শুনুন 
হিমু সামিব, এ ামরা তাহরমখ ফবলা হতনটায় আমার ফ্লাইট—আপনার ফকামনা েমতা 
ফনই আমামক আটকামনার। েীজ এখন যান। আর কখমনা এখামনা এমস আমামক হবরক্ত 
করমবন না।” 
    
   আমামক দুটা ফটহলমোন করমত িমব। হরকশা হনময় তরহেণী ফস্টামর উপহস্থত িলাম। 
নতুন ফিমলটা কহিন ফচামখ তাকামচ্ছ। আহম বললাম, বল পময়ন্ট হকনমত এমসহি। এই 
হনন দশ টাকা। ফিমলটার কহিন ফচামখ ভময়র িায়া পড়ল। ফস আমামক বুিমত পারমি 
না। বুিমত পারমি না বমলই ভয় পামচ্ছ।  
   “কময়কহদন আম  এক মযামনজার সামিবমক কলম হকনমত পাহিময়হিলাম। 
এমসহিল?”  
   ফিমলটা িাোঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার ফচামখ ভয় আমরা  া়ি িমচ্ছ।  
   “ফসই কলমমও ফলখা িমচ্ছ না বমলই আমরকটা ফকনার জমনয আসা।”  
   “ভাইজান, আপনার পহরচয় হক?” 
   “আমার ফকামনা পহরচয় ফনই। আহম ফকউ না। আহম িলাম ফনাবহি। ফটহলমোন হিক 
আমি?”  
   “হজ্ব আমি।” 
   “দুটা ফটহলমোন করব।” 
 
   প্রথম ফটহলমোন বাদলমক। বাদল চমমক উমি হচৎকার করল—ফক, হিমুদা না? 
   “হু।” 
   “ফকামথমক ফটহলমোন করি?” 
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   “ফকামথমক আবার? ফজলখানা ফথমক।” 
   “ফজলখানা ফথমক ফটহলমোন করমত ফদয়?”  
   “ফদয় না, তমব আমামক হদময়মি। ফজলার সামিব বযবস্থা কমর হদময়মিন।”  
   “তা ফতা ফদমবমনই।তুহম চাইমল ফক “না” বলমব। ফতামার কতহদমনর ফজল িময়মি?” 
   “ি'মাস।” 
   “ফস কী। বাবা ফয বলল, এক বির”।  
   “এক বিমররই িময়হিল। ভাল বযবিামরর জমনয মাে ফপময়হি।”  
   “তা িমল ফতামার সমে আর মাত্র হতন মাস পর ফদখা িমব।” 
   “িযাোঁ।” 
   “আমার দারুণ লা মি।  াময় কাোঁটা হদমচ্ছ।”  
   “তুই আমার একটা কাজ কমর ফদ বাদল। একজন ফলাকমক খুোঁমজ ফবর কমর ফদ। 
তাোঁর নাম ফমারমশদ।” 
   “ফকাথায় খুোঁজব?”  
   “ফকাথায় ফয ফস আমি বলা মুশহকল। তমব আমার মমন িয় ১৩২ নম্বর হখল াোঁয় 
একতলা একটা বাহড়র সামমন ফস  ভীর রামত একবার-না-একবার আমস। ঐ বাহড়র 
সামমন োোঁকা জায় ায়টা ফস একটা আম াি ফদখমত পায়। আসমল ফকামনা  াি ফনই, 
হকন্তু ফলাকটা ফদমখ।  ািটা ফদখার জমনযই ফস প্রহতরামত একবার ফসখামন যামব। 
আমার তাই ধারণা।” 
   “বল কী!”  
   “ইন্টামরহস্টাং বযাপার। ফজল ফথমক ফবর িময় ফতামক সব গুহিময় বলব। এখন ফতার 
কাজ িমচ্ছ ঐ ফলাকটামক ফবর করা । এবাং তাোঁমক বলা ফস ফযন অবহশয ১১ তাহরখ 
ফবলা হতনটার আম ই এয়ারমপামটথ বমস থামক।” 
   “ফকন হিমুদা?”  
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   “একজন মহিলা ঐ সময় ফদশ ফিমড় যামবন। ফলাকটার সমে মহিলার ফদখা িওয়া 
উহচত। বলমত পাহরব না?” 
   “অবশযই পারব। শুধু ফয পারব তা না – আহম হনমজও এয়ারমপাটথ যাব”।  
    “ফতামক ফযমত িমব না। তুই শুধু খবরটা ফদ।” ‘আহম ফটহলমোন নাহমময় রাখলাম। 
ফমারমশদ সামিবমক আহম হনমজও খুোঁমজ ফবর করমত পারতাম, হকন্তু আমার অনয কাজ 
আমি। আমামক ফযমত িমব ইয়ামদর সোমন। নীতুর সমেও ফদখা করমত িমব। 
 
 
 
 
 

১২  
   ইয়ামদর বাহড় সব সময় আমলায় িলমল কমর। সেযার পর ফথমকই এরা ফবাধিয় 
সব ক’টা বাহত জ্বাহলময় রামখ। আজ ওমদর বাহড় অেকার। ফ ট ফথমক  াহড়-বারান্দা 
পযথে রাস্তার দু’পামশর বাহতগুমলা পযথে ফনভামনা। শুধু বারান্দায় বাহত জ্বলমি। আহম 
ফ মটর দামরায়ানমক হজমজ্ঞস করলাম, ফকউ ফনই নাহক? 
   “আপা আমিন।” 
   “কুকুর দু'টা ফকাথায়—টুহট-েুহট?” 
   “ওরা বাো আমি। ভয় নাই, যান।”  
   ভয় ফনই বলমলই ভয় ফবহশ লাম । আহম ভময়-ভময় এগুহচ্ছ। বারান্দায় ফবমতর 
ফচয়ামর নীতুমক বমস থাকমত ফদখলাম। আজ তার  াময় শাদা রমের শাহড়। শাদা 
শাহড়মত নীল েুমলর সুতার কাজ।  াময়র চাদরটাও শাদা। শাদা রে ফমময়মদর এত 
মানায় আজ প্রথম জানলাম। নীতু আমামক ফদমখ উমি এল। সিজ  লায় বলল, আসুন। 
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   “ভাল আমিন?” 
   “িযাোঁ, ভাল। এখামন বসমবন, না ফভতমর যামবন?”  
   “বারান্দাই ভাল।” 
   “িযাোঁ, বারান্দাই ভাল। আপহন হক লে কমরমিন ফবহশর ভা  সময় আহম বারান্দায় 
বমস থাহক?”  
   “আহম লে কমরহি।”  
   “আপনার তাড়া ফনই ফতা? আপনার সমে অমনক কথা আমি। আহম চা হদমত বহল। 
টুহট-েুহটমক খাবার হদময় আহস। আহম খাবার না হদমল ওরা হকিু খায় না।”  
   নীতু উমি ফ ল। আহম স্বহস্তর হনিঃশ্বাস ফেললাম। ফভমবহিলাম নীতুমক খুব আপমসট 
ফদখব। ফস রকম মমন িমচ্ছ না। আপমসট যহদ িময়ও থামক হনমজমক সামমল হনময়মি। 
আহম লে কমরহি ফিাটখাট বযাপামর যারা অহস্থর িয়, বড় বযাপারগুহলমত তারা ফমাটামুহট 
হিক থামক।  
   ঘমর চতহর সমুচা এবাং পটভহতথ চা। ফি নীতু হনময় এমসমি। এই কাজ ফস কখমনা 
কমর না। খাবার আনার অনয ফলাক আমি। 
   “সমুচাগুহল এইমাত্র ভাজা িময়মি, খান। ভাল লা মব। সমে টক ফদব?”  
   “না। টুহট-েুহটমব খাবার ফদয়া ফদয়া িময়মি?” 
   “ফদয়া িময়মি।” 
   “ওরাও হক সমুচা খামচ্ছ?”  
   “না, ওরা ফসে মাাংস খামচ্ছ। িলুদ হদময় ফসে করা মাাংস। হদমন ওরা একবারই 
খায়।”  
   আহম সমুচা ফখমত-মখমত বললাম, “হবমলহত কুকুর একবার খায়, হকন্তু ফদশীগুহল 
সারােণ খায়—হকিু ফপমলই ফখময় ফেমল”।  
   “ফিহনাং ফদয়া িয় না বমল সারাহদন খায়। ফিহনাং হদমল ওরা একমবলা ফখত। চা ফঢমল 
ফদব?”  
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   “হদন।”  
   নীতু চা ফঢমল কাপ এহ ময় হদল। আহম লে করলাম,শাদা শাহড়র সমে হমহলময় নীতু 
কামন মুক্তার দুল পমরমি। 
   “হমহষ্ট িময়মি?” 
   “িময়মি।”  
   নীতু ফচয়ামর ফসাজা িময় বসল। বড় হনিঃশ্বাস হনল। মমন িমচ্ছ ফস এখন কহিন হকিু 
হকথা বলমব।  
   “আপহন হ ময়হিমলন ইয়ামদর কামি?” 
   “হজ্ব”। 
   “তামক বমলহিমলন পা লাহম বে কমর ঘমর হেমর আসমত?” 
   “না।”  
   “আহমও তাই ফভমবহিলাম। আপহন তামক ফদমখ খুব মজা ফপময়মিন। একজনমক 
শুধু কথায় ভুহলময় হভহখহরমদর সমে হভহড়ময় ফদয়া ফতা সিজ কাজ না। কহিন কাজ। 
সবাই পামর না। আপহন পামরন।” নীতু িাই তুলমত-তুলমত বলল।  
   “আহম ওমক হকিু বহলহন, কারণ বলার প্রময়াজন ফদহখহন”।  
   “ফকন প্রময়াজন ফদমখনহন?”  
   “ও হেমর আসমব। ওর প্রহত আপনার ভালবাসা প্রবল, ফসই ভালবাসা অগ্রািয করার 
েমতা ওর ফনই।” 
   “বড়-বড় কথা বমল আমামক ফভালামত চামচ্ছন?” 
   “না। যা সহতয তাই বললাম।”  
   “যা সহতয তা আপহন কাউমক বলমন না, কারণ সতযটা হক তা আপহন হনমজও জামনন 
না। আপহন হবভ্রম চতহর করমত পামরন বমলই হবভ্রমমর কথা বমলন। আহম খুব 
হবনীতভামব আপনামক একটা হচহি হলমখহিলাম। আশা কমরহিলাম আপন আসমবন। 
আমসনহন। ইয়ামদর সমে ফদখা করমত হ ময়মিন—তাও আমার কারমণ যানহন। ইয়াদমক 
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আপহন কামন মন্ত্র হদময়মিন—তামক বমলমিন ফয দু'জন ফলাক তার ফপিমন লা ামনা 
আমি। ফয জমনয ফস ফভাররামত সবার ফচামখ ধুলা হদময় পাহলময় যায়। আহম হক হিক 
বলহি না? চুপ কমর থাকমবন না। উত্তর হদন”। 
    আহম বললাম , “একটা হস ামরট হক ফখমত পাহর?”  
   নীতু নরম  লায় বলল, “অবশযই ফখমত পামরন। আপনার বেু  াোঁজা ফখময় মামি 
পমড় হিল, আপহন হস ামরট খামবন না ফকন? তমব ভাবমবন না আপনামক আহম সিমজ 
ফিমড় ফদব। আপনামক আহম শাহস্ত ফদব”। 
   “হক শাহস্ত?”  
   “আপহন ফতা ভহবষযৎ বমল ফবড়ান। কামজই আপহন হনমজই অনুমান করুন। ফদহখ 
আপনার অনুমান হিক িয় হক না।” 
   “অনুমান করমত পারহি না।” 
   “চা খামবন আমরক কাপ? পমট চা আমি।”  
   “না, আর খাব না। আহম এখন উিব।আর আপহন দুিঃহশ্চো করমবন না। ইয়াদ চমল 
আসমব।”  
   “সাত্ত্বনার জমনয ধনযবাদ।”  
   নীতু িাসল। হকন্তু তার ফচাখ অসুস্থ মানুমষর ফচামখর মমতা িকিক করমি। আহম 
ফচয়ার ফিমড় উমি দাোঁড়ালাম। নীতু বলল, “আপনামক হক শাহস্ত ফদব তা না শুমনই চমল 
যামচ্ছন ফয। অনুমান করমত পারমিন না?” 
   “না।” 
   “একটু ফচষ্টা করুন। ফচষ্টা করমলই পারমবন”। 
   “পারহি না।” 
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   “আচ্ছা যান।”  
   নীতু উমি দাোঁড়াল। আহম ফ মটর হদমক এগুহচ্ছ—এবাং ভয় পাহচ্ছ।অকারণ তীব্র ভয়। 
মমন িমচ্ছ শীরর ভারী িময় এমসমি। হিকমমতা পা ফেলমত পারহি না। ফ মটর প্রায় 
কািাকাহি চমল যাবার পর বুিমত পারলাম নীতু হক শাহস্ত হদমত যামচ্ছ। একবার ইচ্ছা 
করল ফচহচময় বহল–“না নীতু , না।”  
   তার সময় পাওয়া ফ ল না—টুহট-েুহট উোর মমতা িুমট এল। মাহটমত পমড় যাবার 
আম  এক িলক ফদখলাম বারান্দায় আেুল হদময় উহচময় নীতু দাোঁহড়ময় আমি। ধবধমব 
শাদা ফপাশামক তামক ফদখামচ্ছ ফদবী প্রহতমার মমতা। নীতু হিসহিস কমর বলল, Kill 
him. Kill him. 
 
 
 
 

১৩  
   আহম বাস করহি অেকামর এবাং আমলায়। ফচতন এবাং অবমচতন জ মতর 
মািামাহি। Twilight zon. আমার চারপামশর জ ৎ অেষ্ট। আহম হক ফবোঁমচ আহি? 
আমামক হঘমর অমনক ফলামকর হভড়। এটা হক ফকামনা িাসপাতাল? আমার ফকামনা 
েুধামবাধ ফনই, হকন্তু প্রবল তৃষ্ণা। “পাহন” বমল হচৎকার করমত ইচ্ছা করমি। হচৎকার 
করমত পারহি না। স্বে ও সতয একাকার িময় ফ মি। বাস্তব এবাং কল্পনা পাশাপাহশ 
িাত ধরাধহর কমর এগুমচ্ছ। আহম এমদর আলাদা করমত ফচষ্টা করহি, হকন্তু পারহি না। 
   ফমাটা  ম্ভীর স্বমর একজন ফকউ বলমিন,  
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   “হিমু সামিব! হিমু সামিব। আপহন হক আমার কথা শুনমত পামচ্ছন? জবাব ফদবার 
দরকার ফনই— জবাব ফদবার ফচষ্টা করমবন না। শুধু আেুল নড়ামনার ফচষ্টা করুন। 
আহম আপনার িাক্তার। আপহন যহদ আমার কথা শুনমত পান তািমল পাময়র আেুল 
নড়ামনার ফচষ্টা করুন।”  
   আহম প্রাণপ্রমণ পাময়র আেুল নাড়ামত ফচষ্টা কহর। পাহর হক পাহর না বুিমত পাহর 
না। ফমাটা  লার িাক্তার সামিমবর কথাও শুনমত পাই না। আমশপামশ সব শব্দ অেষ্ট 
িময় আমস —তখন  ভীর ফকামনা চনিঃশব্দ ফথমক আমার বাবার  লা শুনমত পাই—  
   “ফখাকা! ফখাকা! আমার কথা শুনমত পাহচ্ছস? শুনমত ফপমল আেুল-োেুল নাড়ামত 
িমব না। মমন-মমন বল শুনমত পাহচ্ছ। তা িমলই আহম বুিব। শুনমত পাহচ্ছস ফখাকা?”  
   “পাহচ্ছ। তুহম আমামক ফখাকা িাকি ফকন? তুহমই ফতা নাম হদমল হিমালয়।”  
   “ফতার মা ফখাকা িাকত—এই জমনয িাকহি। ফশান ফখাকা, ফতার অবস্থা ফতা 
কাহিল—টুহট-েুহট ফতার ফপমটর নাহড়ভুহড় হিমড় ফেমলমি। আহম অবহশয খুব খুহশ”। 
   “তুহম খুহশ?”  
   “খুব খুহশ। মিাপুরুষ িবার একটা ফিহনাং বাহক হিল—তীব্র শারীহরক যন্ত্রণার ফিহনাং। 
ফসহট িমচ্ছ।”  
   “আহম হক মারা যাহচ্ছ?”  
   “বলা মুশহকল। হেেহট-হেেহট চান্স। এটাও ভাল িল—হেেহট-হেেহট চামন্স দীঘথহদন 
থাকার দরকার আমি। এ এক অসাধারণ অহভজ্ঞতা।”  
   “বাবা তুহম হক সহতয আমার সমে কথা বলি, না এসব আমার মমনর কল্পনা?”  
   “এটাও বলা মুশহকল, হেেহট-হেেহট চান্স। শতকরা পিাশ ভা  সম্ভবনা, পুমরাহট 
ফতার অসুস্থ থাকার কল্পনা। আবার পিাশ ভা  সম্ভবনা আহম কথা বলহি ফতা সমে। 
ফবহশেণ কথা বলমত পারব না, ফখাকা। ওরা ফতামক মরহেয়া হদমচ্ছ। তুই এখন ঘুহমময় 
পড়হব।” 
   “আজ কী বার বাবা? কত তাহরখ?”  
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   “জাহন না। ফতারও জানার দরকার ফনই। আহম এবাং তুই আমরা দু’জনই এখন বাস 
করহি সময়িীন জ মত। এই জ তটা অদু্ভত ফখাকা। ভাহর অদু্ভত। এই জ মত সময় 
বমল হকিু ফনই। আমলা ফনই... হকিুই ফনই...”  
   “আমার তাহরখ জানার খুব দরকার। এ ামরা তাহরখ এষা চমল যামব। ফমারমশদ 
সামিমবর এয়ারমপামটথ যাবার কথা। উহন হক ফ মিন? এষা হক তাোঁর সমে হেমর 
এমসমি?”  
   “তুই হক চাস ফস হেমর আসুক?” 
   “চাই।”  
   “তা িমল হেমর এমসমি। সময়িীন জ মতর মজা িমচ্ছ, এই জ মতর বাহসন্দারা যা 
চায়—তাই িয়। সমসযা িমচ্ছ এই জ মতর ফকউ হকিু চায় না।”  
   “হিমু সামিব। হিমু সামিব। আহম আপনার িাক্তার। আপহন হক আমার কথা শুনমত 
পামচ্ছন? শুনমত ফপমল পাময়ল আেুল নাড়ান। গুি, ফভহর গুি। ফদহখ, এবার িামতর 
আেুল নাড়ান। কষ্ট িমলও ফচষ্টা করুন। আপহন পারমবন। আপহন অবশযই পারমবন। 
ফভমে পড়মল চলমব না—আপনামক মমন ফজার রাখমত িমব। সািস রাখমত িমব।”  
 
   একসময় আমার জ্ঞান ফেমর। িাক্তার ফচামখর বাোঁধন খুমল ফদন। আহম অবাক িময় 
চারপামশর অসিয সুন্দর পৃহথবীমক ফদহখ। হেনাইমলর  েভরা িাসপাতামলর ঘরটামক 
ইন্দ্রপুরীর মমতা লাম । মায়াময় একহট মুখ এহ ময় আমস আমার হদমক।  
   “ফিাটমামা, আমামক হচনমত পারমিন? আহম ফমারমশদ। হচনমত পারমিন?”  
   “পারহি। এষা ফকাথায়?” 
   “ও বারান্দায় আমি। ফভতমর আসমত লজ্জা পামচ্ছ। ওমক হক িাকব?”  
   “না, িাকার দরকার ফনই।” 
   “আপহন কথা বলমবন না, ফিাটমামা। আপনার কথা বলা হনমষধ।”  
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   আহম কথা বহল না। ফচাখ বে কমর ফেহল—আবামরা তহলময় যাই  ভীর ঘুমম। ঘুমমর 
ফভতরই একটা হবশাল আম াি ফদখমত পাই। ফসই  ামির পাতায় ফোোঁটা-মোোঁটা ফজািনা 
বৃহষ্টর মমতা িমর পড়মি। িাত ধরাধহর কমর দু'জন িাোঁটমি  ামির হনমচ। মানব ও 
মানবী। কারা এরা? হক ওমদর পহরচয়? দু’জনমকই খুব পহরহচত মমন িয়। অমনক দুর 
ফথমক চাপা িাহসর শব্দ ফভমস আমস। আহম চমমক উমি বহল, ফক আপহন? ফক?  
   ভারী  ম্ভীর  লায় উত্তর আমস। আহম ফকউ না, I am nobody! 
 
 

(সমাপ্ত) 

 
একহট শুভম প্রয়াস  
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পারাপার 
হুমায়ূন আিমমদ  
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কাল সারারাত ঘুম িয় হন। 
ঘুম না িবার ফকামনা কারণ হিল না। 

কারণ িাড়াই এই পৃহথবীমত অমনক হকিু 
ঘমট। হদমনর আমলা ফোোঁটা পযথে অমপো 
কমর ঘুমমামত ফ লাম। সমে সমে ফচাখভহতথ 
ঘুম। কতেণ ঘুহমময়হি জাহন না। ঘুম ভােল 
স্বে ফদমখ। আমার বাবামক স্বমে ফদখলাম । 
হতহন আমার  া িাোঁকামত িাোঁকামত বলমিন, 
এই হিমু, হিমু, ওি । তাড়াতাহড় ওি । 

ভূহমকপ িমচ্ছ। ধরণী কাোঁপমি। 
- আহম ঘুমমর মমধযই বললাম , আি, 

ফকন হবরক্ত করি। 
- বাবা ভরাট  লায় বলমলন, প্রাকৃহতক 

দুমযথাম র মমতা মজার বযাপার আর িয় না। 
ফভহর ইন্টামরহস্টাং। এই সময় ফচাখকান ফখালা 

রাখমত িয় । তুই ফবকুমবর মমতা শুময় আহিস । 
ঘুমমামত দাও বাবা। 

ফতার ঘুমমামল চলমব না। মিাপুরুষমদর 
সবহকিু জয় করমত িয়। েুধা, তৃষ্ণা, ঘুম। 
ঘুম িমচ্ছ হিতীয় মৃতুয ৷ সাধারণ মানুষ 
ঘুমায় - ... অসাধারনা ফজম  থামক...... 
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এক  
ঢাকা শিমর ঘুঘুর িাক ফশানার কথা না।  
     ফকউ ফকামনাহদন শুমনমি বমলও শুহন হন। ঘুঘু শির পিন্দ কমর না, ফলাকজন 
পিন্দ কমর না। তামদর পিন্দ গ্রামমর শাে দুপুর। তারপমরও কী ফয িময়মি— আহম 
ঘুঘুর িাক শুনহি। বাাংলাবাজার যাহচ্ছলাম, গুহলস্তামন িাহেক িাহেক জযামম পড়লাম। 
হরকশা, ফটমপা, বাস, ফিলা াহড় সবহকিু হমহলময় ফদখমত ফদখমত জট পাহকময় ফ ল। 
এমকবামর কহিন হ টু্ট। িতাশ িময় হরকশায় বমস আহি আর ভাবহি— আধুহনক মানুমষর 
একমজাড় পাখা থাকমল ভামলা িমতা। জহটল িাহেক জযামমর সময় তারা উমড় ফযমত 
পারত। হিক এই রকম িতাশা জজথহরত সমময় ঘুঘু পাহখর িাক শুনলাম। ফসই অহত 
পহরহচত শাে হবলহম্বত টানা-টানা সুর, যা শুনমল মুহুমতথর মমধয বুমকর মমধয ফমাচড় 
হদময় ওমি। মানুমষর শরীমরর ফভতমর ফয আমরকহট শরীর আমি তার মমধয কাোঁপন 
ধমর। 
      আহম িতচহকত ভহেমত এহদক-ওহদক তাকথালাম। এমন হক িমত পামর ফয ফকউ 
খাচায় কমর পাহখ হনময় যামচ্ছ, ফসই পাহখ ফিমক উিল ? ইদানীাং ঢাকার ফলাকমদর 
পাহখ-মপাষা অভযামস ধমরমি নীলমেমত হবরাট পাহখর বাজার।  
      িাহেক জট কমমি না। জট-কমামনার ফচষ্টাও ফকউ করমি না। ফরা া ধরমনর 
এক িাহেক পুহলশ দূমর দাহড়ময় বাদামওয়ালার সমে কথাবাতথা বলমি। এখামন ফয 
কহিন অৱস্থা তা ফস জামন বমলও মমন িমচ্ছ না। এই ফতা ফদহখ ফস বাদাম হকনমি 
একমিাো বাদাম, একটু িাল লবণ।  
     যতই সময় যামচ্ছ অবস্থা জহটল িময় আসমি। সবাই হকন্তু হনহবথকার— যা িবার 
ফিাক এমন এক ভহে। কামরা মমধযই ফকামনা অহস্থরতা ফনই। আমার হরকশা ফঘোঁমস 
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একটা মাইমক্রাবাস দাোঁহড়ময়। মাইমক্রাবামসর পদথা ফটমন ফদয়া। ফভতমরর যাত্রীমদর 
কাউমক ফদখা যামচ্ছ না। মাইমক্রাবামসর ড্রাইভারমক শুধু ফদখহি। মমন িমলা ফস খুব 
মজা পামচ্ছ। একবার ফস উচু  লায় বলল, লা মি হ টূ্ট। 
    চড়চড় কমর ফরাদ বাড়মি। আহশ্বন মামস খুব িাজামলা ফরাদ ওমি । বাতাস থামক 
মধুর। আজ বাতাস ফনই, শুধুই ফরাদ । ফরামদর সমে ঘামমর  ে, ঘামমর  মের সমে 
ফপমিামলর  ে, ফপমিামলর  মের সমে ঘুঘুর িাক ঘু-ঘু-ঘু। হমলমি না এমকবামরই 
হমলমি না। Something is wrong। আহম হরকশাওয়ালামক বললাম, পাহখ িাকমি 
নাহক ? 
    আমার হরকশাওয়ালা হবরক্তমুমখ আমার হদমক তাকাল। অথথাৎ ঘুঘু িাকমি না। 
হকাংবা িাকমলও ফস শুনমি না। সবাই সবহকিু শুনমত পায় না। তািাড়া রাস্তায় যারা 
জীবনযাপন কমর  াহড়র িন শুনমত শুনমত তামদর কান নষ্ট িময় যায় । 
      মাইমক্রাবামসর পদথা সমর ফ ল। একজন পান-খাওয়া মহিলা ফচাখ বড় বড় কমর 
আমামক ফদখমিন। ভদ্রমহিলার হসহথর চুল পাকা । এিাড়া তার মুমখ বয়মসর ফকামনা 
হচহ্ন ফনই। চুল পাকা না থাকমল অনায়ামস তামক ৩০/৩২ বিমরর তরুণী বমল চালামনা 
ফযত। হতহন জানালার পদথা সহরময়মিন পামনর হপক ফেলার জমনয । অমনকখাহন মাথা 
ফবর কমর এক াদা পামনর হপক ফেমল িাহসমুমখ আমার হদমক তাহকময় বলমলন, তুই 
হিমু না ? 
       আহম জবাব হদলাম না, কারণ ভদ্রমহিলামক আহম হচনমত পারহি না। আমার 
অহত দূমরর ফকান আত্মীয় িমবন। ফমময়রা অহত দূমরর আত্মীয়মক কামির মানুষ প্রমাণ 
করার জমনয চট কমর তুই বমল । 
     কী ফর, কথা বলহিস না ফকন ? তুই হক হিমু ? 
     িযাোঁ। 
    আমামক হচনমত পারহিস ? 
    না। 
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    আহম আমলয়া খালা। এখন হচমনহিস ? 
    আমলয়া নামম কাউমক হচহন বমল মমন পড়ল না। একজন আমলয়ামকই হচনতাম, 
ফস হসরাজউমদৌলা নাটমকর নতথকী । হসরাজউমদ্দৌলা পলাশীর আম্রকানমন তার হবখযাত 
যুে যাত্রার আম  আমলয়ার কাি ফথমক হবদায় হনমত ফ মলন, আমলয়া তখন  ান ধরল— 
‘পথিারা পাহখ, ফকোঁমদ হেমর একা । 
    হিমু, তুই এখামন কী করহিস ?  
    হরকশার হসমটর উপর বমস আহি ।    
    ফস ফতা ফদখমতই পাহচ্ছ। যাহচ্ছস ফকাথায় ? 
    যখন হরকশায় উমিহিলাম, তখন একটা  েবয হিল। এখন হনমজও ভুমল ফ হি।  
    আমার সমে োজলাহম করহিস ফকন ? আহম ফতার খালা না ? আয়, উমি আয় । 
   ফকাথায় উমি আসব ?  
   বামস উমি আয় ।  রমম হসে িহব না হক ? তুই ফযখামন যাহব, নাহমময় ফদব। হরকশা 
ভাড়া হমহটময় উমি আয়।  
      আহম কথা বাড়ালাম না। হরকশাওয়ালামক ভাড়া হমহটময় মাইমক্রাবামস উমি 
পড়লাম। হরকশাওয়ালামক ফদমখ মমন িমলা, ফস অতযে অপমাহনত ফবাধ করমি। 
অপমাহনত ফবাধ করারই কথা, তার হরকশামক ফিাট করা িময়মি।  
     মাইমক্রাবামস ঢুমক মমন িমলা— ফিাটখামটা একটা চলে ফবমিশমত ঢুমক পমড়হি। 
এয়ারকহন্ডশান্ড  াহড়, এয়ারকহন্ডশনার চালু আমি। শীত-শীত ভাব । মাইমক্রাবাসটার 
িামদর একটা অাংশ কামচর । ফভতমর বমস আকাশ ফদখা যামচ্ছ । িয়জমনর বসার 
জায় া। প্রহতহট হসট আলাদা। হসটগুমলা ঘূণথায়মান। ফযহদমক ইচ্ছা ফসহদমক ঘুরামনা 
যায়। ভদ্রমহিলা একা যামচ্ছন না। তার সমে তার ফমময়, ফচিারা ফদমখ ফস রকমই মমন 
িমচ্ছ, তমব ফচিারা পুমরা ফদখা যামচ্ছ না,  া়ি সানগ্লামস মুমখর পুমরাটাই প্রায় ঢাকা । 
ফমময়হটর ফকামলর উপর একটা বই। সানগ্রাস পমর এর আম  আহম কাউমক পড়মত 
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ফদহখ হন। ভদ্রমহিলা তার ফমময়র হদমক তাহকময় আগ্রি হনময় বলমলন, ও খুহক, এ িমচ্ছ 
হিমু। খুব ভামলা িাত ফদখমত পামর । িাত ফদখাহব ? 
      খুহক ফকামনারকম উৎসাি ফদখামনা দূমর থাকুক, বই ফথমক ফচাখ পযথে তুলল 
না। এটা বড় ধরমনর অভদ্রতা। তমব রূপবতীমদর সব অভদ্রতা েমা করা যায়। এরা 
অভদ্র িমব এটাই স্বাভাহবক। এরা ভদ্র িমল অস্বহস্ত লাম  ।  
      কী ফর খুহক, িাত ফদখাহব? বমসই ফতা আহিস। ফদখা না। হিমু চট কমর ফদমখ 
ফেলমব।  
     খুহক বরেশীতল  লায় বলল, ফকন হবরক্ত করি ?  
     আমলয়া খালা হনমজর িাত বাহরময় বলমলন, হিমু, আমার িাতটা ফদমখ ফদ ফতা । 
মন হদময় ফদখহব ।  
     খুহক ফচাখ তুমল এক পলমকর জমনয মার মুখ ফদমখ আবার বই পড়মত শুরু 
করল। এই এক পলমকর দৃহষ্টমতই তার মার ভম িময় যাবার কথা। কামলা চশমার 
কারমণ িয়মতা ভম িমলন না । 
     আহম বললাম, খালা, আহম িাত ফদখা ফিমড় হদময়হি।  
    ফস কী!  
    হমথযা বাহনময় বাহনময় বলতাম। হমথযা বলমত বলমত এক সময় হনমজর উপর ফঘন্না 
ধমর ফ ল। তারপর হিক করলাম, আর না, যমথষ্ট িময়মি।  
   বামজ কথা ফরমখ িাতটা ফদখ ফতা ।  
   আহম সমে সমে তার দুই িামতর হদমক তাহকময় তীক্ষ্ণ দৃহষ্টমত তাহকময়  ম্ভীর  লায় 
বললাম, আপনার সামমন একটা ভয়াবি দুমযথা । পাহরবাহরক সমসযা। অসম হববািঘহটত 
সমসযা ।  
 ভদ্রমহিলা তার ফমময়র হদমক তাকামলন। ভদ্রমহিলার দৃহষ্ট বমল হদমচ্ছ, এই ফতা 
িময়মি। ফমময়র হদমক তাকামনার অথথ িমচ্ছ, ফমময়মক ইশারায় বলা— কী, বমলহিলাম 
না ভামলা িাত ফদমখ। ফদখহল ফতা ? িামতনামত প্রমাণ ।  
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     আহম বললাম, দুমযথা  িিাৎ উপহস্থত িময়মি। 
    ভদ্রমহিলা বলমলন, িিাৎ মামন কমব ?  
   ধরুন এক মাস। তমব দুমযথা  আপনারা সামলামত পারমিন না। আমরা জহটল কমর 
ফেলমিন। 
   ভদ্রমহিলা আবামরা ফমময়র হদমক তাকামলন । ফচামখর ইশারায় আবামরা বলমলন, 
ফদখহল কত বড় পাহমস্ট ?  
   ফমময়হট িামতর বই মুমড় রাখল। ফচাখ ফথমক চশমা খুমল ফেমল পূণথ দৃহষ্টমত আমার 
হদমক তাকাল। আহম হনিঃসমন্দমি িলাম, এই ফমময়, মানুষ না। এ িমলা হুর । এমদর 
শুধু ফবমিশমতই পাওয়া যায়। এরা ফবমিশমতর সহেনী ।  
And there will be companions 
With beautiful, big  
And lustrous eyes. 
এই ফমময়হটর ফচাখ – big, beautiful and lustrous. ami vablam, ফমময়টা হকিু 
বলমব ফবাধিয়— ভহেটা ফস রকম। ফস ফশষ মুহুমতথ হনমজমক সামমল হনল। আবার 
কামলা চশমা পরল, বই পড়মত শুরু করল। এটা হক হবমশষ ফকামনা বই যা সানগ্রাস 
িাড়া পড়া যায় না ? 
      আমলয়া খালা বলমলন, এই সমসযাটা কখন হমটমব ?  
      হমটমব না।  
      হতহন িািাকার কমর উিমলন, কী বলহিস তুই! হমটমব না মামন ? 
      আহম হনহবথকার ভহেমত বললাম, এই সমসযা ফমটার নয়। সমসযা বাড়মত বাড়মত 
এেমোশান হলহমমট চমল আসমব। এই সমসযায় একহট বাচা ফমময় জহড়ত। ফমময়হটর 
মৃতুযমযা  আমি। ফস মারা ফ মল িয়মতাবা সমসযা হমমট যামব। 
      আমলয়া খালা িতভম্ব িময় তাহকময় রইমলন।  
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      সানগ্রাস পরা ফবমিশমতর পরী এতেমণ আমার হদমক তাহকময় বলমলন, এইসব 
তথয আপহন আমার মার িামত ফলখা ফদখমত ফপমলন ?  
     হজ না। আহম বমলহি ইনটুশন ফথমক। আমার ইনটুশন প্রবল। ফয ফমময়হটর কথা 
বললাম ফস ফবাধিয় আপনার ফমময় ?  
     খুহক জবাব হদল না।  
     মাইমক্রাবাস নমড় উিল। জযাম কমমমি।  াহড় চলমত শুরু কমরমি।  াহড়র সামমন 
একটা ফিলা াহড় আমি বমল  াহড়টামক শমু্বক  হতমত এগুমত িমচ্ছ। আহম উমি দাহড়ময় 
বললাম, যাই।  
    ভদ্রমহিলা তখমনা হনমজমক সামলামত পামরন হন। আহম ফয চমল যাবার জমনয উমি 
দাোঁহড়ময়হি তাও ফবাধিয় বুিমত পামরন হন। মাইমক্রাবামসর স্নাইহিাং দরজা ফখালার পর 
হতহন সাংহবত হেমর ফপমলন। তীক্ষ্ণ  লায় বলমলন, না না, তুহম ফযমত পারমব না।  
      এতেণ আমামক তুই বলহিমলন, ফশষ সমময় তুহম। ততেমণ আহম ফনমম ফ হি। 
মাইমক্রাবামসর জানালার কাচ সহরময় ভদ্রমহিলা বযাকুল িময় িাকমিন, এই হিমু এই, 
এই! এই ফিমল! আহম তার হদমক তাহকময় অভয়দামনর িাহস িাসলাম— অথথাৎ আসব। 
আবার ফদখা িমব। 
      ভদ্রমহিলামক আহম হচনমত পারহি না। এই সমসযাটা আমার ইদানীাংকামল িমচ্ছ। 
মানুষ না-ফচনা ফরা । মহস্তমষ্কর ফয অাংমশ মৃহত জমা থামক ফসই অাংমশ হকিু ফবাধিয় 
িময়মি। মৃহতর োইল  াময়ব িময় ফ মি। এক সময়কার ফচনা ফলাকজনমদর সমে 
ফদখা িয়। ফযমিতু ফব্রইন ফসমল জমা রাখা তামদর োইল  াময়ব িময় ফ মি, ফসমিতু 
তামদর হচনমত পাহর না। একজন হনওমরালহজমস্টর সমে ফদখা করা দরকার। ফরা  
আমরা বাড়বার আম ই হচহকৎসা দরকার, নয়মতা ফদখা যামব কাউমকই হচনমত পারহি 
না। সবাই অপহরহচত। অবহশয আমার ধারণা, ফসই অহভজ্ঞতাও মজার অহভজ্ঞতা িমব। 
৬০০ ফকাহট মানুমষর হবশাল পৃহথবী, আহম কাউমকই হচনমত পারহি না।  
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      মাইমক্রাবাস ফথমক ফবকায়দা জায় ায় ফনমমহি। সামমন ফপিমন ফকামনা হদমকই 
ফযমত পারহি না। দুহদমকই  াহড়র ফস্রাত। পথচারীমক রাস্তা পার িবার সুমযা  কমর 
ফদবার জমনয এমদর ফকামনা মাথাবযথা ফনই। হনমজ ফপৌিমত পারমলই িমলা। আমামক 
অমপো করমত িমব আমরকটা িাহেক জযামমর জমনয। ফদখা যামচ্ছ, িাহেক জযামমরও 
একটা ভামলা হদক আমি। এই সমময় রাস্তা পারাপার করমত পাড়া যায়। To every 
cloud there is a silver lining. 
       আহম অমপো করহি। অমপো করমত খুব ফয খারাপ লা মি তা না। কারণ 
ফতমন ফকামনা পহরকল্পনা হনময় ফবর িইহন। যাহচ্ছ ফ ণ্ডাহরয়ার হদমক । ফমািাম্মদ ইয়াকুব 
আহল নামমর এক ভদ্রমলাক জরুহর তলব পাহিময়মিন। ভদ্রমলাকমক আহম হচহন না। 
হতহনও সম্ভবত আমামক ফচমনন না। তমব শুমনহি হুলসূ্থল ধরমনর বড় ফলাক। ফিন 
বযবসা ফনই যা তার ফনই। ইন্ডাহে হেন্ডাহে হদময় যামক বমল— ফিড়ামবড়া' । এমন 
একজন আমামক জরুহর তলব পািামবন ফকন তাও বুিমত পারহি না। জরুহর তলব 
পািামল ধীমর -সুমস্থ যাবার হনয়ম । আহমও তাই কমরহি। দু ঘণ্টা ফদহর কমরহি।  
      আবার িাহেক জযাম ফলম  ফ মি। দুটা হরকশার ফপিমনর চাকা একটার সমে 
আমরকটা ফলম  ফ মি। দুজন হরকশাওয়ালাই ফদাষ কার তা হনময় তকথ করমি, চাকা 
িাড়াবার ফচষ্টা করমি। জনতাও দুই ভা  িময় ফ মি। একদল খাহল  া হরকশাওয়ালার 
পমে অনযদল দাহড়ওয়ালা হরকশাওয়ালার পমে । কামজই জযাম ।  াহড় -টাহড় বে 
কমর ড্রাইভাররা সব  ামল িাত হদফয় বমস আমি ।  
      আহশ্বন মামসর িাজামলা ফরাদ ক্রমমই বাড়মি। ঘুঘু পাহখর িাক আর শুনহি না। 
       আজমকর হদনটা রিসয হদময় শুরু িমলা। পাহখ রিসয।  
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দুই  
      এ ফদমশর হবত্তবান সম্প্রদায় বাস কমরন গুলশান, বনানী এবাং বাহরধারায় । এই 
প্রচহলত ধারণা হিক নয় । পুরমনা ঢাকার  হল তসয- হল করমত করমত ফযখামন এমস 
দাোঁড়ালাম ফসখামন দু-হতন হবঘার মমতা জায় া হনময় এক দু থ দাোঁহড়ময় আমি । চারহদমক 
ফজলখানার মমতা উচু এবাং ভাহর ফদয়াল । ফদয়ামলর মাথায় কাোঁটাতার। হনমরট ফলািার 
ফ ট । ফসই ফ মট অমনকেণ ধাক্কাধাহক্ক কমরও লাভ িমলা না। শব্দ ফভতমর যামচ্ছ না 
বমলই আমার ধারণা। হকাংবা এ-ও িমত পামর ফয, এ বাহড়র হনয়ম িমচ্ছ ফভতর ফথমক 
ফলাকজন ফবরুমত পামর, বাইমরর ফকউ ঢুকমত পামর না। ওয়ান ওময় িাহেক।  
      আহম চমল যাবার জমনয মানহসক প্রস্তুহত হনময় ফনবার পরই ঘটাাং ঘটাাং শব্দ িমত 
লা ল | ফযন কয়লার ইনহজমনর শাহন্টাং িমচ্ছ। তারপমরই ঘরঘর শব্দ । ফ ট খুমল 
ফ ল– সুতার মমতা সরু একজন লুহেপরা, খাহল  াময়র ফলামকর মাথা ফবর িময় এমলা 
।  
      কািামর চান ?  
      এ রকম দুবথল স্বামস্থযর একজন ফলাকমক দামরায়ামনর চাকহর ফকন ফদয়া িমলা 
তাই ভাবহি। আহম কামক চাই ফসটা বলা এখন আর ফতমন জরুহর বমল মমন িমচ্ছ 
না। তািাড়া আহম কাউমকই চাই না। এ বাহড়র প্রধান বযহক্তহট আমামক চান। ফলাকটা 
কামর চান না বমল কািামর চান বলমি ফকন ?  
     আেমন কািামর চান ?  
     আহম িাহসমুমখ বললাম, আহম কািামরও চাই না। ইয়াকুব আহল সামিব আমামক 
চান।     
     আপমনর নাম হিমু ?  
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     হু।  
     আপহন আসমত ফদহর করমিন । আপমনর আসার কথা দশটার সময় ।  
     চমল যাব ? 
    আমিন, হভতমর আমিন। 
    আহম ফভতমর ঢুকলাম। সমে সমে ফ ট বে িময় ফ ল। ঘটঘট শমব্দ ফভতর ফথমক 
দুটা তালা ফমমর ফদয়া িমলা । তালার চাহব দামরায়ামনর ফকামমর বাধা । মমন িমলা এই 
ফ ট আর খুলমব না। দামরায়ান বলল, হভতমর চমল যান— বমলই ফস খুপহরমত ঢুমক 
ফ ল। ফসখামন একটা দহড়র কযাপখামট তার হবিানা । ফস অহত দ্রুত দহড়র খাহটয়ায় 
শুময় পড়ল। এত দূর ফথমক পহরষ্কার ফদখা যামচ্ছ না হকন্তু আহম হনহশ্চত ফস ঘুহমময় 
পমড়মি।  
    আহম হবময় হনময় দু থ প্রাচীমরর ফভতর-বাহড়র হদমক তাকালাম। ইাংলযান্ড িমল এই 
বাহড়মক অনায়ামস কযামসল বমল চাহলময় ফদয়া ফযত। হুলসূ্থল বযাপার। হগ্রক স্থাপমতযর 
বড় বড় কলামওয়ালা বাহড়। টানা বারান্দার পুমরাটাই মামবথমলর । বাহড়র সামমন ফোয়ারা 
আমি। ফোয়ারায় অবহশয পাহন িরমি না তমব ফদমখ মমন িমচ্ছ সচল ফোয়ারা । সমময় 
সমময় চালু করা িয় ।  াহড়-বারান্দায় চারপাোঁচজন মানুষ । এোঁরা দাোঁহড়ময় দাোঁহড়ময় চা 
খামচ্ছন। সবাইমক হচহেত মমন িমচ্ছ। আহম খাহনকটা এগুমতই িকিমক ফচিারার এক 
যুবক আমার হদমক আসমত শুরু করল। আহম থমমক দাোঁড়ালাম। যুবকহটর ফচিারা 
সুন্দর, িাোঁটার ভহে সুন্দর, িালকা িাই-রো পযামন্টর উপর ফস পমরমি আসমাহন রমের 
িাে শাটথ । শামটও তামক সুন্দর মাহনময়মি। মমন িমচ্ছ অনয ফকামনা রমের শাটথ পরমল 
তামক মানাত না। যার সব সুন্দর তার কথাবাতথা সাধারণত ককথশ িয়। ফদখা ফ ল, 
তার কথাবাতথাও সুন্দর। ফরহিওমত অহিশন হদমল প্রথম সুমযাম ই খবর পামির কাজ 
ফপময় ফযত। 
       আপহন হক হিমু সামিব ?  
       হজ ।  
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      আপনার না দশটার হদমক আসার কথা ?  
       াহড়র জযামম আটকা পমড়হিলাম।  
     ও আচ্ছা। আপহন সযামরর কামি চমল যান। উহন আপনার জমনয অহস্থর িময়মিন 
।  
     বযাপারটা কী বলুন ফতা ?  
     ভদ্রমলাক হবহমত িময় বলমলন, বযাপার আপহন জামনন না?  
     হজ না। 
    বমলন কী! আমার ধারণা হিল জামনন । যাই ফিাক, সযারই আপনামক বলমবন । 
দয়া কমর সযামরর সমে ফকামনারকম তকথ বা আগুমমমন্ট যামবন না। উহন যা বলমবন, 
তামতই ই ই বমল মাথা নাড়মবন । Be a yes-man, আসুন আপনামক ফদহখময় হদ । 
    যারা অমপো করমিন তাোঁরা সবাই তাহকময় আমিন আমার হদমক। বুিমত পারহি, 
এখামন আহম একজন গুরুত্বপূণথ বযহক্ত। শুধু ইয়াকুব আহল সামিব এক না. এরা সবাই 
অমপো করমি আমার জমনয । 
    ইয়াকুব আহল সামিব অসুস্থ— এ খবরও জানা হিল না। ফয ভদ্রমলাক আমামক 
খবর হদময়মিন হতহন ইয়াকুব আহল সামিমবর অসুস্থতার খবর আমামক ফদন হন। অসুখ 
ফতমন গুরুতর বমলও মমন িমচ্ছ না। হবত্তবানরা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ফদমশ থামকন 
না। হসোপুর, বযাাংকমক থামকন। তামদর কপামল ফদমশর মাহটমত মৃতুয ফলখা থামক না। 
তামদর মৃতুয অবধাহরতভামব িমব ফদমশর বাইমর।  
   হিমু সামিব!  
   হজ ।  
   আপহন হসোঁহড় ফবময় ফদাতলায় উমি যান। হসোঁহড়র সামমনর প্রথম ঘরটাই সযামরর। 
দরজায় নক করমলই নাসথ দরজা খুমল ফদমব। আমরকটা কথা, কামির হসোঁহড় ফতা, আমস্ত 
পা ফেলমবন । শব্দ িয় না ফযন । হসোঁহড়মত শব্দ িমল সযার খুব হবরক্ত িন। 
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    আহম ভদ্রমলামকর হদমক তাহকময় স্বাভাহবক  লায় বললাম, আপহন এক কাজ করুন 
ভাই। আমামক বরাং ফকামল কমর ফদাতলায় হদময় আসুন। শব্দটব্দ এমকবামরই ফযন না 
িয় ফসহদমক আপহন আমার ফচময় ভামলা লে রাখমত পারমবন ।  
    ভদ্রমলাক আমার কথায় আিত িমলন হক না বুিমত পারলাম না। তার মুখভহেমত 
ফকামনারকম পহরবতথ এমলা না। আম  ফযমন হিল, এখমনা ফস রকম আমি । আহম তার 
হনহবথকার ভহেমত মুগ্ধ িময় বললাম, ব্রাদার, আপনার নাম ?  
     আমার নাম মইন। মইন খান । আমামক ব্রাদার বলমবন না। যান, আপহন ফদাতলায় 
যান। শব্দ কমরই যান।  
     কামির হসহড় িমলও হসোঁহড়মত কামপথট ফদয়া। ফচষ্টা কমরও শব্দ করা ফ ল না ! 
     দরজায় ফটাকা ফদবার আম ই নাসথ দরজা খুমল হদময় বলল, আসুন। সযার ফজম ই 
আমিন। ফসাজা চমল যান। জুতা খুমল এখামন ফরমখ যান। আপনার পা ফদহখ ধুমলাভহতথ 
এক কাজ করুন, বাথরুমম ঢুমক পা ধুময় ফেলুন।  
    শুধু পা ফধাব, না ওযু কমর ফেলব ?  
    নাসথ কহিন ফচামখ আমার হদমক তাকামচ্ছ। এ ফবাধিয় মইন খামনর মমতা রহসকতায় 
হস্থর থাকমত পামর না। তমব নামসথর ফচিারা সুন্দর। কহিন ফচামখ তাকামলও তামক 
খারাপ লা মি না। বরাং মমন িমচ্ছ কহিন ফচামখ না তাকামলই তামক খারাপ লা ত। 
আহম উৎসামির সমে বললাম, হসস্টার, আপনার নাম জানমত পাহর ? 
    আমার নাম হদময় হক আপনার প্রময়াজন আমি ? 
    হজ আমি। আহম যখন অসুস্থ িব তখন ফসবা করার জমনয আপনামক রাখব। কল 
হদমল আসমবন না ? 
   যান, বাথরুমম যান, কাবথহলক সাবান আমি। ভামলামমতা িাতমুখ ফধামবন। 
   আহম বাথরুমম ঢুমক পড়লাম। 
   অমনকহদন আম  একটা িহব ফদমখহিলাম। ২০০১ ফেস অহিহস। িহবর একহট 
দৃমশয হবশাল খামট একজন বুমড়া মানুষ শুময় আমিন। বুমড়ার ফচিারা অমনকটা সম্রাট 
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শািজািামনর মমতা। ঘরটা প্রকাণ্ড । প্রকাণ্ড ঘমরর প্রকাণ্ড খামট একজন রুগ্ন কৃশকায় 
মানুষ— দৃশযটা ফদখামাত্র মমন চাপ সৃহষ্ট িয়। ইয়াকুব আহল সামিমবর ফশাবার ঘমর 
ঢুমক ফেস অহিহস িহবর কথা মমন পড়ল। ইয়াকুব আহল সামিব শুময় হিমলন। আমামক 
ফদমখ উমি বসমলন। িাত ইশারায় কামি িাকমলন। তারপর দীঘথ সময় দুজনই চুপচাপ। 
উহন হকিু বলমিন না। আহমও না। আহম খুোঁহটময় খুোঁহটময় ঘমরর সাজসজ্জা ফদখহি। খামটর 
পামশ বুক ফসলে। বুক ফসলমের বইগুমলার নাম পড়ার ফচষ্টা করহি। এত দূর ফথমক 
পড়া যামচ্ছ না। নযাপমথহলন এবাং অহিমকলমনর হমে  ে নামক আসমি। ফমামটই ভামলা 
লা মি না। তািাড়া বুমড়া ইয়াকুব সামিমবর ফচাখ দুহটমত পাহখ পাহখ ভাব। মানুমষর 
পাহখর মমতা ফচাখ এই প্রথম ফদখলাম । 
    হিমু! 
     হজ । 
    ফবাস । 
    বসার জমনয একহট মাত্র ফচয়ার, ফসটা ঘমরর ফশষপ্রামে । আহম হক ফসখামন বসব 
না ফচয়ার ফটমন কামি হনময় আসব তা বুিমত পারহি না। 
    ফচয়ার ফটমন কামি হনময় এমসা। শব্দ িয় না ফযন । কযাচ কযাচ শব্দ সিয িয় না। 
এমন হক হনিঃশ্বাস ফেলার শব্দও না । 
    ফচয়ার পবথমতর মমতা ভাহর, আনমত হ ময় আমার ঘাম ফবর িময় ফ ল । এরমচ’ 
ফমমিমত বমস পড়া ভামলা হিল। 
    হিমু! 
   হজ সযার।  
   ফতামার সমে আমার আম  পহরচয় িয় হন। তমব ফতামার কথা অমনক শুমনহি। তুহম 
নাহক সাধু-সে টাইমপর মানুষ। ফতামার ফপশা রাস্তায় ফঘারা। ফতামার হকিু সািাযয 
আমার দরকার। 
   সযার বলুন কী করমত পাহর। 
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   ইয়াকুব আহল সামিব খাহনকেণ ফচাখ বে কমর বমস রইমলন। নাসথ ঢুকল। মমন 
িয় ফকামনা একটা ওষুধ খাওয়াবার সময় িময়মি। ইয়াকুব সামিব ফচাখ না তুমলই 
িামতর ইশারায় নাসথমক চমল ফযমত বলমলন। 
   হিমু! 
   হজ সযার! 
   আহম কী চাই ফসটা বলমল তুহম আমামক পা ল-টা ল ভাবমত পামরা। 
   আপহন বলুন। আহম সিমজ কাউমক পা ল ভাহব না। 
   তুহম সিমজ পা ল ভামবা আর না ভামবা— আমামক সাবধান িময়ই কথা বলমত 
িমব। আহম ফতামার কামি কী চাই ফসটা বলার আম  তুহম আমার স্ত্রীর কথা শুমন নাও 
। আমার স্ত্রীর কথা শুনমল আমামক আর পা ল ভাবমব না । 
   বলুন। 
   মন হদময় শুনমব । 
   হজ সযার, মন হদময় শুনব । 
      ইয়াকুব আহল সামিব আমার হদমক িুোঁমক এমলন । তার ফচামখর মহণ জ্বলজ্বল 
করমি। মহণর সাইজও ফিাট। ভদ্রমলামকর অসুখটা কী ? যক্ষ্মা ? যক্ষ্মা ফরা ীর ফচাখ 
জ্বলজ্বল কমর বমল শুমনহি। যক্ষ্মা িমল ঘনঘন কাশার কথা। হতহন এখমনা কাশমিন না 
। 
      আমার প্রথম স্ত্রী হবময়র দু’বিমরর মাথায় মারা যান। পমর আহম আবার হববাি 
কহর। আমার প্রথম স্ত্রী  মভথ ফকামনা সোনাহদ িয় হন। আমার হিতীয় স্ত্রীও প্রথম 
সোমনর জে হদমত হ ময় মারা যান। আহম আবামরা হববাি কহর। ফসই স্ত্রী জীহবত 
আমিন। আমার সমে বহনবনা িমচ্ছ না বমল হতহন এখন আলাদা থামকন। তুহম হক 
আমার কথা মন হদময় শুনি ? 
     হজ সযার, শুনহি। 
     বমলা ফদহখ, আমার প্রথম স্ত্রী হবময়র কতহদন পর মারা যান ? 



suvom 

 
 

355 

     হবময়র দু’বিমরর মাথায় । হবষ ফখময় আত্মিতযা কমরন । 
    ইয়াকুব আহল সামিব পাহখর মমতা ফচামখ আমার হদমক তাহকময় আমিন। তার মুখ 
িাোঁ িময় ফ মি। ঘনঘন হনিঃশ্বাস পড়মি। হবষ খাওয়ার বযাপারহট হতহন বমলন হন। এটা 
আহম বাহনময় বললাম। মমন িমচ্ছ ফলম  ফ মি । আমার দুএকটা বানামনা কথা খুব 
ফলম  যায়। ইয়াকুব আহল সামিব  লা পহরষ্কার করমত করমত বলমলন, আমার স্ত্রী 
আত্মিতযা কমরন এই কথা ফতামামক বহল হন । ফতামার জানার কথা না । ফকামথমক 
জানমল ?  
     অনুমান কমর বললাম। আমার অনুমান খুব ভামলা ।  
     তাই ফদখহি। ফতামার সপমকথ যা শুমনহি তা তািমল হমথযা না। যাই ফিাক, আমার 
স্ত্রীর কথা বহল— তার নাম জয়নাব । ফস আমার উপর হমথযা সমন্দি কমর আত্মিতযা 
কমর। মৃতুযর পর ফস তার ভুল বুিমত পামর বমল আমার ধারণা। কারণ তারপরই ফস 
নানানভামব আমামক সািাযয করমত থামক।  
     আহম বললাম, কীভামব সািাযয কমরন ? হবপদ -আপমদ স্বমে ফদখা হদময় বমলন 
কী করমত িমব বা না করমত িমব ?  
     িযাোঁ। হিক ধমরি। বযবসার আয় -উন্নহতও তার জমনযই িময়মি। তার উপমদমশই 
আহম ব্ু্যবসা শুরু কহর।  
    বযাপারটার অনয বযাখযাও ফতা থাকমত পামর ... 
    তুহম কী বলমত চাচ্ছ আহম বুিমত পারহি। অনয বযাখাও আহম জাহন। অনয বযাখা 
িমলা— আমার অবমচতন মন আমামক সািাযয করমি। আমার মৃতা স্ত্রী আমার অবমচতন 
মমনর কল্পনা।  
     আপহন এই বযাখযা হবশ্বাস কমরন না ?  
     না । 
    অমনকেণ কথা বলার জমনযই সম্ভবত ইয়াকুব আহল সামিব ক্লাে িময় পমড়মিন। 
হতহন ফটহবমলর উপর রাখা হরমমাট কনমিাল নমব িাত রাখমলন। নাসথ িুমট এমলা। হতহন 
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ফবাধিয় সাইন লযাাংগুময়মজ হকিু বলমলন— নাসথ ফমজাহরাং গ্লামসর ফচময় একটু বড় 
সাইমজর গ্লামস কমর কী ফযন হনময় এল। হতহন এক চুমুক ফখময় ফচাখ বে কমর 
থাকমলন। যতেণ হতহন ফচাখ বে কমর থাকমলন ততেণ নাসথ কড়া ফচামখ আমার 
হদমক তাহকময় রইল। ফচামখর ইশারায় বলল, তুহম এই অসুস্থ মানুষটামক ফকন হবরক্ত 
করি ? ফবর িময় যাও।  
      ইয়াকুব আহল সামিব ফচাখ খুমল নাসথমক আবার ইশারা করমলন। নাসথ চমল ফ ল। 
হতহন চাপা  লায় বলমলন, হিমু ! 
      হজ । আহম অসুস্থ। ভয়াবিভামবই অসুস্থ। মৃতুযর ঘণ্টা টাং টাং কমর বাজমি। 
ফতামার ফতা অনুমান ভামলা। বমলা ফদহখ অসুখটা কী ? 
    বলমত পারহি না। আমার অনুমান সব সময় কাজ কমর না। 
    কতহদন বাোঁচব ফসটা বলমত পারমব ? 
    হজ না । 
    ইয়াকুব আহল সামিব  লার স্বর আমরা নাহমময় ফেলমলন। তার কথা অেষ্ট িময় 
এমলা। কথা ফবািার জমনয আমামক তার হদমক এহ ময় ফযমত িমলা। 
    আহম হশশুমদর একটা অসুখ বাহধময় বমসহি। এগুমলা সাধারণত হশশুমদর িয়। 
তখন তামদর বাোঁহচময় রাখমত রক্ত বদমল হদমত িয়। হকিুহদন পর পর নতুন রক্ত। 
এখন হক অসুখটা বুিমত পারি ? 
   হলউমকাহময়া ? 
   িযাোঁ হলউমকহময়া । আহম প্রহত দশহদন পর পর শরীমর চার বযা  কমর রক্ত হনই। 
িাক্তাররা বলমিন এই অসুখ ফথমক উোমরর ফকামনা আশা ফনই। হকন্তু আমার স্ত্রী 
বমলমি উোমরর আশা আমি। ফস পথ ফদহখময় হদময়মি। 
    আপনার মৃত স্ত্রী পথ ফদহখময় হদময়মিন ? 
     হু।  
    পথটা কী ? 
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     খুবই সিজ পথ, আবার এক অমথথ খুবই জহটল। তমব তুহম আমামক সািাযয 
করমত পারমব। এই জমনযই ফতামামক খবর হদময় আনামনা। 
     পথটা কী বলুন। 
     আমার স্ত্রী স্বমে ফদখা হদময় বমলমি, সপূণথ হনষ্পাপ পূণথবয়স্ক মানুমষর রক্ত যহদ 
আহম শরীমর হনমত পাহর তািমল ফরা  ফসমর যামব। বযাপারটা সিজ না ? 
    হজ সিজ । 
    জহটল অাংশটা কী জামনা ? জহটল অাংশ িমলা— হনষ্পাপ মানুষ পাওয়া। 
    আপনামক এখন হনষ্পাপ মানুষ ধমর ধমর তামদর শরীমরর সব রক্ত ফবর কমর হনমত 
িমব ? 
   তুহম রহসকতা করার ফচষ্টা করমব না হিমু। Don't try to be funny, আহম মরমত 
বমসহি। ফয মরমত বমস ফস রহসকতা কমর না। তুহম আমামক হনষ্পাপ মানুষ ফযা াড় 
কমর ফদমব। 
    হনষ্পাপ মানুষ বুিব কী কমর ?  
    ফসটা তুহম জামনা, আহম জাহন না। আহম খরচ ফদব। টাকা যা লাম  আহম ফদব। Is 
it clear?  
    সযার, আপনার বয়স কত িময়মি ? 
    হনহশ্চতভামব বলমত পারহি না। আমার বাবা-মা জমের হদনেণ হলমখ রামখন হন। 
আমামক বমলও যান হন। তমব ৫৮/৫৯ িমব। 
   অমনকহদনই ফতা বাোঁচমলন । 
   তুহম বলমত চাচ্ছ, অমনকহদন ফবোঁমচহি বমল আর বাোঁচমত পারব না ? ফবোঁমচ থাকার 
আমার অহধকার ফনই ? 
   তা না । 
   েষ্ট কমর বমলা কী বলমত চাও। 
   আজ থাক । পমর বলব। আপহন ক্লাে । হবোম করুন । 
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   আহম হক আশা করমত পাহর তুহম হনষ্পাপ ফলাক খুোঁমজ ফবড়ামব ? 
   হজ। আমার কামি বযাপারটা ইন্টামরহস্টাং লা মি। কামজই খুোঁজব । 
   ফতামামকও আহম খুহশ কমর ফদব। I will make you happy এমন খুহশ করব 
ফয হচোও করমত পারমব না। 
   আহম সযার এমহনমতই খুহশ । 
      ফতামামক ফমাট বারহদন সময় ফদয়া িমলা। দুহদন পর আহম রক্ত ফনব । যা পাওয়া 
যায় তাই ফনব । তার দশহদন পর ফতামার এমন ফদয়া রক্ত ফনব । 
     সযার এখন উহি ? 
     যাবার পমথ আমার মযামনজামরর সমে কথা বলমব । টাকা-পয়সার বযাপার আহম 
সরাসহর হিল কহর না। ফস হিল কমর । ওর নাম মইন । মইন খান । ভামলা ফিমল। 
খুব ভামলা ফিমল । 
    হনষ্পাপ ? 
     ইয়াকুব আহল সামিব আমার হদমক তাহকময় রইমলন। মমন িমলা খাহনকটা ধাধায় 
পমড় ফ মলন। আহম ফবর িময় এলাম। মযামনজার মইন সামিবমক আমার খুোঁমজ ফবর 
করমত িমলা না। হতহন হসোঁহড়র ফ াড়ামতই দাোঁহড়ময় হিমলন। আমামক সরাসহর অনয একটা 
কামরায় হনময় ফ মলন । এই কামরাটা মমন িমচ্ছ মযামনজামরর অহেসঘর। ফটহবমল 
োইলপত্র সাজামনা। মইন খান বমসমিন হরভলহভাং ফচয়ামর । 
    হিমু সামিব, বসুন। 
    আহম বসলাম। মইন ফকৌতুিলী িময় হকিুেণ আমার হদমক তাহকময় রইমলন। 
   হিমু সামিব ! 
   হজ । 
   আপনামক সযার কী দাহয়ত্ব হদময়মিন, তা আহম জাহন। সযামরর সমে আমার কথা 
িময়মি। যহদও ফকান েমতায় আপহন হনষ্পাপ ফলাক খুোঁমজ ফবর করমবন তা বুিমত 
পারহি না।  
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    আহম িাসলাম । আমার স্টমক অমনক ধরমনর িাহস আমি। এর মমধয একটা ধরন 
িমলা— মানুষমক পুমরাপুহর হবভ্রাে কমর ফদয়া িাহস। মইন খান পুমরাপুহর হবভ্রাে িমলন 
। তার ফচাখমুখ শক্ত িময় ফ ল । হতহন শুকমনা  লায় বলমলন, আপহন কী কমরন 
জানমত পাহর হক ?  
    িাোঁটািাহট কহর। আর হকিু না। আহম ন র পহরব্রাজক ।  
    আপহন হক ফিোঁয়াহল িাড়া সিজভামব কথা বলমত পামরন না ?  
    সিজভামবই বলহি।  
    ভদ্রমলাক ফরম  ফ মিন। রা  সামমল হনময় সিজভামবই বলমলন, এইখামন ফয 
এমসমিন এমত আপনার সময় নষ্ট িময়মি। আসা -যাওয়ার একটা খরচ আমি । খরচটা 
হদমত চাহচ্ছ। কত ফদব ? 
    আহম চুপ কমর আহি। খরচ বলমত িয় টাকা হরকশা ভাড়া হদময়হি। হেরব ফিোঁমট 
ফিোঁমট ।  
   পাোঁচশ’ টাকা হদমল হক আপনার চলমব ?  
    আহম িাসলাম । মইন খান একটা ভাউচার ফবর কমর হদমলন । ষ্টযাপ লা ামনা 
ভাউচার । আহম সই করলাম । হতহন পাচ শ' টাকার একটা ফনাট ফবর কমর হদমলন। 
িকিমক ফনাট । মমন িমচ্ছ এইমাত্র টাকশাল ফথমক িাপা িময় এমসমি।  
    এিাড়াও আপনার খরচ - । ফকান খামত কত খরচ িমলাপত্তর যা লাম  ফদয়া িমব — 
এটা জাহনময় হবল করমলই খরচ হদময় ফদয়া িমব। বুিমত পারমিন ?  
   হজ পারহি।  
   মইন সামিমবর ফটহবমলর উপর রাখা দুহট ফটহলমোমনর একহট বাজমি। হতহন তড়াক 
কমর উমি দাহড়ময় ফটহলমোন ধরমলন। ফবািাই যামচ্ছ এটা হবমশষ ফটহলমোন। হবমশষ 
হবমশষ ফলাকজমনর জমনয। িয়মতা ইয়াকুব সামিব কমরমিন। আহম শুধু শুনহি মইন 
খান হজ হজ করমিন। অল্প খাহনকেণ হজ হজ কমরই তার ঘাম ফবহরময় ফ ল বমল মমন 
িয় । হতহন ফটহলমোন নাহমময় সহতয সহতয রুমাল ফবর কমর কপামলর ঘাম মুিমলন। 
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আমার হদমক তাহকময় বলমলন, আপহন দয়া কমর       আপার সমে ফদখা কমর যামবন 
। 
   কার সমে ? 
   আপার সমে । সযামরর ফমময় । 
   উনার হক একটাই ফমময় ? 
   িযাোঁ এক ফমময় । বাবার অবতথমামন এই ফমময়ই সব পামব। 
   এইজমনযই বুহি তার ভময় আপহন এত অহস্থর ? 
   মযামনজার সামিব অপমান  াময় মাখমলন না। সব অপমান  াময় মাখমল মযামনজাহর 
করা যায় না। হতহন আমার হদমক তাহকময় বলমলন, চলুন, উনার কামি হনময় যাই । 
    উনার সমে কীভামব কথা বলব না বলব ফসই হবষময় হক আপনার ফকামনা হব্রহোং 
আমি ? 
    না । ফযভামব ইচ্ছা কথা বলমবন । উহন থামকন হমমনমসাটায় । আহকথমটকচামরর 
িাত্রী। বাবার অসুমখর খবর শুমন এমসমিন।  
    হবময় কমরমিন ? 
    হবময় কমরমিন হক কমরন হন ফসটা জানার আপনার দরকার কী ? 
    দরকার আমি। হববাহিত ফমময়র সামথ একভামব কথা বলমত িয়, অহববাহিত ফমময়র 
সামথ অনযভামব । 
    না, হবময় কমরন হন। চলুন। 
      সূমযথর ফচময় বাহলর উত্তাপ সব সময় ফবহশ। এই আপ্তবাকয ইয়াকুব সামিমবর 
ফমময়র ফবলায় খাটমব হক না বুিমত পারহি না। ফমময়হট বাবার মমতাই লম্বা। ধারামলা 
ফচিারা। সমবমাত্র ফ াসল কমর এমসমি। বড় ফ ালাহপ রমের টাওময়মল মাথা ঢাকা । 
কামলা রমের ফরাব পমরমি। বাোহল ফমময়মদর ফরামব মানায় না। এই ফমময়হটমক মাহনময় 
ফ মি। অমনক হদন হবমদমশ আমি বমলই িয়মতা ।  
     বসুন।  
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     আহম বসলাম । হতনতলার বারান্দায় ফবমতর ফচয়ার— ফটহবল সাজামনা। ফমময়হট 
বসল না। দাহড়ময় রইল। চুল ফভজা হনময় ফমময়রা ফবাধিয় বসমত পামর না। রূপামকও 
ফদমখহি যতেণ চুল ফভজা ততেণই ফস দাোঁহড়ময় ।  
    শুমনহি, বাবা আপনার উপর একটা কহিন দাহয়ত্ব হদময়মিন।  
    একটা দাহয়ত্ব ফপময়হি। কহিন হক না এখমনা জাহন না।  
     বাবা ফয খুবই িাসযকর একটা বযাপার করমত যামচ্ছন ফসটা হক আপনার মমন 
িমচ্ছ না ? 
     মৃতুযর মুমখামুহখ দাড়ামল আমামদর মাথার হিক থামক না। ফসই সময় ফকামনা হকিুই 
িাসযকর থামক না ।  
    খুবই সহতয কথা। মৃতুয ভয়াবি বযাপার। এর মুমখামুহখ িমল মাথা এমলামমমলা িময় 
যাবারই কথা। হকন্তু অনযমদর হক উহচত ফসই এমলামমমলা মাথার সুমযা  গ্রিণ করা ?  
    আপহন আমার কথা বলমিন ?  
    হজ, আপনার কথাই বলহি। সহর, আপনামক সরাসহর কথাটা বললাম। আহম 
সরাসহর কথা বহল এবাং আহম আশা কহর আপহনও যা বলার সরাসহর বলমবন ।  
    আহম িাসলাম । আমার ফসই হবখযাত হবভ্রাে করা িাহস । তমব এই ফমময় শক্ত 
ফমময়। ফস হবভ্রাে িমলা না। শুধু তার ফচামখর দৃহষ্ট তীক্ষ্ণ িমলা।  
    বাবা আপনার ফখাোঁজ ফকাথায় ফপময়মিন বলুন ফতা ?  
    আহম জাহন না।  
    জানার ইচ্ছাও িয় হন ?  
    হজ না। আমার ফকৌতূিল কম।  
    আপনামক হনষ্পাপ ফলাক খুোঁজমত বলা িমলা, আপহন সমে সমে রাহজ িময় ফ মলন 
?  
     আহম কাউমক না বলমত পাহর না। আপহন যহদ আমামক হকিু করমত বমলন তাও 
িাহসমুমখ কমর ফদব।  
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     আপনামক হদময় ফকামনা হকিু করামনার আগ্রিই আমার ফনই। তমব ফিাট্ট একটা 
বকৃ্ততা ফদয়ার আগ্রি আমি। মন হদময় শুনুন।  
     হজ, আহম মন হদময়ই শুনহি।  
     বড় রকমমর হবপমদ পড়মল মানুষ আধযাহত্মকতার হদমক িুোঁমক যায়। তখন শুরু 
িয় তন্ত্র, মন্ত্র, তাহবজ, িাড়েুক। অথথিীন সব বযাপার।  
     আপহন এইসব হবশ্বাস কমরন না ?  
     ফকামনা বুহেমান মানুষই এইসব হবশ্বাস কমর না। আহম হনমজমক একজন বুহেমতী 
ফমময় মমন কহর।  
     হকিু হকিু বযাপার হকন্তু আমি। আহম অমনকমকই ফদমখহি ভহবষযৎ বলমত পামর । 
     ভহবষযৎ বলমত পামর এমন কাউমক আপহন ফদমখন হন। আপহন িয়মতা শুমনমিন। 
ভহবষযৎ এখমনা ঘমট হন। যা ঘমট হন তা আপহন ফদখমবন কী কমর ? 
     কহরম বমল একটা ফলাক আমি। ফস িারামনা মানুষ খুোঁমজ ফবড়ায় । ফচাখ বে কমর 
হকিুেণ বমস থামক। তারপর ফচাখ ফমমল বমল ফদয় িারামনা মানুষটা ফকাথায় আমি । 
আমার হনমজর ফচামখ ফদখা । আপহন চাইমল আপনামকও হনময় ফদখামত পাহর। 
    হেজ, বামজ কথা বলমবন না। 
    আহম হনমজও মামি মামি ভহবষযৎ বহল । 
    I see. আহমও ফস রকম ধারণা কমরহিলাম। কী ধরমনর ভহবষযৎ আপহন বমলন ? 
    আহম হকিুেণ চুপ কমর ফথমক বললাম, এেুহণ একটা ভহবষযতিাণী কমর যাই। 
আ ামী এক-দুহদমনর ফভতর ঢাকা শিমর একটা ভূহমকপ িমব। 
    ভূহমকপ ? 
    হজ ভূহমকপ । বড় হকিু না, ফিাটখামটা। সামানয বাকুহন। 
    ফমময়হটর মুমখ একটা ধারামলা িাহস চতহর িমত িমত িমলা না। আহম ফমময়হটর 
সাংযমমর প্রশাংসা করলাম। অনয ফয ফকউ আমামক কহিন কথা শুহনময় হদত । 
    আজ উহি, না আমরা হকিু বলমবন ? 
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    না, আর হকিু বলব না। 
     আহম উমি দাোঁড়ালাম। ফমময়হট আমামক অবাক কমর হদময় বলল, আসুন আপনামক 
ফ ট পযথে এহ ময় ফদই।  াহড় আমি—  াহড় আপনামক ফপৌমি ফদমব। 
    হজ আচ্ছা। আপনার অমনক ফমমিরবাহন । 
     
     এহস বসামনা ফস্টশন ওয়া ন। ফভলমভমটর নরম হসট কভার । এয়ারমেশার 
আমি।  াহড়র ফভতমর হমহষ্ট বকুল েুমলর  ে । জানালায় কী সুন্দর পদথা!  াহড় ফয 
চলমি তাও ফবািা যামচ্ছ না। আরামম ঘুম এমস যামচ্ছ। এক কাপ চা পাওয়া ফ মল 
িমতা। চা ফখমত ফখমত যাওয়া ফযত। চা এবাং চাময়র সমে হস ামরট। চা  াহড়মত ফনই, 
তমব পাঞ্জাহবর পমকমট হস ামরট আমি। আহম হস ামরমটর জমনয পমকমট িাত হদমতই 
 াহড়র ড্রাইভার হবরক্ত স্বমর বলল,  াহড়র মইমধয হসমগ্রট ধরাইমবন না।  াহড়  াো 
িইব। 
     আহম ড্রাইভামরর কথা অগ্রািয করলাম। পৃহথবীর সব কথা শুনমত ফনই। হকিু হকিু 
কথা অগ্রািয করমত িয় । 
     হসমগ্রট ফেমলন।  
     এ ফতা ফদহখ রীহতমমতা ধমক ৷ আশ্চযথ  ! ফদমখই বুমি  াহড়র ড্রাইভার আমামক

ফেমলমি আহম  াহড়-চড়া মানুষ নই। রাস্তার মানুষ । আমামক ধমকামল েহত ফনই।  
     কী িইল, কথা কামন যায় না ? হসমগ্রট ফেলমত কইলাম না ?  
     আহম শােস্বমর বললাম, তুহম সাবধামন  াহড় চালাও । বারবার ফপিমন তাহকও 
না। অযাকহসমিন্ট িমব।  
     হসমগ্রট ফেমলন ।  
     আহম হস ামরট ফেমল হদমল ফতামার আমরা েহত িমব। তখন তুহম আেমসাস 
করমব। বলমব, িায় িায়, ফকন হস ামরট ফেলমত বললাম ! 
     ফেমলন হসমগ্রট ।  
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     আচ্ছা যাও, ফেলহি।  
     আহম হস ামরট ফেমল হদলাম। তমব ফেললাম আমার পামশর টকটমক লাল রমের 
ফভলমভমটর হসট কভামর। ফদখমত ফদখমত ফভলমভট পুড়মত শুরু করল। হবকট  ে 
ফবরুল ।  
     িতভম্ব ড্রাইভার  াহড় থামাল। ফস দরজা খুমল ফবরুমত ফবরুমত হসমটর অমধথকটা 
পুমড় িাই। ড্রাইভার হবহমত িময় তাকামচ্ছ। আহম তার হদমক তাকাহচ্ছ িাহসমুমখ । 
ড্রাইভার ক্লাে  লায় বলল, এইটা কী করমলন ?  
     আহম সিজ  লায় বললাম, মন খারাপ করমব না। এই পৃহথবীর সবই নশ্বর। 
একমাত্র পরম প্রকৃহতই অহবনশ্বর। হতহন িাড়া সবই ধ্বাংস িমব। ফভলমভমটর হসট 
কভার অহত তুচ্ছ হবষয়।  াহড়টা এক সাইমি পাকথ কমরা। এমসা, চা খাও। চা ফখমল 
ফতামার িতভম্ব ভাবটা দূর িমব।  
     ড্রাইভার আমার সমে চা ফখমত এমলা। তামক এখন আর মানুষ বমল মমন িমচ্ছ 
না। ফবাধশহক্তিীন জহম্বর’ মমতা ফদখামচ্ছ।  
     ন -দশ বিমরর একটা ফরা া ফিমল ফ্লামস্ক চা হনময় বমস আমি । ফিমলহটর পামশ 
তার ফিাট দুই ফবান। চা চাইমতই ফিাট ফমময়হট িাহসমুমখ দুটা কাপ ধুমত শুরু করল। 
বড় ফবান ফসই ফধায়া কাপ আবার নতুন কমর ধুল। ভাই চা ঢালল। হতনজমনর হট-
স্টল ।  
     ড্রাইভার চুকচুক কমর চা খামচ্ছ। আমড় আমড় তাকামচ্ছ আমার হদমক । আমামক 
বুিমত ফচষ্টা করমি। হনমজমক ফবািা হনময় আমামদর ফকামনা মাথাবযথা ফনই । আমামদর 
প্রধান ফচষ্টা অনযমক ফবািা । 
     চা কত িময়মি ফর ?  
     ফিাট ফমময়হট িাহসমুমখ বলল, দুই ফটকা। আহম সদয পাওয়া চকচমক পাচ শ 
টাকার ফনাটটা তার িামত হদলাম। ফস আতহিত  লায় বলল, ভাাংহত নাই।  
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     আহম সিজস্বমর বললাম, ভাাংহত হদমত িমব না, ফরমখ দাও । ফমময়টা যতটা না 
হবহমত িময়মি ড্রাইভার তারমচময়ও হবহমত। তার মুখ িাোঁ িময় ফ মি। ফচামখ পলক 
পড়মি না। আহম বললাম, ড্রাইভার, তুহম  াহড় হনময় চমল যাও। আহম ফিোঁমট ফিোঁমট বাসায় 
হেরব । হসট কভার ফপাড়া হনময় ফকউ যহদ হকিু বমল— আমার কথা বলমব ।  
    ড্রাইভার ফকামনা কথা বলমি না। এখমনা পলকিীন ফচামখ তাহকময় আমি। পলকিীন 
ফচামখ মানুমষর তাকামনা উহচত নয়। পলকিীন ফচামখ তাকায় সাপ আর মাি। তামদর 
ফচামখর পাতা ফনই। মানুষ সাপ নয়, মািও নয়। তামক পলক ফেলমত িয় ।  
    আহম এম াহচ্ছ। মমন মমন ভাবহি, এমন যহদ িমতা— ড্রাইভার তার  াহড়র কামি 
হেমর হ ময় ফদমখ ফভলমভমটর হসট কভার আম র মমতাই আমি। ফসখামন ফকামনা ফপাড়া 
দা  ফনই, তািমল ড্রাইভামরর মমনাজ মত কী প্রচণ্ড পহরবতথনই না িমতা! হকন্তু তা 
সম্ভব নয়। আহম ফকামনা মিাপুরুষ নই। আমার ফকামনা অমলৌহকক েমতা ফনই। আহম 
হিমু। অহত সাধারণ হিমু।  
     তমব অহত সাধারণ হিমু িমলও মামি মামি আমার হকিু কথা ফলম  যায়। 
অনযমদরও হনশ্চয়ই লাম । অনযরা লে কমর না, আহম কহর। ভূহমকমপর কথা বলাটা 
অবহশয বাড়াবাহড় িময় ফ মি। মমন এমসমি, বমল ফেমলহি। 
     
      দুপুমরর খাওয়া িয় হন। হখমদ জানান হদমচ্ছ। আহম হনয়ম ফমমন চহল না। হকন্তু 
আমার শরীর হনয়মমর শৃঙ্খমল বাধা। যথাসমময় তার েুধা-তৃষ্ণা িয়। েুধাতৃষ্ণ জয় 
করার হনয়মকানুন জানা থাকমল িমতা। হবজ্ঞান এই দুহট হজহনস জয় করার ফচষ্টা ফকন 
করমি না ? আমার ফচনা একজন আমি ফয তৃষ্ণা জয় কমরমি।  ত হতন বিমর ফস 
এক ফোোঁটা পাহন খায় হন। তার নাম একমলমুর হময়া। ফস োমথম মট তার ফমময়মক হনময় 
হভো কমর । আমার সমে ভামলা খাহতর আমি। আজ দুপুমরর খাওয়া তার সমে খাওয়া 
যায়। বড় খালার বাহড়মতও ফযমত পাহর। হকাংবা রূপামদর বাহড়। তমব রূপার বাহড়মত 
থাকার সম্ভাবনা খুব কম। ফস কী একটা বই হলখমি। সকামল উমি তামদর জয়মদবপুমরর 
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বাহড়মত চমল যায়। রামত ফেমর। ফসখামন ফটহলমোন ফনই। ঢাকার বাসায় ফখাোঁজ হনময় 
ফদখা ফযমত পামর ।  
      চট কমর ফকামনা এক ফদাকান ফথমক ফটহলমোন করা এখন আর আম র মমতা 
সিজ নয়। ফটহলমোন করমত টাকা লাম । আম  ফয-মকামনা ফদাকামন ঢুমক করুণ মুমখ 
বলমলই িমতা— ভাই, একটা ফটহলমোন করব।  
    এখন ফটহলমোমনর কথা বলার আম  কাউন্টামর পাচটা টাকা রাখমত িয়।  
    হবনা টাকায় ফটহলমোন করা যায় হক না ফসই ফচষ্টা করা ফযমত পামর। নতুন ফকামনা 
ফটকহনক ফবর করমত িমব । এমন ফটকহনক যা আম  বযবিার করা িয় হন। হভোর 
জমনয ফযমন প্রহতহনয়ত নতুন নতুন ফটকহনক ফবর করমত িয়— হে ফটহলমোমনর 
জমনযও িয়। আহম এক টুকমরা কা জ হনময় হলখলাম—  
            ভাই,  
                আমার বােবীমক খুব জরুহর একটা ফটহলমোন করা দরকার। সমে 
টাকা-পয়সা ফনই বমল লজ্জায় মুখ েুমট বলমত পারহি না।  

হবনীত  
হিমু 

      কা মজর টুকমরা িামত হনময় একটা হিপাটথমমন্টাল ফস্টামর ঢুমক পড়লাম। 
ফসলসমযানমক কা জটা পড়মত হদলাম। ফস পড়ল, খাহনকেণ হবহমত ফচামখ আমামক 
ফদমখ ফটহলমোন ফসট আমার হদমক এহ ময় হদল । 
     িযামলা, আহম হিমু।  
     হচনমত পারহি।  
     ফকমন আি রূপা ? 
     ভামলা ।  
     আজ জয়মদবপুর যাও হন ?  
     না, হকিুেমণর মমধয রওনা িব।  
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     আচ্ছা, ফতামামদর জয়মদবপুমরর বাহড়টা ফকমন ?  
     খুব সুন্দর বাহড়।  
     কী রকম সুন্দর বমলা ফতা ?  
     ফকন ? 
     আিা বমলা না ।  
     বলমল তুহম হক যামব আমার সমে ?  
     ফযমত পাহর। 
     সাত একর জহম হনময় গ্রামমর ফভতর খামারবাহড় হকাংবা বলমত পামরা খামার 
িাউস। বাহড়র ফপিমন পুকুর আমি। পুকুর বড় না, ফিাট্ট পুকুর। হকন্তু মামবথল পাথমর 
বাধামনা ঘাট। ফসই ঘামট ফনৌকা বাধা আমি। বাহড়টা চারহদক হদময়  ািপালায় ফঘরা। 
    বাহড়র িাদ আমি ? িামদ বমস ফজািনা ফদখা যায় ? 
    িামদ বমস ফজািনা ফদখার বযবস্থা ফনই। টাহলর িাদ । 
    বাাংমলা বাহড় ? 
    িযাোঁ, বাাংমলা বাহড়। যামব আমার সমে ? 
    ভাবহি। 
    তুহম ফকাথায় আি বমলা, আহম ফতামামক তুমল হনময় যাব। 
     আহম দ্রুত হচো করহি। রূপার সমে হনজথন বাাংমলা বাহড়মত পুমরা একটা হদন 
থাকার ফলাভ জয় করমত িমব। ফয কমরই ফিাক করমত িমব। শরীমরর উপর আমামদর 
ফকামনা হনয়ন্ত্রণ ফনই, হকন্তু মমনর উপর ফতা আমি... 
    িযামলা— বমলা তুহম ফকাথায় আি ? 
    ফশান রূপা । জরুহর হকিু খবর আমামক এখন ফলাকজনমদর হদময় ফবড়ামত িমব 
। নয়মতা ফযতাম । 
    কী জরুহর খবর ? 
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     কাল-পরশুর মমধয ভূহমকপ িমব— এই খবর। যহদও তা িমব ফিাট সাইমজর, 
তবুও ফতা ভূহমকপ । 
     তুহম আমার সমে ফকাথাও যামব না ফসটা বমলা— ভূহমকমপর অজুিাত চতহর 
করমল ফকন ? 
     অজুিাত না, সহতয। 
     তুহম বলমত চাচ্ছ ভূহমকমপর বযাপার তুহম আম  ফজমন ফেমলি ? 
     হু।  
     ফতামার এই এই... 
     রূপা কথা পামচ্ছ না। রাম  তার হচো এমলামমমলা িময় ফ মি। 
    আহম বললাম, ফটহলমোন রাহখ রূপা ? এখন ফতামামদর বাাংমলা বাহড়মত হ ময় লাভ 
িমব না। হদন-তাহরখ ফদমখ ফযমত িমব— পূহণথমা ফদমখ। ফনেট পূহণথমায় যাব। অবশযই 
যাব, রাহখ ফকমন ?  
     আহম ফটহলমোন নাহমময় ফরমখ ফবর িময় এলাম। পামশর একটা ফদাকামন ঢুকলাম। 
কা মজর টুকমরাটা কতটুকু কাজ কমর ফদখা দরকার। মমন িমচ্ছ ভামলা বযবস্থা।  
     এই ফদাকানটার ফসলসমযান হকাংবা মাহলক আম র ফদাকানটার মমতা চট কমর 
হরহসভার এহ ময় হদমলন। ভুরু কুোঁচমক কা জটা ফদখমত ফদখমত বলমলন, আপহন কথা 
বলমত পামরন না ? 
      আহম িযাোঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।  
      কথা বলমত পামরন তািমল কা মজ হলমখ এমনমিন ফকন ? এই ঢাং করার দরকার 
কী ? 
      আহম িাসলাম। মধুর ভহের িাহস। ভদ্রমলামকর ভুরু আমরা কুোঁচমক ফ ল।  
     বুিমলন হিমু, যা করমবন ফেইট করমবন। বাোঁকা পমথ করমবন না। হিরাতুল 
মুস্তাহকম'– সরল পথ। ফকাথায় আমি বমলন ফদহখ ?  
     সূরা োমতিা ।  
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     গুি । হনন ফটহলমোন, যত ইচ্ছা বােবীর সমে  ল্প করুন। আবার যখন দরকার 
িমব চমল আসমবন। হিপ হিমড় ফেমল হদন। আমার সামমনই হিোঁডু়ন।  
    আহম হিপ হিোঁড়লাম। ভদ্রমলাক  ম্ভীর  লায় বলমলন, গুি। হনন, কথা বলুন। যা 
ইচ্ছা বলমত পামরন। আহম শুনব না। আহম একটু দূমর যাহচ্ছ। ভদ্রমলাক সমর ফ মলন। 
রূপামক হিতীয়বার ফটহলমোন করার ফকামনা অথথ িয় না। আমার আর ফকামনা বােবীও 
ফনই। ফটহলমোন করলাম বড়খালার বাসায় । খালু ধরমলন, হমহি  লায় বলমলন, ফক 
হিমু ?  
    খালু, আপহন অহেমস যান হন ? 
    আর অহেমস যাওয়া-যাওহয়, ফয যন্ত্রণা বাসায়!  
   কী িময়মি ?  
   ফতামার খালা যা শুরু কমরমি এমত আমার পাহলময় যাওয়া িাড়া পথ ফনই।  
   খালা এখন করমিন কী ?  
   হজহনসপত্র ভােমি। আর কী করমব! আমামক ফয সব কুৎহসত ভাষায়  ালা াহল 
হদমচ্ছ তা শুনমল বহস্তর ফমময়রাও কামন িাত হদমব।  
   অবস্থা মমন িয় হসহরয়াস।  
   আর অবস্থা! তুহম ফটহলমোন কমরি ফকন ?  
   জরুহর একটা খবর ফদবার জমনয ফটহলমোন কমরহিলাম। এখন আপনার কথাবাতথা 
শুমন ভুমল ফ হি। 
   বাসায় আমসা না ফকন ? 
   চমল আসব। এখন কময়কহদন একটু বযস্ত। বযস্ততা কমমলই চমল আসব। 
   ফতামার আবার হকমসর বযস্ততা ? 
   হনষ্পাপ মানুষ খুোঁমজ ফবড়াহচ্ছ খালুজান । 
   কী খুোঁমজ ফবড়াচ্ছ ? 
   হনষ্পাপ মানুষ । 
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   ফটহলমোমনই শুনলাম িনিন শমব্দ কী ফযন ভােল । খালুজান খট কমর ফটহলমোন 
নাহমময় রাখমলন। আমার মমন িয় পাহলময় ফ মলন । 
 
     দুপুমরর খাবার খাহচ্ছ িাপড়া ফিামটমল। রুহট িাল ফ াশত ।  রম  রম রুহট 
ফভমজ হদমচ্ছ। িাল ফ াশত ভয়াবি ধরমনর িাল। হজিবা পুমড় যামচ্ছ । হকন্তু ফখমত 
িময়মি চমৎকার। আমামক খাওয়ামচ্ছ একমলমুর হময়া । ফস আজ বড়ই চুপচাপ। অনয 
সময় হনচু  লায় সারােণ কথা বলত। উচমেণীর কথাবাতথা। আজ হকিুই বলমি না। 
কারণ তার ফমময়টামক ফস দুহদন ধমর খুোঁমজ পামচ্ছ না। এটা ফকামনা বড় বযাপার না। 
ফমময়টা পা লা টাইমপর। প্রায়ই উধাও িময় যায়। আবার হেমর আমস ।  
     একমলমুর হময়া আহতমথয়তার ফকামনা ক্রহট করল না। খাওয়ার ফশমষ হমহষ্ট পান 
এমন হদল, হসমগ্রট এমন হনমজই ধহরময় হদল । 
    একমলমুর হময়া ।  
    হজ । 
    হভো করমত ফকমন লাম  বমলা ফদহখ ? 
    ভামলা লাম । কত নতুন নতুন মাইনমষর সামথ পহরচয় িয়। এক এক মানুষ এক 
এক হকহসমমর। বড় ভামলা লাম । 
    একমলমুর হময়া হখকহখক কমর িাসমি। আহম বললাম, িাসি ফকন ? 
   একবার কী িইমি হুমনন ভাইসাব,  াহড়র মইমধয এক ভদ্রমলাক বিা আমি । আহম 
িাতটা বাড়াইয়া বললাম, হভো ফদন আল্লাির নামম । সামথ সামথ ফিই ফলাক িাত 
বাড়াইয়া হদমি আমার  ামল এক চড়। 
    ফকন ? 
    এইটাই ফতা কথা। কী কইলাম আেমনমর— নানান হকহসমমর মানুষ এই দুহনয়ায়। 
এরার সামথ পহরচয় িওয়া একটা ভাম যর কথা। হিক কইলাম না ? 
    হিক না ফবহিক বুিমত পারহি না। 
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    এই এক সারকথা বলমিন ভাইজান । হিক-ফবহিক বুিা দায়। েমণ মমন লয় এইটা 
হিক, েমণ মমন লয় উহু এইটা হিক না। 
    চড় ফদয়ার পর ঐ ফলাক কী করল ?  াহড় কমর চমল ফ ল ? 
    সামথ সামথ যায় নাই । লাল বাহত্ত জ্বলমতহিল। যাইব কযামমন ? সবুজ বাহত্তর জমনয 
অমপো করমতহিল । 
   ফতামামক হকিু বমল হন ? 
    ফজ না । অমনকেণ তাকাইয়াহিল। হকিু বমল নাই। 
    তুহম কী করমল ? 
    আহম িাসহি । 
    হস ামরট ফশষ টান হদমত হদমত আহম বললাম, ঐ ফলামকর সমে ফতামার ফতা আবার 
ফদখা িময়হিল, তাই না ? 
   বুিমলন কযামমন ? 
   আমার ফস রকমই মমন িমচ্ছ। 
   ধরমিন হিক । উনার সমে ফদখা িইমি। হিক আম র জায় ামতই ফদখা িইমি। 
আহম বললাম, সযার আমামর হচনমিন ? ঐ ফয চড় মারহিমলন। 
   ফলাকটা কী বলল ? 
    হকিু বমল নাই, তাকাইয়াহিল। তমব আমার হচনমত পারমি। বড়ই মজার এই দুহনয়া 
ভাইসাব! ফলামক দুহনয়ার মজাটা বুমি না। মজা বুিমল— দুিঃখ কম পাইত । 
    উহি একমলমুর হময়া । 
    আহম উিলাম। একমলমুর োমথম মটর ওভারহব্রমজ  ামিা হবহিময় বমস পড়ল। প্রায় 
সমে সমেই একজন একটা ময়লা এক টাকার ফনাট িুমড় ফেলল  ামিায় । 
    একমলমুর হনচু  লায় বলল, আচল ফনাট। ফটপ মারা, হিড়া। ফকউ ফনয় না। 
েহকরমর হদয়া ফদয়। এক কামম দুই কাম িয়— ফসায়াব িয়, আবার অচল ফনাট হবদায় 
িয়। মানুষ খাহল ফসায়াব চায়, ফসায়াব। অত ফসায়াব হদয়া িইব কী ? 
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    দুপুমর আমার ঘুমমর জমনয হনহদথষ্ট জায় া আমি– পাকথ। কখমনা ফসািরাওয়াদী 
উদযান, কখমনা চহন্দ্রমা উদযান, কখমনা সস্তাদমরর ফকামনা হমউহনহসপযালহট পাকথ। যখন 
ফযটা িামতর কামি পাই । 
    োমথম ট ফথমক চহন্দ্রমা উদযান এবাং ফসািরাওয়াদী উদযান দুটাই সমান দূরমত্ব। তমব 
ফসািরাওয়াদী উদযান আমার হপ্রয়। ফসখানকার ফবিগুমলা ঘুমামনার জমনয ভামলা। 
তািাড়া ফসািরাওয়াদী উদযামন ড্রামা অমনক ফবহশ। দুপুমর ঘুহমময় পড়ার আম  মজার 
মজার সব দৃশয ফদখা যায়। ক'হদন ধমরই করমি। ফলাকটার িাবভামবই ফবািা যায় 
মতলব ভামলা না। সুমযা মমতা ফলাকটামক একটা হশো হদমত িমব । 
      আরাম কমর শুময় আহি।  ামির পাতার োোঁক হদময় হেোর িময় ফরাদ এমস 
 াময় পমড়মি। আরাম লা মি– সু্কমলর ওই ফমময়হটমক ফদখা যামচ্ছ। আচার খামচ্ছ। 
সমে হমচকা শয়তানটা আমি। হমচকা শয়তানটা বসার জায় া পামচ্ছ না। ভামলা ভামলা 
সব জায় া দখল িময় আমি। হমচকাটা িতাশ  লায় বলল, পহলন, ফকাথায় বহস বমলা 
ফতা ?  
     পহলন ফমময়টা মুখভহতথ আচার হনময় বলল, বসব না। িাোঁটব। 
     ফলাকটা ফমময়টার ব মলর কামি মুখ হদময় কী ফযন বলল। পহলন মাথা িাোঁহকময় 
বলল, ফকন শুধু অসভয কথা বমলন ?  
     ফলাকটা ফি-ফি কমর িাসমি। ফলাকটার কথা শুধু ফয অসভয তাই নয়— িাহসটাও 
অসভয। িাস কমর এর  াময় একটা চড় বহসময় হদময় আবার হনহবথকার ভহেমত শুময় 
ঘুহমময় পড়মল ফকমন িয় ? 
    সভয সমামজ আজগুহব হকিু করা যায় না। আহম ফচাখ বে কমর ঘুহমময় পড়লাম। 
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হতন  
     কাল সারারাত ঘুম িয়হন।  
     ঘুম না িবার ফকামনা কারণ হিল না। কারণ িাড়াই এই পৃহথবীমত অমনক হকিু 
ঘমট। হদমনর আমলা ফোটা পযথে অমপো কমর ঘুমমামত ফ লাম। সমে সমে ফচাখভহতথ 
ঘুম । কতেণ ঘুহমময়হি জাহন না। ঘুম ভােল স্বে ফদমখ। আমার বাবামক স্বমে 
ফদখলাম। হতহন আমার  া িাোঁকামত িাোঁকামত বলমিন, এই হিমু, হিমু, ওি । তাড়াতাহড় 
ওি । ভূহমকপ িমচ্ছ। ধরণী কাোঁপমি। 
    আহম ঘুমমর মমধযই বললাম, আি, ফকন হবরক্ত করি ? 
    বাবা ভরাট  লায় বলমলন, প্রাকৃহতক দুমযথাম র মমতা মজার বযাপার আর িয় না। 
ফভহর ইন্টামরহস্টাং। এই সময় ফচাখকান ফখালা রাখমত িয়। তুই ফবকুমবর মমতা শুময় 
আহিস । 
    ঘুমমামত দাও বাবা । 
    ফতার ঘুমমামল চলমব না। মিাপুরুষমদর সবহকিু জয় করমত িয়। েুধা, তৃষ্ণা, 
ঘুম। ঘুম িমচ্ছ হিতীয় মৃতুয। সাধারণ মানুষ ঘুমায়— অসাধারণরা ফজম  থামক ... 
    দয়া কমর বাকুহন বে কমরা, হেজ। 
     আমার ঘুম ভােল। আহম হবিানায় উমি বসলাম। ফচৌহক কাোঁপমি। ফদয়ামল 
রবীন্দ্রনামথর িহবওয়ালা এক কযামলন্ডার। ফসই রবীন্দ্রনাথও কাোঁপমিন। আহম বুিমত 
পারহি না এটাও স্বমের ফকামনা অাংশ হক না। মানুমষর স্বে অসম্ভব জহটল িমত পামর 
। 
     না, এটা ফবাধিয় স্বে না। ফবাধিয় সহতয। কটকট, কটকট শব্দ িমচ্ছ। অমনকহদন 
পর ভূহমকপ অনুভব করহি। আহম বাহলমশর হনচ ফথমক হস ামরট ফবর করলাম । 
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    স্বে সপমকথ পুমরাপুহর হনহশ্চত িবার জমনয হস ামরট ধরামনা। স্বে শুধু ফয বণথিীন 
তাই না—  েিীনও । হস ামরট ধরাবার পর তার উৎকট  ে যহদ নামক আমস তািমল 
বুিমত িমব এটা স্বে নয় – সতয। ফকউ একজন আযান হদমচ্ছ। এই সময় আযামনর 
অথথ িমলা— হবপদ। মিাহবপদ। ফি আল্লাি, রো কমরা। হবপদ ফথমক বাোঁচাও ।  
     হস ামরট ধরামত পরহি না। িাত কাোঁপমি— শরীমরর প্রহতহট জীহবত ফকামষর 
হিএনএ অণু সুদূর অতীত ফথমক ভময়র মৃহত হনময় এমসমি। ফস ভূহমকমপর মমতা 
অস্বাভাহবক অবস্থায় আমামদর ভয় পাওয়ামবই। ভয় পাইমত না চাইমলও ভয় পাওয়ামব।  
    আগুন ফদখমল আমরা ফতমন ভয় পাই না। ভয়াবি অহগ্নকামণ্ডর সময় িুমট পাহলময় 
যাই না। একটু দূমর দাহড়ময় থাহক। দাহড়ময় দাহড়ময় ফদহখ হকন্তু ভূহমকমপর সামানয 
কপমনই তীব্র ইচ্ছা কমর িুমট ফকাথাও চমল ফযমত।  
    না, ভয় ফপমল চলমব না। মনমক শাে করমত িমব। হস্থর করমত িমব। হস ামরট 
ধরালাম । তামামকর উৎকট  ে ।  
    এটা স্বে নয়। এটা সহতয। ভূহমকপ িমচ্ছ। পরপর দুটা িাকুহন। ভয় কমমি। মন 
শাে িময় আসমি। চারপামশর পৃহথবীমক এখন আর অবাস্তব মমন িমচ্ছ না। 
 
 
 
 
 

চার 
     ফিাট্ট একটা ভূহমকপ িময়মি।  
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     হরখটার ফস্কমল এর মাপ দু-হতমনর ফবহশ িমব না। পরপর দুবার সামানয িাোঁকুহন 
। এমতই িইচই, ফিাটািুহট। আমার পামশর ঘমর তাসমখলা িহচ্ছল।  তকাল রাত 
এ ারটায় শুরু িময়হিল, এখান সকাল আটটা ৷ এখমনা চলমি। িুহটর হদমন পয়সা হদময় 
ফখলা িয়। মযারাথন চমল। তাসুমড়রা তাস ফেমল প্রথম িইচই কমর বারান্দায় এমলা, 
তারপর সবাই একসমে িুটল হসোঁহড়র হদমক । মমন িমচ্ছ, এরা হসহড় ফভমে ফেলমব।  
     আহম হস ামরট টানহি। িুমট হনমচ যাবার ফতমন ফকামনা পহরকল্পনা ফনই। তমব 
অবমিলার ভহে কমর হবিানায় শুময় থাকারও অথথ িয় না। প্রকৃহত ভয় ফদখামত চামচ্ছ— 
আমার উহচত ভয় পাওয়া। বাোঁচাও বাোঁচাও বমল রাস্তায় িুমট যাওয়া। ভয় ফপময় দল ফবোঁমধ 
ফিাটািুহটরও আনন্দ আমি। আহম দরজার বাইমর এমস ফদহখ, বারান্দায় দহবর খাোঁ বমস 
নামামযর ওযু করমিন। সকাল নটা ফকামনা নামামযর সময় না। দহবর খাোঁ প্রায় সারারাত 
ফজম  ফথমক ফশষরামত ঘুহমময় পমড়ন বমল েজমরর নামায পড়মত ফবলা িয়। দহবর খা 
আমার হদমক তাহকময় ভীত  লায় বলমলন, ফিমু, ভূহমকপ ।  
     আমার নাম ফিমু নয়, হিমু। দহবর খাোঁ কখমনা হিমু বমলন না। মমন িয় হতহন ই-
কারাে শব্দ বলমত পামরন না।  
    ফিমু সামিব, ভূহমকপ । নামমন নামমন, রাস্তায় যান।  
    আপহন বমস আমিন ফকন ? আপহনও যান।  
    দহবর খাোঁ িতাশ ফচামখ তাকাল। তখন মমন পড়ল— এই ফলামকর পাময় সমসযা 
আমি। িাোঁটমত পামর না। মাহটমত বমস ফিচমড় ফিচমড় এক জায় া ফথমক আমরক 
জায় ায় যায়। তার পমে ফদাতলা ফথমক একতলায় একা নামা সম্ভব নয় ।  
    হনমচ নামমত চাইমল আহম ধরাধহর কমর নামামত পাহর। নামমবন ? নাহক বমস বমস 
নামায পড়মবন ? আপনার ওযু হক ফশষ িময়মি ? 
    দহবর খাোঁ মনহস্থর করমত পারমিন না। আহম বললাম, ধরুন শক্ত কমর আমার িাত, 
নাহমময় হদহচ্ছ।  
    দহবর খাোঁ েীণ  লায় বলমলন, যা িবার িময় ফ মি। আর ফবাধিয় িমব না ।  
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    িমব। ভূহমকমপর হনয়ম িমলা— প্রথম একটা ফিাট, ওয়াহনমের মমতা । সবাই 
যামত সাবধান িময় যায়। তারপমরটা বড়। যামক বমল ফিহভ িাোঁকুহন।  
    বমলন কী ?  
    নামমবন হনমচ ? 
    হজ নামব, অবশযই নামব।  
দহবর খাোঁ  েমাদন পবথমতর কািাকাহি। আমার পমে একা তামক নামামনা প্রায় অসম্ভব 
কামজর একহট । িুবে মানুষ ফযভামব অমনযর  লা জহড়ময় ধমর হতহনও ফসভামব দুিামত 
আমার  লা ফচমপ ধমরমিন। আমরা দুজন প্রায় েুটবমলর মমতা  হড়ময় হসোঁহড় হদময় 
নামহি।  
     কলঘমর ফমমসর হি ময়নার মা বাসন ধুমত বমসমি। ভূহমকমপর হবষময় ফস 
হনহবথকার। একমমন বাসন ধুময় যামচ্ছ। আমামদর নামার দৃমশয ফস খাহনকটা আমলাহড়ত 
িমলা। মুমখ আোঁচল চাপা হদময় িাসমি। দহবর খাোঁ চাপা  লায় বলমলন– মাহ র কারবার 
ফদমখন। ফদখমিন কাপড় ফচাপমড়র অবস্থা ? এইরকম কাপড় পরার দরকার কী ? 
ফনাংটা থাকমলই িয়।  
    ময়নার মার স্বাস্থয ভামলা, ফস ফদখমতও ভামলা। মায়া-মায়া ফচাখমুখ । কাজকমমথও 
অতযে ভামলা। শুধু একটাই ফদাষ তার— কাপড়মচাপড় হিক থামক না, হকাংবা ফস হনমজই 
হিক রামখ না। মুমখ আোঁচল চাপা হদময় ফস িাসমি। তার োউমজর সব কহট ফবাতাম 
ফখালা । এহদমক তার ক্রমেপও ফনই।  
   দহবর খাোঁ চাপা  লায় বলমলন, ফিমু সামিব! ফদখমলন মাহ র অবস্থা! ইচ্ছা কমর 
ফবািথারমদর বুক ফদহখময় ফবড়ায় । ফশষ জামানা চমল এমসমি। এমকবামর ফশষ জামানা। 
লজ্জা-শরম সব উমি ফ মি। আইময়মম জামিহলয়ামতর সময় ফযমন হিল— এখমনা ফতমন 
।  
   আমার রাস্তায় দাহড়ময় ভূহমর হিতীয় কপমনর জমনয অমনকেণ অমপো করলাম। 
হকিুই িমলা না। দহবর খাোঁমক রাস্তার একপামশ বহসময় হদময়হি। হতহন হস ামরট টানমিন। 
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তামক হঘমর ফিাটখামটা একটা জটলা । ফকউ ফবাধিয় মজার ফকামনা  ল্প করমি। আহম 
দূমর আহি বমল  মল্পর কথক ফক বুিমত পারহি না। আহম ইচ্ছা কমরই দহবর খাোঁর কাি 
ফথমক দূমর সমর আহি। এই পবথতমক আবার ফদাতলায় ফটমন ফতালা আমার কমথ নয়। 
এই পহবত্র দাহয়ত্ব অনয ফকউ পালন করুক।  
   হিমু না ? এহদমক শুমন যান ফতা ? 
   আমামদর ফমমসর মাহলক হবরক্তমুমখ আমামক িাকমলন । এই ফলাকটা আমামক 
ফদখমলই হবরক্ত িন। যহদও ফমমসর ভাড়া আহম খুব হনয়হমত ফদই, এবাং কখমনা 
ফকামনারকম িামমলা কহর না। আহম িাহসমুমখ ভদ্রমলামকর কামি ফ লাম। আেহরক 
ভহেমত িাসার ফচষ্টা করমত করমত বললাম, কী বযাপার, হসরাজ ভাই ? আমার িাহসমত 
হতহন আমরা ফরম  ফ মলন বমল মমন িয়। ফচাখমুখ কুোঁচমক বলমলন, আপহন ফকাথায় 
থামকন কী কমরন ফক জামন— আহম ফকামনা সময় আপনামক খুোঁমজ পাই না। 
       এই ফতা ফপমলন । 
       এর আম  আহম চারবার আপনার ফখাোঁজ কমরহি। যতবার ফখাজ ফনই শুহন ঘর 
তালাবে । থামকন ফকাথায় ? 
       রাস্তায় রাস্তায় থাহক । 
       রাস্তায় রাস্তায় থাকমল খামাখা ফমমস ঘর ভাড়া কমর আমিন ফকন ? ঘর ফিমড় 
ফদমবন। সামমনর মামসর এক তাহরমখ ফিমড় ফদমবন। 
       এটা বলার জমনযই ফখাজ করহিমলন ?  
       হু ।  
       রাখমত চামচ্ছন না ফকন ? আহম হক ফকামনা অপরাধ-টপরাধ কমরহি ? 
       হসরাজ হময়া রা ী  লায় বলমলন, কামক ফমমস রাখব, কামক রাখব না— এটা 
আমার বযাপার। আপনামক আমার পিন্দ না । 
      ও আচ্ছা। মামসর এক তাহরখ ঘর ফিমড় ফদমবন। মমন থাকমব ?   
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      ফকামনারকম ফতহড়মবহড় করার ফচষ্টা করমবন না। ফসাজা আেুমল হঘ না উিমল 
আেুল কী কমর বাকা করমত িয় আহম জাহন। 
      হসরাজ হময়া তজথনী বাোঁকা কমর আমামক বাোঁকা আেুল ফদহখময় হদমলন। আহম 
সিজ  লামতই বললাম— এটাই আপনার কথা, না আমরা কথা আমি ? 
     এইটাই কথা । 
     আহম বললাম, কহিন কথাটা ফতা বলা িময় ফ ল। এখন সিজ িন। সিজ িময় 
একটু িাসুন ফদহখ । 
     হসরাজ হময়া িাসমলন না। তমব দহবর হময়ামক হঘমর ফয দলটা জটলা পাকাহচ্ছল 
ফস দলটার ফভতর ফথমক ফিা-ফিা িাহসর শব্দ উিল। 
     িাহসর অমনক েমতার ফভতর একটা েমতা িমলা— িাহস ভয় কাহটময় ফদয়। 
এমদর ভয় ফকমট ফ মি। এরা হকিুেমণর মমধযই ফমসবাহড়মত হেমর যামব। তাসমখলা 
আবার শুরু িমব। দহবর খাোঁ ওযু কমর তার েজমরর কাজা নামায ফশষ করমবন। 
 
    িুহটর হদমনর ফভারমবলায় একটা ফিাটখামটা ভূহমকপ িওয়াটা মন্দ না। চারহদমক 
উৎসব উৎসব ভাব এমস ফ মি। বড় একটা হবপদ িওয়ার কথা হিল, িয় হন। ফসই 
আনমন্দর সমে যুক্ত িময়মি সিমহমথতার আনন্দ । বড় ধরমনর হবপমদর সামমনই একজন 
মানুষ অনয একজমনর কামি আেয় ফখাোঁমজ। পৃহথবীমত ভয়াবি ধরমনর হবপদ-আপমদরও 
প্রময়াজন আমি।  
     ফমমস আজ ইমপ্রুভি িাময়মটর বযবস্থা িমচ্ছ। মামসর প্রথম সপ্তামির বৃিেহতবার 
ইমপ্রুভি িাময়ট িয়। আজ তৃতীয় সপ্তাি চলমি, ইমপ্রভি িাময়মটর কথা না— 
ভূহমকমপর কারমণই এই হবমশষ আময়াজন। 
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    আহম ইমপ্রুভি িাময়মটর িামমলা এড়াবার জমনয দরজা বে কমর শুময় আহি। 
িামত দশটা টাকাও ফনই। ইমপ্রভি িাময়মটর ফেমর পড়মল কুহড়-পোঁহচশ টাকা চাোঁদা 
হদমত িমব । ফকামথমক ফদব ?  
    এরমচ' শুময় শুময় হনষ্পাপ মানুমষর প্রাথহমক তাহলকাটা কমর ফেলা যাক। একমলমুর 
হময়ার নাম ফলখা ফযমত পামর। হভো করা িাড়া আর ফকামনা পাপ তার আমি বমল 
মমন িয় না। হভো হনশ্চয়ই পামপর পযথাময় পমড় না। এই পৃহথবীর অমনক মিাপুরুষই 
হভোবৃহত্ত করমতন। তািাড়া একমলমুর হময়ার হকিু সুন্দর হনয়মকানুনও আমি। ফযমন— 
ফস হভোর টাকা জমা কমর রামখ না। সেযার পর যা পায় তার পুমরাটাই খরচ কমর 
ফেমল। অনয হভেুকমদর রামতর খাওয়া খাইময় ফদয়।  
    খাতায় হলখলাম—  
    ১ । একমলমুর হময়া, ফপশায় হভেুক ।  
        বয়স ৪৫ ফথমক ৫৫  
        হিকানা : ফজানাকী হসমনমািমলর  াহড় বারান্দা।  
        হশো : ক্লাস হি পযথে ।  
   ২। মমনায়ার উহদ্দন ।  
      ফপশায় বযাাংমকর জুহনয়র অহেসার। 
      হশো : হবএ অনাসথ | 
     এই পযথে হলমখই থমমক ফযমত িমলা । মমনায়ার উহদ্দন আমার পামশর ঘমর 
থামকন। তার সপমকথ হবমশষ হকিুই জাহন না। শুধু মমন িয় ফলাকটা ভামলা । তামক 
একহদন ফদমখহি আমার কলঘমর একটা ি'সাত বিমরর বাচার মাথায় পমড় হ ময় 
কাোঁদহিল। হতহন তুমল হনময় এমস  া ফধায়ামচ্ছন।  
     বুিমলন হিমু সামিব একটা আস্ত লাে সাবান িারামজাদার  াময় িমলহি 
তারপমরও  ে যায় না ।  
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    মমনায়ার উহদ্দন সামিমবর নামটা হলমষ্ট রাখা ফযমত পামর। োইনযাল সু্কহটহনমত বাদ 
হদমলই িমব।  
    আমরা দুমটা নাম িটপট হলমখ ফেললাম। প্রমসস অব এহলহমমনশমনর মাধযমম বাদ 
ফদয়া িমব। এর মমধয আমি ফমািাম্মদ রজব ফখান্দকার, ফসমকন্ড অহেসার, লালবা  
থানা। হতহন একবার আমামক বমলহিমলন— পুহলশ িময় জমেহি ঘুস খাব না তা ফতা 
িয় না। ফ ায়ালামক ফযমন দুমধ পাহন ফমশামতই িয় পুহলশমক ফতমহন ঘুস ফখমত িয়। 
আহমও খাব। হশ হ র খাওয়া ধরব । তমব হিক কমর ফরমখহি প্রথম ঘুস খাবার আম  
তরকাহরর চামমচ এক চামচ মানুমষর ‘গু’ ফখময় ফনব । তারপর শুরু করব ফজামরমশামর 
। ‘গু’টা ফখমত পারহি না বমল ঘুস খাওয়া ধরমত পারহি না। তমব ঘুস ফতা ফখমতই 
িমব। একহদন ফদখমবন আেুল হদময় নাক ফচমপ ফচাখ বে কমর এক চামচ মানুমষর গু 
ফখময় ফেলব। হজহনসটা ফখমত িয়মতা বা খারাপ িমব না। কুকুরমক ফদমখন না— কত 
আগ্রি কমর খায়। কুকুমরর সমে মানুমষর অমনক হমল আমি। এখন নাম িমলা চারটা— 
        (১) একমলমুর হময়া 
        (২) মমনায়ার উহদ্দন 
        (৩) ফমািাম্মদ রজব ফখান্দকার 
        (৪) রূপা  
     মমনায়ার উহদমনর নাম রাখাটা ফবাধিয় হিক িমব না। বড়ই তরল স্বভামবর মানুষ। 
তরল স্বভামবর মানুমষর পমে পহবত্র থাকাটা কহিন কাজ। তামক প্রায়ই ফদখা যায় 
ময়নার মার সামমন উবু িময় বমস  ল্প করমিন। ময়নার মা মুখ িামটা হদময় বলমি— 
একটু সইরা বমসন না— এমক্কবামর শইমলযর উপমর উইিা বসমিন। হি-হি-হি।  
     ফসই িাহস প্রেময়র িাহস । আিবামনর িাহস। তরল স্বভামবর মানুষ যত পহবত্রই 
ফিাক এই িাহসর আিবান অগ্রািয করমত পারমব না।  
     আহম লাল কাহল হদময় মমনায়ার উহদমনর নাম ফকমট হদলাম । 
     দরজায় ফটাকা পড়মি। আহম খাতা বে কমর দরজা খুমল হদলাম । 
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     কুহড়টা টাকা িািুন ফতা হিমু সামিব। ফেশাল খানা িমব— রিমত বাবুহচথমক হনময় 
এমস খাহসর ফরজালা আর ফপালাও ।  
      আহম শুকমনা মুমখ বললাম, আমার কামি একটা পয়সা ফনই।  
     সামানয কুহড় টাকাও ফনই ? কী বলমিন আপহন ফদহখ আপনার মাহনবযা  ?  
     মমনায়ার সামিব নামিাড় প্রকৃহতর মানুষ। মাহনবযা  হদময় হদলাম। শূনয মাহনবযা  
হতহন খুবই হবমময়র সমে ফদখমলন।  
    এত সুন্দর একটা মাহনবযা  খাহল কমর ঘুমর ফবড়ান কী কমর ?  
    ঘুমর ফবড়াই আর ফকাথায়, সারাহদনই ফতা হবিানায় ফশায়া।  
    আচ্ছা থাক, টাকা হদমত িমব না। আপহন আমার ফ ষ্ট । আপনার খরচ আহম ফদব। 
ফনা হব  হিল । তমব আপনামক কাজ করমত িমব বহসময় ফরমখ খাওয়াব না।   
   কী কাজ ?  
   আমার সমে বাজার-সদাই করমবন। খাহসর ফ াশত ফদমখশুমন হকনমত িমব । চট 
কমর পযান্ট পমর হনন। 
   আহম পযান্ট পরলাম। মমনায়ার সামিব এমলন হপিু হপিু।  
   খাহসর ফ াশত ফকনা ফকামনা ইহজ বযাপার না, বুিমলন ভাই । ইট ইজ এ হিহেকাে 
জব । খাহসর ওজন িমত িয় সাত ফসর। এরমচ' কম ওজমনর িমল মাাংস  মল যায়। 
ফবহশ িমল চহবথ িময় যায়। বুিমলন ?  
    হজ বুিলাম ।  
    খাহসর ফ াশত রান্না করাও খুব হিহেকাে । একটু এহদক-ওহদক িমল all gone. 
ফ াশত নষ্ট িয় হকমস বলুন ফতা ?  
    বলমত পারহি না। আলু। আলু হদময়মিন হক কমথ কাবার। আলু  মল যায়, সরুয়া 
হথক িময় যায়... 
    ভদ্রমলামকর িাত ফথমক ফয কমরই ফিাক উোর ফপমত িমব। ফকামনা বুহে মাথায় 
আসমি না । 



suvom 

 
 

382 

মমনায়ার ভাই । 
    বলুন। 
    একটু বসুন ফতা আমার ঘমর । এক ফদৌড় হদময় হনচ ফথমক আসহি— একটা পান 
ফখময় আহস বহম-বহম লা মি। 
    যাওয়ার পমথ পান হকমন হনমলই িমব । 
    না না— এেুহণ পান লা মব। 
     আহম িুমট ফবর িময় এলাম। আর হেমর না ফ মলই িমব। মমনায়ার সামিব 
অমনকেণ আমার জনয অমপো করমবন । হনমজর ঘর ফথমক তালা এমন আমার ঘর 
বে করমবন। হনমচ খাহনকটা ফখাোঁজখবরও করমবন— তারপর সব পহরষ্কার িমব । হতহন 
সাত ফসর ওজমনর খাহস হকনমত ফবর িমবন । 
     ফমামড়র পামনর ফদাকান ফথমক একটা পান হকনলাম। পান খাওয়ার কথা বমল 
ফবর িময়হি, না খাওয়াটা হিক িমব না। হমথযার সমে খাহনকটা সতয হমমশ থাকুক। 
যহদও ফভারমবলা আহম কখমনা পান ফখমত পাহর না। ঘাস ফখময় একটা হদন শুরু করার 
মামন িয় না। ঘাস যহদ ফখমতই িয় হদমনর ফশষভাম  খাওয়া ভামলা।  
      ফকাথায় যাব হিক করমত পারহি না। ইয়াকুব সামিবমক হক বমল আসব— হচো 
করমবন না— কাজ এম ামচ্ছ। নাম হলষ্ট করা শুরু িময়মি। ফ াটা হবমশক নাম পাওয়া 
ফ মি। ফসখান ফথমক নাম কাটমত কাটমত একটা নামম আসব। সময় লা মব। চধযথ 
ধরমত িমব। মানুমষর চধযথ ফনই। মানুমষর বড়ই তাড়াহুড়া । পহবত্র গ্রন্থ ফকারান 
শহরমেও বলা িময়মি— ‘ফি মানব সোন, ফতামামদর বড়ই তাড়াহুড়া ? 
    ফবশ কময়কটা খাহল হরকশা আমার সামমন হদময় যামচ্ছ। হরকশাওয়ালারা আশা-
আশা ফচামখ তাকামচ্ছ আমার হদমক । খাহল হরকশা ফদখমলই চড়মত ইচ্ছা কমর । ভুল 
বললাম, খাহল হরকশা চুপচাপ দাহড়ময় থাকমত ফদখমল চড়মত ইচ্ছা কমর না। চলে 
খাহল হরকশা ফদখমল চড়মত ইচ্ছা কমর। আহম এ রকম চলে একটা হরকশায় প্রায় 
লাহেময় উমি পড়লাম। হরকশাওয়ালা িাহসমুমখ ঘাড় ঘুহরময় আমামক ফদখল। ফকাথায় 
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ফযমত চাই হকিু জানমত চাইল না। মমন িমচ্ছ এ হবপজ্জনক ধরমনর হরকশাওয়ালা— 
ফযখামন ফস রওনা িময়মি ফসখামনই যামব। মািপমথ লাে হদময় হরকশা ফথমক ফনমম 
পড়মলও হকিু বলমব না, ভাড়া ফদন, ভাড়া ফদন, বমল ফচচামব না। ঢাকা শিমর 
হরকশাওয়ালামদর সাইমকালহজ হনময় ফকউ এখমনা  মবষণা কমরন হন।  মবষণা করমল 
মজার মজার হজহনস ফবর িময় আসত ।  
      মহতহিমলর কামি আহম লাে হদময় হরকশা ফথমক নামলাম । হরকশাওয়ালা আবার 
িাহসমুমখ তাকাল। ফস হরকশার  হত কমাল না। ফয  হতমত চালাহচ্ছল ফসই  হতমতই 
চালামত লা ল। আর তখহন বুিমত পারলাম, এই হরকশাওয়ালা আমার পূবথপহরহচত। 
এর নাম িাসান। িাসামনর কী ফযন একটা ইন্টামরহস্টাং  ল্প আমি।  ল্পটা মমন পড়মি 
না। আচ্ছা, িাসামনর নামটা হক হলহষ্টমত তুলব ? আপাতত থাক, পমর ফকমট হদমলই 
িমব। প্রমসস অব এহলহমমনশন । িারাধমনর দশহট ফিমল হদময় শুরু িমব— ফশষ িমব 
এক ফিমলমত । 
     বড় খালুর অহেস মহতহিমল। 
    অমনকহদন পর তার অহেস ঘমর উহক হদলাম। ভুরভুর কমর এলমকািমলর  ে 
আসমি। খালু সামিব মমন িয় এলমকািমলর মাত্রা বাহড়ময়ই হদমচ্ছন। আম  অহেমস 
এমল এই  ে পাওয়া ফযত না। এখন যায়। 
   আসব খালু সামিব ? 
   আয় । 
   ফবািাই যামচ্ছ হতহন প্রচুর পান কমরমিন। এমহনমত হতহন আমামক তুহম কমর বমলন। 
মাতাল িমলই– তুই । মাতালরা অেরে ভহেমত কথা বলমত ভামলাবামস । 
   আহম ঘমর ঢুকমত ঢুকমত বললাম,  রমমর মমধয সুট পমর আমিন ফকন ? 
   খালু সামিব ভুরু কুোঁচমক তাহকময় রইমলন। মমন িমচ্ছ আমামক হচনমত পারমিন না। 
   বসমত পাহর খালু সামিব ? নাহক জরুহর হকিু করমিন ? 
  ফবাস । 
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   আহম বসলাম । খালু সামিবমক বুমড়ামট ফদখামচ্ছ। চকচমক টাইও তার বুমড়ামট ভাব 
ঢাকমত পারমি না। আহম পহরহস্থহত স্বাভাহবক করার জমনয বললাম, ভূহমকপ ফটর 
ফপময়হিমলন ? বড় খালু ভূহমকমপর ধার হদময় ফ মলন না। হনচু  লায় বলমলন, চা 
খাহব ? 
   হু। 
   হতহন যমন্ত্রর মমতা ফবল হটমপ চাময়র কথা বলমলন। আহম িাহসমুমখ বললাম, 
এলমকািমলর  ে পাহচ্ছ। 
   বড়খালু ফরাবমটর মমতা  লায় বলমলন, ফটহবমল বাহনথশ লা ামনা িময়মি। বাহনমশর 
 ে পাহচ্ছস । 
   ও আচ্ছা। আহম ফভমবহিলাম আপহন ফবাধিয় আজকাল অহেমসও চালামচ্ছন । 
    হিকই ফভমবহিস । ভামলামমতাই চালাহচ্ছ। ফকউ এমল বহল– ফটহবমল বাহনথশ হদময়হি। 
সমন্দি বাহতকগ্রস্ত ফলাকজন লজ্জা ফপময় যায়। তুই ফযমন ফপময়হিস । 
   হকন্তু আপনার সমে খাহনকেণ কথা বলার পরই ফতা সবাই বুমি যায় ফয বাহনথশ 
ফটহবমল না, আপহন বাহনথশ লাহ ময়মিন আপনার স্টমামক । 
      ফকউ হকিু ফবামি না। মানুমষর ইমন্টহলমজন্সমক ইনফু্লময়ন্স করা যায়। হিউমযান 
ইমন্টহলমজমন্সর এইটাই িমলা বড় ক্রহট। বুিমত পারহিস ? 
     হু।  
     ফন চা খা । চা ফখময় হবমদয় িময় যা। টাকা-পয়সা লা মব ? 
     না।  
    হনষ্পাপ মানুষ খুোঁমজ ফবড়াহচ্ছস ? 
       হু । 
    পাওয়া ফ মি ? 
    ফ াটা হবমশক নাম পাওয়া ফ মি। এমদর মািখান ফথমক ফবর করমত িমব। 
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    ফ াটা হবমশক নাম ফপময়হিস ? বহলস কী । সারা পৃহথবীমত ফতা ২০টা হনষ্পাপ 
ফলাক ফনই।   ফেজ! নামগুমলা পড় ফতা শুহন । 
    পড়া যামব না। ফ াপন । 
    এই কুহড়টা নাম ফপহল ফকাথায় ? 
    পহরহচতমদর মািখান ফথমক ফযা াড় কমরহি। 
    ফিমল কটা, ফমময় কটা ? 
    হেেহট হেেহট । দশটা ফিমল, দশটা ফমময় । 
    বড় খালুমক উমত্তহজত মমন িমচ্ছ। ফচাখ বড় বড় কমর তাকামচ্ছন। মাতাল মানুষ 
সিমজই উমত্তহজত িয়। 
    বাই এহন চান্স— ফতার খালার নাম ফনই ফতা ? 
    আহম িাসলাম । ফসই িাসার ফয-ফকামনা অথথ িমত পামর। বড় খালু ফসই িাহস না-
সূচক ধমর হনমলন। 
    গুি । অহত পাহপষ্ঠা মহিলা । সাতটা ফদাজমখর মমধয সবমচ' খারাপটায় তার স্থান 
িমব বমল আমার হবশ্বাস । 
    তাই নাহক ? 
   অবশযই তাই । সাতটা ফদাজমখর নাম জাহনস ? 
   না।  
   সাতটা ফদাজখ িমলা— 
     (১) জািান্নাম 
     (২) িাহবয়া 
     (৩) সাকার 
     (৪) হুতামাি 
     (৫) সাহয়র 
     (৬) জাহিম 
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     (৭) লাজা । 
      ফদাজমখর নাম মুখস্থ কমর ফরমখমিন, বযাপার কী ? 
      ফযমত িমব ফতা ওইখামনই । কামজই মুখস্থ কমরহি। 
      আপহন হনহশ্চত ফয ফদাজমখ যামবন ? 
      অবশযই হনহশ্চত। তমব আমার স্থান সম্ভবত সাত নম্বর ফদাজমখ িমব। সাত নম্বর 
ফদাজখ িমলা ‘লাজা’। এখামন শাহস্ত কম । আমার শাহস্ত কমই িমব। বড় ধরমনর পাপ 
বলমত ফ মল হকিুই কহর হন। ফযমন ধর, মানুষ খুন কহর হন। 
     মানুষ খুন কমরন হন ?   
     না।  
     মানুষ খুন করার ইচ্ছা িময়মি হক না বলুন।  
    তা িময়মি। অমনকবারই ইচ্ছা িময়মি।  
    খুন করা এবাং খুন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা ফতা প্রায় কািাকাহি।  
    তা হিক । এই জমনযই ফতা আমার স্থান িমব লাজায় হকাংবা জাহিমম ।  
    আহম পমকট ফথমক খাতাটা ফবর করমত করমত বললাম, মজার বযাপার কী জামনন 
বড় খালু– আপনার নাম হকন্তু হনষ্পাপ মানুষমদর তাহলকায় আমি। বহলস কী ?  
    বড়খালু িতভম্ব িময় তাহকময় রইমলন। মমন িমচ্ছ তার মমদর ফনশা ফকমট যামচ্ছ 
। 
    ফদখমত চান ? 
    তুই িাট্টা করহিস নাহক ? 
    না, িাট্টা করব ফকন ? 
    আহম খাতা খুমল বড় খালুর নাম ফদহখময় হদলাম। হতহন থ িময় বমস আমিন । 
ফটহবমলর উপর রাখা পাহনর গ্রামসর পাহন এক চুমুমক ফশষ কমর হদমলন । 
     বড় খালু যাই ? 
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     হতহন িযাোঁ না হকিুই বলমলন না। খকখক কমর কাশমত লা মলন। ভয়াবি কাহশ। 
মমন িমচ্ছ কাহশর সমে েুসেুমসর অাংশহবমশষ উমি আসমব। আহম তার কাহশ থামার 
জমনয অমপো করহি। একটা ফলাক প্রাণপমণ কাশমি, এই অবস্থায় তামক ফেমল চমল 
যাওয়া যায় না । 
    হিমু! 
    হজ । তুই সহতয তািমল আমার নাম ফতার হলমষ্ট তুমলহিস ?   
    হু।  
    নামটা খচ কমর ফকমট ফেল । তুই একটা কাজ কর। পাপীমদর একটা হলস্ট কর 
। ফসই হলমস্টর প্রথম হদমক আমার নাম হলমখ রাখ– In block letters. 
   আপহন চাইমল করব । 
   করব না— Do it, এেুহণ কর, এই ফন কা জ। 
   পমর এক সময় হলমখ ফনব । 
   ফনা, এেুহণ করমত িমব । রাইট নাউ। 
   বড় খালু হুিার হদমলন, হুিামরর শমব্দ সচহকত িময় তার খাস ফবয়ারা পদথার আড়াল 
ফথমক মাথা ফবর করল। বড় খালু বলমলন— ভাম  । মামর া থাপ্পড়... । 
    বাোহল মাতাল যখন হিহন্দ বলমত থামক তখন বুিমত িমব অবস্থা ফশাচনীয়। এমদর 
ঘাটামত ফনই। আহম দ্রুত পাপীমদর একটা তাহলকা চতহর করলাম। এক দুই হতন কমর 
দশটা নম্বর বহসময় চার নম্বমর বড় খালুর নাম হলমখ কা জটা তার হদমক বাহড়ময় 
ধরলাম। 
    চার নম্বমর কী মমন কমর হলখহল ? ফকমট এক নম্বমর ফদ । আমার কথা তুই হক 
আমার ফচময় ফবহশ জাহনস...  াধা ফকাথাকার! হ ের হক বাচা, son of হ ের । 
    আহম ফদহর করলাম না— তৎেণাৎ তার নাম ফকমট এক নম্বমর হনময় ফ লাম । 
   এখন আমরকটা নাম ফলখ— মুনহশ বদরুহদন । 
   ক নম্বমর হলখব ? 
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   এই হলমস্ট না— পুণযবানমদর হলমস্ট । 
   মুনহশ বদরুহদন একজন পুণযবান বযহক্ত ? 
   িযাোঁ, এই ফলাক িমলা পূতথ মন্ত্রণালময়র একজন ক্লাকথ। এক পয়সা ঘুস খায় না। পূতথ 
মন্ত্রণালময়র ক্লাকথ হকন্তু ঘুস খায় না— হচো কমরহিস কত বড় বযাপার ? 
      পূতথ মন্ত্রণালময়র ক্লাকথমদর হক ঘুস ফখমতই িয় ? 
      অবশযই ফখমত িয়। চদহনক খাদয গ্রিমণর মমতা ফখমত িয় । তুই ওই ফলামকর 
কামি যাহব। তার পা িুোঁময় সালাম করহব । পুণযবানমদর েশথ করমল মন পহবত্র িয় । 
     মুনহশ বদরুহদ্দন ? 
     মুনহশ বদরুহদন তালুকদার। হসহনয়র অযাহসস্টযান্ট । ফবোঁমটখামটা ফলাক। খুব পান 
খায় | 
    আহম তািমল উহি বড় খালু ? 
    আমরকটু ফবাস। ফতার সমে কথা বলমত ভামলা লা মি। 
    মুনহশ বদরুহদ্দন সামিমবর কামি একটু যাব বমল ফভমবহি...। 
    যাব বলমলই ফতা ফযমত পারহব না। ফসমক্রটাহরময়মট ঢুকহব কী কমর ? পামসর 
বযবস্থা করমত িমব। ফটহলমোমন ফতার পামসর বযবস্থা কমর হদ— চা খাহব আমরক কাপ 
? 
    না।  
    মাতালরা অমনয কী বলমি তা ফশামন না। তার কামি শুধু হনমজর কথাই সতয। বড় 
খালু হুিার হদময় বলমলন, ঐ, চা হদমত বললাম না। হতহন ফটহবমলর কাবািথ খুমল– সাদা 
রমের চযাপ্টা ফবাতল খুমল এক ফটাক তরল পদাথথ মুমখ ফঢমল হনমলন। সমে সমে হ মল 
ফেলমলন না। কুলমকাচার মমতা শব্দ করমত লা মলন। ভামলা হজহনস চট কমর হ মল 
ফেলমত তার মমন িয় মায়া লা মি । মুমখ যতেণ রাখা যায় ততেণই আরাম । 
    হিমু! 
    হজ বড় খালু। 
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    তুই ফকমন আহিস ? 
    খুব ভামলা আহি। আপনার অবস্থা ফতা মমন িয় কাহিল। 
    আহমও ভামলা আহি। সুমখ আহি, আনমন্দ আহি। তমব চারপামশর এখন ফয অবস্থা, 
এই অবস্থায় আপনাআপহন আনমন্দ থাকা যায না । তরল পদামথথর হকিু সািাযয লাম । 
বুিমত পারহিস ফর  াধা ? হ ের হক িানা, বুিহল হকিু ? 
    ফবািার ফচষ্টা করহি । 
    পারহব। তুই বুিমত পারহব। ফতার বুহেশুহে আমি। তুই ফয পুণযবান আর পাপীমদর 
হলষ্ট করহিস– খুব ভামলা করহিস। পহত্রকায় এই হলষ্ট িাহপময় হদমত িমব। একহদন 
িাপা িমব পুণযবানমদর তাহলকা, আমরকহদন িাপা িমব পাপীমদর তাহলকা । 
     উহি বড় খালু ? 
     এমসই উহি উহি করহিস ফকন ? ফসমক্রটাহরময়মট ফঢাকার পামসর বযবস্থা কমর হদ 
! 
     বড় খালু ফটহলমোন ফটমন হনমলন... তার কপাল খুব ঘামমি। মুখ িা িময় আমি। 
ফটহলমোমনর িায়ালও হিকমমতা ফঘারামত পারমিন না। হতহন িায়াল ফঘারামচ্ছন আর 
মুমখ বলমিন— িযামলা। িযামলা । 
    মুনহশ বদরুহদন তালুকদারমক পাওয়া ফ ল না। হতহন দুহদন ধমর আসমিন না। 
আহম তার বাসার হিকানা চাইলাম। অহেমসর একজন মধুর  লায় বলমলন, হিকানা 
হদময় কী করমবন ?  
    একটু কাজ হিল ।  
    কী কাজ বলুন। ফদহখ আমরা করমত পাহর হক না।  
    উনার সমেই আমার কাজ হিল । 
    উনার সমে কাজ থাকমল ফতা উনার কামি যামবন । বসুন না, দাোঁহড়ময় আমিন ফকন 
?  
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    আহম বসলাম । ভদ্রমলাক হনচু  লায় বলমলন, হস ামরমটর বদঅভযাস আমি ? খাই 
মামিমমধয । 
    মামিমমধয খাওয়াই ভামলা। হবরাট খরমচর বযাপার। স্বাস্থয নষ্ট । পহরমবশ নষ্ট । 
ফনন হসমগ্রট ফনন । 
   হতহন শামটর পমকট ফথমক হস ামরমটর পযামকট ফবর করমলন । ফবনসন এন্ড ফিমজস 
। সত্তর টাকা কমর পযামকট । এই ফকরাহন ভদ্রমলাক ফবতন কত পান ? িাজার হতমনক 
? হতহন খান ফবনসন। ভদ্রমলাজ হনমজই লাইটার হদময় হস ামরট ধহরময় হদমলন। ফসই 
লাইটারও কায়দার লাইটার। যতেণ জ্বমল ততেণ বাজনা বামজ। ভদ্রমলাক বলমলন, 
কাজটা হক হমউমটশন ? বড়ই জহটল কাজ । এই দপ্তমরর সব কাজই জহটল। জহমজমা 
হবষয়-সপহত্তর কাজ। মানুমষর ফকামনা মূলয নাই— জহমর মূলয আমি— বুিমলন হকিু 
? 
    আহম বুিদামরর মমতা মাথা নাড়লাম। 
    এক একটা নামজাহরর কাজ ফদড় বির-দুবির িুমল থামক। 
    নামজাহর বযাপারটা কী ? 
    নামজাহর বুিমলন না ? মমন করুন, আপহন হকিু জহম হকনমলন। যার কাি ফথমক 
হকনমলন সরকাহর ফরকমিথ আমি তার নাম । এখন তার নাম খাহরজ কমর আপনার 
নাম হলখমত িমব। এটাই নামজাহর । 
     একজমনর নাম ফকমট আমরকজমনর নাম হলখমত ফদড় বির লাম  ? 
     ফদড় বির ফতা কম বললাম। মামি মামি দুই-হতন বিরও লাম  । নাম খাহরজ 
করা ফতা সিজ বযাপার না । 
    এটামক সিজ করা যায় না ? 
    কীভামব সিজ করমবন ? 
    সবার নাম খাহরজ কমর হদন । এমক্কবামর লাল কাহল হদময় খাহরজ কমর জহমর মূল 
মাহলমকর নাম হলমখ হদন। 
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    ভদ্রমলাক িতভম্ব  লায় বলমলন, জহমর মূল মাহলক ফক ? 
    হযহন জহম সৃহষ্ট কমরমিন হতহনই মূল মাহলক। 
    সবার নাম ফকমট আল্লাির নাম হলখমত বলমিন ? 
    হজ । 
    আপনার হক ফব্রইন হিমেক্ট ? 
    হকিুটা হিমেক্ট। ফদখুন ভাই সামিব, পৃহথবীর জহম আমরা ভা াভাহ  কমর হনময় 
হনময়হি, নামজাহর করহি। ফজািনা হকন্তু ভা াভাহ  কমর ফনই হন। এমন ফকামনা সরকাহর 
অহেস ফনই ফযখামন ফজািনার নামজাহর করা িয়, একজমনর ফজািনা আমরকজন হকমন 
ফনয়। 
    ভদ্রমলাক আমার কথায় ফতমন অহভভূত িমলন না। পা লমদর মজার মজার কথায় 
ফকউ অহভভূত িয় না, হবরক্ত িয়। হতহন একটা োইল খুলমত খুলমত বলমলন, আপহন 
এখন যান। কাজ করমত হদন। অহেস কামজর জায় া । আড্ডা ফদয়ার জায় া না ।  
    একটা হস ামরট হদন । হস ামরট ফখময় তারপর যাই ।  
    হতহন এমনভামব তাকামলন ফযন এমন অদু্ভত কথা হতহন এই জীবমন ফশামনন হন। 
আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, হস ামরট না ফখময় আহম উিব না। হস ামরট খাব । 
চা খাব। আর ভাই শুনুন, আমার িামত ফকামনা পয়সাকহড় ফনই, আহম ফয মুনহশ 
বদরুহদন তালুকদামরর বাসায় যাব তার জমনয আপ এন্ড িাউন হরকশা ভাড়াও ফদমবন।  
    ভদ্রমলাক ফচাখ বড় বড় কমর তাহকময় আমিন। আহম গুনগুন করহি— হবহধ িা র 
আোঁহখ যহদ হদময়হিল তমব আমার পামন ফকন পহড়ল না...  
    কই ভাই, হদন। হস ামরট হদন ।  
    ভদ্রমলাক হস ামরট পযামকট ফবর করমলন।  
     মুনহশ সামিমবর বাসায় হিকানা সুন্দর কমর একটা কা মজ হলমখ হদন ।  
     উনার হিকানা জাহন না।  
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     না জানমল ফযা াড় করুন। আপহন না জানমলও ফকউ না ফকউ হনশ্চয়ই জামন। 
ফসই সমে আপনার হনমজর হিকানাটাও এক সাইমি হলমখ ফদমবন। সময় ফপমল এক 
োোঁমক চমল যাব। ভাই, আপনার নাম ফতা এখমনা জানলাম না। 
     চুপ থামকন।  
     ধমক ফদমবন না ভাই। পা ল মানুষ। ধমক হদমল মাথা আউলা িময় যায়। কময়কটা 
হশোড়া আনমত বলুন ফতা। হখমদ ফলম মি— ।  
    ফকউ হকিু বলমি না। আমার হদমক তাহকময় আমি। আহম আনহন্দত  লায় বললাম, 
ভূহমকমপর সময় আপনারা ফক ফকাথায় হিমলন ?  
    কথা বলমবন না চা খান ।  
    হশোড়া আনমত বলুন। ঘুমসর পয়সার হশোড়া ফখময় ফদহখ ফকমন লাম  ? আহম 
ফচয়ামর বমস পা ফদালাহচ্ছ। অহেমসর সবাই ফমাটামুহট িতভম্ব দৃহষ্টমত আমামক ফদখমি 
। 
    মুনহশ বদরুহদমনর ফয হিকানা তারা হলমখ হদল ফসই হিকানায় এই নামম ফকউ থামক 
না । ফকামনাহদন হিলও না। ওরা ইচ্ছা কমর একটা বদমাময়হশ কমরমি। তমব ওরা 
এখমনা ফবামি হন— আহমও কচ্ছপ প্রকৃহতর। কচ্ছমপর মমতা যা একবার কামমড় ধহর 
তা আর িহড় না। পূতথ মন্ত্রণালময় আহম একবার না, প্রময়াজমন লেবার যাব। দরকার 
িমল পূতথ মন্ত্রণালময়র বারান্দায় মশাহর খাহটময় রামত ঘুমমাব।   
      সারাদুপুর ফরামদ ফরামদ ঘুরলাম। ক্লাে পহরোে িময় ঘুমমামত ফ লাম 
ফসািরাওয়াদী উদযামন। ভরদুপুমর ঘুমামনার জমনয বাাংলামদশ সরকার ভামলা বযবস্থা 
কমরমিন। ধনযবাদ  ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলামদশ সরকার। পাকথগুমলা ফকান মন্ত্রণালময়র 
অধীমন জানা ফনই | জানা থাকমল ওমদর একটা থযাাংকস ফদয়া ফযত।  ামির হনমচ ফবি 
পাতা। পাহখ িাকমি। এখামন-ওখামন ফপ্রহমকমপ্রহমকারা  ল্প করমি। এরা এখন হকিুটা 
ফবপমরায়া । ভরদুপুর িমলা ফবপমরায়া সময়। ফকউ তামদর ফদখমি হক ফদখমি না তা 
হনময় মাথাবযথা ফনই। সু্কল ফড্রসপরা বাচা বাচা ফমময়মদরও ফদখা যায়। এরা সু্কল োোঁহক 
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হদময় আমস । একটা আইন হক থাকা উহচত না— আিার বির বয়স না িমল ফিমলবেুর 
সমে পামকথ আসমত পারমব না। আইন যারা কমরন তামদর ফিমক এমন এক দুপুমর 
পাকথটা ফদখামত পারমল িমতা।  
      ফসই ফলাক ফমময়হটর  াময়র নানান জায় ায় িাত হদমচ্ছ । ফমময়হট হখলহখল কমর 
িাসমি। চাপা  লায় বলমি,– এ রকম কমরন ফকন ? সুড়সুহড় লাম  ফতা ।  
     ফলাকটা ফিাট সরু কমর বলল, আদর কহর। আদর কহর ।  
     বলমত বলমত ফমময়টামক ফস ফটমন ফকামল বহসময় ফেলল। আহম কহিন  লায় 
ফলাকটামক বললাম, তুই ফক ফর ?  
     ফকামনা ভদ্রমলাকমক তুই বলমল তার আমক্কল গুিুম িময় যায়। কী বলমব ভাবমত 
ভাবমত হমহনটখামনক ফলম  যায় । আহম তামক হকিু ভাবার সুমযা  হদলাম না। হুিার 
হদময় বললাম, এই ফমময় ফক ? তুই এমক চটকাহচ্ছস কযান ফর শুময়ামরর বাচা ? তুই 
চল আমার সমে থানায়। আহম ইমন্টহলমজন্স ব্রামির ফলাক ! ফতামদর মমতা বদমাময়শ 
ধরার জমনয ঘুমমর ভান কমর শুময় থাহক । ফমময়টামক ফকাল ফথমক নামা। নাহমময় উমি 
দাড়া। কামন ধর উি-ফবাস কর । 
    ফমময়টামক ফকাল ফথমক নামামত িমলা না । ফস হনমজই ফনমম পড়ল এবাং কাদার 
উপক্রম করল । ফলাকহট কী ফযন বলমত হ ময় ফথমম ফ ল। তারপর আমার হকিু 
বুিবার আম ই িুমট পাহলময় ফ ল । 
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, এই ফলাক ফক খুোঁহক ? 
    আমার মামা | 
    আপন মামা ? 
    উহু । 
    দূমরর মামা ?  
    হু।   
   পহলন, ঐ ফলাকটার নাম কী ?  
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   পহলন েযাকামস িময় হ ময় বলল, আপহন আমার নাম জামনন ?  
   আহম ফতামার নাহড়-নেত্র জাহন। ওই ফলাকটা ফয বদ তা হক বুিমত পারি ?  
   পহলন ঘাড় বাহকময় রাখল। ফস ফলাকটামক বদ বলমত রাহজ নয়।  
   বুিমল পহলন, ফলাকটা মিা বদ । বদ না িমল ফতামামক ফেমল পাহলময় ফযত না। 
বদরাই হবপমদর সময় বেুমক ফেমল পাহলময় যায়।  
   উহন বদ না ।  
  ফকান ক্লামস পড় ?  
     ক্লাস এইট।  
    এরকম কামরার সমে যহদ আর ফকামনাহদন ফদহখ তািমল কী করব জান ?   
    না।  
    না জানাই ভামলা । যাও, এখন সু্কমল যাও— এখন ফথমক ফতামার উপর আহম লে 
রাখব। একহদন ফতামামদর বাসায় চা ফখমত যাব । 
    আপহন হক ফচমনন আমার-বাসা ? হচহন না হকন্তু তারপমরও যাব। আপহন হক আমার 
মামক সব বমল ফদমবন ? তুহম হনমষধ করমল বলব না। আপহন হক আমার মামক ফচমনন 
? 
   না । 
   পহলন স্বহস্তর হনিঃশ্বাস ফেলল। তার মুখ ফথমক কামলা িায়া সমর যামচ্ছ। ফস 
খাহনকেণ ইতস্তত কমর বলল, আমার মামামক আপহন খারাপ ভাবমিন। উহন হকন্তু 
খারাপ না । 
   তাই নাহক ? 
   উহন খুব অসাধারণ। 
   বমলা কী ? আমার ফতা অসাধারণ মানুষই দরকার। হিক অসাধারণ নয়— পহবত্র 
মানুষ। আহম পহবত্র মানুষমদর একটা হলষ্ট করহি। তুহম হক মমন কমরা ঐ হলমষ্ট তার 
নাম রাখা যায় ? 
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অবশযই যায় । 
     তার কী নাম ? 
    ফরজা মামা। ফরজাউল কহরম। 
    আহম পমকট ফথমক হলষ্ট ফবর কমর হলখলাম— ফরজাউল কহরম। এখন এই পহলন 
ফমময়টামক ফচনা ফচনা লা মি। ফকাথায় ফযন তামক ফদমখহি। তার ভুরু কুোঁচকামনার ভহে 
খুব পহরহচত। পহলন চমল যাবার পর বুিলাম, এই ফমময় আমলয়া খালার নাতহন। 
ফমময়টার মার নাম খুহক। 
    পহলন ফযখামন বমসহিল ফসখামন ফস তার ফপহন্সল বে ফেমল ফ মি। বেটা হেহরময় 
হদময় আসমত একহদন ফযমত িমব ওমদর বাসায়। পহবত্র মানুষ জনাব ফরজাউল কহরম 
সপমকথ তথয সাংগ্রি করমত িমব। 
 
 
 
 
 

পাোঁচ  
     ইয়াকুব আহল সামিমবর মযামনজার মইন খান আজ সুযট পমরমিন। আজ তামক 
আমরা সুন্দর লা মি। বয়স কম লা মি।  লায় লাল রমের টাই। লাল টাইময় 
ভদ্রমলাকমক খুব মাহনময়মি। যারা ফকান হদন টাই পমড় না তারাও এই ভদ্রমলাকমক 
ফদখমল টাইময়র দরদাম করমব। 
    স্নামাহলকুম মইন সামিব ।  
    ওয়ালাইকুম সালাম ।   
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    আপহন ফকামথমক ? ফসই ফয ফ মলন আর ফকামনা ফখাোঁজখবর ফনই– সযার ফখাোঁজ 
কমরন, আহম হকিু বলমত পাহর না। আপনার ফমমসর হিকানায় দুহদন ফলাক পাহিময়হি— 
আপহন ফতা ভাই ফমমস থামকন না। ফকাথায় থামকন ?  
    ইয়াকুব সামিমবর শরীর ফকমন?  
    োি কযানসামরর ফরা ী- তাোঁর আবার শরীর ফকমন থাকমব ? যতই হদন যামচ্ছ 
ততই খারাপ িমচ্ছ বাইমর ফথমক রক্ত ফদয়া িয় শরীমর । আয়রমনর পহরমাণ ফবমড় 
যায়। 
   চলুন ফদখা করা যাক।  
   এখন ফদখা করমত পারমবন না। সযার এখন ঘুমমামচ্ছন। আমার ঘমর এমস বসুন, 
 ল্প-গুজব করুন। ঘুম ভােমল সযামরর কামি হনময় যাব। 
   আহম মযামনজার সামিমবর ঘমর ঢুকলাম। হতহন দরজা বে কমর হদমলন। ফ াপন 
কথা হকিু বলমবন হক না ফক জামন!  
   হিমু সামিব ।  
   হজ ।  
   দুপুমর ফখময়মিন ?  
   হজ না, খাই হন। হিক কমর ফরমখহি দুপুমর আহম এক বােবীর বাসায় খাব। ওর নাম 
রূপা । পুরানা পেমন থামক।  
   সযামরর সমে ফদখা না কমর ফতা ফযমত পারমবন না। এখামনই বরি খাবার বযবস্থা 
কহর।   চাইহনজ ফরসু্টমরন্ট ফথমক খাবার আহনময় ফদই। 
   হজ না। রূপার ওখামন খাব হিক কমর ফরমখহি। ওখামনই ফযমত িমব। 
   হকিুই খামবন না ? 
    না। আপহন ফ াপন কথা আমামক কী বলমত চান বমল ফেলুন। আহম শুনহি। 
    ফ াপন কথা বলমত চাই আপনামক ফক বলল ? 
    দরজা বে করা ফদমখ মমন িমলা । 
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   ও আচ্ছা। না, ফ াপন কথা হকিু ফনই, আপহন এমন ফকউ না যার সমে ফ াপমন 
কথা বলমত িমব। তমব ইময়— হকিু জরুহর কথা অবহশয আমি। 
   বলুন। 
   আপহন বড় ধরমনর একটা সমসযা সৃহষ্ট কমরমিন। 
   কী রকম ? 
   হস ামরট খামবন ? হস ামরট ফদব ? 
    হদন । 
   আহম হস ামরট ধরালাম। মযামনজার সামিব হস ামরট খান না— অনযমক হবহলময় 
ফবড়ান। 
   হিমু সামিব! 
   হজ । 
    আপহন একটা বড় ধরমনর সমসযার সৃহষ্ট কমরমিন। সযামরর কত হবশাল প্রপাহটথ 
আপহন জামনন না। আহম হকিুটা জাহন, পুমরাটা না। প্রপাহটথর ওয়াহরশান িমচ্ছ উনার 
ফমময়। সযামরর শরীমরর অবস্থা যা তামত এই প্রপাহটথর সুষু্ঠ ফলখাপড়া এখনই িময় 
যাওয়া উহচত। হকন্তু সযার হকিুই করমিন না। আপনার জমনযই করমিন না। 
    আমার জমনয করমিন না মামন ? 
   ওই ফয সযামরর ধারণা িময় ফ মি, হনষ্পাপ মানুমষর রক্ত ফপমল ফরা  সারমব। এবাং 
তার হবশ্বাস িময়মি আপহন একজন ফযা াড় কমর আনমবন— 
    ফচষ্টা করহি। যত ফচষ্টাই করুন লাভ হকিু িমব না। হনষ্পাপ মানুমষর রমক্ত োি 
কযানসার সামর এই জাতীয়  াোঁজাখুহরমত আপহন হনশ্চয়ই হবশ্বাস কমরন না। নাহক কমরন 
?  
    হকিুটা কহর। হমরাকল বমল একটা শব্দ হিকশনাহরমত আমি।  
    আচ্ছা, আপহন তািমল হমরাকমল হবশ্বাস কমরন ? 
    হু কহর ।  
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    আপহন মমন কমরন ফয, একজন হনষ্পাপ মানুষ আপহন ধমর আনমত পারমবন এবাং 
সযার সুস্থ িময় উিমবন ?  
      আহম  ম্ভীর ভহেমত বললাম, হনষ্পাপ ফলাক পাওয়াই মুশহকল। তমব ফচষ্টায় 
আহি। ফদহখ কী িয় ।  
     হিমু সামিব! আপহন হক বুিমত পারমিন সযামরর এই হবশাল প্রপাহটথর ওপর অমনক 
ফলাক হনভথর কমর আমি ? সব প্রহতষ্ঠান যামত হিকমমতা চলমত পামর তার জমনয হবহল 
বযবস্থা িওয়া দরকার ।  
     উনামক বমল হবহল বযবস্থা কহরময় রাখুন।  
     উহন তা করমবন না। এইজমনযই আপনার কামি আমামদর অনুমরাধ— আপহন 
সযারমক বুহিময় বলমবন।  
    কী বুহিময় বলব ?  
    হকিু বুহিময় বলমত িমব না। আপহন শুধু বলমবন ফয, হনষ্পাপ মানুষ খুোঁমজ ফবর 
করার দাহয়ত্ব হনমত আপহন অপার । এমত আপনার লাভ িমব।  
    কী লাভ িমব ?  
    মইন খান চুপ কমর ফ মলন। ভদ্রমলাক আমার উপর যমথষ্ট হবরক্ত। একজন অবুি 
হশশুমক ফবািামত ফ মল আমরা ফযমন হবরক্ত িই উহনও ফতমহন িমচ্ছন। আহম  লার 
স্বর নাহমময় বললাম, কী লাভ িমব বলুন ? টাকা-পয়সা পাব ?  
    যহদ চান পামবন।  
    কত টাকা ফদমবন ?  
    মযামনজার সামিব িতাশ ভহে কমর চুপ করমলন। মমন িমচ্ছ হতহন িাল ফিমড় 
হদময়মিন। আহম আবামরা বললাম, কত টাকা ফদমবন তা ফতা বলমলন না।  
    কত টাকা টান আপহন ?  
    আপনারা কত টাকা হদমত পামরন ফসটা জানা থাকমল বা ফসটা সপমকথ আমার 
একটা ধারণা থাকমল চাইমত সুহবধা িমতা। ধরুন, আপনারা মমন মমন হিক কমর 
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ফরমখমিন আমামক এক ফকাহট টাকা ফদমবন, আহম ফবাকার মমতা চাইলাম এক িাজার 
টাকা....  
    এক ফকাহট টাকা ফয কত টাকা ফস সপমকথ আপনার হক ফকামনা ধারণা আমি ? 
এক এর ফপিমন কটা শূনয বসামল এক ফকাহট টাকা িয় আপহন জামনন ?  
    ফরম  যামচ্ছন ফকন ? 
     রা হি না। আপনার ফবাকাহম ফদমখ িাসহি। একজন অসুস্থ মানুষ মরমত বমসমি— 
আপহন তার এিভানমটজ হনমচ্ছন। আপনার লজ্জা িওয়া উহচত । 
    আহম হক ফকামনা এিভানমটজ হনহচ্ছ ? 
    অবশযই। এখমনা ফনন হন, হকন্তু ফনমবন। এক ফবকুবমক ধমর হনময় এমস বলমবন— 
এই হনন আপনার পুণযবান মানুষ। তার শরীর ফথমক দুহতন বযা  রক্ত ফনয়া িমব এবাং 
ফসই রক্ত আপহন হনশ্চয় হবনামূমলয ফদমবন না। হনশ্চয় দাম ফনমবন । ফনমবন না ? 
   িযাোঁ, ফনব । 
   কত ফনমবন ? 
   পহবত্র রমক্তর অমনক দাম মইন সামিব । 
   কত ফসই দাম ফসটাও শুমন রাহখ । 
   আমরকটা হস ামরট হদন। চা খাওয়ান, তারপর বলব। আর শুনুন ভাই, আপহন এত 
রা  করমিন ফকন ? সপহত্ত ভা াভাহ  ফিাক বা না ফিাক আপনার ফতা হকিু যায় আমস 
না। আপহন ফযই মযামনজার আমিন ফসই মযামনজারই থাকমবন। এমন ফতা না ফয, 
আপহন ইয়াকুব আহল সামিমবর ফমময়মক হবময় করমিন । সপহত্ত ভা াভাহ  করমল 
আপনার লাভ আমি। 
   চুপ করুন। 
   আচ্ছা চুপ করলাম। 
   মাইন খান  ম্ভীরমুমখ ফবর িময় ফ মলন। আমার জমনয চা আনমত ফ মলন, এ রকম 
মমন িমলা না। আহম ফচয়ামর পা তুমল আরাম কমর বসলাম । মমন িমচ্ছ অমনকেণ 
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একা একা বমস থাকমত িমব। মযামনজার সামিব এখন আর আমামক সে ফদমবন না। 
আশ্চযথ, মযামনজার সামিব হনমজই ফি িামত ঢুকমলন। 
   হনন হিমু সামিব, আপনার চা। খাহল ফপমট খামবন না— মাখন মাখামনা ফক্রকার 
আমি। ফক্রকার হনন। 
    থযাাংকস । 
   এখন বলুন, পহবত্র রমক্তর দাম কত হিক কমর ফরমখমিন ? 
   অমনক দাম । 
   বুিমত পারহি অমনক দাম । ফসই অমনকটা কত ? 
     আহম শাে  লায় বললাম, ফসটা পহবত্র রক্ত শরীমর ফনবার আম  ইয়াকুব আহল 
সামিবমক বলা িমব। 
    আম  বলমবন না ? 
    উহুোঁ। তমব পহবত্র রক্ত যখন পাওয়া যামব তখন তার সমে টামথস এন্ড কহন্ডশান 
হনময় আলাপ করব । 
   আপহন শুধু ধুরের না— মিাধুরের । 
    আহম িাসলাম । মযামনজার সামিব বলমলন, চা খাওয়া িময়মি ? 
    হজ । 
    তািমল যান, সযামরর সমে ফদখা করুন। সযামরর ঘুম ফভমেমি । আমরকটা কথা, 
সযামরর পামশ সযামরর ফমময় বমস আমি, কামজই কথাবাতথা খুব সাবধামন বলমবন। এমন 
হকিুই বলমবন না যামত মযািাম আপমসট িন। 
   উনামক হক এখন মযািাম িামকন, আম র বার আপা বলহিমলন। 
   িযাোঁ িাহক । দয়া কমর আপহনও িাকমবন। 
   উনার নাম কী ? 
   উনার নাম জানার আপনার দরকার ফনই । 
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   ইয়াকুব আহল সামিব লম্বা িময় শুময় আমিন। তামক একটা সরলমরখার মমতা 
ফদখামচ্ছ। এই ক'হদমন শরীর মমন িয় আমরা খারাপ কমরমি। সব মানুমষর ফভতর এক 
ধরমনর ফজযাহত থামক— ফসই ফজযাহত এখন আর তার মমধয ফনই। তার মাথার কামি 
ফয ফমময়হট বমস আমি তার সমে আমার আম ও ফদখা িময়মি। তমব আজ তামক ফচনা 
যামচ্ছ না। ওইহদন ফদমখহিলাম খহণ্ডতরূমপ, আজ পূণথরূমপ ফদখহি। মাথায় টাওময়ল 
বাধা ফনই। তার মাথাভহতথ চুল ফঢউময়র মমতা ফনমম এমসমি। পাহনর রে কামলা িমল 
ফকমন ফদখাত তা ফমময়হটর চুল ফদখমল হকিুটা অনুমান করা যায়। আহম  ভীর হবময় 
হনময় তার চুমলর হদমক তাহকময় আহি। ইয়াকুব সামিব বলমলন, ফবামসা হিমু। 
     আহম বসলাম হকন্তু ফমময়হটর চুল ফথমক দৃহষ্ট হেহরময় হনমত পারলাম না। ইয়াকুব 
সামিব বলমলন, কাউমক ফপময়ি ? 
    হজ ফপময়হি। ফবশ কটা নাম পাওয়া ফ মি। এখন সু্কহটহন পযথাময় আমি। এমদর 
ফভতর ফথমক সু্কহটহন কমর একজন হসমলক্ট করব। 
    গুি।  
    আপহন আমরা কময়কটা হদন চধযথ ধরুন । 
    চধযথ ধমরই আহি। 
    আপনার স্ত্রীমক হক স্বমে আমরা ফদমখমিন ? 
     তকালই ফদখলাম । রাত হতনটার হদমক । 
    কী বলমলন ? 
    ফসই আম র কথা বলল— পুণযবান মানুমষর রক্ত। আহম তামক বমলহি, ফখাোঁজা িমচ্ছ 
। হশ হ রই পাওয়া যামব। 
   আপহন উনামকই ফকন বমলন না খুোঁমজ ফবর কমর হদমত । বযাপারটা উনার জনয 
হনশ্চয়ই সিজ । 
   আহম ফভমবহিলাম তামক বলব। তামক আমার অমনক হকিুই হজমজ্ঞস করার আমি। 
আহম একটা খাতায় হলহষ্ট কমর ফরমখহি কী কী হজমজ্ঞস করব। মৃতুযর পমরর জ তটা 
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ফকমন ? ফসখানকার দুিঃখ-ফবদনা ফকমন ? হকিুই হজমজ্ঞস করা িয় না। আসমল 
বাস্তমবর জ তটা মানুমষর অধীন। স্বমের জ ৎ মানুমষর অধীন না। স্বমের জ মতর 
হনয়ন্ত্রণ অনয কামরা িামত... 
    উহন খুব আগ্রি হনময় কথা বলমিন । আমার উহচত তার হদমক তাহকময় থাকা। 
হকন্তু আহম বারবারই ফমময়হটর চুমলর হদমক তাকাহচ্ছ। এত সুন্দর চুল কামরার থাকা 
উহচত নয়। এমত মানুমষর দৃহষ্ট তার চুমলর হদমকই যামব। তামক ফকউ ভামলামমতা 
ফদখমব না। 
    হিমু! 
    হজ সযার । 
   ফতামার হমশন ফশষ িমত আর কতহদন লা মব বমল মমন িয় ? 
   ফবহশ িমল এক সপ্তাি। 
   এই এক সপ্তাি হটমক থাকমল িয়— শরীর দ্রুত খারাপ করমি। মৃতুয শরীমরর ফভতর 
ঢুমক পমড়মি। হবনু্দ িময় ঢুমকমি। হবনু্দ ফথমক চতহর িময়মি বৃত্ত। ফসই বৃত্ত এখন 
আমামক ফভতমর ঢুহকময় হনমত শুরু কমরমি। আসমল......  
   আসমল কী ?  
   ইয়াকুব আহল ক্লাে  লায় বলমলন, কী বলমত চাহচ্ছলাম ভুমল ফ হি। 
   সযার, আহম হক এখন উিব ? 
      আচ্ছা যাও। আহম মযামনজারমক বমল হদময়হি, ফতামার যা যা লা মব ওমক বলমব 
। হি উইল ফটক ফকয়ার অব ইট । ফতামার ফবাধিয় সাবথেহণক একটা  াহড় দরকার। 
আহম বমল হদহচ্ছ... 
      াহড়র সযার প্রময়াজন ফনই। 
     অবশযই প্রময়াজন আমি। কত জায় ায় ফযমত িমব। হমতু মা, তুই হিমুর সমে যা।  
মযামনজারমক বমল ফদ । 
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    হমতু উমি দাোঁড়াল। এই ফমময়টার নাম তািমল হমতু। ফবশ সিজ নাম। আহম 
ফভমবহিলাম আমরা কহিন ফকামনা নাম িমব। হপ্রয়াংবদা টাইপ হকিু। 
    আহম এবাং হমতু হসোঁহড় হদময় নামহি। হমতু আমার পামশ পামশ নামমি। হসোঁহড় হদময় 
ওিা বা নামার সময় ফমময়রা কখমনা পাশাপাহশ িাোঁমট না। তারা িয় আম  আম  যায়, 
নয়মতা যায় ফপিমন ফপিমন। 
   হিমু সামিব! 
   হজ মযািাম । 
   হমতু থমমক দাোঁহড়ময় বলল, মযািাম বলমিন ফকন ? 
   মযামনজার সামিব আপনামক মযািাম বলমত বমলমিন। তািাড়া মযািাম বলাটাই ফতা 
ফশাভন। আপনামক হমতু িাকমল আপনার হনশ্চয়ই ভামলা লা মব না । 
   হমতু বলল, আমার চুলগুমলা মমন িয় আপনার খুব পিন্দ িময়মি। বারবার চুমলর 
হদমক তাকাহচ্ছমলন। 
    আপনার চুল খুব সুন্দর। 
    িাত হদময় িুময় ফদখমত চান ? িুময় ফদখমত চাইমল পামরন। হকিু হকিু ফসৌন্দযথ 
আমি যা অনুভব করমত িমল েশথ করমত িয়।  
   িুময় ফদখব ? 
   ফদখুন। এমত আমার অস্বহস্তও লা মব না হকাংবা  া হঘনহঘনও করমব না। কারণ এই 
চুল নকল চুল। আহম মাথায় উই  পমরহি। 
   আহম থমমক দাোঁহড়ময় ফ লাম। নকল চুল িাত হদময় ফদখার ফকামনা আগ্রি ফবাধ 
করহি না। সুন্দর একটা ফমময়, তার মাথার চুলও হনশ্চয়ই সুন্দর। ফস নকল চুল পমরমি 
ফকন ? 
   হিমু সামিব। 
   হজ । 
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    ভূহমকপ িময়হিল হিকই। আম  আম  কীভামব বলমলন ? আপনার ফটকহনকটা কী 
? 
ফকামনা ফটকহনক ফনই। 
    হকিু ফটকহনক হনশ্চয়ই আমি। 
    আহম সিজ  লায় বললাম, হনম্নমেণীর প্রাণী, ফযমন ধরুন, কুকুর ফবড়াল এরা 
ভূহমকমপর বযাপার আম  আম  ফটর পায়। আহমও ফবাধিয় হনম্নমেণীর প্রাণী । 
    হমতু কহিন  লায় বলল, আমার হনমজরও তাই ধারণা। 
    আমামক প্রায় িতভম্ব কমর হমতু ফনমম যামচ্ছ। এবার ফস যামচ্ছ আম  আম , আহম 
ফপিমন ফপিমন । ফমময়মদর ধমথ ফস এখন পালন করমি। 
    মযামনজার সামিব চহব্বশ ঘণ্টার জমনয একটা  াহড়র বযবস্থা কমর হদময়মিন। এহস 
বসামনা ফশভ্রমলট। আ ামী সাতহদন এই  াহড় সারােণ আমার সমে থাকমব।  াহড়র 
ড্রাইভার আমার ফচনা— তার  াহড়র ফভলমভমটর হসটই আহম আগুন হদময় পুহড়ময় 
হদময়হিলাম। ফসই হসট কভারই বদলামনা িময়মি। পুমরা  াহড়র হসট কভার বদলামনা। 
িকিমক কমলা রমের হসট কভামর সুন্দর লা মি । 
   ড্রাইভার ভীতমুমখ বলল, ফকাথায় যাব সযার ? 
   ফযহদমক ইচ্ছা চালামত থাকুন। আহম যখন বলব, স্টপ, তখন শুধু থামমবন। 
   ফযহদমক মন চায় ফসইহদমক চালাব ? 
    হু।  
    হবহমত এবাং ভীত ড্রাইভার  াহড় চালামত শুরু কমরমি। আহম  াহড়র হসমট  া 
এহলময় আরামম প্রায় ঘুহমময় পমড়হি। মমন িমচ্ছ এই জীবনটা  াহড়মত  াহড়মত কাহটময় 
হদমত পারমল মন্দ িমতা না । 
    ড্রাইভার হিক স্বহস্ত পামচ্ছ না। তামক আপহন আপহন কমর বলামতও ফস ফবাধিয় 
খাহনকটা ভড়মক ফ মি। বারবার মাথা ঘুহরময় ফপিমন তাকামচ্ছ। বযাকহভউ হমরর 
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খাহনকেণ নাড়াচাড়া করল। অথথাৎ হমরর এমনভামব ফসট করল ফযন ঘাড় না ঘুহরময়ই 
ফস আমামক ফদখমত পায় । 
    ড্রাইভার সামিব! 
    হজ সযার । 
    আপনার নাম কী ? 
    আমার নাম সযার িামিু। 
      ভামলা। খুব সুন্দর নাম, সামিু িমল ভামলা িমতা তমব িামিুও খারাপ না । 
আম র বার আপনার নাম জানা িয় হন। এবার ফজমন হনলাম । 
     সযার, আমামর তুহম কইরা বলমবন। আর ড্রাইভার সাব বইলা লজ্জা হদমবন না। 
আর আেমনর সামথ হবয়াদহব হকিু করমল মাে হদয়া হদমবন। 
    আচ্ছা হিক আমি, িামিু। ভামলামমতা চালাও । আহম একটু ঘুহমময় হনই। 
   ফয হদমক ইচ্ছা ফসহদমক চালামু সযার ? 
   হু। খানাখন্দ এহড়ময় চালামব। ঘুমমাহচ্ছ ফতা, িিাৎ িাকুহন ফখমল ঘুম ফভমে যামব। 
   হজ আচ্ছা সযার । িামিু  াহড় চালামচ্ছ। আহম ঘুহমময় পড়ার ফচষ্টা করহি। িামিু 
উমদ্দশযহবিীনভামব  াহড় চালামচ্ছ না। আহম জাহন, ফস এখন যামচ্ছ তার বাসার হদমক 
। বাসার খুব কািাকাহি যাবার পর ফস বলমব, এখন ফকাথায় যাব সযার ? তার আম  
বলমব না। এই পৃহথবীমত মানুমষর একমাত্র  েবয তার ঘর।  
    িামিু মৃদু  লায় বলল,  ান হদমু সযার ?  
    ফতামার হনমজর  ান শুনমত ইচ্ছা িমল হদমত পামরা। আমার লা মব না। আহম 
ঘুহমময় পড়লাম। ঘুম ফভমে ফদহখ  াহড় দাহড়ময় আমি। ড্রাইভার িামিু তার হসমট চুপচাপ 
বসা। আমামক তাকামত ফদমখই ফস বলল, এখন ফকান হদমক যামু সযার ?  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, ফতামার বাসা হক খুব কামি ?  
    হজ সযার। সামমনর  হলর দুইটা বাহড়র পমর।  
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    তািমল তুহম বরাং এক কাজ কমরা— বাসা ফথমক একটু ঘুমর আমসা। ফিমলমমময়মদর 
ফদমখ আমসা। ততেমণ আহম একটু ঘুহমময় হনই।  
    িামিু হবহমত ফচামখ তাহকময় আমি।  
   এই পৃহথবীমত সবমচ’ সুন্দর হজহনস কী ? মানুমষর হবহেত ফচাখ। আমার ধারণা, 
সৃহষ্টকতথা মানুমষর হবহেত ফচাখ ফদখমতই সবমচ' পিন্দ কমরন, ফয কারমণ প্রহতহনয়ত 
মানুষমক হবহেত করার ফচষ্টা হতহন চাহলময় যান। যামদর হতহন অপিন্দ কমরন তামদর 
কাি ফথমক হবহমত িবার েমতা ফকমড় ফনন। তারা হকিুমতই হবহমত িয় না।  
    সহতয বাসায় যামু সযার ?  
    িযাোঁ যাও । িামিু চমল ফ মি। আহম আম র মমতাই  া িহড়ময় শুময় আহি। তন্দ্রা 
তন্দ্রা ভাব । শরীর জুমড় আলসয। সেযামবলা রূপার কামি যাবার ইচ্ছা হিল। অমনকহদন 
রূপামক ফদখা িয় হন ।      
     বড় খালুর বাসায়ও যাওয়া দরকার।  
     খুোঁমজ ফবর করা দরকার পূতথ মন্ত্রণালময়র হসহনয়র অযাহসস্টযান্টমক নাম িমলা— 
মুনহশ বদরুহদ্দন তালুকদার।  
     অমনক কাজ। হকন্তু সব কাজ িাহপময় ঘুমামনার কাজটাই আমার কামি প্রধান বমল 
মমন িমচ্ছ। এই  াহড়র জানালার কাচ মমন িয় রহেন। বাইমরর পৃহথবীটা অমনক ফবহশ 
সুন্দর লা মি। চার-পাোঁচটা ফিমলমমময় মজার ফকামনা ফখলা ফখলমি। কী একটা সাদা 
বমলর মমতা হজহনস একজন আমরকজমনর  াময় িুমড় হদমচ্ছ। যার  াময় িুমড় ফদয়া 
িমচ্ছ ফস আনমন্দ হচৎকার করমি। ফয িুমড় মারমি ফসও আনমন্দ হচৎকার করমি। কত 
আনন্দই না এই ভুবমন িড়ামনা। 
     ভামলামমতা তাহকময় ফদহখ ফ াল সাদামমতা হজহনসটা একটা কুকুরিানা। ফস এই 
হবহচত্র ফখলার হকিুই বুিমত পারমি না। তার ফচাখ আতমি নীল িময় আমি। ফস ফজমন 
ফ মি তার কপামল আমি অবধাহরত মৃতুয। ফস অমপো করমি মৃতুযর জমনয। 
    আহম িাত উহচময় ফিমলগুমলামক িাকলাম, এই এই— 
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    ফিমলরা কহিন মুখ কমর এম ামচ্ছ। কুকুরিানাটা একজমনর িামত। িানাটার বুক 
কামামরর িাপমরর মমতা উিানামা করমি। 
   ফতারা এই বাচাটামক আমার কামি হবহক্র করহব ? 
   না।  
   আচ্ছা তািমল চমল যা । হবহক্র করমল আহম হকনব । 
   না, ফবচব না। 
   তািমল চমল যা । 
   ফিমলরা চমল ফ ল। আহম ফদখমত পাহচ্ছ ফখলা আর জমমি না। তারা ফ াল িময় 
আলাপ করমি। মমন িমচ্ছ তামদর মমধয মতপাথথকয ফদখা হদময়মি। একদল হবহক্র 
করমত চায়, একদল চায় না। একটা ফিমল এহ ময় আসমি। তামক মমন িয় 
হনম াহসময়শমনর জনয পািামনা িমচ্ছ— 
কী ফর, হবহক্র করহব ? 
  হু।  
  চাস কত ? 
  পাোঁচ শ' ফটকা । 
  কমাহব না ? 
   না । 
   ফদখ হকিু কমামনা যায় হক না। 
   দমলর অনযরাও এহ ময় আসমি। আসন্ন বযবসার সম্ভাবনায় তারা উল্লহসত । সবার 
ফচাখ চকচক করমি। আহম বললাম, পাোঁচশ টাকা এই কুকুরিানার দাম িয় না তাও 
িয়মতা হকনতাম, হকন্তু ফলজটা কামলা। কামলা ফলমজর কুকুমরর সািস থামক না । 
   এইটা হবমদশী কুত্তা। 
   ফক বলল হবমদশী ? 
   ফদইখযা ফবািা যায়। 
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   ফদমখ ফবািা ফ মলও এত দাম হদয়া হকনব না। কম কত হনহব ? 
   এক পয়সাও কম নাই । 
   ফতারা ফতা বযবসা ভামলা হশমখহিস । 
   আপমন কত হদমবন ? 
   আহম দশ টাকা হদমত পাহর। দশ টাকার এক পয়সা ফবহশ িমলও হনব না। 
ফিমলগুহল মুখ চাওয়া-চাওহয় করমি। ফকাথায় পাচ শ' ফকাথায় দশ! তারা মমন িয় এত 
িতাশ এর আম  কখমনা িয় হন। 
   কী ফর, হদহব দশ টাকায় ? 
   না।  
   তািমল চমল যা। দাোঁহড়ময় আহিস ফকন ? 
   আহম ফচাখ বে কমর আবার শুময় পড়লাম। আহম জাহন এরা যামব না। এরা দশ 
টাকামতই কুকুরটা হবহক্র করমব। আহম একটা পশুর জীবন হকনব দশ টাকায়। 
   কুকুরটা আমার পামশ বমস আমি। মামি মামি মাথা তুমল আমামক ফদখমি। পশুমদর 
ফভতর হক কৃতজ্ঞতামবাধ আমি ? থাকার ফকামনা কারণ ফনই, হকন্তু এ এত নরম ফচামখ 
ফকন আমামক ফদখমি ? আহম বললাম, আয় আয়।  
   ফস লাে হদময় আমার ফকামল উিল। ফকামল উমিই কুণ্ডলী পাহকময় ঘুহমময় পড়ল। 
তার অবমচতন মন বলমি, তার আর ফকামনা ভয় ফনই।  
   কী সুন্দর এই কুকুরিানা! সাদা উমলর বমলর মমতা। ফদখমলই িাত হদময় িুমত ইচ্ছা 
কমর। ফস বড় িমব পমথ পমথ । খাবামরর আশায় ফিামটমলর চারপামশ ঘুরঘুর করমব। 
একহদন ফিামটমলর ফকামনা কমথচারী তার  াময়  রম মাড় ফেমল ফদমব।  
   অমনক অমনক শতাব্দী আম  এই পশু মানুমষর সমে অরণয ফিমড় চমল এমসহিল। 
আজ আর তার অরমণয হেমর যাবার পথ ফনই। তামক আেময়র জমনয অনুসোন কমর 
ফযমত িমব। আধুহনক মানুষ ফসই আেয় আজ আর তামক ফদমব না। কুকুমরর প্রময়াজন 
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তার েুহরময় ফ মি। ফখলার জমনয আজ আর তার কুকুরমবড়ামলর প্রময়াজন ফনই। তার 
আমি কহপউটার।  
    সযার কুত্তা কই পাইমলন ? ড্রাইভার হেমর এমসমি। পান খামচ্ছ। পামনর রমস মুখ 
লাল। িামত কমর একটা পান ফস আমার জমনযও হনময় এমসমি। 
   কুত্তা কই পাইমলন সযার ? 
   হকনলাম । 
   ফনহড় কুত্তা পয়সা হদয়া হকনমনর হজহনস না । 
   ফদখমত সুন্দর। 
   ফদখমত সুন্দর হজহনমসর ফকামনা উব ার নাই। 
   উচমেণীর হেলসহে কমর ড্রাইভার  াহড় স্টাটথ হদল । খুহশ খুহশ  লায় বলল, সযার 
কই যামু ? 
ফসমক্রটাহরময়মট চমলা। ফদহখ মুনহশ বদরুহদ্দনমক পাওয়া যায় হক না। 
   ফসমক্রটাহরময়মট ফঢাকার আমার পাস ফনই। তমব আজ পাস লা মব না। এত দাহম 
 াহড়মক ফকউ আটকায় না। 
    মুনহশ বদরুহদ্দনমক আমজা পাওয়া ফ ল না। তার ফমময় অসুস্থ, ফস নাহক ফমময়মক 
হনময় িাসপাতামল ফ মি। আহম বললাম, এমসহি যখন চা ফখময় যাই। দু’কাপ চা 
আনামনার বযবস্থা করুন। আমার জমনয এক কাপ, আমার কুকুরটার জমনয এক কাপ 
। ফসও চা খায় । 
    অহেমসর সব কটা ফলাক এমনভামব তাকামচ্ছ যামত মমন িয় এরা আজ আমামক 
সিমজ িাড়মব না। দরজা বে কমর শক্ত মার ফদমব। মার হদমল ফদমব— কী আর করা! 
আহম ফবশ আরাম কমরই বসলাম। আমার ফকামল কুকুরিানা। এর একটা নাম ফদয়া 
দরকার। দুই অেমরর নাম । কুকুমরর নাম দুই অেমরর ফবহশ িমল ভামলা লাম  না 
। 
   কই ভাই চাময়র কথা বলমিন ? 
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     আমামক অবাক কমর হদময় একজন সহতয সহতয চাময়র কথা বলল। এরা আমামক 
মারার সািস পামচ্ছ না। মমন িয় হকিুটা ভয়ও পামচ্ছ। অসৎ মানুষ ভীরু প্রকৃহতর 
িয়। 
    চা এমসমি। 
    শুধু চা না। চাময়র সমে হবসহকট। একজন একটা হস ামরটও বাহড়ময় হদল । চা 
ফখমত ফখমত আজমকর ফপ্রাগ্রাম হিক কমর হনলাম— লালবা  থানায় যাব । ফসমকন্ড 
অহেসারমক পাওয়া যায় হক না ফদখব। োমথম মট একমলমুর হময়ামক খুোঁমজ ফবর করব। 
তার ফমময়টা হক হেমর এমসমি ? 
    রূপার সমে কথা বলমত িমব। কথা বলব, নাহক চমল যাব তামদর বাহড়মত ? 
    লালবা  থানার ফসমকন্ড অহেসারমক পাওয়া ফ ল না। হতহন বদহল িময় ফ মিন 
মুন্সী মঞ্জ। লালবা  থানার ওহস সামিব আমামক হচনমত পারমলন। হচনমত না পারার 
ফকামনা কারণ ফনই— হতহন তার থানা িাজমত আমামক এক সপ্তামির মমতা আটমক 
ফরমখহিমলন। আহম ওহস সামিমবর হদমক তাহকময় মধুর ভহেমত বললাম, ঘুস ইদানীাং 
ফকমন আসমি সযার ?  
    ওহস সামিব এই কথায় রা  করমলন না। বরাং আনহন্দত  লায় বলমলন, বসুন। 
আপহন আজকাল করমিন কী ?  
    হকিু করহি না। পহবত্র মানুষ খুোঁজহি। আপনার সোমন ফকামনা পহবত্র মানুষ আমি 
?  
    পহবত্র মানুষ ফখাজার জমনয ফতা ভাই পুহলশ হিপাটথমমন্ট না। আমামদর কাজ 
অপহবত্র মানুষ হনময়। যহদ ফকামনাহদন অপহবত্র মানুমষর প্রময়াজন িয়, আসমবন। সোন 
ফদব। আপনার মাথার ফদাষ এখমনা সামর নাই ?  
    আহম িাসলাম ।  
    বুিমলন হিমু সামিব, িাক্তামরর সমে কথা বমল ওষুধপত্র খান । পীরেহকমরর 
তাহবজ ফনন। ফব্রইন পুমরাপুহর নষ্ট িময় ফ মল হবপমদ পড়মবন । মিা হবপমদ পড়মবন।  
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   সযার উহি ?  
   আচ্ছা যান। আমরকটা উপমদশ শুমন যান— পুহলশ এভময়ি কমর চলমবন। আহম 
আপনামক হচহন বমল ফিমড় হদহচ্ছ— অনযরা ফতা হচনমব না— ফমমর ভতথা বাহনময় ফেলমব। 
টাহক মামির ভতথা। ফখময়মিন কখমনা টাহক মামির ভতথা ? 
    হজ ফখময়হি।  
    ফখমত ভামলা না ? 
    অহত উপামদয় ।  
      দুপুমর ফতমন ফকামনা কাজ না থাকমল বমস থাকুন। টাহক মামির ভতথা হদময় ভাত 
খামবন । স্ত্রীমক বমলহি টাহক মামির ভতথা করমত ।  
     মুরহ  ফখমত ফখমত মুমখ অরুহচ িময়মি ?  
    ওহস সামিব ফিা-ফিা কমর ফিমস উিমলন। আহম উমি পড়লাম। টাহক মামির ভতথা 
খাওয়ার সময় ফনই। 
    আমার ড্রাইভার িামিু আকাশ ফথমক পমড়মি। ফস কল্পনাও করমত পারমি না আহম 
কী কমর রাস্তার একটা েহকমরর সমে বমস ভাত খাহচ্ছ। িামিুমক ফখমত ফিমকহিলাম, 
ফস ঘৃণার সমে প্রস্তাব প্রতযাখান কমর মুখ কামলা কমর  াহড়মত বমস আমি । 
    একমলমুর হময়ার ফমময়টা হেমর এমসমি। ফস খামচ্ছ আমামদর সামথ । ফমময়টা 
হবহচত্র ধরমনর— ভাত িাড়া আর হকিু ফখমত পামর না। কপ কপ কমর শুধু ভাত খায়। 
ভামতর উপর খাহনকটা লবণ হিহটময় হদমত িয়। আর হকিু লাম  না । 
    একমলমুর হময়া । 
    হজ ভাইজান ? 
   এই জীবমন পাপ কী কী কমরি ? 
   প্রমতযক হদমনই ফতা পাপ কহর ভাইজান । মাইনমষর কামি হভো চাই... মাইনমষ 
হবরক্ত িয়। মাইনমষমর হবরক্ত করা মিাপাপ । 
   এই জাতীয় পামপর কথা বলহি না। বড় পাপ । 
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   পামপর ফকামনা বড় ফিাট নাই। ফিাট পাপ, বড় পাপ সবই সমান— । 
   তাই নাহক ? 
   হজ। তার উপমর দুই হকহসমমর পাপ আমি। মমনর পাপ, আর শরীমরর পাপ। ধমরন 
আহম একটা হজহনস চুহর করলাম। এইটা িইল শরীমরর পাপ। চুহর করহি িাত হদয়া। 
আবার ধমরন মমন মমন ভাবলাম চুহর করব। এইটা মমনর পাপ। চুহর না করমলও মমন 
মমন ভাবার কারমণ পাপ িইল। এই পাপও কহিন পাপ । 
   তার মামন হক এই দাোঁড়ামচ্ছ ফয হনপাপ মানুষ পাওয়া যামব না ? 
   দুই একজন আমি। তমব পাওয়া জহটল।  
   ফতামার সোমন আমি ?  
   আমি, আমার সোমন একজন আমি।  
     যহদ দরকার িয় তামক আমার কামি এমন হদমত পারমব ? 
    একমলমুর হময়া হকিুেণ চুপচাপ ফথমক বলল, পারমু। আপমন বলমলই আইনযা 
হদমু। 
    গুি । 
    আহম একমলমুর হময়ার ফমময়টামক বললাম, এই  াহড় চড়হব ? 
    চড়মু । 
    আয় আমার সমে । 
   ফমময় তৎেণাৎ ভামতর থালা ফেমল উমি এমলা।  াহড় ফদমখ তার ফচাখ কপামল উমি 
ফ ল । 
   এই  াহড় আেমনর ? ই। আপাতত আমার । যা ওি । 
   বাপজানমর লইয়া উিুম। আইজ আহম আর বাপজান  াহড়ত কইরা হভো করুম । 
   এটা মন্দ না ।  
   আহম িামিুমক বললাম, িামিু  াহড়মত ফতল আমি ?  
   হজ সযার আমি। 
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   এরা দুইজন আজ  াহড়মত কমর হভো করমব। তুহম এমদর হভো করমত হনময় যাও 
। 
   িামিু তাহকময় আমি। মমন িমচ্ছ তার ফিাটখামটা িাটথ অযাটামকর মমতা িময়মি। 
কপাল ঘামমি। ফস েীণ  লায় বলল,  াহড়মত বইসযা হভো করব ? 
    হু। গ্রামম আহম েহকরমদর ফঘাড়ায় চমড় হভো করমত ফদমখহি। ফঘাড়ায় চমড় যহদ 
হভো করা যায়  াহড়মতও করা যায়। রাত নটা পযথে তুহম এমদর হনময় ঘুরমব, তারপর 
চমল আসমব আমামদর ফমমসর সামমন, হিক সামমন ফয গ্রীন োমমথহস ফসখামন । 
   হজ আচ্ছা সযার । 
   মুখ এরকম কমর ফরমখি ফকন িামিু ? না, এইটা হনয়া হচহেত আর হকিু না। 
   হচো করমব না। মমন সািস রাখ িামিু। 
   হজ আচ্ছা, সািস রাখব। 
   মুখ কামলা কমর িামিু  াহড় স্টাটথ হদল। ফিাট ফমময়টা হখলহখল কমর িাসমি। এত 
সুন্দর িাহস অমনক হদন শুহন হন। 
 
 
 

িয়  
     রূপা ঘুম-ঘুম  লায় বলল, িযামলা।  
     আহম বললাম, ফকমন আি রূপা ? 
     ফস জবাব হদল না। চুপ কমর রইল। আহম আবার বললাম, ফকমন আি রূপা ? 
    রূপার ফিাট্ট কমর শ্বাস ফনবার শব্দ শুনলাম। তারপর পহরষ্কার  লায় বলল, ভামলা 
আহি। 
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    ঘুম-ঘুম  লায় কথা বলি ফকন ? 
    ঘুমমাহচ্ছলাম। ঘুম ফভমে ফটহলমোন ধমরহি, এই জমনযই ঘুম-ঘুম  লায় কথা । 
    আজ এত সকাল-সকাল শুময় পড়মল ফয ? মাত্র দশটা বামজ ।  
    আমার জ্বর, এই জমনযই সকাল-সকাল শুময় পমড়হি।  
    জ্বর। তািমল ফকন বলমল, আহম ভামলা আহি ?  
    ভুল িময়মি, েমা কমর দাও। 
    আহম ফিমস ফেললাম। রূপা িাসমি না। এমহনমত ফস খুব িামস। হকন্তু ফটহলমোমন 
আহম তামক কখমনা িাসমত শুহন হন। 
   রূপা! 
   শুনহি। 
   ফতামার জমনয একটা উপিার পাহিময়হি। হকিুেমণর মমধয আমার ড্রাইভার উপহস্থত 
িমব। 
   ফতামার ড্রাইভার মামন ? 
   হকিুহদমনর জমনয একটা  াহড় এবাং ড্রাইভার ফপময়হি। 
   শুমন সুখী িলাম। 
   উপিার ফপময় আমরা সুখী িমব। উপিারটা িমলা একটা কুকুরিানা। 
   ফতামার কামি আহম হক কুকুরিানা ফকামনাহদন ফচময়হি ? 
   না।  
   তািমল এই রাতদুপুমর কুকুরিানা পািাবার অথথ কী ? 
   রূপা, তুহম হক রা  করমল ? 
   না, রা  কহর হন, তার সমেই রা  করা চমল ফয রাম র অথথ ফবামি। রা , অহভমান, 
ঘৃণা, ভামলাবাসা এর ফকামনা মূলয ফতামার কামি ফনই। কামজই আহম ফতামার উপর 
রা  করা ফিমড়হি। শুধু রা  না, অহভমান ঘৃণা, ভামলাবাসা ফকামনা হকিুই আর ফতামার 
জমনয ফনই। 
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    ফতামার জুর হক খুব ফবহশ ? 
    ফকন, আমার কথাগুমলা হক প্রলামপর মমতা লা মি ? 
    না। খুব স্বাভাহবক লা মি, এই জমনযই হজমজ্ঞস করহি। ফতামার জ্বর কত ? 
   এক শ দুই পময়ন্ট োইভ । 
   অমনক জ্বর। যাও শুময় থাক । 
   আহম শুময়ই আহি। কথা বলহি শুময় শুময় । 
   আর কথা বলমত িমব না, হবোম কমরা। 
   রূপা তীক্ষ্ণ  লায় বলল, আমার হবোম হনময় ফতামামক ভাবমত িমব না। তুহম ফতামার 
হনমজর হবোম হনময় ভামবা। আজকাল কী করি জানমত পাহর ? 
    হকিুই করহি না। ঘুমর ফবড়াহচ্ছ বলমত পামরা। 
    হমথযা কথা বলি ফকন ? আহম ফতা যতদূর জাহন তুহম পহবত্র রক্ত খুোঁমজ ফবড়াচ্ছ। 
   ও আচ্ছা, িযা, হিকই বমলি। 
    ফপময়ি ? 
    উহু । তমব ফপময় যাব। 
   ফতামামক একটা কথা বহল, খুব মন হদময় ফশান— তুহম ফকামনা একজন ভামলা 
সাইহকয়াহিষ্টমক ফতামার হবখযাত মাথাটা ফদখাও। প্রময়াজন িমল শক হিটমমন্ট করাও, 
নয়মতা হকিুহদমনর মমধযই ফদখা যামব পুমরাপুহর হদ ম্বর িময় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি এবাং 
িাহেক কনমিামলর ফচষ্টা করি। 
   ফতামার জ্বর কহদন ধমর ? 
   এই তথয জানার ফতামার হক ফকামনা প্রময়াজন আমি ? 
   না।  
   তািমল ফকন হজমজ্ঞস করমল ? 
   কথার হপমি কথা বলার জনয । 
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   কথার হপমি কথা বলার জনয আর বযস্ত িমত িমব না। আহম ফটহলমোন নাহমময় 
রাখহি। 
   এক ফসমকন্ড। একটা জরুহর কথা ফতামামক বলা িয় হন। কথাটা িমচ্ছ— 
কুকুরিানাটার একটা নাম আমি। আহমই নামটা হদময়হি। তুহম যহদ নতুন নাম হদমত 
চাও, ফদমব। আর নতুন নাম খুোঁমজ না ফপমল আমারটা ফরমখ হদমত পামরা। বলব নামটা 
? 
   বমলা।  
    ফমময় কুকুর ফতা, কামজই আহম নাম ফরমখহি কিাবতী। আদর কমর তুহম ওমক 
কিাও িাকমত পার। কিা িাকমলই ফস কান খাড়া কমর। 
    রূপা খট কমর ফটহলমোন নাহমময় রাখল। গ্রীন োমমথহসর ফিমলটা হবরক্ত মুমখ বলল, 
কথা ফশষ িময়মি ? এতেণ ফকউ ফটহলমোমন কথা বমল ? কত জরুরী কল আসমত 
পামর......  
    আহম িাসলাম । ফিমলহট আমরা হবরক্ত িমলা । আহম বললাম, ভাই, আমরকটা কল 
করমত িমব। ভয়ানক জরুহর। না করমলই নয়। কুহড় হমহনমটর ফবহশ এক ফসমকন্ডও 
কথা বলব না। 
   আপহন হক িাট্টা করমিন ? 
   না, িাট্টা করহি না। 
   আহম এখন ফদাকান বে কমর বাসায় যাব । যাত্রাবাহড়মত থাহক, আর ফদহর করমল 
বাস পাব না। 
   বামসর জমনয হচো করমত িমব না। আমার  াহড় আমি।  াহড় ফপৌমি ফদমব। 
    াহড় আমি ? 
   অবশযই  াহড় আমি। এহস বসামনা  াহড় । 
   ফকন এইসব চাল মামরন ? 
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   তার কথার জবাব ফদয়ার আম ই আমার  াহড় এমস উপহস্থত িমলা। গ্রীন োমমথহসর 
ফিমল ফচাখ বড় বড় কমর তাকামচ্ছ। আহম বললাম, ভাই, করব একটা ফটহলমোন ? 
   করুন। আমরকটা কথা বমল রাহখ– এর মমধয যহদ আপনার  াহড়র কখমনা দরকার 
িয়— ফিমলমমময় হনময় হচহড়য়াখানায় যামবন বা এই জাতীয় হকিু— তািমল আমামক 
বলমবন ।  াহড় এখন আর ফকামনা সমসযা না।  
   ফটহলমোন করলাম বড় খালার বাসায়। বড় খালা ফটহলমোন ধরমলন। বড় খালা, 
স্নামাহলকুম। 
   ফক, হিমু ? 
   হজ ।  
   িারামজাদা, জুহতময় আহম ফতার হবষদাত ভােব । কী িময়মি খালা ? 
   ফতার এত বড় সািস! হেচমকল ফকাথাকার! 
   খালা, আহম হকিুই বুিমত পারহি না বমল অস্বহস্ত ফবাধ করহি— বযাপারটা কী ? 
    ালা াহল করার আম  বযাখযা কমরা ফকন  ালা াহল করি। 
   তুই হক এর মমধয ফতার খালুর অহেমস হ ময়হিহল ? 
    হু।  
    অহেমস হ ময় তামক বমলহিস ফয ফস পুণযবান ফলাক ? 
    হজ খালা । আহম একটা হলষ্ট কমরহি। হলমষ্ট তার নাম আমি। 
    ফতার কথা শুমন ঐ  াধা পুণযবান সাজার ফচষ্টা করমি। আমামদর এই বাহড় ফস 
এহতমখানা বানামনার জমনয হদময় হদমত চায়। 
    বমলা কী! 
    এত কমষ্টর পয়সার বাহড়, এটা নাহক িমব এহতমখানা! এহতমখানা আহম তার পািা 
হদময় ঢুকাময় ফদব। 
    খালা, হেজ, আমরকটু ভদ্র ভাষা বযবিার কমরা। 
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    িারামজাদা, ভদ্র ভাষা আবার কী ফর ?  াধা পুণযবান সামজ। উহকলমমাক্তার হনময় 
বাসায় উপহস্থত। আহম ভাবলাম কী না কী, পমর শুহন এই বযাপার। আমামক ফিমক 
বমল— সুরমা, তুহম হকন্তু সােী। সােী আহম বুিাময় হদময়হি । 
    মারধর কমরি ? 
    ইয়ারহক কহরস না হিমু। ইয়ারহক ভামলা লা মি না। 
    খালুজানমক দাও। কথা বহল । 
    ওমক ফদব ফকামথমক ? ও হক বাসায় আমি ? জুহতময় ফবর কমর হদময়হি না ? 
সযামন্ডল-ফপটা কমরহি। 
    েঞ্জ সযামন্ডল, না চামড়া ? 
   িারামজাদা, রহসকতা কহরস না । ফতামকও জুতা-ফপটা করব। 
   খালুজানমক কখন বাহড় ফথমক ফবর করমল ? আজ ? 
   িযাোঁ, সেযামবলা । উহকল-ফমাক্তার সব হনময় ফদৌড়ামত ফদৌড়ামত ঘর ফথমক ফবর 
িময়মি। ফমাক্তার বযাটা োইল হনময় হুড়মুড় কমর রাস্তায়  হড়ময় পমড়মি। 
   তুহম হক সহতয সহতয সযামন্ডল-ফপটা কমরি ? 
   অবশযই। 
   রাহখ খালা ? 
   ফশান হিমু,  াধাটার সমে ফতার যহদ ফদখা িয় তািমল  াধামক বলহব ফস ফযন আর 
হত্রসীমানায় না আমস... 
     হজ আচ্ছা, আহম বলব। তমব বলার দরকার িমব বমল মমন িয় না। 
    কত বড় সািস! আমার জহম, আমার বাহড় ফস দান কমর হদমচ্ছ, আর আমামক 
বলমি সােী িমত মদ ফখময় ফখময় মাথার বারটা ফবমজ ফ মি ফসই ফখয়াল ফনই। 
    খুব খামচ্ছন বুহি ? 
    অহেমস হ ময়হিহল, হকিু ফটর পাস হন ? রাত-হদন ফতা ওর উপরই আমি।  াধার 
চাকহরও চমল ফ মি। 
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    বমলা কী! 
    অমনক আম ই যাওয়া উহচত হিল । 
    আমামক ফটহলমোন িাড়মত িমলা না। আপনা আপহন লাইন ফকমট ফ ল। আহম 
েযাকামস ভহেমত িাসার ফচষ্টা করলাম। ভামলা যন্ত্রণায় পড়া ফ মি। আমার ধারণা, ফমমস 
হেমর ফদখব বড় খালু বমস আমিন। আমার ইনটুযশন তাই বলমি। হকিুহদন পাহলময় 
থাকার জমনয আমার আস্তানা সমবথাত্তম। গ্রীন োমমথহসর ফিমলটামক  াহড়মত তুমল হদময় 
দু’পযামকট িানহিল হস ামরট হকনলাম। বড় খালুর এই িমচ্ছ ব্রযান্ড। আমার ধারণা, 
ফমমস পা ফদয়ামাত্র বড় খালু বলমবন, হিমু, হস ামরট এমন ফদ। 
    ফমমস হেরলাম । 
    আমার ঘমরর দরজা ফখালা। ঘর অেকার । খামটর উপর ফকউ একজন শুময় 
আমি। আহম ঘমর ঢুকলাম। পাঞ্জাহবর পমকট ফথমক হস ামরমটর পযামকট ফবর করমত 
করমত বললাম, বড় খালু, আপনার হস ামরট । িানহিল। 
    বড় খালু জড়ামনা  লায় বলমলন, থযাাংকস। ফতার এখামন দু-একহদন থাকব । 
অসুহবধা আমি ? 
     আমার ফকামনা অসুহবধা ফনই। আপহন থাকমত পারমবন হকনা ফক জামন। 
হনমজর বাহড় িাড়া অনয ফয ফকামনা জায় ায় আহম থাকমত পাহর। হনমজর বাহড় িাড়া 
অনয ফয ফকামনা জায় াই আমার জমনয স্ব থ– হদ ফিমভন ! 
    হকিু ফখময়মিন ? 
    না । 
   চলুন আমার সমে। ফিামটমলর খাবার ফখমত অসুহবধা ফনই ফতা ? 
   না । 
     বড় খালু উমি দাোঁহড়ময়মিন, তমব দাোঁড়ামনার ভহে হশহথল । ফবািাই যামচ্ছ প্রচুর 
মদযপান কমরমিন। মুখ ফথমক ভকভক কমর কুৎহসত  ে আসমি। কথাবাতথা পুমরা 
এমলামমমলা । 
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    হিমু! 
    হজ । 
    ফতার এই ফমমসর মযামনজার এমসহিল । ফতার নাহক আজই ফমস ফিমড় ফদবার 
কথা ? 
    হু। 
   আহম হরমকাময়স্ট কমর আর এক সপ্তাি টাইম এেমটনশান কমরহি। 
   ভামলা কমরমিন। 
   এক সপ্তাি পর যহদ ফবর কমর ফদয়, দুজন একসমেই ফবর িময় যাব। কী বহলস ? 
   ফসটা মন্দ িমব না। 
   শীতকাল িওয়ায় মুশহকল িময়মি।  রমকাল িমল পামকথর ফবহিমত আরাম কমর 
ঘুমামনা ফযত। 
   হু।  
   তুই শুধু হুোঁ িা করহিস ফকন ? কথা বল। হব িযাহপ । বুিহল হিমু, ফতার এই যন্ত্রণা 
কমর খুমল হদময়মিন। একজন এমস তাস ফখলার জনয ইনভাইট করমলন । 
   ভামলা ফতা । 
   ফতামদর এখামন কামজর ফমময়টা ফয আমি, কী ফযন তার নাম ? 
   ময়নার মা ? 
   আমর ধুৎ! ময়না িমলা তার ফমময়র নাম। ওর হনমজর নাম কী ? 
   নাম জাহন না খালু। 
   মমন পমড়মি, ওর নাম িমলা কইতরী। সুন্দর না নামটা ? 
   িযাোঁ, সুন্দর। 
   কইতরী আমামক চা এমন হদল । অমনকেণ  ল্প করলাম কইতরীর সমে । 
অসাধারণ মহিলা ।  হরব ঘমর জমেমি বমল ফস িময়মি হি। বড়মলামকর ঘমর ফখময় 
 াময় পমড় যামচ্ছন। ফবতাল অবস্থা। 
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   বড় খালু, বহম-টহম িমব না ফতা ? 
   তুই হক পা ল-টা ল িময় ফ হল ? আহম হক এযামমচার ? আহম িলাম প্রমেশনাল 
পানকারী।     আমার হকিুই িমব না। 
    না িমলই ভামলা । 
    বুিহল হিমু, ঐ কইতরী ফমময়টামক আমার পিন্দ িময়মি। I like him. 
   Him না বড় খালু, her. 
    হিকই বমলহিস, her, I like her, Exceptional lady. 
   তাই নাহক ?  
    ফতার খালামক একটা হশো ফদওয়ার জমনয কইতরীমক হবময় কমর ফেলমল ফকমন 
িয় ? তািমল ফতার খালা সমামজ মুখ ফদখামত পারমব না। উহচত হশো িমব। সবাই 
বলমব— হিিঃ হিিঃ! হি হবময় কমর ফেমলমি। ফিা-ফিা-ফিা । হি-হিহি। 
    আপনার অবস্থা ফতা কাহিল বমল মমন িমচ্ছ। 
    ফতার খালার অবস্থা আমরা কাহিল কমর ফেলব। এমকবামর কাহিমলক্ট কমর ফদব। 
কাহিল-কাহিলার-কাহিমলক্ট, তখন ফস বুিমব িাউ ফমহন রাইস, িাউ ফমহন ফপহি। হি-
হি-হি। 
    আহম দীঘথহনিঃশ্বাস ফেললাম। ভামলা যন্ত্রণায় পড়া ফ ল । 
    হিমু! 
    হজ । 
   একটা কী ফয জরুহর কথা ফতামক বলা দরকার, মমন পড়মি না। ের মটন । 
   মমন পড়মল বলমবন । 
   খুবই জরুহর বযাপার। এখামন দাোঁড়া। দাোঁড়ামল মমন পড়মব। 
    মাতাল মানুমষর কামি সবই জরুহর। তারা অহত তুচ্ছ বযাপারমক আকামশ ফতামল। 
আহম বড় খালুমক হনময় দাোঁহড়ময় আহি। তার হকিু মমন পড়মি না। 
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    দাোঁহড়ময় থাকমল মমন পড়মব না। বরাং আমরা িাোঁহট । িাোঁটমল ফব্রইন বাকুহন খামব, 
তামত যহদ মমন আমস। 
    এটা মন্দ না । 
    তামক হনময় ফিামটমল ফঢাকার আম  হকিুেণ িাোঁটলাম । হতহন িাোঁটার সময় ইমচ্ছ 
কমর ফবহশ ফবহশ মাথা িাকামলন— তামতও লাভ িমলা না । 
    ফিামটমল ফখমত বমস তার মমন পমড় ফ ল। আনহন্দত  লায় বলমলন, মমন পমড়মি। 
আমলয়া এমসহিল ফতার কামি। হচমনহিস ফতা ? সপমকথ ফতার খালা িয়। তার ফবামনর 
ফমময়টামক হনময় এমসহিস– খুহক নাম। পরীর মমতা ফমময়। 
    কী জমনয এমসহিমলন ? 
    খুহকর বড় ফমময়টামক তারা খুোঁমজ পামচ্ছ না। দুহদন িমলা বাসা ফথমক উধাও ! ফতার 
কামি এমসমি, তুই যহদ হকিু বলমত পাহরস ? 
    আহম কী কমর বলব ? 
    আহমও ফসই কথাই ওমদর বললাম। আহম বললাম— হিমু বলমব কী কমর ? ও হক 
হিমটকহটভ ব্রামির ফলাক ? আমলয়া হকিুমতই মানমব না। আমলয়ার ধারণা, তুই ফচাখ 
বে কমর হকিুেণ ধযান করমলই বলমত পারহব ফমময়টা ফকাথায় আমি। িা-িা-িা । 
   ফমময়টার নাম হক পহলন ? 
   হু। তুই হচহনস নাহক ? 
   হচহন । 
   ধযান কমর বলমত পারহব ফমময়টা ফকাথায় ? 
   না। ধযান কী কমর করমত িয় জাহন না। 
   খুব ইহজ। আহম ফতামক হশহখময় ফদব। প্রথমম ঘরটা অেকার করহব। তারপর 
পদ্মাসন িময় বসহব। খাহল  া। সবমচ’ ভামলা িয় সপূণথ নগ্ন িময় বসমল... ফচাখ 
পুমরাপুহর বেও না, ফখালাও না... 
   বড় খালু খুব আগ্রি হনময় ধযামনর ফকৌশল বলমিন। আহম শুনহি।  
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   ধযান করমল সব পাওয়া যায় ফর হিমু, সব পাওয়া যায়। ধযান কর ।  
   ধযান। ধযান করব! ফরসু্টমরমন্ট ধযান সম্ভব না। বাসায় হেমরই করব।  
   ফরসু্টমরমন্টও সম্ভব। এই দযাখ আহম করহি। আমামক ফদমখ হশমখ ফন । 
   হতহন উমি দাোঁহড়ময় ফচাখ বে কমর ধযান করমত লা মলন। এবাং হত্রশ ফসমকমন্ডর 
মাথায় কাটা তাল ামির মমতা ফমমিমত পমড় ফ মলন। উিমলন না। ওিার অবস্থা ফনই। 
হতহন ঘুহমময় পমড়মিন। 
 
 
 
 

সাত  
    আকাশ ফমঘলা িময়হিল ৷ শীতকামল আকামশ ফমঘ মানায় না। শীমতর আকামশ 
থাকমব িকিমক ফরাদ। আহম িাইমকামটথর সামমনর রাস্তা হদময় িাোঁটহি। আকামশর হদমক 
তাহকময় িাোঁটহি বমলই একজমনর  াময় হুমহড় ফখময় পড়লাম । আহম লহজ্জত িময় হকিু 
বলার আম ই হতহন বলমলন, মাে কমর হদময়হি।  
    আকামশর হদমক তাহকময় ফয মন-খারাপ ভাবটা িময়হিল— ভদ্রমলামকর এক কথায় 
ফসই মন-খারাপ ভাব দূর িময় ফ ল। ইমচ্ছ করমি িাত ধমর ভদ্রমলাকমক ফকামনা চাময়র 
ফদাকামন হনময় যাই । খাহনকেণ তার সমে  ল্প কহর। ভদ্রমলাক আমামক ফসই সুমযা ও 
হদমলন না।  ম্ভীর  লায় বলমলন, আহম অমনকেণ ফথমকই ফদখহি আপহন আকামশর 
হদমক তাহকময় িাোঁটমিন। সব হিকিাক ফতা ?  
    হজ, সব হিকিাক । আমার বাবা হরটায়ার করার পর হিক আপনার মমতা আকামশর 
হদমক তাহকময় িাোঁটা অভযাস করমলন । েুটপামত িাটমলও একটা কথা হিল— উহন 
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রাস্তাও পার িমতন আকামশর হদমক তাহকময় ।  ত বৎসর রাস্তা পার িবার সময় 
অযাহেমিন্ট কমরন। একটা িাক এমস তামক চযাপ্টা কমর ফরমখ চমল যায় । অমনকহদন 
পর আবার আপনামক ফদখলাম আকামশর হদমক তাহকময় িাোঁটমত । এই অভযাস দূর 
করুন।  
    হজ আচ্ছা, করব।  
    পথ চলমবন ফচাখ ফখালা ফরমখ।  
    ফচাখ ফখালা রাখমল মমনর ফচাখ বে িময় যায়।  
   মমনর ফচাখ বে থাকাই ভামলা। আপনামক ফক ফযন িাকমি। ওই ফদখুন  াহড় ?  
   আহম এগুলাম  াহড়র হদমক ।  াহড়মত হযহন বমস আমি তামক হচনমত পারহি না। 
হবমদশী মহিলা মমন িয়— তুরস্ক-টুরস্ক িমব। অস্বাভাহবক লম্বা টানা টানা ফচাখ। কাচা 
িলুমদর মমতা  াময়র রে । লালমচ চুল । ফবারকা পরা। তমব ফবারকার ফভতর ফথমক 
মুখ ফবর িময় আমি। কামলা ফবারকার কারমণই ফবাধিয় তরুণীমক এমন অস্বাভাহবক 
রূপবতী লা মি। ভদ্রমহিলার সমে ফকান ভাষায় কথা বলব ? ইাংমরহজ ? সবথনাশ 
িময়মি— মমন মমন বাাংলা ফথমক ইাংমরহজ অনুবাদ কমর কথা বলা— শাহস্তর মমতা। 
    হিমু সামিব । 
     ইময়স মযািাম । 
     কী করমিন ? 
     হকিু করহি না। 
     উমি আসুন। 
     আহম ড্রাইভামরর পামশ বসমত ফ লাম, ভদ্রমহিলা ইশারা করমলন তার সমে বসমত 
। আপহন হক আমামক হচনমত পারমিন না ? আহম হমতু । 
     আমার মুখ িাোঁ িময় ফ ল। এই ফমময় ফয শুধু হনমজর ফচিারা পামে ফেমলমি তাই 
না—  লার স্বরও পামেমি। ভাহর স্বর। ইাংমরহজমত এমকই ফবাধিয় বমল ‘িাসহক ভময়স’ 
। 
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     হিমু সামিব! 
     হজ । 
    আহম ফয আপনার ফপিমন োই লাহ ময় ফরমখহি ফসটা হক জামনন ? 
    হজ না, জাহন না। 
     োই আমি। োইময়র কাজ িমচ্ছ— আপনার হক্রয়াকমথ লে রাখা এবাং আমামক 
হরমপাটথ করা। 
    ফস হক হিকমমতা হরমপাটথ করমি ? 
    হুোঁ করমি। 
    হমতু মুমখর উপর ফবারকা ফেমল হদল ।  াহড় হমরপুমরর রাস্তা ধমর উমড় চলমি। 
বযস্ত রাস্তা। এমন বযস্ত রাস্তায় িমড়র  হতমত  াহড় চালামত সািস লাম । ড্রাইভামরর 
মমন িয় ফসই সািমসর হকহিৎ অভাব আমি। তার কপামল হবনু্দ হবনু্দ ঘাম, ঘনঘন 
কাশমি। আহম বললাম, আমরা ফকাথায় যাহচ্ছ ? 
    হমতু বলল, ফকাথাও যাহচ্ছ না। ঘুরহি। অকারমণ ফঘারার অভযাস শুধু আপনার 
থাকমব, অনয কামরার থাকমব না এটা মমন করা হিক না। আপনার ফচময়ও অমনক 
হবহচত্র মানুষ থাকমত পামর। 
    অবশযই পামর । 
   আমার োই আপনার সম্বমে কী বলল জানমত চান ? 
   হজ না। আমার ফকৌতুিল কম। 
   আমার ফকৌতুিল কম না। আমার ফকৌতুিল অমনক ফবহশ– আহম এখন আপনার 
নাহড়নেত্র জাহন । িাসমবন না। 
     আহম হক একটা হস ামরট ধরামত পাহর ? 
     পামরন । 
     আহম হস ামরট ধরলাম। হমতু বলল, আপনার এই হবহচত্র জীবনযাপমনর উমদশয 
কী ? 
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     ফকামনা উমদ্দশয ফনই। অল্প ক'হদমনর জমনয পৃহথবীমত এমসহি, হনমজর মমতা কমর 
বাস করমত চাই । 
     আপহন হবময় কমরন হন ? 
     হজ না । 
     করমবন না ? 
     বুিমত পারহি না। 
     কামক হবময় করমবন ? রূপামক ? 
    আহম আবামরা িাসলাম । হমতু কহিন  লায় বলল, িাসমবন না। প্রশ্ন হজমজ্ঞস 
কমরহি, জবাব হদন। 
    জানা থাকমল জবাব হদতাম । জবাব জানা ফনই। 
    আপহন ফদমশর বাইমর কখমনা হ ময়মিন ? 
    হজ না । 
    ফযমত চান ? 
    আহম চুপ কমর রইলাম। হমতু বলল, চুপ কমর থাকমবন না। এই প্রমশ্নর জবাব 
হনশ্চয়ই আপনার জানা আমি– যহদ ফযমত চান আমামক বলুন, আহম আপনামক সারা 
পৃহথবী ঘুহরময় ফদখাব। মরুভূহম ফদখমবন— তুন্দ্রা অিল ফদখমবন । 
    শতথ কী ? হকমসর শতথ ? 
    অকারমণ হনশ্চয়ই আপহন আমামক এই সুমযা  হদমচ্ছন না। শতথ হনশ্চয়ই আমি। 
ফসই শতথটা কী ? 
    আমারও খুব ঘুরমত ইমচ্ছ কমর। একা একা ঘুরমত ভামলা লাম  না । একজন সেী 
দরকার। 
    পািারাদার ? 
    পািারাদার না, সেী। বেু। আপনামক আমার পিন্দ িময়মি। আমার ফকামনা বেু 
ফনই। বাবার মৃতুযর পর আহম একা িময় যাব। 
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    আপনার বাবা মারা যামবন না— আহম পহবত্র মানুষ খুোঁমজ ফপময়হি। 
     ফসই পহবত্র মানুষহট ফক ? 
     আমি একজন । 
     ফস হক রূপা ? 
     িযাোঁ রূপা। কী কমর ধরমলন ? 
     ইনটুযশন েমতা শুধু ফয আপনারই প্রবল তাই না— আমারও প্রবল । 
     তাই ফতা ফদখহি। 
    আপহন একবার বমলহিমলন আপনার এক পহরহচত ফলাক আমি ফয িারামনা মানুমষর 
সোন হদমত পামর। 
     িযাোঁ বমলহিলাম— চানখারপুমল থামক— কহরম। 
     তার কামি আমামক হনময় চলুন ফতা । 
     এখন যামবন ? 
     িযাোঁ এখন যাব। তার েমতা কী ফদখব। যহদ ফস সহতয হকিু পামর তািমল... 
     তািমল কী ? 
     আমার একজন িারামনা মানুষ আমি। তামক খুোঁমজ পাওয়া যায় হক না ফদখব । 
     চলুন যাই।  
 
     কহরম তার িাপড়ার ঘর ফথমক ফবর িময় আনমন্দ দাত ফবর কমর ফেলল— আমর, 
হিমু ভাইজান আেমন ? 
     ফকমন আহিস ? 
     ভামলা আহি। আেমনর ফদায়া। 
     বযবসাপাহত ফকমন িমচ্ছ ? 
     বযবসা নাই বলমলই িয়। কনমটমক একটা কাম করলাম— পুলা িারাইয়া ফ হিল 
। পাচ িাজার ফটকা কনমটক। বাইর কইরা হদলাম— এর পমর আর ফটকা ফদয় না। 
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চইন্দবার ফ হি। ফকামনাবামর ফদয় পিাশ, ফকামনাবামর কুহড়.... ফশমষ এমন  াইল 
হদহি— বলহি— িারাহমর বাচা, ফতার মামর আহম... 
     চুপ চুপ। 
      িহর ভাইজান, িহর। হমসমটক িইমি— আপমনর সামথ ফমময়মিমল আমি হখয়াল 
নাই। ফবারকা পরা খালাম্মা— মাে কইরা হদমবন। ফিাটমলামকর জাত— মুমখর ভাষার 
নাই হিক...। 
     আহম হমতুর হদমক তাকালাম। ফবারকার োোঁক হদময় একদৃহষ্টমত ফস তাহকময় আমি 
কহরমমর হদমক । হকিুই বলমি না। আহম বললাম, একটা ফমময় িাহরময় ফ মি। পহলন 
নাম । তার ফপনহসল বেটা আমার সমে আমি। ফমময়টা ফকাথায় আমি বল । 
     বােটা ফদন ফদহি আমার িামত । 
     আহম ফপনহসল বে তার িামত হদলাম। বে িামত হনময়ই কহরম হেহরময় হদময় 
হবরস  লায় বলল, িারাইমি কই! এই ফমময় তার মার সামথই আমি। ফমময় ইশকুমল 
পমড়। তার  ামল ফপাড়া    দা  আমি। ভাইজান, হিক বলহি না ? 
    িযাোঁ, হিক বমলি। 
   হমতু বলল, ফপনহসল বে িামত হনময়ই বুমি ফেলমলন ? 
   ফজ।  
   কীভামব ? 
   কীভামব এইটা ফতা খালাম্মা জাহন না। আল্লািপাক একটা েমতা হদমি। এই েমতা 
ফবইচা খাই । 
    আমার একটা ফলাক খুোঁমজ হদমত পারমবন ? 
    ফজ পারব। অবশযই পারব। তয় খালাম্মা কনমটমক কাম করব । ফটকা পুরাটা 
হদমবন এিভান্স। কাম করমত না পারমল  লায় ইটার মালা হদয়া কামন ধইরা শিমর 
চক্কর ফদওয়াইমবন । কহরমমর এক কথা। যার ফখাজ চান— তার নাম হদমবন, বযবিারী 
হজহনস হদমবন। িহব থাকমল িহব হদমবন। বাহক আল্লাির ইচ্ছা।  
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    আচ্ছা, আহম আসব। 
     াহড়মত উিমত উিমত বললাম, ফলাকটামক হক আপনার হবশ্বাস িময়মি ?  
    হমতু বলল, আপনার িয় ? 
     িযাোঁ িয়। এই েমতা তার আমি। কীভামব এই েমতা তার িময়মি আহম জাহন 
না। তমব িময়মি। ফস আপনার িারামনা মানুষ খুোঁমজ ফদমব। তমব...।  
    তমব কী ? 
   ফয িাহরময় ফ মি তামক িাহরময় ফযমত ফদয়াই ভামলা। িারামনা মানুষমক খুোঁমজ ফবর 
করমত ফনই। 
      হমতু ফবাধিয় কাোঁদমি। ফবারকায় মুখ ঢাকা বমল বুিমত পারহি না। তমব তার 
শরীর ফকোঁমপ ফকোঁমপ উিমি। 
     হমতু আমামক আমার ফমসবাহড়র সামমন নাহমময় হদল। মুমখর উপর ফথমক 
ফবারকার পদথা উহিময় বলল, আপহন যহদ আমার প্রস্তামব রাজী থামকন তািমল আর 
িারামনা মানুষ খুোঁজব না। আপহন হক রাহজ ?  
     আহম বললাম, না।  
     না ফকন ? আপনার আকষথণী েমতা প্রবল। রূপার ফচময় প্রবল। আমামক এর 
বাইমর থাকমতই িমব ।  
     ফকন ?  
     আমার উপর এই িমলা আমদশ ।  
     কার আমদশ ?  
     আমার বাবার। হতহন আমার হনয়হত হনধথারণ কমর হদময়মিন। হমতু যাই।  
     হমতু জবাব হদল না। 
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আট  
      আপনার নাম হক মুনশী বদরুহদ্দন তালুকদার?  
      হজ।       
      ভামলা আমিন ? 
      মুনহশ বদরুহদ্দন জবাব হদমলন না, দরজা ধমর দাোঁহড়ময় রইমলন। মমন িমচ্ছ 
আমামক ফভতমর ঢুকমত ফদয়ার তাোঁর ফকামনা আগ্রি ফনই। আমার সমে কথাবাতথাও 
চালামত চামচ্ছন না। তাল ামির মমতা লম্বা একজন মানুষ। ফরা া। ক্লাে ক্লাে ফচিারা। 
নামমর সমে মুনহশ থাকার কারমণ েীণ সমন্দি থামক, িয়মতা তার দাহড় আমি। 
ভদ্রমলামকর দাহড় ফনই। আহম বললাম, আপনার সমে কথা বলমত পাহর ? 
     ফকন ? 
     এমহন । হকিুেণ কথা বলব ? ফকামনা কারণ ফনই। 
     জহমজমা সাংক্রাে ফকামনা কাজ ? 
     না। আহম আপনামক ফবহশেণ হবরক্ত করব না। হকিুেণ কথা বমল চমল যাব । 
আপনার হিকানা ফবর করমত আমার খুব কষ্ট িময়মি। অহেস ফথমক মাহলবাম র একটা 
হিকানা হদময়হিল– ফদখা ফ ল ভুল হিকানা। 
     শুধু শুধু আমার সমে কথা বলমত চান ফকন ? 
     শুমনহি আপহন ঘুস খান না। কামজই আপনার সমে ফদখা করার আগ্রি ফবাধ 
করহি। 
     ঘুস ফতা অমনমকই খায় না। 
     তাও হিক । সবার নাম হিকানা জাহন না। জানমল সবার সমেই ফদখা করতাম | 
     ফকন ? 
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     বারবার ফকন ফকন হজমজ্ঞস করমবন না ফতা ভাই— একটু বসমত হদন। 
     আমার ফমময় খুব অসুস্থ । আপহন আমরকহদন আসুন। 
     তার কী অসুখ ? 
     বুমক বযথা । 
    আজই বুমক বযথা করমি, না অমনকহদমনর ফরা  ? 
    অমনকহদমনর অসুখ । 
    আহম শারীহরক বযথা কমামত পাহর। ফমময়টার কামি আমামক হনময় চলুন। 
    মুনহশ বদরুহদমনর মুমখর মাাংসমপহশ সামানযতমও হশহথল িমলা না। ফবািাই যামচ্ছ 
এ কহিন ফলাক । দরজা ধমর দাোঁহড়ময় আমি ফয দাোঁহড়ময়ই আমি। এক মুিূমতথর জমনযও 
দরজা ফথমক িাত সরায় হন। আহম িাল ফিমড় হদময় বললাম, আচ্ছা ভাই যাই। 
আমরকহদন আসে। 
    হসোঁহড় হদময় প্রায় ফনমম ফ হি, তখন বদরুহদন িাকমলন, আসুন । 
    আহম ঘমর ঢুকলাম। একজন সৎ মানুমষর বসার ঘর ফযমন িওয়া উহচত, ঘরহট 
ফতমন। এক ফকানায় কময়কটা কামির ফচয়ার, অনয ফকানায় বড় ফচৌহক । অসুস্থ ফমময়হট 
এই ফচৌহকমতই শুময় আমি। ১৪-১৫ বির বয়স । মায়া-মায়া মুখ । িাত-পা এহলময় 
শুময় আমি। তার শ্বাসকষ্ট িমচ্ছ। বযথায় ফিাোঁট নীল । এই অবস্থায়ও ফস আগ্রি হনময় 
আমামক ফদখমি। আহম িাসলাম । ফসও িাসার ফচষ্টা করল। আহম সিজ  লায় বললাম, 
ফমময়টার মা ফকাথায় ? 
      ফদমশর বাহড়মত। ফবতন যা পাই তামত েযাহমহল হনময় ঢাকায় থাকা যায় না। আহম 
একটা ঘর সাবমলট হনময় একা থাহক । 
     এই ফমময়হট হক আপনার সমে থামক ? 
     এমক হচহকৎসার জমনয হনময় এমসহিলাম। 
     হচহকৎসা িমচ্ছ ? 
     বদরুহদন চুপ কমর রইমলন। আহম বললাম, আপনার ফমময়র নাম কী ? 
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     ওর নাম কুসুম। 
     আহম বমস আহি একটা ফচয়ামর। বদরুহদমনর িামত একটা গ্রাস এবাং চামচ । 
গ্রামস সম্ভবত শরবত জাতীয় হকিু আমি। হতহন চামমচ কমর ফমময়র মুমখ শরবত ফদয়ার 
ফচষ্টা করমিন। ফমময়টা শরবত ফখমত চামচ্ছ না। আহম বললাম, ভাই শুনুন, আপনার 
ফমময়টার মমন িয় খুব কষ্ট িমচ্ছ। আমার সমে  াহড় আমি— চলুন ফমময়টামক 
িাসপাতামল হনময় যাই। 
     না।  
     না ফকন ? 
     আহম কামরা দয়া ফনই না । 
     দয়া বলমিন ফকন ? বলুন সািাযয । 
     আহম কামরার সািাযযও ফনই না। 
     শুনুন ভাই— এই পৃহথবীমত ফবোঁমচ থাকমত িমল সািাযয হনমত িয় এবাং সাহাযয 
করয়র্ হে।  Give and take. 
     আহম আপনামক হচহন না, জাহন না— ফকন আপহন খামাখা হবরক্ত করমিন ?  
     ফমময়টা কষ্ট পামচ্ছ, আপহন তার কষ্ট কমাবার ফচষ্টা করমবন না ? 
     আহম আমার সাধযমমতা কমরহি। ফযটা আমার সামধযর বাইমর ফসটা আহম করব 
না । 
     বদরুহদন সামিব— সততা একসময় ফরাম র মমতা িময় দাোঁড়ায়। সবসময় ফদখা 
যায় সৎ মানুষরা ভয়ানক অিিারী িয়। এরা হনমজমদরমকই শুধু মানুষ মমন কমর, 
অনযমদর কমর না। আপহন হনমজ ফযমন কামরার সািাযয ফনন না— আহম হনহশ্চত, আপহন 
কাউমক সািাযযও কমরন না। কমরমিন, কাউমক ফকামনা সািাযয ? 
      আহম আমার হনমজর মমতা থাহক । 
      হনমজর মমতা থাকার জমনয ফতা আপনামক পৃহথবীমত পািামনা িয় হন। 
      আপহন ফক ? 
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     আমার নাম হিমু। বাইমর িাণ্ডা আমি। ফমময়টামক একটা  রম কাপড় পরান । 
আমরা তামক ভামলা ফকামনা ফকামনা হক্লহনমক হনময় যাব। আবার যহদ না বমলন— 
হতনতলা ফথমক ধাক্কা হদময় হনমচ ফেমল ফদব। 
     অসুস্থ ফমময়হট তার বাবামক চমমক হদময় হখলহখল কমর ফিমস ফেলল। আহম 
ফমময়হটর হদমক তাহকময় বললাম, কুসুম, তুহম হক আমার সমে িাসপাতামল যামব ? 
     হু।  
     ফতামার বযথা হক এখন একটু কমমমি ? 
     হুোঁ। আপহন ফক ? 
    আমার নাম হিমু। ভামলা নাম হিমালয়। 
    ফমময়হট আবামরা ফিমস উিল। মমন িমচ্ছ ফস অহত অল্পমতই ফিমস ফেমল। 
    বদরুহদন  ম্ভীর  লায় বলমলন, িাসপাতামল কুসুমমক হনময় লাভ িমব না। ওর 
একটা অপামরশন দরকার। িাক্তাররা বলমিন এই অপামরশন এখামন িয় না।  আম  
কখমনা িয় হন। 
   আম  িয় হন বমল ফকামনাহদন িমব না তা ফতা না। এবার িমব। ফমময়টার  রম 
কাপড় ফনই ? 
     বদরুহদন লাল রমের একটা সুময়টার ফবর কমর আনমলন । ফমময়টা আনহন্দত 
মুমখ চুল আোঁচড়ামচ্ছ। মমন িমচ্ছ ফস ফকাথাও ফবড়ামত যাবার প্রস্তুহত হনমচ্ছ । 
     তামক একটা হক্লহনমক ভহতথ কহরময় হদলাম। বড় হক্লহনক বমলই ফবাধিয় শুধু 
টাকারই ফখলা ৷ ভহতথ করাবার সময়ই সাতহদমনর টাকা এিভান্স হদমত িয় । এই সমে 
িাক্তার এবাং ওষুমধর হবল বাবদ ফদড় িাজার টাকা । 
    পমকমট আমি দুটা কুহড় টাকার ফনাট । একটা পাোঁচ টাকার ফনাট। দ্রুত টাকার 
ফযা াড় করমত িমব। জরুহর সমময়র একমাত্র ভরসা িমচ্ছ রূপা । ফটহলমোমন তামক 
পাওয়া ফ মল িয় । হক্লহনমকর হরহসপশান ফথমক ফটহলমোন করমত িমলও এিভান্স 
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টাকা হদমত িয়। শিমরর ফভতর প্রহত কল পাট টাকা । মানুমষর ফরা  হনময় বযবসা 
কত প্রকার ও কী কী িমত পামর তা হক্লহনকওয়ালামদর মমতা ভামলা ফকউ জামন না। 
     িযামলা রূপা ? 
     হু। 
     কুকুরিানাটা ফয পাহিময়হিলাম ফস ফকমন আমি ? 
     ভামলা আমি। 
     পিন্দ িময়মি ফতা ? 
     িযাোঁ, পিন্দ িময়মি। খুব পিন্দ িময়মি। এটা হকন্তু ফনহড় কুকুর না। হবমদশী কুকুর— 
পুিল। 
    শুমন আনহন্দত িলাম। এখন তুহম দয়া কমর একটা কাজ কমরা— কুকুমরর দাম 
বাবদ চার িাজার টাকা পাহিময় দাও । আহম ফলাক পািাহচ্ছ। 
     ফলাক পািামত িমব না। তুহম ফকাথায় আি বমলা— আহম হনমজই টাকা হনময় 
আসহি। অমনকহদন ফতামামক ফদহখ না। 
    আহম হক্লহনমকর নাম বললাম। রূপা ফটহলমোন নাহমময় রাখল। রূপার এখামন 
আসমত আসমতও আধ ঘণ্টার মমতা লা মব । এই োোঁমক আহম সটমক পড়ব । রূপার 
সমে ফদখা করমত চাই না। 
    কুসুমমর জায় া িময়মি রুম নাম্বার ৮-এ । ফবশ বড় রুম। হটহভ পযথে আমি। 
কুসুম তার শরীমরর তীব্র বযথা অগ্রািয কমর তার ফকহবমনর সাজসজ্জা ফদখমি। তার 
ফচামখ  ভীর হবময় । 
    িাক্তার সামিব বযথা কমামনার ইনমজকশন হদময়মিন । িাক্তার সামিমবর মুখ 
শুকমনা। মমন িমচ্ছ ইচ্ছার হবরুমে হতহন ইনমজকশনটা হদমলন। আহম বললাম, ফরা ী 
ফকমন ফদখমিন িাক্তার সামিব ?  
    হতহন রসকষিীন  লায় বলমলন, বাইমর আসুন, বলহি।  
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    আমরা বারান্দায় এমস দাোঁড়ালাম। িাক্তার সামিব ক্লাে  লায় বলমলন, আপনারা 
লষ্ট ফকইস হনময় এমসমিন । এই ফমময়র বাচার ফকামনা আশা ফনই। এর িাটথ পুমরাপুহর 
িযামমজি। এ ফয কীভামব ফবোঁমচ আমি ফসটাই একটা রিসয ।  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, জ তটাই রিসযময় িাক্তার সামিব। তমব 
আপনামক একটা উপমদশ ফদই। লস্ট ফকইস ধমর হনময় ফকামনা ফরা ীর হচহকৎসা 
করমবন না। হচহকৎসকরা হচহকৎসা শুরু করমবন gain case ধমর, 'lost case’ ধয়র 
না।  
    ফভমবহিলাম আমার কথায় িাক্তার রা  করমবন । হতহন রা  করমলন না। হচহেত 
মুমখ আবার ফমময়হটর কামি হেমর ফ মলন।  
      আহম ফমাটামুহট হনহশ্চত ফবাধ করহি। এই ফমময়হটমক হনময় হচোর হকিু ফনই। 
রূপা চমল আসমি। যা করার ফস-ই করমব। টাকা না হদময় হক্লহনক ফিমড় যাহচ্ছ - এটা 
হক্লহনমকর ফলাকজন পিন্দ করমি না । একজন এমস টাকা ফদমব— এই সতয হবশ্বাস 
করমত তারা প্রস্তুত নয়। মযামনজার জাতীয় এক ভদ্রমলাক বলমলন, আপহন বসুন নামর 
ভাই। চা পাহন খান। উহন আসমল চমল যামবন। আহম বললাম, আমার কথার উপর 
ভরসা িমচ্ছ না ? 
      হিিঃ হিিঃ কী বমলন, ভরসা িমব না ফকন ? 
     জাহমন হিমসমব একজন ফরা ী ফতা আমিই। টাকা -পয়সা হনময় আপনামদর সমে 

 । মামলা িামমলা িমল ইনমজকশন হদময় ফরা ী ফমমর ফেলমবন । ফ ল েুহরময়
হিসহমস।  
     আপহন অমানুমষর মমতা কথা বলমিন। আপহন ফতা একজন হক্রহমনাল।  
     হিক বমলমিন। এখন দয়া কমর অনুমহত হদন— আমামক মুলী ঞ্জ ফযমত িমব । 
মুসী মঞ্জর ওহস সামিমবর কামি ধরা হদমত িমব। ফযমত পাহর ?  
     ফকউ জবাব হদল না।  
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     িাসপাতামলর ফ মটর কামি মুনহশ বদরুহদন দাোঁহড়ময় । হতহন আমামক ফদখমলন। 
হকিু বলমলন না। মুখ হেহরময় হনমলন। মমন িমচ্ছ হতহন আমামক পিন্দ করমিন না। 
 
 
 
 

নে  
     ফমািাম্মদ রজব ফখান্দকার থানায় হিমলন না। থানার ফভতমরই তার ফকায়াটথার । 
ফ লাম ফকায়াটথামর। আশিা হিল হতহন আমামক হচনমত পারমবন না। অল্প হকিুেমণর 
পহরচয় । না পাবারই কথা। পুহলশমদর মৃহত দুবথল িয়। হকন্তু হতহন আমামক হচনমলন, 
আনহন্দত  লায় বলমলন– আমর হদ ফগ্রট হিমুবাবু।  
    হচনমত ফপমরমিন ?  
    হচনব না মামন ? মাথা কাহমময়  তথ বাহনময় বমস হিমলন । আহম ধমর হনময় এলাম। 
এরপমরও হচনব না ? এখন করমিন কী ?  
    হকিু না।  
    িণ্টন চাহলময় যামচ্ছন? শিরজুমড় িাোঁটািাহটর বদঅভযাস আমি এখমনা ?  
     কময়কহদন িমলা িাোঁটহি না।  াহড় কমর ঘুরহি— ।  
      াহড়!  াহড় ফকাথায় ফপমলন ? ফচারাই মাল ?  
     ফচারাই মাল না।  
     অবশযই ফচারাই মাল। ঢাকা শিমর যত  াহড় আমি সব েযাকমাহনর  াহড় । তারপর 
বলুন হিমু সামিব— আমার কামি কী জমনয ?  
     আপহন ফকমন আমিন ফদখমত এমসহি সযার ।  
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     ভামলা আহি। সুমখ আহি। হমরপুমর জহম হকমনহি।  
     ঘুস খাওয়া ধমরমিন ?  
     অবশযই ধমরহি। সকাল হবকাল সেযা হতন ফবলা খাহচ্ছ। কী হিক কমরহি জামনন— 
আ ামী পাচ বির খাব। তারপর তওবা করব । বযস, আর না। বাহক জীবন আল্লাি-
ফখাদার নাম হনময় পার কমর ফদব। পাোঁচ বিমরর অপরাধ হতহন েমা করমবন। কারণ 
হতহন িমচ্ছন রিমানুর রহিম। কত কহিন অপরাধ েমা কমর ফদন– ঘুস ফতা ফসই 
তুলনায় হকিুই না।  
     সযার, আপনার কামি কলম আমি ?  
     কলম কী জমনয ? 
     পহবত্র মানুষমদর একটা হলষ্ট কমরহিলাম। ফসখামন আপনার নাম হিল— নামটা 
ফকমট ফদব। 
     পহবত্র মানুষমদর হলস্ট ? 
     হু । 
     নতুন ফকামনা পা লাহম ? 
     হু।  
     গুি । ফভহর গুি । দু-একটা পা ল-িা ল সাংসামর না থাকমল ভামলা লাম  না। 
হিমুবাবু! 
     হজ সযার ? 
     রামত আমার সমে খাওয়াদাওয়া করমবন। একজন একটা রুই মাি হদময় ফ মি, 
আট ফকহজ ওজন । নদীর ফেশ মাি। ফপালাওময়র চামলর ভাত করমত বমলহি। 
ফপালাওময়র চামলর ভাত, কা হজ ফলবু আর মামির ফপহট। ফদহখ মাি কত ফখমত পামরন 
। মাি ফখমত পামরন ফতা ? 
    হজ সযার, পাহর। 
    এখন সহতয কমর বলুন। আসমলই হক পহবত্র মানুমষর হলস্ট আমি ? 
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    আমি।  
      মুন্সী ঞ্জ এমসমিন আমার বযাপামর ফখাজখবর করবার জমনয ? 
      হজ । 
      হিমু সামিব, পহবত্র মানুমষর বযাপারটা মাথা ফথমক ফিমড় ফেলুন। এটা পামবন 
না। আহম একজন পহবত্র মানুষমক জানতাম— আমার হপতা। অহত পহবত্র। সু্কলহশেক 
হিমলন— মধুর বযবিার। মানুমষর দুিঃখ-কষ্ট ফদখমল হস্থর থাকমত পারমতন না। ফলামক 
বলত তামক ফদখমল হদনটা ভামলা যায়। ফসই ফলাক কী করত জামনন ? তার কাজ 
হিল— কামজর ফমময়মদর ফপ্র মনন্ট কমর ফেলা । চারটা কামজর ফমময় আমামদর বাসায় 
পর পর ফপ্র মনন্ট িময়মি। আমার মা এমদর টাকা-পয়সা হদময় গ্রামম পার কমর হদমতন। 
আর শুধু কাোঁদমতন... । বুিমলন হিমু সামিব, পহবত্র মানুষ না িময় সাধারণ মানুষ 
িওয়াই ভামলা। 
     রামত ওহস সামিমবর বাসায় ফখমত ফ লাম । শাক, িাল আর হিমমর তরকাহর। 
অবাক িময় বললাম, রুই মামির ফপহট ফকাথায় ? আট ফকহজ রুই ? 
    ওহস সামিব িাসমত িাসমত বলমলন, রুই মামির ফপহট পাব ফকাথায় ? ফবতন যা 
পাই তা হদময় আট ফকহজ রুই একটাই ফকনা যামব। শুধু রুই মাি হকনমল িমব ? 
    রুই মামির কথাটা বলমলন ফয ? 
    একজন একটা রুই মাি হদমত এমসহিল । িাত কচমল বলল, সযার আট ফকহজ 
ওজন। এখন িারামজাদামক আটবার কামন ধমর ওি -ফবা স কহরময় হবমদয় কমরহি।  
   হমরপুমর জহম হকমনমিন ?  
   হকমনহি। মা মারা ফ মিন। মার জমনয কবমরর জায় া হকমনহি।  
   আপহন তািমল বদলান হন ওহস সামিব।  

 বদলাব ফকন ? আহম হক গুইসাপ ফয েমণ েমণ রে বদলাব ? আহম িলাম হ ময় 
মানুষ। ফখমত পারমিন হিমু ?  
   হজ সযার, পারহি ফখমত, খুব ভামলা িময়মি।  
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   আপনার ভাহবমক একটু বলুন— ফ ষ্টমদর ফস ভামলামন্দ খাওয়ামত পামর না, এই 
জমনয তার মনটা থামক খারাপ। কই, শুমন যাও ফতা......   
   ফঘামটা ফদয়া একজন মহিলা জমড়াসমড়া িময় দরজার পামশ দাড়ামলন। ওহস সামিব 
বলমলন, লহলতা, এ িমলা হ ময় হিমু। ফিঞ্জারাস ফিমল। এমক ফজল -িাজমত ফরমখ ফদ য়া 
উহচত । এমক সভয সমামজ চলামেরা করমত ফদয়া উহচত না। যাই ফিাক, এ বলমি 
ফতামার রান্না ভামলা িময়মি।   
      লহলতা স্বামীর কথার উত্তমর হেসহেস কমর কী ফযন বলমলন, ওহস সামিব ফিা-
ফিা কমর িাসমত িাসমত বলমলন, খবরদার এইসব কথা বলমব না। এইসব কথা শুনমল 
ফস আবার েট কমর ফতামার নাম পহবত্র মানুষমদর হলমষ্ট তুমল ফেলমব। এ ভয়ির 
ফিমল। হলমষ্ট নাম উমি ফ ল ভয়ির হবপমদ পড়মব  ...ফিামিা-ফিা । িা-িা-িা ।  
     মুন্সী ঞ্জ ফথমক ফেরার সময় ওহস সামিব এক িজন কলা হকমন হদমলন। 
মুন্সী মঞ্জর কলা নাহক হবখযাত।  আহম স্বামী-স্ত্রী দুজমনরই পা িুময় সালাম করলাম। 
পহবত্র মানুষ েশথ করমলও পুণয ।  
    ওহস সামিব আমামক জহড়ময় ধরমলন। স্ত্রীমক িাসমত িাসমত বলমলন, এই 
পা লাটামক একহদন রুই মাি খাওয়ামত িমব । 
 
 
 
 

দশ  
     বড় খালা সাধারণত দশটা বাজার আম ই ঘুহমময় পমড়ন। এখন সামড় এ ারটা 
বামজ। এত রাত পযথে হতহন কখমনাই জাম ন না। আজ ফজম  হিমলন। কহলাংমবল 
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বাজমতই হনমজ দরজা খুলমলন। আহম বললাম, তুহম ফদাতলা ফথমক নামমল ফকন ? 
আর ফলাকজন ফকাথায় ?  
    বড় খালা কাোঁমদা-কাোঁমদা   লায় বলমলন, ফতার খালুজান ফসই ফয হ ময়মি আর 
ফেমর হন। চারহদন িময় ফ মি। ফটহলমোন কমর হন, অহেমসও যায় হন।  
    অহেমস যামব ফকন ? ফসখামন ফতা শুমনহি চাকহর ফনই।  
    চাকহর যাওয়া এত ফসাজা ? ওমক িাড়া অহেস চলমব ? ও একা যত কাজ কমর 
অহেমসর পুমরা স্টাে তা কমর না।  
    তবু অহেমস বমস মদযপান ।  
    অহেমস চা ফখমল ফদাষ িয় না, আর একটু -আধটু ইময় ফখমল ফদাষ িময় ফ ল ?  
    একটু -আধটু না খালা ,  যালন  যালন 
     ...চুপ কর।  
   বড় খালার মুখ কাোঁমদা-কাোঁমদা মমন িয়।   কাোঁদহিমলন। তার পহরবতথন হবময়কর। 
আহম বললাম, খালুজান িাড়াও ফতা ঘমর ফলাকজন হিল। তারা ফকাথায় ?  
     কামজর ফলাকজমনর কথা বলহিস ? সব হবমদয় কমর হদময়হি। অসিয িময়মি।  
    এখন একা থাক ? 
    কী ফবাকার মমতা কথা বলহিস ? ফদাকা আহম পাব ফকাথায় ?  
    রামত ভয় লাম  না ? এত বড় বাহড় একা একা থাক ... 
    ভয় ফতা লা মবই। ভময়র জমনযই ফতা ফজম  হিলাম। দুটা হসিাকহসন ফখময়হি, 
তারপমরও ঘুম আসমি না। 
     আমরা দুটা খাও। আজকাল হসিাকহসমনও ফভজাল । ঘুম আসার বদমল ঘুম চমল 
যায় । 
    রাতদুপুমর োজলাহম কহরস না ফতা । 
    োজলাহম করহি না খালা । আহম হসহরয়াস । আমার মমন িয় না একা একা 
ফতামার এত বড় একটা বাহড়মত থাকা উহচত। ফশমষ ভূত-টুত হকিু একটা ফদমখ 
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বাথরুমম দাত কপাহট ফলম  পমড় থাকমব। খালা, তুহম বরাং ফকামনা আত্মীয়স্বজমনর 
বাসায় চমল যাও । বাহড়মত হবরাট তালা লাহ ময় দাও ।  
     আহম অমনযর বাসায় হ ময় উহি, আর ফতার খালু হেমর এমস ফদখুক বাহড়মত ফকউ 
ফনই, তালা িুলমি। আজগুহব উপমদশ হদমত ফতামক ফক বলমি ? 
    তািমল বরাং এইখামনই থাক, এবাং একা একা থাক। একা একা থাকা অভযাস 
িবারও দরকার আমি। খালুজান ফতামার দশ বিমরর বড়। সবহকিু স্বাভাহবকভামব 
চলমল হতহন হবমদয় িমবন ফতামার দশ বির আম  । খুব কম কমর িমলও ফতামামক 
দশ বির থাকমত িমব একা একা । ফমময়রা আবার শুমনহি পুরুষমদর ফচময় ফবহশহদন 
বাোঁমচ । এমহনমত নাহক শারীহরকভামব দুবথল। বাোঁচার সময় আবার ফবহশহদন বাোঁচমি— 
ফকামনা মামন িয় ? 
    তুই ক্রমা ত আমজবামজ কথা বমল যাহচ্ছস ফকন ? 
    চমল যাব ? 
    চমল যা । 
    আর ধর, িিাৎ যহদ পমথঘামট খালুজামনর ফদখা ফপময় যাই তািমল কী করব ? 
ধমর হনময় আসব ? আহম ফতা পমথ পমথই ঘুহর। আমার জমনয ফদখা পাওয়াটা সিজ । 
   কাউমক আনমত িমব না। হনজ ফথমক এমল আসমব, না এমল নাই । 
     তািমল আহম হবমদয় িই খালা । তুহম দরজা-টরজা লাহ ময় ফজম  বমস থাক । 
     রামত হকিু ফখময়হিস ? 
     ফখময়হি। 
    শুধু মুমখ যাহব ফকন ? িালুয়া ফখময় যা । 
    িালুয়া আহম খাই না। 
    ভামলা িালুয়া। ফপোঁমপর িালুয়া। 
    ফপমপর আবার িালুয়া িয় নাহক ? 
    িয়। ফখমত ফমারব্বার মমতা লাম  । ফতার খালুজান খুব পিন্দ কমর খায়। 
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    তুহম হক এখন রাত ফজম  ফজম  খালুজামনর সব পিমন্দর খাবার বানাও ? 
     াধার মমতা কথা বলহব না। ঘমর ফপমপ হিল। নষ্ট িহচ্ছল, িালুয়া বাহনময় ফরমখ 
হদময়হি— খাহব ? এমন ফদই হপহরমচ কমর ? 
    উহুোঁ, তুহম বরাং পহলহথমনর বযাম  কমর খাহনকটা হদময় দাও । মািরামত হখমদ ফপমল 
তখন ফখময় ফনব । 
    বড় খালা আমামক ফ ট পযথে এহ ময় হদমত এমলন । আহম বললাম, ফতামার যহদ 
একা থাকমত ভয় লাম  তািমল মুখ েুমট বমলা আহম ফথমক যাব । 
    কাউমক থাকমত িমব না। আর তুই হিকই বমলহিস, একা একা থাকার অভযাস ফতা 
করমতই িমব । 
    যাই খালা ? 
    যা। আর ফশান, তুই ফতা পমথ পমথই ঘুহরস। একটু ফচাখকান ফখালা রাহখস । ফতার 
খালুজানমক ফদখমল... 
   অযামরক্ট কমর হনময় আসব ? 
   হনময় আসমত িমব না । লুহকময় লুহকময় ফপিমন ফপিমন যাহব, ফকাথায় থামক ফজমন 
আসহব, তারপর আহম হ ময় ধরব । 
   এটা মন্দ না । খালা যাই । 
   যা। ভামলা কথা, তুই নাহক পহবত্র মানুষ খুোঁমজ ফবড়াহচ্ছস ? 
   ফক বলল ? 
   ফক বমলমি ফখয়াল ফনই। তুই নাহক কী একটা হলষ্ট বাহনময়হিস ? 
     হু।  
     কী করহব পহবত্র মানুষ হদময় ? 
     হচহড়য়াখানায় রাখা যায় হক না ফসই ফচষ্টা করব। পহবত্র মানুষ বলমত ফ মল ফরয়ার 
ফেহসস িময় ফ মি। দুলথভ প্রাণী, চীমনর পাণ্ডার মমতা... 
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     সবসময় সবার সমে রহসকতা কহরস না হিমু। মা-খালামদর সমে রহসকতা করা 
যায় না । 
     আর করব না । পহবত্র মানুষ ফপময়হিস খুোঁমজ ? একটা হপ্রহলহমনাহর হলষ্ট চতহর 
কমরহি। এর মমধয বািাই িমচ্ছ...। ফসহমোইনামল চমল এমসহি...।  
     বড় খালা লহজ্জত  লায় বলমলন, ফতার খালুজামনর নাম হক হলহষ্টমত আমি ? 
     আহম হবহমত িময় বললাম, তুহম হক চাও তার নাম হলহষ্টমত থাকুক ? 
     হু। একজন স্ত্রীর পমেই সম্ভব তার স্বামীমক পুমরাপুহর জানা... আহম তামক যতটুকু 
জাহন তার নাম থাকা উহচত। িাসহিস ফকন ? 
    বড় খালুর নাম হলহস্টমত আমি। এবাং আশ্চমযথর বযাপার কী জামনা, ফতামার নামও 
হলহষ্টমত আমি। 
    সহতয বলহিস ? কা জটা পমকমট আমি। ফদখমত চাও ? 
    না। ফতার কথা হবশ্বাস করহি। এত বড় সম্মান এর আম  আমামক ফকউ ফদয় হন 
ফর হিমু। 
    বড় খালা ফচাখ মুিমত লা মলন। 
    ফমমস হেমর এমসহি। আহম শুময়হি ফমমিমত পাহট ফপমত । খালুজান খামট বমস 
অেকামর ফপমপর িালুয়া খামচ্ছন। 
    আজ একটু শীত পমড়মি। পাহটমত শুময় শীত-শীত লা মি। হিমালময়র গুিায় সাধু-
সন্নযাসীরা ফনাংহট পমর কীভামব থামকন ফক জামন ? ফটকহনকটা তামদর কামি হশমখ এমস 
আমামদর ফদমশর েুটপামতর মানুষগুমলামক হশহখময় হদমত পারমল কাজ িমতা। তারা 
ফপৌষমামসর হনদারুণ শীত িাহসমুমখ পার কমর হদমত পারত। 
    খামটর উপর ফথমক বড় খালু িাকমলন, হিমু! 
    আহম হকিু বললাম না, তমব নড়াচড়া করলাম যামত হতহন বুিমত পামরন আহম 
ফজম  আহি । 
    ফপোঁমপর িালুয়াটা ফতা অসাধারণ িময়মি— ফচমখ ফদখহব ? 
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    না।  
    হজহনসটা পুহষ্টকর। ফপমটর জমনযও ভামলা । 
      আমার ফপট ভামলাই আমি। আহম খান ফপট হিক করুন। 
      ফতার বড় খালার অবস্থা কী ফদখহল ? আমার জমনয খুব বযস্ত ? 
      না।  
      ফস কী! হকিুই বমল হন ? 
      না।  
      মুমখ না বলমলও মমন মমন খুবই বযস্ত। ফপোঁমপর িালুয়া-টালুয়া বানামচ্ছ ফদখহিস 
না ? 
      ফপোঁমপ পমচ যাহচ্ছল। িালুয়া বাহনময় হেমজ ফরমখ হদময়মি। 
     এইসব তুই বুিহব না। হবময় কহরস হন ফতা, বুিহব কীভামব ? আহম ফতা বলমত 
ফ মল একটা থািথক্লাস ফলাক । ফসই আমার জমনয তার টান... 
      ঘুমান খালুজান । 
      অসাধারণ একজন মহিলা । 
      আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, অসাধারমণর কী ফদখমলন ? তার ি ড়া করার 
েমতামক যহদ অসাধারণ বমলন তািমল হভন্ন কথা। বাসায় হ ময় ফদহখ হতহন একা, 
কামজর সব কটা মানুষ হবমদয় কমর হদময়মিন।  
      উপমর উপমর ফদমখ তুই হকিু বুিহব না। উপমর উপমর ফদখমল তামক ি ড়ামট 
মমন িমব। হকন্তু বযাপার হভন্ন। শুনহব ? 
      না, ঘুম পামচ্ছ ? 
      ইয়াাং মযান, বারটা বাজমতই ঘুহমময় পড়হব এটা ফকমন কথা। ফশান না— ফতার 
বড় খালা কমর কী, অহববাহিতা যুবতী সব ফমময় রামখ কামজর ফমময় হিমসমব। ফতার 
খালার যুহক্ত িমচ্ছ, এই জাতীয় ফমময়গুমলামক ফকউ রাখমত চায় না। এরা কাজ পায় 
না। ফশষটায় দুষ্ট ফলামকর িামত পমড়। শুনহিস আমার কথা, না ঘুহমময় পমড়হিস ? 
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      শুনহি। 
      তারপর ফতার খালা ফখাোঁজখবর কমর এমদর হবময় ফদয়। প্রচুর খরচপাহত কমর । 
      ফিমল পায় ফকাথায় ? 
      ফযা াড় কমর। টাকা হদময় হকমন ফনয় বলমত পাহরস। কাউমক হরকশা হকমন ফদয়। 
কাউমক পান-হবহড়র ফদাকান হদময় ফদয়... কাউমক চাকহর হদময় ফদয়। এই পযথে আটটা 
ফমময় পার কমরমি। 
      এই বযাপারটা জানতাম না । 
      বাইমর ফথমক হকিুই ফবািা যায় না ফর হিমু। হকিুই ফবািা যায় না। িামবর শক্ত 
ফখাসা ফদমখ ফক বলমব ফভতমর টলটমল পাহন ? তুই এক কাজ কর ফর হিমু, ফতার ঐ 
হলহষ্টমত ফতার খালার নামটা তুমল ফদ...। 
     আচ্ছা ফদব। আপহন ঘুমান । 
     ঘুম আসমি না। 
    বড় খালার কামি ফযমত চান ?  
    তুই হক মমন কহরস যাব ? তুই যা বলহব তাই করব। 
    তািমল ঘুহমময় পডু়ন। 
    একটু আম  না বললাম, ঘুম আসমি না। 
    তািমল উমি শাটথ  াময় হদন। চলুন হদময় আহস । 
    আমামক ফদমখ রাতদুপুমর আবার িইচই শুরু কমর হক না । আল্লাি যা একটা 
ফমজাজ এই মহিলামক হদময়মি। 
    ভয় লা মল থাক । হদমনরমবলায় যাওয়া যামব। 
    বড় খালু উমি বাহত জ্বালামলন। শাটথ  াময় হদমলন। আনহন্দত  লায় বলমলন, রাত 
ফতমন ফবহশ িয় হন, তািাড়া চাোঁদহন পসর রাত । 
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    বড় খালুমক বাহড়মত ফপৌমি হদময় মমন িমলা— এখন আর হনমজর ঘমর হেমর যাবার 
ফকামনা মামন িয় না। বরাং মুনহশ বদরুহদমনর ফমময়টামক ফদমখ আসা যাক । তার 
বযবস্থা কী িময়মি ফজমন আহস। রূপার সমে হনশ্চয়ই ফদখা িমব না। ফস এতেণ বমস 
থাকমব না ।  
    হক্লহনমকর ফ মটর কামি আমার ড্রাইভার সামিু হচহেত মুমখ িাোঁটািাোঁহট করমি। তার 
এতেণ এখামন থাকার কথা না। রাত এ ারটার পর তার িুহট িময় যায়। ফস চমল 
যায় ইয়াকুব আহল সামিমবর বাহড়।  
    িামিু আমামক ফদমখ িুমট এমলা। মমন িমচ্ছ ফস িামত চাোঁদ ফপময়মি।  
    কী বযাপার িামিু ? বাহড় যাও হন ?  
    হ ময়হিলাম সযার আপনার জনয আসহি।  
    বমলা কী বযাপার ?  
      বাহড়মত হ ময় ফদহখ বড় সযামরর অবস্থা খুব খারাপ। িাক্তাররা রক্ত হদমবন হকন্তু 
সযার আপনার আনা রক্ত িাড়া অনয রক্ত হনমবন না। আপনামক সযার সবাই পা মলর 
মমতা খুোঁজমতমি। 
     তাই নাহক ?  
     হজ সযার। মযামনজার সামিব আপনার ফমমস বমস আমিন। সযার ফদহর করমবন না, 
চমলন। এেণ চমলন।  
     এত বযস্ত িমল ফতা চলমব না িামিু। খাহল িামত উপহস্থত িমল ফকামনা লাভ ফনই। 
রক্ত হনময় উপহস্থত িমত িমব। আহম রমক্তর বযবস্থা কহর।  
     যা করার একটু তাড়াতাহড় কমরন সযার । আহম হক্লহনমক ঢুকলাম। লহবমত রূপা 
বমস আমি। শুধু একহটমাত্র ফমময়র কারমণ পুমরা লহব আমলা িময় আমি। মানুমষর 
শরীর িমলা তার মমনর আয়না । 
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     একজন পহবত্র মানুমষর পহবত্রতা তার শরীমর অবশযই পড়মব। ফস িমব আমলার 
মমতা। আমলা ফযমন চারপাশমক আমলাহকত কমর, একজন পহবত্র মানুষও তার 
চারপামশর মানুষমদর আমলাহকত কমর তুলমব। 
     রূপা! 
     রূপা চমমক তাকাল। আহম িালকা  লায় বললাম, তুহম এখমনা হক্লহনমক, বযাপার 
কী ? 
     রূপা হবরক্ত মুমখ বলল, তুহম কী ফয িামমলা চতহর কমরা। বমস না ফথমক আহম 
করব কী ? ফমময়টার ফতা অবস্থা খুব খারাপ। আহম এমস ফদহখ এখন মারা যায়, এখন 
মারা যায় অবস্থা। অহেমজন ফদয়া িমচ্ছ। এত বড় হক্লহনক হকন্তু ফকামনা ফেশাহলস্ট 
িাক্তার ফনই– হকিু ফনই.. 
    তুহম িাক্তার ফযা ামড় ফলম  ফ মল ? 
    এ িাড়া কী করব ? 
    ফযা াড় িময়মি ? 
    িময়মি— িাক্তাররা একটা ফবামিথর মমতা কমরমিন। ফবািথ হমহটাং বহসময়মিন । 
ফমময়টামক মমন িয় ফদমশর বাইমর হনমত িমব । 
    আহম িাসলাম । 
    রূপা রা ী  লায় বলর, িাসি ফকন ? 
    আচ্ছা যাও আর িাসব না। আজ ফয পূহণথমা ফসটা জামনা ? 
    না জাহন না। অমাবসযা-পূহণথমার হিসাব আহম রাহখ না। 
      পূহণথমায় ফতামার সমে জয়মদবপুমরর বাহড়মত যাবার কথা হিল ভুমল ফ ি ? 
      িযাোঁ ভুমল ফ হি। ফতামার ফকামনা কথায় আহম ফকামনা গুরুত্ব ফদই না। রা  করমল 
? 
      না রা  কহর হন। 
     তুহম হক সহতয সহতয জয়মদবপুর ফযমত চাও ? 
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     হু।  
     হু না েষ্ট কমর বমলা । 
     ফযমত চাই । 
     ফমময়টামক মরমণর মুমখামুহখ ফেমল ফরমখা ফতামার সমে ফজািনা ফদখমত যাব ? 
     িযাোঁ। কারণ তুহম এখামন ফথমক হকিু করমত পারমব না। তুহম িাক্তার নও। তুহম 
যা করার কমরি। তারমচময়ও বড় কথা— ফমময়টা ফবোঁমচ যামব। 
     ফতামার ফসই হবখযাত ইনটুু্যশন বলমি ফমময়টা ফবোঁমচ যামব ? 
     হু । 
     হনমজমক কী ভামবা তুহম ? মিাপুরুষ ? 
     আহম িাসলাম। রূপা ভুরু কুোঁচমক বলল, ফতামার হবখযাত ইনটুু্যশন আর কী বলমি 
? 
     আমার হবখযাত ইনটুযশন বলমি– তুহম আমার সমে আজ ফজািনা ফদখমত যামব। 
চল আর ফদহর করা হিক িমব না। 
     আমামক বাসা িময় ফযমত িমব । বাসায় বলমত িমব । কাপড় বদলামত িমব। 
ফতামার সমে যাহচ্ছ সুন্দর একটা কাপড় পরব না ? 
     যা তুহম পমর আি তারমচ’ সুন্দর আর ফকামনা ফপাশাক এ পৃহথবীমত চতহর িয় 
হন। তািাড়া— পমথ আমরা হকিুেমণর জমনয থামব। 
     রূপা হবহেত িময় বলল, পমথ থামে মামন ? পমথ ফকাথায় থামব ? 
     হমহনট দমশমকর জমনয থামব ! 
     তুহম তািমল সহতয সহতয যাচ্ছ আমার সমে ? আমার এখমনা হবশ্বাস িমচ্ছ না । 
     রূপা অনযহদমক মুখ হেহরময় হনল। মমন িয় ফস ফকোঁমদ ফেমলমি।  
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এ ার  
       ইয়াকুব সামিমবর অবস্থা ফশাচনীয়। তার ফচাখ বে। িাত থরথর কমর কহপমি। 
ফিাোঁমট ফেনা জমমি। একজন নাসথ ফভজা রুমাল হদময় ফিাোঁট মুহিময় হদমচ্ছ। নাসথ ফমময়হট 
খুব ভয় ফপময়মি। তমব ফয দুজন িাক্তার উনার দুপামশ দাোঁহড়ময় তারা শাে। তামদর 
ফচামখমুমখ উমিম র িাপ ফনই।  
      হমতু বাবার িাত ধমর বমস আমি। কী শাে, কী পহবত্র ফদখামচ্ছ ফমময়টামক! আজ 
তার মাথায় উই  ফনই। এই প্রথম ফদখলাম তার মাথার চুল ফিমলমদর মমতা ফিাট 
ফিাট কমর কাটা। ফিাট চুমলর জনয হমতুর ফচিারায় হকমশার হকমশার ভাব চমল এমসমি। 
ফস পূণথ দৃহষ্টমত আমামক ফদখল। ফকামল  লায় বলল, বাবা, হিমু এমসমিন। তাকাও, 
তাহকময় ফদখ। 
     ইয়াকুব সামিব অমনক কমষ্ট তাকামলন। অেষ্ট  লায় বলমলন, এমনি ?  
     হজ সযার । 
     তুহম হনহশ্চত যামক এমনি ফস ফকামনা পাপ কমর হন ? 
     হজ হনহশ্চত । 
    ফকাথায় ফস ? 
     াহড়মত বমস আমি। 
     াহড়মত ফকন ? হনময় আমসা। 
    হনময় আসা যামব না। হনময় আসার আম  আপনার সমে টামথস এন্ড কহন্ডশানস 
ফসটল করমত িমব । 
    ইয়াকুব সামিব অবাক িময় বলমলন, হকমসর কথা বলি ? 
    আহম শােস্বমর বললাম, সযার বযাপারটা িমচ্ছ কী পহবত্র রক্ত ফয পামত্র ধারণ 
করমবন ফসই পাত্রটাও পহবত্র িমত িমব। নয়মতা এই রক্ত কাজ করমব না । 
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    আমামক কী করমত িমব ? 
    আহম হকিুেণ চুপচাপ ফথমক বললাম, এই জীবমন আপহন যা হকিু সিয় 
কমরমিন— বাহড়- াহড়, হবষয়-সপহত্ত, টাকা-পয়সা সব দান কমর হনিঃস্ব িময় ফযমত 
িমব। পৃহথবীমত আসার সময় ফযমন হনিঃস্ব অবস্থায় এমসহিমলন হিক ফস রকম হনিঃস্ব 
িবার পরই পহবত্র রক্ত আপনার শরীমর কাজ করমব। তার আম  নয়। 
   এসব তুহম কী বলি ?  
     যা সহতয তাই বলহি। সযার আপনামক হচো করার সময় হদহচ্ছ। আজ সারারাত 
ভাবুন। যহদ মমন কমরন িযা রক্ত আপহন ফনমবন তািমল উহকল বযাহরস্টার ফিমক দহলল 
চতহর কমর আমামক খবর ফদমবন। আহম জয়মদবপুমর আপনার িামকর জমনয অমপো 
করব। আহম হিকানা হদময় যাহচ্ছ।  
     ইয়াকুব সামিব হস্থরমচামখ আমার হদমক তাহকময় আমিন । আহম তামক অভয় 
ফদয়ার মমতা কমর িাসলাম। শােস্বমর বললাম, আপনার জমনয কহিন কাজটা করা 
িময়মি। পহবত্র মানুষ ফযা াড় িময়মি। আমার ধারণা বাহক কাজটা খুব সিজ ।  
     ইয়াকুব সামিব এখমনা আম র ভহেমতই তাহকময় আমিন। তার ফচামখ পলক 
পড়মি না। অহবকল পলকিীন পাহখমদর ফচাখ ।  
     সযার, এখন আহম যাই ?  
     ইয়াকুব সামিব হকিু বলমলন না। মমন িমচ্ছ তার হচোর শহক্ত নষ্ট িময় ফ মি। 
হমতু বলল, আপহন যামবন না। আপহন এখামন অমপো করমবন। আহম উহকল আনাহচ্ছ। 
দহলল চতহর িমব। 
     ইয়াকুব সামিব বলমলন, না। দরকার ফনই।  
     হমতু বলল, তুহম চুপ কমর থাক বাবা। ফয ফখলা তুহম শুরু কমরি, ফতামামকই তা 
ফশষ করমত িমব । পহবত্র রমক্তর েমতা আহম পরীো করব ।  
     না হমতু, না। আহম সবহকিু হবহলময় ফদব ? এটা ফকামনা কথা িমলা ?  
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     আমার জমনয তুহম হকিু হচো করমব না। এই পৃহথবীমত আমার ফকামনা হকিুই 
চাইবার ফনই। িাক্তার সামিব, আপনারা মূহতথর মমতা দাোঁহড়ময় থাকমবন না। োি 
িান্সোমরর বযবস্থা করুন। 
     াহড় িুমট চমলমি। বাইমর ফবশ িাণ্ডা। রূপা জানালা খুমল ফরমখমি। হু-হু কমর 
 াহড়মত িাণ্ডা িাওয়া ঢুকমি। রূপা  াহড়র জানালায় মুখ ফরমখ তাহকময় আমি বাইমরর 
হদমক ।  
     আমার েীণ সমন্দি িমলা— ফস ফবাধিয় কাোঁদমি।  
     আহম বললাম, রূপা তুহম কাোঁদি নাহক ? 
     রূপা বলল, িযাোঁ। 
     কাোঁদি ফকন ? 
     রূপা ফোপামত েুপামত বলল, জাহন না ফকন কাোঁদহি। 
      াহড়র জানালার োোঁক হদময় এক টুকমরা ফজািনা এমস পমড়মি রূপার ফকামল। 
মমন িমচ্ছ শাহড়র আোঁচমল ফজািনা ফবোঁমধ রূপা ফযন অমনক দূমরর ফকামনা ফদমশ যামচ্ছ। 
এই সময় আমার মমধয এক ধরমনর হবভ্রম চতহর িমলা- আমার মমন িমলা রূপা নয়, 
আমার পামশ হমভূ বমস আমি। রূপা কাোঁদমি না, কাোঁদমি হমতু। ফজািনার এই িমলা 
সমসযা— শুধু হবভ্রম চতহর কমর। হকাংবা ফক জামন এটা িয়মতা হবভ্রম নয়। এটাই 
সহতয। পৃহথবীর সব নারীই রূপা এবাং সব 
পুরুষই হিমু। 

(সমাপ্ত) 
একহট শুভম হক্রময়শন 
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এবং টহমু 

হুমােূন আহয়মদ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



suvom 

 
 

453  



suvom 

 
 

454 

 

১  
     রাত একটা।  
     আমার জমনয এমন ফকামনা রাত না- বলা ফযমত পামর রজনীর শুরু। The night 
has only started. হকন্তু ঢাকা শিমরর মানুষগুহল আমার মমতা না। রাত একটা 
তামদর কামি অমনক রাত। ফবহশর ভা  মানুষই শুময় পমড়মি। যামদর সামমন SSC, 
HSC বা এজাতীয় পরীো তারা বই সামমন হনময় হিমুমচ্ছ। নবহববাহিতমদর কথা 
আলাদা- তারা ফজম  আমি। এমক অনযমক নানান ভহেমায় অহভভূত করার ফচষ্টা করমি।  
     আহম িাোঁটহি। বলা ফযমত পামর িনিন কমর িাোঁটহি। হনহশরামত সবাই দ্রুত িাোঁমট। 
শুধু পশুরা িাোঁমট মন্থর পাময়। তমব আমার িনিন কমর িাোঁটার ফপিমন একটা কারণ 
আমি। প্রচণ্ড হখমদ ফপময়মি। হকিু ফিামটল-ফরনু্টমরন্ট এখন ফখালা। কড়কড়া ভাত, 
টকিময়-যাওয়া হবহরয়াহন িয়মতা-বা পাওয়া যামব। তমব ফখমত িমব ন দ পয়সায় । 
হনহশরামতর খমদ্দরমক ফকামনা ফিামটলওয়ালা হবনা পয়সায় খাওয়ায় না। আমার সমসযা 
িমচ্ছ, আমার  াময় ফয-পাঞ্জাহব তামত ফকামনা পমকট ফনই। পমকট ফনই বমলই 
মাহনবযা ও ফনই। পমকটিীন এই পাঞ্জাহব আমামক রূপা হকমন হদময়মি। খুব বািারী 
হজহনশ। হপওর হসে। ফখালা  লা,  লার কামি সূক্ষ্ম সূতার কাজ। সমসযা একটাই – 
পমকট ফনই। পাঞ্জাহবর এই হবরাট ক্রহটর হদমক রূপার দৃহষ্ট ফেরামতই ফস বলল, 
পমকমটর ফতামার দরকার হক! 
     রূপবতী ফমময়মদর সব যুহক্তই আমার কামি খুব কহিন যুহক্ত বমল মমন িয়। 
কামজই আহমও বললাম, তাই ফতা, পমকমটর দরকার হক!  
     রূপা বলল তুহম হনমজমক মিাপুরুষ টাইমপর একজন ভাব। মিাপুরুষমদর ফপাশাক 
িমব বাহুলয বহজথত। পমকট বাহুলয িাড়া হকিু না। আহম আবামরা রূপার যুহক্ত ফমমন 
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হনময় িাহসমুমখ নতুন পাঞ্জাহব পমর ফবর িময়হি – তারপর ফথমক না ফখময় আহি। যখন 
পমকমট টাকা থামক তখন নানান ধরমনর বেু-বােমবর সমে ফদখা িয়। তারা চা 
খাওয়ামত চায়, হসোড়া খাওয়ামত চায়। আজ ফযমিতু পমকটই ফনই, কামজই এখন পযথে 
পহরহচত কামরা সমে ফদখা িয়হন।  
     আমার ফশষ ভরসা বড় েুপার বাসা। রাত ফদড়টার হদমক কহলাংমবল হটমপ তামদর 
ঘুম ভাোমল হক নাটক িমব তা আম -ভাম  বলা মুশহকল। বড় েুপা তার বাহড়মত 
আমার যাওয়া হনহষে কমর হদময়মিন। কামজই আমামক ফদমখ হতহন খুব আনহন্দত িমবন 
এ রকম মমন করার ফকান কারণ ফনই। সম্ভাবনা শতকরা ষাট ভা  ফয, হতহন বাহড়র 
দরজা খুলমলও গ্রীল খুলমবন না। গ্রীমলর আড়াল ফথমক হুাংকার ফদমবন — ফ ট আউট। 
ফ ট আউট। পাোঁচ  হমহনমটর ফভতর হক্লয়ার আউট িময় যাও, নয়ত বনু্দক ফবর করব।  
     বনু্দক ফবর করা তার কথার কথা না। ঢাকার এহিশনাল আইহজ তার বেুমানুষ। 
তামক হদময় হতহন সম্প্রহত বনু্দমকর একটা লাইমসন্স কহরময়মিন এবাং আিামরা িাজার 
টাকা হদময় টুটু ফবামরর রাইমেল হকমনমিন। ফসই রাইমেল তার এখমনা বযবিার করার 
সুমযা  িয়হন। হতহন সুমযাম র অমপোয় আমিন।  
     বাহক থামকন সুরমা েুপু। সূমযথর ফচময় বাহল  রমমর মত, বড় েুপুর ফচময় হতহন 
ফবহশ  রম। ঢাকার এহিশনাল আইহজর সমে তার বেুত্ব থাকমল হতহন একটা 
ফমহশন ামনর লাইমসন্স হনময় ফেলমতন।  
    তমব ভরসার কথা – আজ বৃিেহতবার। বৃিেহতবামর বড় েুপা খাহনক মদযপান 
কমরন। খুব আগ্রি হনময় কমরন, হকন্তু তার পাকস্থলী ইসলামীভাবাপন্ন বমল মদ সিয 
কমর না। হকিুেণ পর পর তার বহম িমত থামক। বড় বড় হনিঃশ্বাস হনমত হনমত হতহন 
বমলন – I am a dead man. I am a dead man. E: েুপু তামক হনময় প্রায়  
সারারাতই বযস্ত থামকন। এই অবস্থায় কহলাংমবমলর শব্দ শুনমল তারা ফকউ দরজা খুলমত 
আসমবন না, আসমব বাদল। এবাং ফস একবার দরজা খুমল আমামক ঢুহকময় ফেলমল 
আর ফকান সমসযা িবার কথা না।  
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     বড় েুপার বাহড়র কািাকাহি এমস টিল পুহলমশর মুমখামুহখ িময় ফ লাম। তারা 
দমল চারজন। আম  দুজন দুজন কমর টিমল ফবরুত। ইদানীাং ফবাধিয় দুজন কমর 
ফবরুমত সািস পামচ্ছ না, চারজন কমর ফবর িমচ্ছ। আমামক ফদমখই তারা থমমক দাোঁড়াল 
এবাং এমন ভহে করল ফযন পৃহথবীর সবমচ' বড় হক্রহমনযালমক পাওয়া ফ মি। দমলর 
একজন (সম্ভবত সবমচ ভীতুজন, কারণ ভীতুরাই ফবহশ কথা বমল) ফচোঁহচফয় বলল,  
     “ফক যায়? পহরচয় ?”  
     আহম দাহড়ময় পড়লাম এবাং অতযে হবনীত ভহেমত বললাম, আহম হিমু। আপনার 
ফকমন আমিন, ভাল ? 
     পুহলমশর পুমরা দলটাই িকচহকময় ফ ল। খাহক ফপাশাক পরা মানুষমদর সমসযা 
িমচ্ছ, কুশল হজমজ্ঞস করমল এরা ভড়মক যায়। ফয ফকান ভড়মক যাওয়া প্রাণীর ফচষ্টা 
থামক অনযমক ভড়মক ফদয়ার। কামজই পুহলশমদর একজন আমার হদমক রাইমেল 
বাহ ময় ধমর ককথশ  লায় বলল, পমকমট হক ?  
     আহম আম র ফচময়ও হবনয়ী  লায় বললাম, আমার পমকটই ফনই।  
     ‘োজলাহম করহিস ? িারামজাদা! থাবড়া হদময় দাত ফেমল ফদব।’  
     ‘দাোঁত ফেলমত চান ফেলমবন। পুহলশ এবাং ফিনহটস্ট এর দাোঁত ফেলমব না ফতা ফক 
ফেলমব। তমব দাোঁত ফেলার আম  দয়া কমর একটু পরীো কমর ফদখুন, সহতযই পমকট 
ফনই। 
     একজন পরীো করার জমনয এহ ময় এল। সারা শরীর িাতাহপতা কমর হবমময়র 
সমে সেীমদর একজনমক বলল, ওস্তাদ, আসমলই পমকট নাই। 
     যামক ওস্তাদ বলা িময়মি ফস সম্ভবত দমলর প্রধান এবাং সবমচ’ জ্ঞানী। ফস বলল, 
ফমময়মিমলর পাঞ্জাহব। এই িারামজাদা ফমময়মিমলর পাঞ্জাহব পমর চমল এমসমি। 
ফমময়মিমলর পাঞ্জাহবর পমকট থামক না। এই চল, থানায় চল। 
     আহম তৎেণাৎ বললাম, হজ্ব চলুন। আপনারা ফকান থানার আন্ডামর? রমনা থানা 
? 
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     পুহলমশর দলটা পুমরাপুহর হবভ্রাে িময় ফ মলা। থানায় যাবার বযাপামর আমার মত 
আগ্রিী ফকান আসামী তারা ফবাধিয় খুব ফবহশ পায় না। 
     ‘হক নাম বলহল ?’ 
     ‘হিমু’। 
     ‘যাস কই ?’ 
     ‘ভাত ফখমত যাই।’ 
     ‘রাত ফদড়টায় ভাত ফখমত যাস ?’ 
     ‘ভাত সব সময় খাওয়া যায়।’ 
     ওস্তাদ যামক বলা িমচ্ছ ফসই ওস্তাদ এহ ময় আসমি। ফপিন ফথমক একজন বলল, 
ওস্তাদ, বাদ ফদন। ড্রা -ো  খায় আর হক। দুটা থাবড়া হদময় চমল আমসন।  
     ওস্তামদরও মমন িয় ফস রকমই ইচ্ছা। বমল হকক মারার আনন্দ এবাং  ামল থাবড়া 
মারার আনন্দ প্রায় কািাকাহি। টিল পুহলমশর ওস্তাদ এই আনন্দ ফথমক বহিত িমব 
ফকন ? 
     ফজারামলা একটা থাবড়া ফখলাম। ফচামখ অেকার ফদখার মত থাবড়া। মাথা হিম 
হিম কমর উিল। ওমর খাইমিমর বমল হচৎকার হদমত হ ময়ও হদলাম না। ওস্তাদ থাবড়া 
হদময় চমল যাহচ্ছমলন, আহম আেহরক ভহেমত বললাম, আমরকটা থাবড়া হদময় যান, 
নয়ত খামল পড়ব। খামল পড়মল উপায় নাই, সাোঁতার জাহন না। 
     পুহলমশর দল ফথমক একজন বলল, ওস্তাদ, চমল আমসন। 
     েষ্টতই ওরা ঘাবমড় ফ মি। সবমচময় ফবহশ ঘাবমড় ফ মিন ‘ওস্তাদ’। আহম বললাম, 
হনরীি মানুষমক চড় -থাপ্পড় হদময় চমল যামবন এটা ফকমন কথা ? 
     ওস্তাদ দমলর কামি চমল যামচ্ছ। আহমও যাহচ্ছ তার ফপিমন ফপিমন, যহদও উমো 
হদমক যাওয়াই হনয়ম। পুহলমশর দল ফযন হকিু িয়হন এই ভহেমত ইটা শুরু কমরমি। 
আহম ওমদর সমে হকিুটা দূরত্ব ফরমখ িাোঁটহি। তারা আমার িাত ফথমক মুহক্ত পাওয়ার 
জমনয রাস্ত ক্রস করল। আহমও রাস্ত ক্রস করলাম। 
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     ‘এই, তুই চাস হক?’ 
     আহম আেহরক ভহেমত বললাম, আমরকটা থাপ্পড় হদময় হদন, বাসায় চমল যাই। 
     পুহলমশর দল হকিু না বমল আবার িাোঁটা শুরু কমরমি। আহমও তামদর অনুসরণ 
করহি। মানুমষর ভয় চক্রবৃহেিামর বামড়, এমদরও বাড়মি। চারজন পুহলশ, দুজমনর 
িামত রাইমেল অথচ ওরা এখন আতাংমক আধমরা। আমার মজাই লা মি। আহম হশষ 
বাজামনার ফচষ্টা করলাম – িমচ্ছ না। েুধাত অবস্থায় হশষ বামজ না। ফপমট েুধা হনময় 
 ান  াওয়া যায়, হশষ বাজামনা যায় না। তবু ফচষ্টা কমর যাহচ্ছ – হিন্দী  ামনর একটা 
লাইন হশমষ আহম ভালই আনমত পাহর — িায় আপনা হদল ফতা আওয়ারা  . . .আমার 

হৃদয় যথাকুল িময় আমি . . .  
     হশষ ফদবার কারমণ েুধা একটু কম কম লা মি। বড় েুপার বাহড় ফদখা যামচ্ছ। 
পুহলমশর দল হুট কমর একটা  হলমত ঢুমক পড়ল। 
     আহম প্রায় ফদৌমড়  হলর মুমখ হ ময় বললাম, ভাইজান, আপনামদর সমে আবার 
ফদখা িমব। হের হমমলমে। এরা মুখ চাওয়া-চাওহয় করমি। আমার সামানয বাকয দুহটর 

থথ হনময় তারা হচোমমথা -ভাবনা করমব। আজমকর রামতর টিল তামদর ভাল িমব না। 
আজ তারা িায়া ফদমখ ভয় পামব। 
 
     হবময়কর বযাপার িল – েুপার বাহড়র প্রহতহট বাহত জ্বলমি। ফকান একটা সমসযা 
হনশ্চয়ই িময়মি। আহম ফসই সমসযায় উপহস্থত িময় হনহবথকার ভহেমত বলব — ‘ভাত 
খাব’। ফসই বলাটাও সমসযা। আজ ফবাধিয় কপামল ভাত ফনই। পুহলমশর থাপ্পড় ফখময়ই 
রাত পার করমত িমব। আহম কহলাংমবমল িাত রাখলাম। প্রায় সমে সমে সদর দরজা 
খুমল ফ ল। বড় েুপা তার েসথা ফিাটখাট মুখ ফবর কমর ভীত ফচামখ আমার হদমক 
তাকামলন। পরেমণই আনমন্দ প্রায় লাহেময় উিমলন, আমর তুই ? হিমু? আয় আয়, 
ফভতমর আয়। এই ফশান, হিমু এমসমি, হিমু।  
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     হসোঁহড়মত ধূপধাপ শব্দ িমচ্ছ। মমন িমচ্ছ সবাই এক সমে ফনমম আসমি। হকিুেণ 
আম  পুহলশমক ভড়মক হদময় এখন হনমজই ভড়মক যাহচ্ছ। গ্রীমলর দরজা খুলমত খুলমত 
বড় েুপা বলমলন, ফকমন আহিস ফর হিমু?  
     ‘ভাল আহি।’   
     বাহড়র অনযরাও চমল এমসমি। আিামরা-উহনশ বিমরর একজন তরুণীমক ফদখা 
যামচ্ছ। তরুণী এমনভামব আমামক ফদখমি ফযন আহম আসমল আগ্রার তাজমিল। 
ফিোঁমট মাহলবাম  চমল এমসহি। েুপ বলমলন, ফিন জায় া ফনই ফতামক ফখাোঁজা িয়হন। 
ফকাথায় হিহল?  
     আহম হনহবথকার ভহেমত িাসার ফচষ্টা করলাম। হনহবথকার ভহে হিক েুটল না। আমার 
জমনয এই পহরবারহটর প্রবল আগ্রমির আসল কারণটা না জানমল সিজ িওয়া যামচ্ছ 
না। সামহথাং ইজ রাং, ফভহর রাং । বাদল আবার ঘরবাহড় ফিমড় পাহলময় ফ মি বমল মমন 
িমচ্ছ। ওর ফকান ফখাোঁজ না ফপময় আমামক ফখাোঁজা িমচ্ছ, যহদ আহম ফকান সোন ফবর 
কমর হদই – এই িমব। এ িাড়া আমার জমনয এত বযস্ততার হিতীয় ফকান কারণ িমত 
পামর না। আহম এ বাহড়র হনহষেজন। শুধু আহম হনহষে নই, আমার িায়াও হনহষে ।  
     আহম েুপুর হদমক তাহকময় বললাম, বাদল ফকাথায়? বাদলমক ফতা ফদখহি না। 
শুময় পমড়মি?  
     েুপা- ওয়ােুপু মুখ চা -চাওহয় করমলন। েুপা বলমলন, ও ঘমরই আমি।  
     ‘অসুক-হবসুক?’  
     ‘না। হিমু তুই ফবাস, ফতার সমে কথা আমি। চা খাহব?’  
     ‘চা অবশযই খাব, তমব ভাত-টাত ফখময় তারপর খাব। েুপু, রামত রান্না হক 
কমরমিন ? ফলেট ওভার হনশ্চয় উীপ েীমজ ফরমখ হদময়মিন?’  
     েুপু  ম্ভীর  লায় বলমলন, আর রান্না-বান্না! দুহদন ধমর ঘমর িাহড় চড়মি না।  
     ‘বযাপারটা হক ?’  
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     েুপা  লা পহরস্কার করমিন। ফযন অস্বহস্তর ফকান কথা বলমত যামচ্ছন। বযাটারী 
চাজথ কমর হনমত িমচ্ছ।  
     ‘বুিহল হিমু, আমামদর উপর হদময় হবরাট হবপদ যামচ্ছ। িময়মি হক, বাদল তার 
বেুর ফবামনর হবময়মত হ ময়হিল। ঐ হবময় ফখমত হ ময়ই কাল িময়মি —  লায় কাোঁটা 
েুমটমি’।  
     ‘খাহসর ফরজালা ফখময়  লায় কাোঁটা েুটমব হক?  লায় িার েুটমত পামর’।  
     ‘কাোঁটাই েুমটমি। ফবহশ কায়দা করমত হ ময় ওরা বাোলী হবময়র আময়াজন কমরমি 
— মাি ভাত, িাল চদ  . . .োহজল আর হক , ফবহশ ফবহশ বাোলী।'  
     ‘বাদমলর  লার ফসই কাোঁটা এখন আর ফবরুমচ্ছ না ?’  
     ‘না’।  
     ‘িাক্তার ফদখানহন?’  
     ‘িাক্তার ফদখাব না! বহলস হক? ফিন িাক্তার ফনই যামক ফদখামনা িয়হন। আজ 
সকামলও একজন ই এন হট ফেশাহলমস্টর কামি হনময় হ ময়হিলাম — িাোঁ কহরময়, 
হচমটা ঢুহকময় নানা কসরত কমরমি। কাোঁটা অমনক হনমচ, হচমটা হদময় ধরমত পারমি 
না। দুহদন ধমর বাদল খামচ্ছ না, ঘুমুমচ্ছ না। হক ফয হবপমদ পমড়হি!’  
     'হবপদ ফতা বমটই’।  
     ‘কাোঁটা ফতালার একটা ফদায়া আমি ‘হনয়ামুল ফকারামন, ঐ ফদায়াও ফতার েুপু এক 
লে চহব্বশ িাজার বার পমড়মি। হকিুই বাদ ফনই’।  
     ‘হবড়ামলর পাময় ধরামনা িময়মি?’      
     তরুণী ফমময়হট হখল হখল কমর ফিমস উিল। পরেমণই শাহড়র আোঁচল মুমখ ফচমপ 
িাহস থামামনার ফচষ্টা করল। আহম তার হদমক তাহকময় বললাম, িাসমব না। গ্রামবাাংলার 
মানুষ  ত পাোঁচশ বির ধমর কাোঁটা েুটমলই হবড়ামলর পাময় ধরমি। কামজই এর একটা 
গুরুত্ব আমিই। কাোঁটা িমচ্ছ হবড়ামলর খাদয। আমরা ফসই খাদয ফখময় হবড়ামলর প্রহত 
একটা অহবচার করহি, ফসই জমনয হবড়ামলর পাময় ধমর েমা প্রাথথনা। 
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    েুপা থমথমম  লায় বলমলন, হবড়ামলর পাময়ও ধরামনা িময়মি। ফসও এক 
ফকমলাংকাহর। হবড়াল খামহচ হদময় রক্ত-টক্ত ফবর কমর হবশ্রী কাণ্ড কমরমি। এহটএস 
হদমত িময়মি। এখন তুই একটা বযবস্থা কমর ফদ। 
     ‘আহম ?’ 
     ‘হু। বাদমলর ধারণা একমাত্র তুই-ই পারহব, আর ফকউ পারমব না। ফতার েুপা 
ওমক ফকালকাতায় হনময় ফযমত চামচ্ছ। ও ফতার সমে ফদখা না কমর যামব না। ফিন 
জায় া ফনই ফয ফতার ফখাোঁজ করা িয়হন। ফতামক িিাৎ আসমত ফদমখ বুমক পাহন এমসমি। 
দুটা হদন ফ মি – ফিমল একটা-হকিু মুমখ ফদয়হন। আমরা কময়কহদন এরকম ফ মল ফতা 
— মমর যামব।’ 
     েুপুর কথা ফশষ িবার আম ই বাদল ঘমর ঢুকল। চুল উসকু-খুসকু, ফচাখ বমস 
ফ মি। হিকমত দাোঁড়ামতও পারমি না। দরজা ধমর দাোঁহড়ময় আমি। 
     আহম বললাম, খবর হক ফর? 
     বাদল েযাকামস ভহেমত িাসল। সাহিমতযর ভাষায় এই িাহসর নাম — ‘করুণ 
িাসয’। 
     আহম বললাম, ‘হকমর, ফশষ পযথে মামির িামত পরাহজত ?’ 
     বাদল তার মুখ আমরা করুণ কমর ফেলল। আহম বললাম, বমস থাক, বযবস্থা 
করহি। ফ াসল-ফটাসল কমর খাওয়া-দাওয়া কমর ফনই, তারপর ফতার প্রবমলম টযাকল 
করহি। 
     বাদমলর মুখ মুিূমতথর মমধয উজ্জ্বল িময় ফ মলা। তরুণী ফমময়হটর ফিাোঁমটর ফকানায় 
বযমের িাহসর আভাস। তমব ফস হকিু বলল না। এ বাহড়র পহরহস্থহত এখন সপূণথ 
আমার অনুকূমল। এ রকম অনুকূল আবিাওয়ার সুমযা  গ্রিণ না করা হনতােই অনযায় 
িমব। আহম েুপুর হদমক তাহকময় বললাম, ফ াসল করব। েুপু, আপনার বাথরুমম িট 
ওয়াটামরর বযবস্থা আমি না? 
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     ‘ ীজার নষ্ট িময় ফ মি। যাই ফিাক, পাহন  রম কমর হদহচ্ছ। ফ াসল কমর ফেল। 
ফ াসল কমর ভাত খাহব ফতা?’ 
     ‘হু।' 
     ‘তািমল ভাত-  আমি  রম করমত ফদই।টাত যা ’ 
     ‘ঘমর হক ফপালাওময়র চাল আমি?’ 
     ‘আমি।’ 
     তািমল চট কমর ফপালাওময়র হকিু চাল চহড়ময় হদন। আলু ভাজা করুন। কুহচ 
কুহচ কমর আলু ফকমট িুবা -ফতমল কড়া কমর ভাজা।  রম ভাত , আলু ভাজার সমে এক 
চামচ  াওয়া হঘ — ফখমত একমসমলন্ট িমব।  াওয়া হঘ আমি ফতা ?’ 
     ‘হঘ ফনই।” 
     ‘মাখন আমি?’  
     ‘হু’।  
     অল্প আোঁমচ মাখন েুটামত থামকন।  াদ ফযটা ফবর িমব ফেমল ফদমবন — এমক্কবামর 
এক নম্বর পামত খাওয়া হঘ চতহর িমব। কময়কটা শুকনা মহরচ ভাজমবন — হঘময়র 
মমধযই ভাজমবন। 
     ‘বাদমলর কাোঁটাটার হকিু করা যায় হক-না ফদখ’। 
     ‘ফদখব। ফস দুহদন যখন অমপো কমরমি আমরা ঘন্টাখাহনক অমপো করমত 
পারমব। পারহব না বাদল ?’ 
     বাদল িযাোঁ সূচক মাথা নাড়ল। মমন িমচ্ছ কথা বলার মত অবস্থাও তার না। 
     আহম আমরকবার হশষ হদময় বাজালাম — িায় আপনা হদল......। তরুণী ফমময়হট 
আমার হদমক তাকামচ্ছ। তার ফচামখর দৃহষ্টটা ফকমন? ভাল না। ফসই দৃহষ্টমত ফকৌতুিল 
আমি। শুে ফকৌতুিল না, অশুে ফকৌতুিল। ফমময়হট একটা দৃশয ফদখার জমনয অমপো 
করমি – ফস দৃশয িমচ্ছ অহত চালাক একজন মানুমষর  লায় দহড় পড়ার মজাদার দৃশয 
। পুহলশমদর মত এই ফমময়টামকও ভড়মক হদমত পারমল ভাল লা ত, পারহি না। 
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ফমময়রা পুহলমশর মত এত সিমজ ভড়কায় না। আহম তার হদমক তাহকময় বললাম, 
ফতামার নাম হক ?  
     ‘ইরা।’ 
     ‘ফশান ইরা, ফতামার যহদ ফকান কাোঁটার বযাপার থামক,  লায় কাোঁটা বা হৃদময় কাোঁটা 
তািমল আমামক বল, ফতামার কাোঁটার একটা বযবস্থা কমর হদময় যাব।' 
     ইরা কহিন ভহেমত বলল, আমার জমনয আপনামক ভাবমত িমব না। আপহন ফ াসল 
করমত যান, আপনামক  রম পাহন ফদয়া িময়মি। 
     ‘এত তাড়াতাহড় ফতা পাহন  রম িওয়ার কথা না।’ 
     ‘খাওয়ার জমনয পাহন েুটামনা িময়মি। ঐ পাহনই ফদয়া িময়মি’। 
     ‘ফমহন থযাাংকস’। 
 
     আহম ফখমত বমসহি। ফচয়ামর বমসই বাদলমক িাকলাম, বাদল ফখমত আয় । 
বাদমলর জমনয একটা ফেট ফদহখ।  
     েুপা বলমলন, ও ফতা ফঢাোঁকই হ লমত পারমি না। ভাত খামব হক? তুই ফতা ওর 
বযাপারটা বুিমতই পারহিস না।  
     আহম েুপামক সপূণথ অগ্রািয কমর িাকলাম – বাদল আয়।  
     বাদল উমি এল। আমার আমদশ অগ্রািয করা সবার পমেই সম্ভব। বাদমলর পমে 
না। আহম অনয সবাইমক সমর ফযমত বললাম। খাওয়ার সময় এক াদা ফলাক তাহকময় 
থাকমল ফখময় আরাম পাই না। হনমজমক জামাই জামাই মমন িয়।  
     ‘বাদল ফশান, ফতার ফপমট হখমদ, তুই ফখময় যাহব।  লায় বযথা করমব – করুক। 
হকিু যায় আমস না। আপাতত হকিু সমময়র জমনয  লাটামক পাত্তা হদহব না। কাোঁটা 
থাকুক কাোঁটার মত, তুই থাকহব ফতার মত। বুিমত পারহিস ?’ 
     ‘হু’।  
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     ‘আরাম কমর তুই আমার সমে ভাত খাহব। ভাত খাওয়ার পর আমরা হমহষ্ট পান 
খাব। তারপর ফতার কাোঁটা নামামনার বযবস্থা করব।’ 
     ‘হিমু ভাই, আম  করমল িয় না!’ 
     ‘িয়। আম  করমলও িয় – তামত কাোঁটাটামক গুরুত্ব ফদয়া িয়। আমরা েুলমক 
গুরুত্ব ফদব – কাোঁটামক না। হিক না?’ 
     ‘হিক ?’ 
     ‘আয়, খাওয়া শুরু করা যাক’। 
     বাদল ভাত মাখমি। আহম বললাম, শুকনা মহরচ ভাল কমর িমল ফন — িামলর 
ফচামট নাক হদময়, মুখ হদময় পাহন ফবরুমব, তমবই না ফখময় আরাম। শুরু করা যাক – 
ফরহি ফসট ফ া . . . 
     বাদল খাওয়া শুরু করল। কময়ক নলা ফখময়ই িতভম্ব  লায় বলল, হিমু ভাই, 
কাোঁটা চমল ফ মি বমল মমন িমচ্ছ ! 
     ‘চমল ফ মল ফ মি। এমত আকাশ ফথমক পড়ার হক আমি? খাওয়া ফশষ কর।’ 
     ‘ওমদর খবরটা হদময় আহস ?’ 
     ‘এটা এমন ফকান বড় খবর না ফয মাইক বাহজময় শিমর ফঘাষণা হদমত িমব। 
আরাম কমর খা ফতা। আলু ভাহজটা অসাধারণ িময়মি না?’ 
     ‘অমৃত ভাহজর মত লা মি’। 
     ‘হঘ হদময় চপচপ কমর খা, ভাল লা মব।’ 
     ‘আজ তুহম না এমল মমরই ফযতাম। আহম সবাইমক বমলহি, হিমু ভাই-ই ফকবল 
মর এই কাটা দূর করমত। ফকউ আমার কথা হবশ্বাস কমর নাপা ’। 

     ‘মানুমষর হবশ্বাস-অহবশ্বামস হকিু যায় আমস না। ফতার হনমজর হবশ্বাসটাই প্রধান’। 
     ‘ইরা ফতা ফতামামক হনময় িাসািাহস করহিল।’ 
     ‘তাই না-হক?’ 
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     ‘িযাোঁ। আহম যখন বললাম, হিমু ভাই িমচ্ছ মিাপুরুষ, তখন িাসমত িাসমত ফস 
প্রায় হবষম খায়। আজ তার একটা হশো িমব।’ 
     বাদমলর ফচামখ পাহন এমস ফ মি। িামলর কারমণ ফচামখর পাহন, না আনমন্দর 
পাহন ফসটা ফবািা যামচ্ছ না। 
     এমকক ধরমনর ফচামখর পাহন এমকক রকম িওয়া উহচত হিল। দুিঃমখর ফচামখর 
পাহন িমব এক রকম, আনমন্দর পাহন অনয রকম, আবার িামলর অশ্রু আমরক রকম। 
প্রকৃহত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আমবম র বযবস্থা ফরমখমি হকন্তু সব আমবম র প্রকাশ ফচামখর পাহন 
হদময় ফসমর ফেমলমি। বযাপারটা হক হিক িল? 
     দুিঃমখর ফচামখর পাহন িমব নীল। দুিঃখ যত ফবহশ িমব নীল রাং িমব তত  া়ি। 
রা  এবাং ফক্রামধর অশ্রু িমব লাল। দুিঃখ এবাং রাম র হমহলত কারমণ ফয ফচামখর পাহন 
তার রে িমব খময়হর। নীল এবাং লাল হমমশ খময়হর রেই ফতা িয় ? 
  
     কাোঁটা মুহক্তর ফয আনন্দ এ বাহড়মত শুরু িল তার কামি হবময়বাহড়র আনন্দ হকিু 
না। েুপু ফিমলমক জহড়ময় ধমর মরাকান্না শুরু করমলন। বাদল যতই বমল, হক যন্ত্রণা! 
মা, আমামক িাড় ফতা। হতহন ততই শক্ত কমর ফিমলমক জহড়ময় ধমরন। 
     েুপা আনমন্দর ফচামট তার হুইহস্কর ফবাতল খুমলমিন। আজ বৃিেহতবার। 
এহমমতই তার মদযপান হদবস। ফিমলর সমসযার জমনয ফখমত পারহিমলন না। এখন 
িবল চড়ামবন। েুপা ফয দৃহষ্টমত আমার হদমক তাকামচ্ছন সাংসৃ্কত কহবরা ফসই দৃহষ্টমক 
বমলন “ফপ্রম-নয়ন”। 
     শুধু ইরার ফচাখ কহিন। পাথমরর ফচামখও সামানয তরল ভাব থামক। তার ফচামখ 
তাও ফনই। 
 
     রামত েুপার বাহড়মত ফথমক ফ লাম। আজ আমার থাকার জায় া িল ফ স্ট রুমম। 
এই বাহড়র ফ স্ট রুম তালাবে থামক। হবমশষ হবমশষ ফেণীর ফ স্ট এমলই শুধু তালা 
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ফখালা িয়। আজ আহম হবমশষ ফেণীর একজন ফ স্ট। ঘুমুমত যাবার আম  আম  আমার 
জমনয কহে চমল এল। এহটও হবমশষ বযবস্থার একটা অে। কহে হনময় এল ইরা। ইরা 
সপমক এ পযথে তথয যা সাংগ্রি কমরহি তা িমচ্ছ – ফমময়টা শামসুন্নাির িমল ফথমক 
পমড়। তার অনাসথ োইনযাল পরীো। িমল পড়ামশানার সমসযা িমচ্ছ, তাই এ বাহড়মত 
চমল এমসমি।  
     েুপার খালামত ভাইময়র বড় ফমময়। দারুণ নাহক হব্রহলয়ান্ট। না পড়মলও না-হক 
োস্ট ক্লাশ োস্ট িমব। তারপমরও পড়মি, কারণ ফরকিথ মাকথ ফপমত চায়।  
     ইরা কহের কাপ নাহমময় রাখমত রাখমত বলল, আপনার ধারণা, আজ আপহন 
আপনার হবমশষ এক অমলৌহকক েমতা ফদখামলন ?  
     আহম কহের কামপ চুমুক হদমত হদমত বললাম, ফতামার ফস রকম ধারণা না?  
     ‘অবশযই না। বাদমলর আপনার উপর অ াধ হবশ্বাস। আপনামক ফদমখ ফস হরলােি 
ফবাধ কমরমি। সিজ িময়মি। ভময়-আতাংমক তার  লার মাাংসমপশী শক্ত িফয় হ ময়হিল, 
ফসই ভাবও দূর িময়মি। তারপর আপহন তামক ভাত খাওয়ামলন। সিমজই কীটা ফবর 
িময় এল, আহম হক ভুল বলহি?’  
     ‘না, ভুল িমব ফকন ?’  
     ‘হনতােই ফলৌহকক একটা বযাপার কমর আপহন তামত একটা অমলৌহকক ফফ্লবার 
হদময় ফেমলমিন — এটা হক হিক িমচ্ছ?’  
     ‘আহম ফকান ফফ্লবার ফদইহন ইরা, এটা তুহম কল্পনা করি’। 
     ‘আপহন না হদমলও অনযরা হদমচ্ছ। বাদল হদমচ্ছ। আপনার েুপা-েুপু হদমচ্ছন’ ।  
     ‘তামত েহত ফতা িমচ্ছ না। ফতামার মত যারা বুহেমান তারা হিকই আসল 
বযাপারটা ধরমত পারমি।’  
     ইরা কহিন  লায় বলল, আমামদর সমামজ হকিু হকিু প্রতারক আমি, যারা িাত 
ফদমখ, গ্রি-নেত্র হবচার কমর, পাথর ফদয়, মন্ত্র-তন্ত্র পমড় – আপহন হক তামদর ফচময় 
আলাদা? আপহন আলাদা না, আপহন তামদর মতই একজন। 
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      ‘িমত পামর। হকন্তু তুহম আমার উপর এত ফরম  আি ফকন?’  
     ‘আপহন ফয শুরু ফথমকই আমামক তুহম তুহম কমর বলমিন – ফসটাও আমার খারাপ 
লা মি। আহম ফতা সু্কমল পড়া বাচা ফমময় না। আপহন আমামক ফচমননও না। প্রথম 
ফদখামতই আপহন আমামক তুহম বলমবন ফকন?’  
     ‘ভুল িময়মি। একবার যখন বমল ফেমলহি ফসটাই বিাল রাহখ। মানুষ আপহন 
ফথমক তুহমমত যায়। তুহম ফথমক আপহনমত যায় না। হনয়ম ভাো হক হিক িমব?’  
     ‘আমার ফবলায় হনয়মটা ভােমলই আহম খুহশ িব।’  
     ‘এখন ফথমক আপহন কমর বলব।’  
     ‘ধনযবাদ। আমরকটা কাজ হক দয়া কমর করমবন ?’  
     ‘অবশযই করব। বলুন।’  
     ‘বাদলমক ফিমক একটু হক বুহিময় বলমবন তার  লার কাোঁটাটা হক ভামব ফ ল? 
ওর মন ফথমক আহধমভৌহতক বযাপারগুহল দূর করা দরকার। আপহন বুহিময় বমল হদন। 
আমার বলায় ফস কনহভনসি িমব না। আহম ওমক সমে হনময় আহস।’  
     ‘হজ্ব আচ্ছা, হনময় আসুন।’ 
 
     ইরা বাদলমক হনময় ঢুকল। আহম বললাম, বাদল, তুই হস্থর িময় আমার সামমনর 
ফচয়ারটায় ফবাস। হমস ইরা, আপহনও বসুন। তমব আপনামক হস্থর িময় না বসমলও 
চলমব। আপহন ইচ্ছা করমল নড়াচড়া করমত পামরন। 
     ইরা তাকামচ্ছ তীব্র ফচামখ। আহম তার ফসই ফচাখ সপূণথ অগ্রািয কমর বাদমলর 
হদমক তাহকময় বললাম, বাদল ফশান, তুই যহদ ফভমব থাহকস আহম আমার মিা 
েমতাবমল ফতার  লার কাোঁটা  হলময় ফেমলহি, তািমল তুই ফবাকার স্বম থ বাস করহিস। 
হক ভামব ফসই ঘটনা ঘটল তা ইরা খুব সুন্দর কমর বযাখযা কমর ফদমব। বযাখযা শুমন 
তারপর ঘুমুমত যাহব। তার আম  না। মমন থাকমব? 
     ‘থাকমব।’ 
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     ‘যা ভা ।’ 
     বাদল িাহসমুমখ উমি দাোঁহড়ময়মি। ইরা এখমনা তীব্র ফচামখ তাহকময় আমি। মমন 
িমচ্ছ ফস খুব অপমাহনত ফবাধ করমি। ফমময়টা সুন্দর। এরকম সুন্দর একটা ফমময় 
হেহজে পড়মি ফকন? হেহজে পড়মব শুকনা রস কষিীন ফমময়গুহল। ইরার পড়া উহচত 
ইাংমরহজ হকাংবা বাাংলা সাহিতয। 
 
     আহম চাদর মুহড় হদময় শুময় পড়লাম। ফোম হবিামনা  হদ – আরামমর হবিানা। 
এত আরামমর হবিানায় হক ঘুম আসমব? 
     ‘হিমু ফজম  আহিস ?’ 
     েুপার জড়ামনা  লা। ইহতমমধযই হতহন উোঁচু তামর হনমজমক ফবোঁমধ ফেমলমিন বমল 
মমন িমচ্ছ। েুপামক ঘমর ফঢাকামনা এখন হবপদজনক িমব। হতহন উোঁচু ফথমক উোঁচুমত 
চড়মত থাকমবন, তারপর ফসখান ফথমক ধপাস কমর হনমচ নামমবন, বহম কমর ঘর 
ভাসামবন। 
     ‘হিমু, হিমু !’  
     ‘হজ্ব !’ 
     ‘ফতার সমে হকিু  ল্প গুজব করা যাক – মযান টু মযান টক। তুই আজ ভালই 
ফভহে ফদখাহল। দরজা ফখাল। হিমু, হিমু।’  
     মাতাল দরজা ফখালামত চাইমল খুহলময় িাড়মব। ঘযান ঘযান করমতই থাকমব। 
কামজই দরজা খুললাম। বড় েুপা গ্লাস এবাং ফবাতল িামত ঢুমক পড়মলন।  
     ‘ফতার েুপু ঘুহমময় পমড়মি। খুব ফটনশমন ফ মি ফতা, এখন আরামম ঘুমুমচ্ছ। আহম 
ভাবলাম 'কন্টক-মুহক্তটা’  ফসহলমব্রট করা যাক। কন্টকমুহক্ত শব্দটা ফকমন লা মি ?’  
     ‘ভাল লা মি।’  
     ‘কন্টক মুহক্তর ইাংমরজী হক িমব? “Freedom from thorn?’  
     ‘েুপা আপহন দ্রুত চালামচ্ছন। আমার মমন িয় এখন উহচত শুময় ঘুহমময় পড়া।’  
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     ‘ফতার সমে  ল্প করমত এমসহি।  ল্প করমত ভাল লা মি। আমার ধারণা ফতার 
উপর ইনজাসহটস করা িময়মি। ফতামক ফয আহম বা ফতার েুপু ফদখমত পাহর না এটা 
অনযায়। ফঘারতর অনযায়। ফতার অপরাধ হক ? আহম পময়ন্ট বাই পময়ন্ট ফভমবহি। ফতার 
ফনম হটভ হদকগুহল হক —  
     এক, ফতার চাকহর বাকহর ফনই। এটা ফকান বযাপার না, পৃহথবীর লে লে ফলাক 
আমি যামদর চাকহর ফনই।          
     দুই, তুই পমথ পমথ ঘুহরস। এটা ফকান অপরাধ িমত পামর না। এটা আপরাধ 
িমল পৃহথবীর সব  পযথটকরাই অপরাধী।  
     ‘আর খামবন না েুপা।’ 
     ‘কথার মািখামন কথা বহলস না হিমু। আহম হক ফযন বলহিলাম?’  
     ‘পযথটকমদর সপমক হক ফযন বলহিমলন।’  
     ‘ফকান পযথটক ? হিউময়ন সাাং ? হিউময়ন সাাং এর কথা খামাখা বলব ফকন?’  
     'আর না ফখমল িয় না েুপা ?’  
     ‘িয়। িমব না ফকন ? তমব আনন্দ পহরপূণথ িয় না। হিউময়ন সাাং-এর কথা হক 
বলহিলাম ?”  
     'আমার হিক মমন পড়মি না।’ 
     ‘ফশান হিমু, তুই ফলাক খারাপ না। এবাং ফতার েমতা আমি। বাদল ফয ফতার নাম 
বলমত অজ্ঞান িময় যায়, বাদমলর ফকান ফদাষ ফনই। I Like You Himu.’  
     ‘থযাংক ইউ েুপা।’  
     ‘ফতার একটাই অপরাধ তুই শুধু িাোঁহটস। এই অপরাধ েমা করা যায়। হিউময়ন 
সাাংওমতা ফিোঁমটমি। এই ফদখ আবার হিউময়ন সাাং-এর কথা চমল এমসমি। বারবার 
এই নাক চযাপ্টা চাইনীজটার কথা ফকন বলহি হকিুই বুিমত পারহি না।’  
     েুপা ফচাখ মুখ উমে হকিুেণ তাহকময় রইমলন তারপর িড়িড় শব্দ িমত লা ল।  
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     দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেলা িাড়া আমার হকিু করার ফনই। েুপা হবিানামত বমসহিমলন। 
হবিানা এবাং আমার শরীমরর এক অাংশ হতহন ভাহসময় ফেমলমিন। হবড় হবড় কমর 
বলমিন, “I am a dead man, I am a dead man.” 
 
 
 
 

২  
     বদরুল সামিব আমামক ফদমখ ফচোঁহচময় উিমলন, ফকাথায় হিমলন এতহদন ?  
     তার  লা ফমাটা, শরীর ফমাটা, বুহেও ফমাটা। আহম আমার অহভজ্ঞতায় ফদমখহি 
প্রশস্ত মানুমষর অেরও প্রশস্ত িয়। বদরুল সামিমবর অের প্রশস্ত, মমন মায়াভাব 
প্রবল। আহম ি-সাত হদন ধমর ফমমস আসহি না। ফকউ িয়ত বযাপারটা লেযই কমরহন। 
হতহন হিকই লেয কমরমিন। আমামক ফদমখ হতহন ফয উল্লামসর ভহে করমলন ফসই 

ফনই।উল্লামস ফকান খাদ   
     'ফকাথায় হিমলন ফর ভাই ?’  
     আহম িাসলাম। অহধকাাংশ প্রমশ্নর উত্তর আহম ইদানীাং ফিমস ফদবার ফচষ্টা করহি। 
এমকক ধরমনর প্রমশ্নর উত্তমর এমকক ধরমনর িাহস। এখন ফয িাহস িাসলাম তার অথথ 
িমচ্ছ — আমশপামশই হিলাম।  
     বদরুল সামিব বলমলন,  ত বৃিেহতবামর ফমমস হেস্ট িল। হবরাট খাওয়াদাওয়া। 
ফপালাও, খাহসর ফরজালা সালাদ। খাহসর মাাংস আহম হনমজ হকমন এমনহিলাম। একটা 
আস্ত খাহস ফদহখময় বললাম, িাে আমামক দাও, ফনা িাাংহক-পাাংহক ।  
    ‘িাে হদময়হিল ?’  
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    ‘হদমব না মামন ? মাাংস ফকমট আমার সামমন হপস করমত চায়। আহম বললাম, 
খবদার, আম  ওজন কমর তারপর হপস করমব।’  
    ‘আম  হপস করমল অসুহবধা হক ?’  
    ‘আম  হপস করমত হদমল উপায় আমি ? েস কমর বামজ ফ াসত হমে কমর 
ফেলমব। হকিু বুিমতই পারমবন না। মযাহজক ফদহখময় ফদমব। খাহসর ফ াশত হকমন হনময় 
রান্না করার পর ফখমত হ ময় বুিমবন পািার ফ াশত। হমস্টার পাোঁিা।’  
    বদরুল সামিমবর সমে আমার ফদখা ফমমসর হসোঁহড়মত, হতহন ফবরুহচ্ছমলন। আমামক 
ফদমখ আমার ফপিমন ফপিমন ঘমর এমস ঢুকমলন। হেমস্টর বযাপারটা না বমল হতহন 
শাহে পামবন না। ফ াশত ফকনা ফথমক ফয  ল্প শুরু িময়মি ফসই  ল্প ফশষ িমব খাওয়া 
হকভামব িল ফসখামন। আহম চধযথ হনময়  প ফশানার প্রস্তুহত হনহচ্ছ। খাওয়া -দাওয়ার 
ফয ফকান  মল্প ভদ্রমলামকর অসীম আগ্রি। এত আনমন্দর সমে হতহন খাওয়ার  লপ 
কমরন ফযন এই পৃহথবী সৃহষ্টই িময়মি খাওয়ার জমনয। খাওয়া িাড়াও ফয  ল্প করার 
আমরা হবষয় থাকমত পামর ভদ্রমলাক তা জামনন না। 
    ‘খুব চহবথ িময়হিল। ফ াশমতর ভামজ ভমজ চহব।’ 
    ‘বাি, ভাল ফতা।’ 
    চহবথদার ফ াশত রান্না করা হকন্তু খুব হিহেকাে। বাবুহচথ কমর হক – ফযমিতু চহবথ 
ফবহশ, ফতল ফদয় কম। এটা খুব ভুল। চহবথদার ফ াশমত ফতল লাম  ফবহশ।’ 
    ‘জানতাম না ফতা !’ 
    ‘অমনক ভাল ভাল বাবুহচথই বযাপারটা জামন না। রান্না ফতা খুব সিজ বযাপার না। 
আহম হনমজ বাবুহচথর পামশ বমস রান্না ফদহখময় হদলাম।’ 
    ‘ফখমত ফকমন িময়হিল ?’ 
    ‘আহম হনমজর মুমখ হক বলব – আপনার জনয ফরমখ হদময়হি। ফচমখ ফদখমবন।’ 
    ‘ফরমখ হদময়মিন মামন? বৃিেহতবার হেস্ট িময়মি, আজ িল শহনবার।’ 
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    ‘দুই ফবলা  রম কমরহি। হনমজর িামতই কমরহি। অমনযর কামি এইসব হদময় ভরসা 
পাওয়া যায় না। হিকমত জ্বাল ফদমব না। মাাংস টক িময় যামব। বসুন, আহম হনময় 
আসহি।’ 
    হতহন আনহন্দত মুমখ ফ াশত আনমত ফ মলন। আজ হদনটা মমন িয় ভালই যামব। 
সকামল ভরমপট ফখময় হনমল সারাহদন আর খাওয়া হনময় হচো করমত িয় না। বড় 
েুপার বাসা ফথমক ফভারমবলা ফবর িময়হি। সবাই তখমনা ঘুমম। কামজর ফমময়টা ফজম  
হিল। ফসই দরজা খুমল হদল। ফবহরময় আসার সময় টুক কমর এক কদমবুহস। আহম 
হবহমত িময় বললাম, বযাপার হক ?  
    ফস হনচু স্বমর বলল, খাস হদমল আেমন এটু ফদায়া করমবন ভাইজান। আমার 
মাইয়াটা বহুত হদন িইমি হনমখাোঁজ। 
    ‘বল হক ? কতহদন িময়মি হনমখাজ।’ 
    ‘তা ধমরন হ য়া দুই বির িইমি। এক বাহড়ত কাম করত। এরা মাইর -ধইর 
করমতা – একহদন বাহড় থাইকযা পালাইয়া ফ মি। আর ফকান খুোঁইজ নাই।’ 
    সমামজর সবথহনম্ন স্তমর যামদর বাস তামদর আমব -টামব  ফবাধিয় কম থামক। 

মর ফমময় হনমখাোঁদুবির ধ জ এই সাংবাদ ফস হদমচ্ছ সিজ  লায়। ফযন ফতমন ফকান বড় 
বযাপার না। 
    ‘নাম হক ফতামার ফমময়র ?’ 
    ‘লুৎেুমন্নসা। লুৎো িাহক।’ 
    ‘বয়স কত ?’ 
    ‘ফিাট মাইয়া, সাত-আট বির। ভাইজান, আেমন এটু ফচষ্টা হনমল ফমময়টামর হেরত 
পাই। ফমময় ঢাকা শিমরই আমি।’ 
    'জান হক কমর ঢাকা শিমর আমি?’ 
    ‘আয়না পড়া হদয়া জানহি। ধনখাহলর পীর সাব আয়না পড়া হদয়া পাইমি। অখন 
আেমন একটু ফচষ্টা হনমল  . . .’ 
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    ‘আচ্ছা ফদহখ।’ 
    ফস আবার একটা কদমবুহস কমর ফেলল। 
    সকামলর শুরুটা িল কদমবুহসর মাধযমম। শুরু হিমসমব মন্দ না। সাধু- র সন্নযাসী

সন্নযাসীরা পাময়র পহবত্র ধূহল -না বুিমত পারহি না। সাধু-স্তমর ফপৌঁমি যাহচ্ছ হক
হবতরমণর মাধযমম সকাল শুরু কমরন। তারপমরর অাংমশ ভুহর ফভাজন, হঘ, িালুয়া, 
পমরাটা মাাংস। 
 
    বদরুল সামিব তার হবখযাত খাহসর ফ াশমতর বাহট হনময় এমসমিন। ফ াশত বমল 
ফসখামন হকিু ফনই। জ্বামলর ফচামট সব ফ াশত  মল কামলা রমের ঘন সুমপর মত একটা 
বস্তু চতহর িময়মি। চুমুক হদময় ফখময় ফেলা যায়। তমব বদরুল সামিমবর হবমবচনা 
আমি। হতহন সমে চাময়র চামচ এমনমিন। আহম ফসই চামমচ তরল খাহসর মাাংস এক 
চুমুক মুমখ হদময় বললাম, অসাধারণ। রবীন্দ্রনামথর ফশমষর কহবতার কািাকাহি।  
    বদরুল সামিব উজ্জ্বল মুখ কমর বলমলন, বাহস িওয়ায় ফটস্ট আমরা খুমলমি, তাই 
না? ফ ািমতর ঐ মজা যত বাহস তত মজা। ফটস্ট খুমলমি না?  
    ‘খুমলমি বলমল কম বলা িয়। এমকবামর িানা ফমমল হদময়মি।’  
    ‘ রম  রম পমরাটা হদময় ফখমল আমরা আরাম ফপমতন। আপহন একটু ওময়ট করুন, 
আহম ফদৌড় হদময় দুটা পমরাটা হনময় আহস। সামড় িটা বামজ, ফমাবারমকর স্টমল পমরাটা 
ভাজা শুরু কমরমি।’  
    ‘পমরাটা আনার ফকান দরকার ফনই। আপহন আরাম কমর বসুন ফতা। বরাং এক 
কাজ করুন, আমরকটা চামচ হনময় আসুন, দু’জমন হমমল মজা কমর খাই।’  
    ‘না না, অল্পই আমি।’  
    ‘হনময় আসুন ফতা চামচ। ভাল হজহনস একা ফখময় আরাম ফনই।’  
    ‘এটা একটা সতয কথা বমলমিন।’  
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    বদরুল সামিব চামচ আনমত ফ মলন। ভদ্রমলামকর জমনয আমার মায়া লা মি।  ত 
দুমাস ধমর তার ফকান চাকহর ফনই। ইনসুমরন্স ফকাপানীমত ভাল চাকহর করমতন। 
ইন্সমপক্টর জাতীয় হকিু। ফকাপানী তারা তামক িাোঁটাই কমর হদময়মি। এই বয়মসর 
একজন মানুমষর চাকহর চমল ফ মল আবার চাকহর ফজা াড় করা কহিন। ভদ্রমলাক হকিু 
ফজা াড় করমত পারমিন না। ফমমসর ভাড়া হতন মাস বাহক পমড়মি। যতদূর জাহন, 
ফমমসর খাওয়াও তার বে। হেমস্ট তার নাম থাকার কথা না, বাজার-টাজার কমর 
হদময়মিন, রান্নার সময় কামি ফথমকমিন এই হবমশষ কারমণ িয়ত তার খাবার বযবস্থা 
িময়মি।  
    চামচ হনময় এমস বদরুল সামিব আরাম কমর খামচ্ছন। তামক ফদমখ এই মুহুমতথ 
মমন করার ফকান কারণ ফনই ফয, পৃহথবীমত নানান ধরমনর দুিঃখ-কষ্ট আমি। যুে চলমি 
বসহনয়ায়। রুয়ান্ডায় অকারমণ একজন আমরকজনমক মারমি। তার হনমজর সমসযাও 
হনশ্চয়ই অমনক। দু'মাস বাহড়মত মহনঅিথার যায়হন। বাহড়র ফলাকজন হনশ্চয়ই আতাংমক 
অহস্থর িমচ্ছ। ভদ্রমলাক হনহবথকার।’ 
    ‘হিমু সামিব!’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘িাড়গুহল চুমষ চুমষ খান, মজা পামবন। ইাংমরহজমত একটা কথা আমি Nearer 
the bone, sweeter is the meat.’  
    আহম একটা িাড় মুমখ ফেমল চুষমত লা লাম।  
    হতহনও একটা মুমখ হনমলন। আনমন্দ তার ফচাখ প্রায় বে।  
    ‘বদরুল সামিব ?’  
    ‘হজ্ব।’  
    চাকহর-বাকহরর হকিু িল?’  
    ‘এখমনা িয়হন, তমব ইনশাআল্লাি িমব। আমার অমনক ফলামকর সমে জানামশানা। 
এমদর বমলহি — এরা আশা হদময়মি।’  
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    ‘শুধু আশার উপর ভরসা করাটা হক হিক িমচ্ছ?’  
    আমার খুব ফক্লাজ একজনমক বমলহি। ইস্টানথ  ামমথন্টস-এর মাহলক। ইসু্কমল এক 
সমে পমড়হি। এখন রমরমা অবস্থা।  াহড়-টাহড় হকমন হুলস্থল। বাহড় কমরমি গুলশামন।’ 
    ‘হতহন হক আশা হদময়মিন?’ 
    ‘পমর ফযা ামযা  করমত বমলমি। ফসহদনই ফস িাংকাং যাহচ্ছল। দারুণ বযস্ত। কথা 
বলার সময় ফনই। এর মমধযই ফস ফপহে ফকাক খাইময়মি। পূবথাণীর ফপহে, স্বাদই অনয 
রকম। মাখমনর মত ফমালাময়ম। মুমখর মমধযই  মল যায়। চাবামত িয় না।’ 
    ‘আপনার খুব ঘহনষ্ঠ বেু ?’ 
    ‘বললাম না সু্কল-জীবমনর বেু। নাম িল হ ময় আপনার ইয়াকুব। সু্কমল সবাই 
িাকত – ফবকুব।’ 
    ‘আসমলই ফবকুব?’ 
    ‘তখন ফতা ফবকুমবর মতই হিল। তমব সু্কল-জীবমনর স্বভাব-চহরত্র ফদমখ হকিু ফবািা 
যায় না। আমামদর োস্ট বয় হিল রহশদ। আমর সবথনাশ, হক িাত্র ! অাংমক ফকান হদন 
১০০-র হনমচ পায় নাই। হপ্রমটস্ট পরীোয় এেি ভুল কমরমি। সাত নাম্বার কাটা 
ফ মি। কাোঁদমত কাদমত ফচাখ েুহলময় ফেমলহিল। ফসই রহশমদর সমে একুশ বির পর 
ফদখা।  াল-টাল ফভমে, চুল ফপমক হক অবস্থা ! চশমার একটা িাণ্ড ভাো, সুতা হদময় 
কামনর সমে ফবমধ ফরমখমি। ফদমখ মনটা খারাপ িল।’ 
    ‘অাংমক একশ পাওয়া ফিমলর এই অবস্থা, মন খারাপ িবারই কথা। অাংমক ফটমন 
টুমন পাশ করমল কামন সূতা ফবোঁমধ চশমা পরমত িত না।’ 
    ‘কামরক্ট বমলমিন। একুশ বির পর ফদখা — ফকাথায় কুশল হজমজ্ঞস করমব, 
ফিমলমমময় কতবড় এইসব হজমজ্ঞস করমব – তা না, েট কমর একশ' টাকা ধার 
চাইল।’ 
    ‘ধার হদময়মিন ?’ 
    'কুহড় টাকা পমকমট হিল, তা-ই হদলাম। খুহশ িময় হনময়মি।’ 
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    ‘ফমমসর হিকানা ফদনহন ফতা? ফমমসর হিকানা হদময় থাকমল মিা হবপমদ পড়মবন। 
দুহদন পমর পমর টাকার জমনয বমস থাকমব। আপনার জীবন অহতষ্ঠ কমর ফেলমব।’ 
    বদরুল সামিব দুিঃহখত  লায় বলমলন, সু্কল-জীবমনর বেু ফতা – দুরবস্থা ফদমখ 
মনটা এত খারাপ িময়মি, আমার হনমজর ফচামখ প্রায় পাহন এমস হ ময়হিল। সুতা হদময় 
কামনর সামথ চশমা বাধা — 
    বদরুল সামিব দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেলমলন। তার হনমজর ভহবষযমতর ফচময় বেুর 
ভহবষযমতর হচস্তায় তামক ফবহশ কাতর বমল মমন িল। 
    ‘হিমু ভাই!’  
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ভাল একটা নাশতা িময় ফ ল, হক বমলন?’  
    ‘িযাোঁ, িময়মি। আপহন ফয কষ্ট কমর আমার অাংশটা জমা কমর ফরমখমিন তার জমনয 
ধনযবাদ।’  
    ‘আমর হিিঃ হিিঃ ! এটা একটা ধনযবামদর হবষয় িল? এতহদন পর হেস্ট িমচ্ছ 
আপহন বাদ পড়মবন এটা ফকমন কথা? তািাড়া আপহন ফযহদন ফমমস খান না ফসহদমনর 
খাওয়াটা আহম ফখময় ফেহল।’  
    ‘ভাল কমরন। অবশযই ফখময় ফেলমবন। ফদমশ টাকা পাহিময়মিন?’  
    ‘ ত মামস পাহিময়হি। এই মাস বাদ পমড় ফ ল। তমব সমসযা িমব না, আমার স্ত্রী 
খুবই বুহেমতী মহিলা — ফস বযবস্থা কমর ফেলমব।’  
    ‘আপনার চাকহর ফয ফনই ফসই খবর স্ত্রীমক জাহনময়মিন?’  
    ‘হজ্ব-না। আপনার ভাবী মনটা খারাপ করমব। হক দরকার! চাকহর ফতা পাহচ্ছই, 
মািখামন হকিুহদমনর জমনয ফটনশমন ফেমল লাভ হক? আজই ইয়াকুমবর সমে ফদখা 
করব। সাংসৃ্কমত একটা কথা আমি না – “শুভসয শীঘ্রম”। চা খামবন হিমু ভাই?’  
    ‘টি-না। দরজা-টরজা বে কমর লম্বা ঘুম ফদব। আমার স্বভাব িময় ফ মি বাদুমরর 
মত। হদমন ঘুমাই রামত ফজম  থাহক।’  
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    ‘কাজটা হিক িমচ্ছ না ভাই সামিব। শরীমরর হদমক লেয রাখমত িমব। শরীর নষ্ট 
িমল – মন নষ্ট িয়। আমার শরীরটা হিক আমি বমলই এত হবপমদ-আপমদও মনটা 
হিক আমি। শরীরটা হিক রাখমবন।’  
    ‘আমার আবার উো হনয়ম। মনটামক হিক রাহখ যামত শরীর হিক থামক।’ 
    বদরুল সামিব বাহট এবাং চামচ হনময় উমি দাড়ামলন। লহজ্জত ভহেমত বলমলন, 
ফিাট্ট একটা কাজ কমর ফদমবন হিমু ভাই ! 
    ‘হজ্ব, বলুন।’ 
    ‘ফমমসর মযামনজার আমামক বমলমি ফসামবামরর মমধয ফমস ফিমড় হদমত। আমজবামজ 
সব কথা।  ালা াহল। আপহন যহদ একটু বমল ফদন! ও আপনামক মামন!’ 
    ‘আহম এেুহন বমল হদহচ্ছ।’ 
    ‘তামক বললাম ফয চাকহর িময় যামচ্ছ। ইয়াকুবমক বমলহি। এত বড়  ামমথন্টস-এর 
মাহলক। চাকহর তার কামি হকিুই না। ফস একটা হনিঃশ্বাস ফেলমল দশটা ফলামকর 
এমেয়মমন্ট িময় যায়। হবশ্বাস কমর না। আপহন বলমল হবশ্বাস করমব।’ 
 
    আমামদর মযানাজামরর নাম িায়দার আহল খাোঁ। নামমর সমে তার ফচিারার ফকান 
সেহত ফনই। ফরা , ফবমট একজন মানুষ। ফবমটরা সচরাচর কুোঁমজা িয় না। হতহন 
খাহনকটা কুোঁমজা। বযহক্তহবমশমষর সামমন তার কুোঁমজাভাব প্রবল িয়। আহম ফসই 
বযহক্তহবমশমষর একজন। হতহন ফকান কারণ িাড়াই আমামক ভয় পান। 
    িায়দার আহল খাোঁ ফচয়ামর গুহটমুহট ফমমর বমস আমি। হপহরমচ কমর চা খামচ্ছ। ঐ 
ফলাকমক আহম কখমনা চাময়র কামপ কমর চা ফখমত ফদহখহন। আহম কামি এমস িাহসমুমখ 
বললাম, ভাই সামিব, খবর হক? 
    ভদ্রমলাক ফযভামব চমকামলন তামত মমন িল, সাত ফরক্টার ফস্কমলর একটা ভূহমকপ 
িময় ফ মি। হপহরমচর সব চা তার জামায় পমড় ফ ল। আহম বললাম, করমিন হক ? 
    ‘চা খাহচ্ছ সযার।’ 
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    ‘খুব ভাল। ফবহশ ফবহশ কমর চা খান। হরসাচথ কমর নতুন ফবর কমরমি – চদহনক ফয 
সাত কাপ চা খায় তার িামটর আটথাহর কখমনা েক িয় না।’ 
    ‘থযাাংক যু, সযার।’ 
    ফযভামব হতহন থযাাংক য়ু বলমলন তামত ধারণ িমত পামর িামটথর আটথাহর সাংক্রাে 
হরসাচথটা আমার করা। আহম অবসর সমময় ফমমসর ঘমরর দরজা বে কমর হরসাচথ 
কমরহি। 
    ‘বদরুল সামিবমক নাহক ফনাহটশ হদময় হদময়মিন – কথা হক সহতয ?’ 
    ‘হজ্ব। হতন মামসর ফরন্ট বাহক। আর নানান যন্ত্রণা কমর। ফবািথাররা নাহলশ কমরমি।’ 
    ‘হক যন্ত্রণা কমরমি?’ 
    ‘রান্নার সময় বাবুহচথর পামশ বমস থামক। হেস্ট িময়মি, হত্রশ টাকা কমর চাদা। 
একটা পয়সা ফদয় নাই – হেস্ট ফখময় বমস আমি।’ 
    'চাদা না হদমলও খাটাখাটহন ফতা কমরমি। ফ াশত হকমন আনা, খাহসর ফ াশত 
ফযমকউ হকনমত পামর না। খুবই জহটল বযাপার। খাহস ফভমব হকমন এমন রান্নার পর 
প্রকাশ পায় পাোঁিা।’ 
    িায়দার আহল খাোঁ তাকামচ্ছন। আমার কথাবাতথার ধরন বুিমত পারমিন না। হক 
বলমবন তাও গুহিময় উিমত পারমিন না। 
    ‘মযামনজার সামিব।’ 
    ‘হজ্ব সযার।’ 
    ‘বদরুল সামিবমক আর হকিু বলমবন না।’ 
    ‘হতন মামসর ফরন্ট বাহক পমড় ফ মি। অনয পাহটথমক কথা হদময় ফেমলহি। মানুমষর 
কথার একটা দাম আমি। হিক না সযার?’ 
    ‘হিক ফতা বমটই। কথার দাম আম  যা হিল মুদ্রাস্ফীহতর কারমণ ফসই দাম আমরা 
ফবমড়মি। তবু একটা বযবস্থা করুন। এক মামসর মমধয সব ফপমমন্ট হক্লয়ার িময় যামব।’ 
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    ‘হকভামব িমব? শুমনহি উহন িাোঁটাই িময় ফ মিন। অহেমসর পাওনা টাকাপয়সাও 
হদমচ্ছ না। টাকাপয়সার হক ন-হক  ণ্ডম াল আমি।’ 
    ‘ ণ্ডম াল ফতা থাকমবই। পৃহথবীমত বাস করমবন আর  ণ্ডম ামল পড়মবন না, তা 
ফত িয় না। এই  ণ্ডম াল হনময়ই বাস করমত িমব। উপায় হক ? মমন থাকমব ফতা হক 
বললাম?’ 
    ‘হজ সযার।’ 
 
    আহম ঘমর এমস দরজা বে কমর শুময় পড়লাম। মযামনজার অতযে হবনময়র সমে 
হজ্ব সযার বমলমি বমলই হিক ভরসা পাহচ্ছ না। হবনময়র বাড়াবাহড়টাই সমন্দিজনক। 
আমার হনমজর ধারণা হবনয় বযাপারটা পৃহথবী ফথমক পুমরাপুহর উমি ফ মল পৃহথবীমত 
বাস করা সিজ িত। হবনময়র কারমণ সতয-হমথযা প্রমভদ করা সমসযা িয়। হমথযার 
সমে হবনয় হমহশময় হদমল ফসই হমথযা ধরার কামরা সাধয থামক না। 
    ঘুমমর ফচষ্টা করহি। ঘুম আসমি না। ফবশ কময়কহদন ফথমক হনদ্রা এবাং জা রমণর 
সাইমকলটা বদলাবার ফচষ্টা করহি। রাত ঘুমমর জমনয এবাং হদন ফজম  থাকার জমনয, 
এই হনয়ম ভাো দরকার। মানুষ ঘুমমক হনয়ন্ত্রণ করমব। সূযথ হনয়ন্ত্রণ করমব না। সূযথ 
িমচ্ছ জ্বলে অহগ্নম ালক। মানুমষর মত অসাধারণ ফমধার প্রাণীম াহষ্ঠমক হনয়ন্ত্রণ করার 
তার ফকান অহধকার ফনই। 
    টানা ঘুম হদলাম। ঘুম ভােল সেযায় সেযায়। এই সময় ফমসটা োকা োোঁকা থামক। 
ফবহশর ভা ই চা-নাশতা ফখমত বাইমর যায়। ফমমস শুধু একমবলা খাবার বযবস্থা, রামত। 
এক কাপ চ ফখমত িমলও রাস্ত পার িময় স্টমল ফযমত িমব। ইদানীাং অবহশয নতুন এক 
চাওয়ালা ফেণীর উদ্ভব িময়মি। এরা হবশাল ফ্লামস্ক কমর চা ফেহর কমর। চাময়র দাম 
হেেি – এক টাকা কাপ। হচহন বা দুমধর দাম বাড়মল কামপর সাইজ ফিাট িয় হকন্তু 
চাময়র দামমর ফির-মের িয় না। আমামদর এখামন ফয ফিমল চা হবহক্র কমর তার নাম 
মহত। ফদখমত রাজপুমত্রর মত, আসমল হভহখহরপুত্র। 
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    বারাদায় এমস মহতমক খুোঁজলাম। মহত এখমনা আমসহন, তমব অপহরহচহত এক 
ভদ্রমলাক এমসমিন। শুকমনা মুমখ টুমল বমস আমিন। ভদ্রমলাক অপহরহচত িমলও 
ফদখামাত্র হচনলাম – কারণ তার চশমার একটা িাোঁট ভাো সুতা হদময় কামনর সমে 
বাধা। ভদ্রমলাক সমন্দিজনক দৃহষ্টমত আমামক ফদখমিন। আহম বললাম, হক ভাই, ভাল 
আমিন ? 
    হতহন িকচহকময় ফ মলন। উমি দাোঁড়ামলন। 
    ‘বদরুল সামিমবর কামি এমসমিন, তাই ফতা ?’ 
    ‘হজ্ব সযার ?’ 
    ‘টাকা ধামরর জমনয ?’ 
    ভদ্রমলামক খাহনকট হবভ্রাে িময় ফ মিন। চট কমর হকিু বলমত পারমিন না। আবার 
খুব ফচষ্টা করমিন হকিু বলমত। 
    আহম বললাম, বদরুল সামিব আমামক আপনার কথা বমলমিন। খুবই প্রশাংসা 
করহিমলন। হপ্র-মটস্ট পরীোয় একটা এেিা না-হক ভুল িময়হিল। তাড়াহুড়া 
কমরহিমলন হনশ্চয়ই। অমনক সময় ওভার কনহেমিমন্সও সমসযা িয়। যাই ফিাক, ফকমন 
আমিন বলুন। 
    ‘হজ্ব ভাল। বদরুল কখন আসমব?’ 
    ‘উহন আসমবন ফকামথমক ?’ 
    ‘এখামন থামকন না ?’ 
    ‘আম  থাকমতন। ফমমস অমনক বাহক পমড় ফ মি। চারহদমক ধার-মদনা। পাহলময় 
ফ মিন।’ 
    ‘হনমচর মযামনজার সামিব আমামক বলমলন, ফমমসই থামক।’ 
    ‘মযামনজার তাই বমলমি? ফস রকমই বলার কথা। ফসও জামন না। জানমল 
হজহনসপত্র ফক্রাক কমর ফরমখ হদত। চুহপ চুহপ পাহলময়মি। শুধু আহম জাহন। আপনামক 
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বললাম, কারণ আপহন তার ফক্লাজ ফেন্ড। িাত্র জীবমনর বেু। অাংমক সব সময় িাই 
মাকথ ফপময়মিন।’ 
    ‘বদরুল থামক ফকাথায় ?’ 
    ‘ফসটাও বলা হনমষধ। যাই ফিাক, আপনামক বলহি। দয়া কমর খবরটা ফ াপন 
রাখমবন । উহন ফটকনামের হদমক চমল ফ মিন।’ 
    ‘ফকান হদমক ফ মি বলমলন?’ 
    ‘ফটকনামের হদমক। হচটা াাং হিল ফিক্ট। তার দূর সপমকথর এক মামা আমিন, বন 
হবভাম  চাকহর কমরন, তার কামি ফ মিন। হকিু মমন করমবন না, আপনার নামটা ফযন 
হক?’ 
    ‘আবদুর রশীদ।’ 
    ‘শুনুন আবদুর রশীদ সামিব। উনার জমনয অমপো কমর লাভ ফনই। এখামন উনার 
ফখাোঁমজ আসাও অথথিীন। চমল যান।’ 
    ‘চমল যাব?’ 
    ‘আপনামক এক কাপ চা খাওয়ামত পাহর, শুধু চা। খামবন?’ 
    আবদুর রশীদ িয-না হকিুই বলল না। মুখ ফদমখ ফবািা যামচ্ছ ফস পুমরাপুহর 
আশািত। আহম ভদ্রমলাকমক চা খাওয়ামত হনময় ফ লাম। চা খাওয়ালাম, হসোড়া 
খাওয়ালাম। এইখামনই ফশষ করলাম না, রাস্তার পামশ ঘহড় সারাইময়র ফদাকামন হনময় 
হ ময় চশমার িাোঁট লাহ ময় হদলাম। আমার সবথমমাট ১৩ টাকা খরচ িল। 
    ভদ্রমলাক বলমলন, ভাই সামিব, আপনামক একটা কথা বহল যহদ হকিু মমন না 
কমরন। আপন ফভমব বলহি। 
    ‘বলুন, হকিু মমন করব না।’ 
    ‘কথাটা বলমত খুবই লজ্জা পাহচ্ছ। আপহন অহত মিৎপ্রাণ এক বযহক্ত। আপনামক 
হবব্রত করমতও লজ্জায় মাথা কাটা যামচ্ছ . . . ’ 
    ‘মাথা কাটা যাওয়ার হকিু ফনই, আপহন বলুন।’ 
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    ‘দারুণ এক সাংকমট পমড়হি ভাই সামিব। আত্মিতযা িাড়া এখন আর পথ ফদখহি 
না।’ 
    ‘ফিমল অসুস্থ। টাকার অভামব হচহকৎসা িমচ্ছ না?’ 
    ‘ধমরমিন হিকই। তমব ফিমল না, ফমময়। কহনষ্ঠা কনযা। সকাল ফথমক িাোঁপাহনর মত 
িমচ্ছ। িাক্তার ইনমজকশমনর কথা বলল —’ 
    ‘দাম কত ইনমজকশমনর ?’ 
    ‘শখামনক টাকা িমল িয়। ইনমজকশন, ফসই সমে হক টযাবমলট ফযন হদময়মি। আহম 
আমার স্ত্রীমক বললাম, হচহকৎসা করার টাকা ফকাথায়? তুহম বরাং  লা হটমপ ফমমর 
ফেল।’ 
    ‘উহন  লা হটমপ মারমত রাহজ িমচ্ছন না ?’ 
    আবদুর রশীদ আমার এই কথায় অস্বহস্তমত পমড় ফ ল। আহম বললাম, এইসব 
কহিন কাজ স্ত্রীমলাক হদময় িমব না। এইসব িল পুরুমষর কাজ।  লা হটমপ মারমত 
িমল আপনামকই মারমত িমব। 
    ‘ভাই সামিব, িাট্টা করমিন ?’ 
    'না, িাট্টা করহি না। মৃতুয ফকান িািা-তামাশার হবষয় না। আহম আপনামক একশ' 
টাকা ফদব।’ 
    ‘হদমবন? সহতয হদমবন ?’ 
    ‘অবশযই ফদব। সু্কল-জীবমন আপহন অাংমক খুব ভাল হিমলন, তাই না? ফকমন ভাল 
হিমলন প্রমাণ হদন ফদহখ। সিজ একটা অাংক হজমজ্ঞস করব। কামরক্ট উত্তর ফদমবন — 
একশ' টাকা হনময় চমল যামবন।’ 
    আবদুর রশীদ েীণ স্বমর বলল, হক অাংক ? 
    ‘একটা বাহড়মত চারটা িাহরমকন জ্বলহিল।  ভীর রামত কথা ফনই বাতথা ফনই শুরু 
িল িড়। একটা িাহরমকন ফ ল হনমভ। এখন আপহন বলুন ঐ বাহড়মত িাহরমকন এখন 
কয়টা ?’ 
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    ‘হতনটা।’ 
    ‘আহম দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, িয়হন। একটা িাহরমকন হনমভ ফ মি হিকই। 
িাহরমকমনর সাংখযা ফতা কমমহন। িাহরমকন চারটাই আমি। আপহন ফতা ভাই অাংক 
হশখমত পামরনহন। টাকাটা হদমত পারলাম না। হকিু মমন করমবন না।’ 
    ‘আবদুর রশীদ দাহড়ময় আমি — আহম িাোঁটা ধমরহি। ফমমস হেমর যাব। সারাহদন 
হকিু না খাওয়ামত হখমদয় নাহড়ভূহড় পাক হদমচ্ছ। ফমমস রান্না িময়মি হক-না ফখাোঁজ হনমত 
িমব। ফমমসর ভাত সকাল সকাল ফনমম যায়। ভাত ফনমম ফ মল একটা হিম ফভমজ 
হদমত বলব। আগুন- রম ভাত হিমভাজা হদময় ফখমত অহত উপামদয়। তমব ফখমত িয় 
চুলা ফথমক ভাত নামার সমে সমে, ফদহর করা যায় না। 
 
    ঘর ফথমক ফবরুবার জমনয রাত বামরাটা খুব ভাল সময়। হজমরা-আওয়ার। কাউন্ট 
আপ শুরু িয় হজমরা আওয়ার ফথমক — 0, 1, 2, 3 . . . হিক রাত বামরাটায় হক বার 
িমব ? শহনবার নয়, রহববারও নয়। হজমরা আওয়ামর বার ফথমম থামক। 
    দরজা তালাবে কমর ফবরুহচ্ছ, ফদহখ বদরুল সামিব। কলঘর ফথমক িাত-মুখ ধুময় 
হেরমিন। মুখ ফভজা, কামধ  ামিা। রাত বামরাটায় আমার মন-টন খুব ভাল থামক। 
কামজই আহম উল্লামসর সমেই বললাম, হক খবর বদরুল সামিব ! 
    হতহন লহজ্জত ভহেমত িাসমলন। 
    ‘ফকাথায় হিমলন আজ সারাহদন ?’ 
    টর্টন আবার হাসয়লন। আটম বললাম, টগয়েটিয়লন নাটক ইোকুব আটলর কায়ি?  
    ‘হজ্ব ।’  
    ‘ফদখা িয়হন?’ 
    'ফদখা িময়মি। অহতহরক্ত বযস্ত।’ 
    ‘কথা িয়হন?’ 
    ‘িময়মি। চাকহরর বযাপারটা বললাম।’ 
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    ‘আম ও ফতা বমলহিমলন। আবার ফকন?’ 
    ‘ভুমল হ ময়মি। নানান কাজকমথ হনময় থামক ফতা। আজমক তার আবার একটা 
দুঘথটনা ঘটল। তার মনটা হিল খারাপ।’ 
    ‘হক দুঘথটনা?’ 
    ‘একুশ লাখ টাকা হদময় নতুন  াহড় হকমনমি। ফসই  াহড়র ফিিলাইট ফভমে 
ফেমলমি। ফকয়ারমলস ড্রাইভার। ঐ হনময় নানান চি-চচ, ধমকাধমহক চলমি, তার মমধয 
আহম হ ময় পড়লাম।’ 
    ‘আপহন ধমক ফখময়মিন ?’  
    ‘হজ-না, আহম ধমক খাব ফকন? আমার ফিমলমবলার বেু। ফভহর ফক্লাজ ফেন্ড।  াহড়র 
ফিিলাইট ভাোর কারমণ ইয়াকুমবর মন খারাপ ফদমখ আমামরা মন খারাপ িল। এর 
মমধয চাকহরর কথাটা তুমল ভুল কমরহি।’  
    ‘ইয়াকুব সামিব ফরম  ফ মিন?’  
    ‘তা হিক না। বলল বাময়ািটা তার ফসমক্রটাহরর কামি হদময় ফযমত। দুটা পাসমপাটথ 
সাইমজর িহবসি বাময়ািাটা, ফস ফদখমব।’  
    ‘ফদখমব বমলমি?’  
    ‘ফদখমব ফতা বমটই। সু্কল-জীবমনর বেু, ফেলমব হক কমর? বাময়ািাটা হনময়ই 
সারাহদন ফিাটািুহট করলাম। একহদমনর মমধয িহব তুমল, বাময়ািটা টাইপ কমর, পাোঁচটার 
সময় এমকবামর ইয়াকুমবর িামতই ধহরময় হদময়হি।   
    ‘ইয়াকুব সামিব আপনার কমথতৎপরতা ফদমখ হনশ্চয়ই খুব খুহশ িমলন।’  
    বদরুল চুপ কমর রইমলন। আহম বললাম, খুহশ িনহন?  
    ‘টি-না। একটু মমন িয় ফবজার িময়মি; ফসমক্রটাহরর িামত হদমত বমলমি, আহম তা 
না কমর তার িামতই হদলাম — এমত সামানয হবরক্ত। এত বড় একটা অ থানাইমজশন 
চালায়। তার ফতা একটা হসমস্টম আমি। হুট কমর িামত কা জ ধহরময় হদমল িমব না। 
ভুলটা আমার।’  
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    ‘বদরুল সামিব, আপনার হক ধারণা ইয়াকুব আহল আপনামক চাকহর ফদমবন?’  
    ‘অবশযই। আমার সামমনই ফসমক্রটাহরমক ফিমক বাময়ািাটা হদময় হদল। বলল উপমর 
আমজথন্ট হলমখ োইমল রাখমত।’  
    ‘কমব না াদ চাকহর িমব বমল মমন করমিন?’  
    ‘খুব ফবহশ িমল এক সপ্তাি। ইয়াকুব আমামক এক সপ্তাি পমর ফখাোঁজ হনমত বমলমি। 
আ ামী শহনবামরর মমধয ইনশাআল্লাি িময় যামব। স্বমেও তা-ই ফদখলাম।’  
    ‘এর মমধয স্বপ্রও ফদমখ ফেমলমিন?’  
    ‘টি। ফিাটািুহট কমর কা জপত্র ফজা াড় কমর টায়ািথ িময় হ ময়হিলাম। ভাবলাম, 
একটু ফরস্ট ফনই। ইয়াকুমবর হপ. এ. বলল, বসুন, চা খান। চা খাওয়ার জমনয বমসহি। 
বমস থাকমত থাকমত হিমুহনর মত এমস ফ ল। তখন স্বেটা ফদমখহি। ফদখলাম হক — 
ইয়াকুব এমসমি। তার িামত হবরাট এক মৃম ল মাি। এইমাত্র ধরা িময়মি। িটেট 
করমি। ইয়াকুব বলল, হনমজর পুকুমরর মাি। ফতার জমনয আনলাম। হনময় যা। মাি 
স্বমে ফদখা খুবই ভাল। হিমু ভাই, আপহন যামচ্ছন ফকাথায়?’  
    ‘হাাঁিফত যাহচ্ছ।’  
    ‘রাতদুপুমর ফকউ িাোঁটমত যায়? আশ্চযথ! দুপুর রামত িাোঁটার মমধয আমি হক?’  
    ‘চলুন, আমার সমে ফিোঁমট ফদখুন।’  
    ‘ফযমত বলমিন ?’ 
    ‘এক রামত একটু অহনয়ম করমল হকিু িমব না।’  
    ‘খুবই টায়ািথ লা মি হিমু ভাই। ভাবহি ঘুমুব।’  
    ‘ঘুম ফতা আপনার আসমব না। হখমদ ফপমট শুময় িটেট করমবন। এরমচ' চলুন 
ফকাথাও হনময় হ ময় আপনামক খাইময় আহন। মমন িমচ্ছ সারাহদন হকিু খানহন।’  
    ‘সারাহদন খাইহন হক কমর বুিমলন?’  
    ‘ফবািা যায়। মানুমষর সব খবর তার ফচামখ ফলখা থামক। ইমচ্ছ করমলই ফসই ফলখা 
পড়া যায়। ফকউ ইমচ্ছ কমর না বমল পড়মত পামর না।’  
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    ‘আপহন পামরন ?’  
    ‘মামি মামি পাহর। সব সময় পাহর না। আপহন ফয সারাহদন খানহন এটা আপনার 
ফচামখ পড়মত পারহি। এই সমে আমরকটা হজহনশ পড়া যামচ্ছ, ফসটা িমচ্ছ, আজ হদনটা 
আপনার জমনয খুব আনমন্দর।’  
    বদরুল সামিব িতভম্ব িময় তাহকময় আমিন। িতভম্ব ভাব কাটার পর বলমলন, 
আপহন হিকই ধমরমিন। আজ আমার হববাি বাহষথকী। আহম ভুমল হ ময়হিলাম, সেযার 
সময় িিাৎ মমন িময়মি — আমর আজ ফতা ২৫ফশ এহপ্রল।  
    ‘চলুন, রাস্তায় িাোঁটমত িাোঁটমত হবময়র হদমনর  ল্প করমবন। অমনকহদন কামরা হবময়র 
 ল্প শুহন না।’ 
    বদরুল সামিব লহজ্জত  লায় বলমলন, কলার মত ফকান  ল্প না।  
    ‘সব  ল্পই বলার মত।’ 
 
    রাস্তায় ফনমমই বদরুল সামিব হবহমত স্বমর বলমলন, িাোঁটমত ফতা ভালই লা মি। 
রাস্তাগুহল অনয রকম লা মি। আশ্চযথ ফতা ! বযাপারটা হক ?  
    আহম বযাপার বযাখযা করলাম না। রামতর ফবলা রাস্তার চহরত্র বদমল যায় ফকন ফসই 
বযাখযা এমকক জমনর কামি এমকক রকম। আমার বযাখযা আমার কামিই থাকুক।  
    বদরুল সামিব বলমলন, িাোঁটমত িাোঁটমত আমরা ফকাথায় যাব?  
    আহম বললাম, মাথায় ফকান হনহদথষ্ট জায় া থাকমল িাোঁটার ফকান আরাম থামক না। 
িাোঁটমত িমব এমলামমমলাভামব। বলুন হকভামব আপনামদর হবময় িল।  
    মুহন্স মঞ্জ ফবড়ামত হ ময়হিলাম। খালার শ্বশুরবাহড়মত। ওমদর একান্নবতথী পহরবার। 
ফলাকজন হ জ হ জ করমি। ফক কখন খায় ফকান হিক ফনই। খাওয়া-দাওয়ার ফভতমর 
ফকান যত্ন ফনই। ফখমল খাও, না ফখমল ফখও না ওই রকম ভাব। মামি মামি হক িয় 
জামনন? ভাল একটা পদ িয়ত রান্না িমচ্ছ, এহদমক ফবহশর ভা  মানুষ ফখময় উমি 
ফ মি। ফকউ জামনই না – মূল পদ এখমনা রান্না িয় হন . . .  
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    বদরুল সামিব তার হবময়র  মল্পর জায় ায় খাওয়ার  ল্প ফেোঁমদ বমসমিন। এই 
খাওয়া-দাওয়ার ফভতর ফথমক হবময়র  ল্প িয়ত শুরু িমব, কখন িমব ফক জামন। 
ভদ্রমলামকর সম্ভবত হখমদও ফপময়মি। হখমদর সময় শুধু খাবার কথাই মমন পমড়। তামক 
খাওয়ামনার হক বযবস্থা করা যায় বুিমত পারহি না। আবামর পমকটহবিীন পাঞ্জাহব হনময় 
ফবর িময়হি। এই পাঞ্জাহব মমন িয় আর বযবিার করা যামব না। বদরুল সামিব  ল্প 
চাহলময় যামচ্ছন – ফসহদন হক িময়মি শুনুন। পাবদা মাি এমসমি। এক খলুই মাি, 
প্রমতযকটা ফদড় হবঘৎ সাইজ। এ বাহড়মত আবার অল্প হকিু আমস না। যা আমস িুহড় 
ভহতথ আমস......  
    আমরা মূল রাস্তা ফিমড়  হলমত ঢুকলাম। বদরুল সামিমবর  মল্প বাধা পড়ল। 
আমরা টিল পুহলমশর মুমখামুহখ পমড় ফ লাম। খাহক ফপাশামকর কারমণ সব পুহলশ 
একরকম মমন িমলও এহট ফয  তকামলরই দল এমত আমার ফকান সমন্দি রইল না। 
আহম আেহরক ভহেমত বললাম, হক খবর?  
    টিল পুহলমশর দল থমমক দাোঁড়াল।  
    ‘আজ আপনামদর পািারা ফকমন চলমি?’  
    এই প্রমশ্নরও জবাব ফনই। বদরুল সামিব িকচহকময় ফ মিন। কথাবাতথার ধরন 
হিক বুিমত পারমিন না।  
    কালমকর ওস্তাদহজ আজও প্রথম কথা বলমলন, তমব তুই-মতাকাহর না, ভদ্র ভাষা।  
    ‘আপনারা ফকাথায় যান?’  
    ‘ভাত ফখমত যাই। আজ অবহশয আহম খাব না। এই ভদ্রমলাক খামবন। উনার নাম 
বদরুল আলম। উনামক থাপ্পড় হদমত চাইমল হদমত পামরন। উহনও হকিু বলমবন না। 
উহনও আমার মতই হবহশষ্ট ভদ্রমলাক।’  
    বদরুল সামিব হেসহেস কমর বলমলন, বযাপারটা হক হকিুই ফতা বুিমত পারহি 
না। হক সমসযা?  
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    ‘ফকান সমসযা না। জন মণর ফসবক পুহলশ ভাইরা এখন আপনার রামতর খাবার 
বযবস্থা করমবন।’  
    পুহলশ দমলর একজন বলল, কালমকর বযাপারটা মমন রাখমবন না। নানা হকহসমমর 
বদমলাক রাস্তায় ঘুমর, ফনশা কমর। আমরা বুিমত পাহর নাই। একটা হমসমটক িময়মি।  
    ‘আহম হকিু মমন কহরহন। মমনর ফভতর অহত সামানয খচখচাহন আমি, ফসটা দূর 
িময় যামব – যহদ আপনারা বদরুল সামিমবর রামতর খাওয়ার বযবস্থা কমর ফদন।’  
    ‘এত রামত ?’  
    ‘আপনামদর কারবারই ফতা রামত। আপনামদর একটা বুহে হশহখময় হদ – ফকান 
একটা বাহড়মত হ ময় কহলাংমবল হটপুন। বাহড়ওয়ালা দরজা খুমল এতগুহল পুহলশ ফদমখ 
যামব ভড়মক। তখন আপনামদর ফয ওস্তাদ হতহন হবনীত ভহেমত বলমবন, সযার, এত 
রামত হিসটবথ করার জমনয খুবই দুিঃহখত। একজন হবহশষ্ট ভদ্রমলাক সারাহদন না ফখময় 
আমিন। যহদ একটু খাওয়ার বযবস্থা কমরন । ফদখমবন তৎেণাৎ খাবার বযবস্থা িমব। 
মধযরামতর পুহলশ ভয়াবি হজহনশ।’ 
    বদরুল সামিমবর িতভম্ব ভাব কাটমি না। তার েুধ-তৃষ্ণাও সম্ভবত মাথায় উমি 
ফ মি। পুহলশ দমলর একজন আমার কামি এহ ময় এমস হেসহেস কমর বলল, সযার, 
আপনার সমে একটু প্রাইমভট টক আমি। 
    আহম প্রাইমভট টক ফশানার জমনয েুটপাত ফিমড় হনমচ নামলাম। ফস কামনর কামি 
গুন গুন কমর বলল, সযার, হবরাট হমসমটক িময়মি। রাস্তায় কত ফলাক িাোঁমট, ফক সাধু, 
ফক শয়তান বুিব হক ভামব । 
    আহমও তার মতই হনচু  লায় বললাম, না ফবািারই কথা। 
    ওস্তাদজী একটা ভুল কমরমি। চড় হদময় ফেমলমি। তারপর ফথমক উনার িাত েুমল 
প্রচণ্ড বযথা। বযথার ফচামট রামত ঘুমামত পামরনহন। 
    ‘ফবকায়দায় চড় হদময়মি। রম  টান পমড়মি। হকাংবা িামতর মাসমল হকিু িময়মি।’ 
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    ‘হক ফয বযাপার ফসটা সযার আমরা বুমি ফ হি। এখন সযার আমামদর েমা হদমত 
িমব। এটা সযার আমামদর একটা আবদার।’ 
    ‘আচ্ছা যান, েমা হদলাম।’ 
    ‘ওস্তাদজী আজ িুহট হনময়মি। সারাহদন শুময়হিল, রামত ফবর িময়মি শুধু আপনার 
সমে ফদখা করার জনয।’ 
    ‘ভালই িময়মি ফদখা িময় ফ ল।’ 
    ‘আপহন সযার আমামদর জমনয একটু ফদায়া রাখমবন।’ 
    ‘অবশযই রাখব।’ 
    ‘উনার খাবার বযাপামর সযার ফকান হচো করমবন না।’ 
    আহম বদরুল সামিবমক বললাম, আপহন এমদর সমে যান। খাওয়া-দাওয়া করুন। 
তারপর ফমমস চমল যামবন। আহম ফভারমবলা হেরব । 
    হতহন পুমরাপুহর িকচহকময় ফ মিন। হকিুমতই যামবন না। পুহলশরা বলমত ফ মল 
তামক ফগ্রেতার কমরই হনময় ফ ল। ফবচারার িতাশ দৃহষ্ট ফদমখ মায়া লা মি। মায়া ভাল 
হজহনশ না। অহনতয এই সাংসামর মায়া হবসজথন ফদয়া হশখমত িয়। আহম ফশখার ফচষ্টা 
করহি। 
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৩  
    বাদুর-স্বভাব আয়ত্ত করার ফচষ্টা সেল িমচ্ছ না। বাদুর-ভাব কময়কহদন থামক 
তারপর ফভতর ফথমক মানুষ-ভাব মাথাচাড়া হদময় ওমি। রামত ঘুমুমত ইমচ্ছ কমর। হদমন 
িাজার ফচষ্টা কমরও ঘুমুমত পাহর না। এখন আমার মানুষ ফেজ চলমি। রামত ঘুমুহচ্ছ, 
হদমন ফজম  আহি। রাস্তায় যাহচ্ছ। িাোঁটািাোঁহট করহি। হদমন িাোঁটািাোঁহট করার মমধযও হকিু 
হিল আমি। িিাৎ িিাৎ খুব হবপদজনক কামরা সমে ফদখা িময় যায়। যার সমে হনহশ 
রামত ফদখা িবার ফকান সম্ভাবনাই ফনই। রাত হতনটার সময় হনশ্চয়ই ফরশমা খালার 
সমে হনউমামকথমটর কামি ফদখা িমব না। প্রায় দুবির পর ফরশমা খালার সমে ফদখা। 
পামজমরা নামমর অভদ্র  াহড়র ফভতর ড্রাইভামরর হসমটর পামশ হতহন বমস আমিন। তার 
মত মহিলা ড্রাইভামরর পামশ বসমবন ভাবাই যায় না। তমব শুমনহি পামজমরা  াহড়গুহল 
এমন ফয ড্রাইভামরর সীমটর পামশ বসা যায়। এমত সম্মান িাহন িয় না।  
    ফরশমা খালা িাত উহচময় িাকমলন, এই হিমু, এই . . .। ড্রাইভার ক্রমা ত িনথ 
হদমত লা ল। আমার উহচত দ্রুত পাহলময় যাওয়া। ফকান  হলটহলর ফভতর ঢুমক পড়া। 
 হল না থাকমল মযানমিামলর ঢাকহন খুমল তার ফভতর ফসোঁহধময় যাওয়া। হকিু হকিু িামকর 
ফপিমন ফলখা থামক ১০০ িাত দূমর থাকুন। ফরশম খালা ফসই িামকর ফচময়ও ভয়াবি। 
আমশ পামশ  হল বা মযানমিাল ফনই। কামজই আহম িাহসমুমখ এহ ময় ফ লাম। রাস্ত পার 
িবার আম ই খালা ফচহচময় বলমলন, হিমু, তুই নাহক  লার কাোঁটা নামামত পাহরস?  
    ফরশমা খালা আমার ফকমন খালা জাহন না। লতায়—পাতায় খালা। ভদ্রমহিলার বয়স 
পিাশ পার িমলও এই মুহুমতথ খুহক ফসমজ আমিন। মাথা ভহতথ ফঢউ-মখলামনা ঘন কাল 
চুল। এই চুল িাংকাং ফথমক আনামনা। ফিাোঁট লাল টুক টুক করমি। জামদানী শাহড় 
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পমরমিন।  লায় মাহটর মালা। কামন মাহটর দুল। এটাই ফলমটস্ট েযাশান। 
শাহেহনমকতন ফথমক আমদানী িময়মি।  
    আহম  াহড়র কামি চমল এলাম। ফরশমা খালা ফচাখ বড় বড় কমর বলমলন – 
বাদমলর মা'র কামি ঘটনা শুনলাম। বড় বড় সাজথন কাত িময় ফ মি – তুই হ ময়ই 
মন্ত্র-টস্ত্র পমড় কাোঁটা নাহমময় ফেলহল। হক ফর, সহতয ?  
    ‘হযাাঁ সহতয। ফতামার কাোঁটা লা মল খবর হদও, নাহমময় হদময় যাব।’ 
    ‘ফতামক খবর ফদব হক ভামব ? ফতার হিকানা হক ? ফতার ফকান কািথ আমি ?’  
    ‘হিকানাই নাই – আবার কািথ !’  
    ‘তুই এক কাজ কর না। আমার বাহড়মত চমল আয়। একতলাটা ফতা খাহলই পমড় 
থামক। একটা ঘমর থাকহব। আমার সমে খাহব। েী থাকা-খাওয়া।’  
    ‘ফদহখ, চমল আসমত পাহর।’  
    ‘আসমত পাহর-টাহর না। চমল আয়। তুই কাোঁটা নামামনা িাড়া আর হক পাহরস ?’  
    ‘আপাতত আর হকিু পাহর না।’  
    ‘ফক ফযন ফসহদন বলল, তুই ভূত-ভহবষযৎ সব বলমত পাহরস। ফতার হসেথ ফসন্স 
নাহক খুব ফিমভলপড়।’  
    আহম িাসলাম। আমার ফসই হবমশষ ধরমনর িাহস। িাহস ফদমখ ফরশমা খালা আমরা 
অহভভূত িমলন।  
    ‘এই হিমু,  াহড়মত উমি আয়।’  
    ‘যামচ্ছন ফকাথায় ?’  
    ‘ফকাথাও যাহচ্ছ না। খাহল বাহড়মত থাকমত কতেণ আর ভাল লাম  ! এই জমনযই 
 াহড় হনময় মামি মামি ফবর িই।’  
    ‘বাহড় খাহল না-হক ?’  
    ‘ও আল্লা, তুই হক হকিুই জাহনস না? ফতার খালুর ইমেকামলর পর বাহড় খাহল না? 
এত বড় বাহড়মত একা থাহক, অবস্থাটা হচো করমত পাহরস।’  
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    ‘দামরায়ান, মালী, ড্রাইভার এরা ফতা আমি।’  
    ‘খাহল বাহড় হক দামরায়ান, মালী, ড্রাইভার এইসমব ভমর ? তুই চমল আয়। ফতার 
কাটা নামামনার েমতার কথা শুমন দারুণ ইন্টামরহস্টাং লা মি। দাোঁহড়ময় আহিস ফকন? 
 াহড়মত উি।’  
    ‘আজ ফতা খালা ফযমত পারব না। জরুহর কাজ।’  
    ‘ফতার আবার হকমসর জরুহর কাজ ? িাোঁটা িাড়া ফতার আবার কাজ হক ?’  
    ‘আমরকজমনর কাোঁটা নামামত িমব। হচতলমামির কাোঁটা  লায় হবোঁহধময় বমস আমি। 
ফকাোঁ ফকাোঁ করমি। ফসই কাোঁটা তুলমত িমব।’  
    ‘আমামক হনময় চল। আহম ফদহখ বযাপারটা হক ?’  
    ‘আপনামক ফনয়া যামব না খালা। মন্ত্র—তমস্ত্রর বযাপার ফতা। ফমময়মদর সামমন মন্ত্র 
কাজ কমর না।’  
    ‘ফমময়রা হক ফদাষ কমরমি?’  
    ‘ফমময়রা ফকানই ফদাষ কমরহন। ফদাষ কমরমি মমস্ত্র। এই মন্ত্র নারী হবমিষী।’  
    ‘আচ্ছা হিক আমি। আমামক না হনমত চাইমল না হনহব।  াহড়মত উি, ফতামক হকিুদূর 
এহ ময় হদ ফরামদর মমধয িাোঁটহিস ফদমখ মায়া লা মি।’  
    ফকউ  াহড়মত উিার জমনয ফবহশ রকম হপড়াহপহড় করমল ধমর হনমত িমব  াহড় 
নতুন ফকনা িময়মি। আহম  াহড়মত উিমত উিমত বললাম,  াহড় নতুন হকনমল?  
    ‘নতুন ফকাথায়, িয় মাস িময় ফ মলা না।’  
    ‘িয় মামস স্বামী পুরাতন িয় —  াহড় িয় না।’  
    ‘দারুণ  াহড়।’  
    ‘ফতার পিন্দ িময়মি ?’  
    ‘পিন্দ মামন! এমরামেমনর মত  াহড়।’  
    ‘এই  াহড়র সবমচ বড় সুহবধা হক জাহনস? সামন-সামহন কহলশন িমল  াহড়র হকিু 
িমব না, হকন্তু অনয  াহড় ভতথা িময় যামব।’  
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    ‘বাি, দারুণ ফতা।’  
    ‘ফতার সমে ফদখা িময় ভাল লা মি ফর হিমু চাকহর-বাকহর হকিু করহিস?’  
    ‘আপনার িামত চাকহর আমি?’  
    ‘না। ফতার খালুর মৃতুযর পর হমল-হটল সব হবহক্র কমর কযাশ টাকা কমর ফেমলহি। 
বযামি জমা কমরহি। আহম একা মানুষ – হমল-হটল চালামনা ফতা সম্ভব না। সবাই লুহট-
পুমট খামব। দরকার হক ?’  
    ‘জকান দরকার জনই।’ 
     াহড় চলমি। ফকান হবমশষ হদমক যামচ্ছ না। মমন িমচ্ছ ড্রাইভার তার ইচ্ছামত 
চালামচ্ছ। মীরপুর ফরাি ধমর চলমত চলমত েট কমর ধানমহণ্ড চার নাম্বামর ঢুমক পড়ল। 
আবার হকিুেণ পর মীরপুর ফরামি চমল এল।  
    ‘হিমু।’  
    ‘হজ্ব খালা।’  
    ‘ফতার খালুর মৃহত রোমথথ একটা হকিু করমত চাই। কমথমযা ী পুরুষ হিল। পমথর 
েহকর ফথমক কলকারখানা,  ামমথন্টস, কমরহন এমন হজহনস ফনই। স্ত্রী হিমসমব তার 
মৃহত রোর জমনয আমার ফতা হকিু করা দরকার।’  
    ‘করমল ভাল। না করমলও চমল।’  
    ‘না না, করা দরকার। ভাল হকিু করা দরকার। উনার নামম একটা আটথ হমউহজয়াম 
করমল ফকমন িয়।’   
    ‘ভাল িয়। তমব খালু সামিমবর নামম করা যামব না। মানামব না।’  
    ‘মানামব না ফকন ?’  
    “ হন হময়া হমউহজয়াম অব মিানথ আটথ” শুনমত ভাল লা মি না। খালু সামিমবর 
নামটা  হন হময়া না িময় আমরকটু সমেসহটমকমটি িমল হমউহজয়াম অব মিানথ আটথ 
ফদয়া ফযত। ফতামার হনমজর নামম দাও না ফকন ? “ফরশমা হমউহজয়াম অব মিানথ আটথ” 
শুনমত ফতা খারাপ লা মি না।’  
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     াহড় মীরপুর ফরাি ফথমক আবার ধানমহণ্ড ২৭ নম্বমর ঢুমক পমড়মি। আবামরা মমন 
িয় মীরপুমর আসমব। ভাল যন্ত্রণায় পড়া ফ ল!  
    ‘খালা, আমার ফতা এখন যাওয়া দরকার। হচতল মামির কাটা নামামনা খুব সিজ 
না।’ 
    ‘আিা ফবাস না। ফতার সমে কথা বলমত ভাল লা মি। কথা বলার মানুষ পাই না। 
ফকউ আমার বাহড়মত আমস না। এটা একটা আশ্চযথ কাণ্ড। ফতার খালুর মৃতুযবাহষথকী 
উপলমে কািথ িাহপময় পাোঁচশ ফলাকমক দাওয়াত হদময়হি। হতনটা চদহনক পহত্রকায় 
ফকায়াটথার ফপইজ হবজ্ঞাপন হদলাম। ফলাক কত িময়মি বল ফতা?” 
    ‘একশ ?’ 
    ‘আমর না – আিামরা জন। এর মমধয আমার হনমজর ফলাকই সাতজন। ড্রাইভার, 
মালী, দামরায়ান, কামজর দুটা ফমময়।’ 
    ‘আমামক খবর হদমল চমল আসতাম।’ 
    ‘ফতামক খবর ফদব হক ভামব ? ফতার হক ফকান স্থায়ী হিকানা আমি? হিকানা ফনই। 
রাস্তায় ফয েহকরগুহল আমি তামদরও হিকানা আমি। রামত তারা একটা হনহদথষ্ট জায় ায় 
ঘুমায়। আজীজ মামকথমটর বারান্দায় ফয ঘুমুমব ফস ফসখামনই ঘুমূমব। ফস কমলাপুর ফরল 
ফস্টশমন ঘুমুমব না। আর তুই ফতা আজ এই ফমমস, কাল ঐ ফমমস। হিমু, তুই চমল আয় 
ফতা আমার কামি। গুলশামনর বাহড় নতুন কমর হরমনামভট কমরহি। টাকাপয়সা করচ 
কমর হুলুসু্কল কমরহি। ফতার ভাল লা মব। আসহব?’  
    ‘ফভমব ফদহখ।’ 
    ‘ভাবমত িমব না। তুই চমল আয়। থাকা-খাওয়ার খরচার িাত ফথমক ফতা ফবোঁমচ 
ফ হল। মামস মামস না িয় হকিু িাতখরচও হনহব।’ 
    ‘কত ফদমব িাতখরচ ?’ 
    ‘হবহড়—হসম মরমটর খরচ – আর হক ! হক, থাকহব? তুই থাকমল একটা ভরসা িয়। 
হদনকামলর ফয অবস্থা চাকর-দামরায়ান এরাই বহট হদময় কুহপময় ফকানহদন না ফমমর 
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ফেমল। এমন ভময় ভময় থাহক ! চমল আয় হিমু। আজই চমল আয়। বাহড় ফতা হচহনসই। 
হচহনস না ?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘ফতামক ফদমখ আমরকটা কথা ভাবহি — হবমশষ হবমশষ েমতা আমি পযারা নরমাল 
পাওয়ার যামদর, এমদর বাহড়মত এমন রাখমল ফকমন িয়? এসিলজার, পাহমস্ট, বুিমত 
পারহিস হক বলহি ?’ 
    ‘পারহি — ইন্সহটহটউট অব সাইহকক হরসাচথ টাইপ।’ 
    ‘হিক বমলহিস। বাাংলামদমশ ফতা এরকম আম  িয় হন। না-হক িময়মি?’ 
    ‘না িয়হন। করমত পার। নাম হক ফদমব ? “ হন হময়া ইন্সহটহটউট অব সাইহকক 
হরসাচথ ?” 
    ‘নামটা ফকমন শুনামচ্ছ?’ 
    ‘হময়াটা বাদ হদমল খারাপ লা মব না —  হন ইন্সহটহটউট অব সাইহকক হরসাচথ। 
খালা, এইখামন আহম নামব। ড্রাইভার,  াহড় থামাও ।  াহড় না থামামল আহম জানালা 
হদময় লাে হদময় ফনমম পড়ব।’  
    ড্রাইভার  াহড় থামামলা। ফরশম খালা বলল, হক হিক িল? তুই আসহিস?  
    ‘হু। আমার এ মামসর িাতখরমচর টাকা হদময় দাও।’  
    ‘থাকাই শুরু করহল না – িাতখরচ হক ?’  
    ‘আহম ফতা খালা চাকহর করহি না ফয মামসর ফশমষ ফবতন। এটা িল িাত খরচ।’  
    ‘তুই আম  হবিান-বাহলশ হনময় উমি আয়, তারপর ফদখা যামব।’  
    ‘আচ্ছা।’  
    আহম লম্বা লম্বা পা ফেলা শুরু করলাম। উোর পাওয়া ফ মি এখন ফচষ্টা করা উহচত 
যত দূমর সমর পড়া যায়। সম্ভাবনা খুব ফবহশ ফয খালা তার  াহড় হনময় আমার ফপিমন 
ফপিমন আসমব। আমার উহচত ফিাট ফকান  হলমত ঢুমক পড়া, ফযখামন পামজমরা টাইপ 
 াহড় ঢুকমত পামর না।  
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    ‘এই হিমু, এই এক ফসমকন্ড শুমন যা। এই, এই।’  
    বহধর িময় যাবার ভান কমর আহম  হল খুোঁজহি।  াহড়র ড্রাইভার ক্রমা ত িন 
হদমচ্ছ। না হেরমল চারহদমক ফলাক জমম যামব। বাধয িময় হেরলাম।  
    ‘ফন, িাতখরচ ফন। না হদমল আবার িাত খরচ ফদয়া িয় হন এই অজুিামত আসহব 
না।’  
    ফরশমা খালা একটা চকচমক পাোঁচশ টাকার ফনাট জানালা হদময় বাহড়ময় ধরল।  
    ‘তুই সেযায় সেযায় চমল আহসস। সেযার পর ফথমক আহম বাসায় থাহক। নানান 
সমসযা আমি, বুিহল? ভয়াংকর বযাপার ঘমটমি। কাউমক বলা দরকার। রামত এক ফোোঁটা 
ঘুমুমত পাহর না।’  
    ‘চমল আসব।’  
    ‘টাকাটা িামত হনময় দাোঁহড়ময় আহিস ফকন? পমকমট রাখ। িাহরময় ফেলহব ফতা।’  
    ‘খালা, আমার পমকট ফনই। যাবতীয় টাকাপয়সা আমামক িামত হনময় ঘুরমত িয়।’  
    ‘বহলস হক ?’  
    ‘খালা, যাই?  
     যাই বমল ফদরী করলাম না, প্রায় ফদৌমড় এক  হলমত ঢুমক পড়লাম। 
 
    টাকা হক ফকউ িামত হনময় ঘুমর? বামসর কন্ডাক্টাররা টাকা িামত রামখ। আর ফকউ? 
পাোঁচশ টাকার চকচমক একটা ফনাট িামত রাখমত ফবশ ভালই লা মি। ফনাটটা এতই 
নতুন ফয ভাজ করমত ইচ্ছা করমি না। চনমমন ফরাদ ওিায়  রম লা মি। ফনামটর 
সাইজ আমরকটু বড় িমল টাকা হদময় বাতাস ফখমত ফখমত যাওয়া ফযত। 
    খালার িাত থমক উোর ফপময়হি শযামলীমত। ফসখান ফথমক ফকাথায় যাব বুিমত 
পারহি না। ফিোঁমট ফিোঁমট আবার হনউ মামকথমটর কামি চমল আসা যায়। ইচ্ছা করমল 
হরকশা হনমত পাহর, ভাড়া ফদয়া সমসযা িমব না। বুমড়া অথবথ টাইপ হরকশাওয়ালা যামদর 
হরকশায় ফকউ চমড় না, এমন ফকউ ফয হরকশা হিকমত টানমতও পামর না, বয়মসর 
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ভামর কামনও হিক শুমন না,  াহড়র সামমন িিাৎ হরকশা হনময় উপহস্থত িয় — এইসব 
হরকশায় চড়া মামন পমদ পমদ হবপমদর মমধয পড়া। 
    ফযমিতু ফরশম খালার বাহড়মত আহম থাকমত যাব না, ফসমিতু এই পাোঁচশ টাকা ফকান 
এক সৎকমমথ বযয় করমত িমব। 
    অমনকহদন ফকান সৎকমথ করা িয় না। ভাড়া হিমসমব পুমরা ফনাটটা হদময় হদমল 
সাধারণ মামনর একটা সৎকমথ করা িমব। 
    পিন্দসই ফকান হরকশাওয়ালা পাওয়া যামচ্ছ না। একজমনক ফবশ পিন্দ িল, তমব 
তার বয়স অল্প। বুমড়া হরকশাওয়ালা ফকউই ফনই। বুমড়ারা আজ ফকউই হরকশা ফবর 
কমরহন। আসাদ ফ মট এমস একজনমক পাওয়া ফ ল। চলনসই ধরমনর বুমড়া। হরকশার 
সীমট বমস চাময় পাউরুহট হভহজময় খামচ্ছ। সকামলর ফব্রকোস্ট ফবাধ িয় না, বামরাটার 
মত বামজ। লাি িবারও সস্তাবনা কম। সম্ভবত হপ্র-লাি । 
    ‘হরকশা, ভাড়া যামবন?’  
    বুমড় প্রায় ধমমক উিমলা – না। খাওয়ার মািখামন হবরক্ত করায় ফস সম্ভবত ফেমপ 
ফ মি। 
    ‘কামিই যাব। ফবহশ দূর না – হনউ মামকমট।’ 
    ‘ঐ হদমক যামু না।’ 
    ‘োমথ ফ ট যামবন? োমথম ট ফ মলও আমার চমল।’ 
    ‘যামু না।’ 
    ‘যামবন না ফকন ?’ 
    ‘ইচ্ছা করতামি না।’ 
    ‘আহম না িয় অমপো কহর। আপহন চা ফশষ কমরন, তারপর যাব। োমথম ট ফযমত 
না চান তাও সই। অনয ফযখামন ফযমত চান যামবন। আমামক ফকান এক জায় ায় নাহমময় 
হদমলই িমব।’ 
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    ‘মমন িল আমার প্রস্তামব ফস রাহজ িময়মি। হকিু না বমল চা-পাউরুহট ফশষ করল। 
লুহের ভাজ ফথমক হবহড় ফবর কমর আময়শ কমর হবহড় টানমত লা ল। আহম চধযথ ধমর 
অমপো করহি। কাউমক দান করমত যাওয়াও সমসযা। দান করমতও চধযথ লাম । হুট 
কমর দান করা যায় না। বুমড় হবহড় টানা ফশষ কমর হরকশার সীট ফথমক নামল। আহম 
উিমত যাহচ্ছ ফস  ম্ভীর  লায় বলল, কইহি না, যামু না। তযক্ত কমরন কযান ?’ 
    ফস খাহল হরকশা ফটমন ফবহরময় ফ ল। একটু সামমন হ ময় দুজন যাত্রীও হনল। ফয 
ফকান কারমণই ফিাক আমামক তার পিন্দ িয় হন। পাোঁচশ টাকার চকচমক ফনাটটা তামক 
ফদয় ফ মলা না। 
    আহম োমথম মটর হদমক রওনা িলাম। নানান হকহসমমর অভাবী মানুষ ঐ জায় ায় 
ঘুমর ফবড়ায়। হভোর হবহচত্র ফটকহনক ফদখমত িমল োমথম মটর ফচময় ভাল ফকান জায় া 
িমত পামর না। একবার একজনমক ফপময়হিলাম ইাংমরহজমত হভো কমরন।  

'Sir, I am a needy man, sir.’  
‘Three school going daughters.’  
‘Lost my job, presently pennyless.’  

    আহম বললাম, ইাংমরহজমত হভো করমিন ফকন? বাাংলা ভাষার জমনয আমরা এত 
রক্ত হদময়হি ফস হক ইাংমরহজমত হভো করার জমনয ? হভোর জমনয বাাংলার ফচময় ভাল 
ভাষা িমতই পামর না।  
    ইাংমরহজ ভাষার হভেুক ফচাখ মুখ কুোঁচমক তাকাল। আহম বললাম, ফেব্রুয়াহর মামসও 
হক ইাংমরহজমত হভো কমরন? না-হক তখন বাাংলা ভাষা?  
    আমরকজন আমিন, ভদ্র ফচিারা। ভদ্র ফপাশাক। হতহন এমস খুবই আদমবর সমে 
বমলন, ভাই হকিু মমন করমবন না – কয়টা বামজ ! আমার ঘহড়টা বে।  
    যামক হজমজ্ঞস করা িয় হতহন ভদ্রমলামকর ভদ্রতায় মুগ্ধ িময় যান – ঘহড় ফদমখ 
সময় বমলন ।  
    অসাংখয ধনযবাদ। আজকাল মানুষ এমন িময়মি সময় হজমজ্ঞস করমল ফরম  যায়।  
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    ‘না না, হিক আমি।’  
    তখন ভদ্রমলাক  লা হনচু কমর বমলন – ভাই সামিব, একটা হমহনট সময় িমব? 
দুটা কথা বলতাম।  
    ফয সময় হদময়মি ফসই মমরমি। তার হবশ পোঁহচশ টাকা খসমবই।  
    আমরক ভদ্রমলাকমক মামি মামি ফদখা যায়। খদ্দমরর পায়জামা পাঞ্জাহব পরা। মুমখ 
দাহড়ম ামের জেল, িামত ফবনসমনর পযামকট। ভদ্রমলামকর পাঞ্জাহবর পমকমট সম্রাট 
আকবমরর সময়কার একটা ফমাির। ফদড় ভহরর মত ওজন। তার  ল্প িমচ্ছ — হতহন 
এরকম মুদ্র ভহতথ একটা ঘহট ফপময়মিন। কাউমক জানামত চামচ্ছন না। জানমল সরকার 
সীজ কমর হনময় যামব। হতহন ফ াপমন মুদ্রগুহল হবহক্র করমত চান। তাই বমল সস্তায় না। 
ফসানার যা দাম ফসই হিমসমব হকনমত িমব। কারণ খাহট ফসানার ফমাির। ভদ্রমলামকর 
মূল বযবসার জায় া োমথম ট না। োমথম মট হতহন অনয উমদ্দমশয আমসন। উমদ্দশযটা 
আমার কামি পহরষ্কার না।  
    পহরহচত হভেুমকর কাউমকই ফপলাম না তমব আশ্চযথজনকভামব আবদুর রশীদমক 
ফপময় ফ লাম। চশমা ফদমখ হচনলাম। চশমার িাোঁট ফনই, সূতা হদময় কামনর সমে বাধা। 
িামত এক তাড়া কা জ হনময় এর-তার কামি যামচ্ছন। মমন িমচ্ছ িাক্তামরর 
ফপ্রসহক্রপশান। িলুদ রমের বড় একটা খামও আমি। হনবথাৎ এেমর ফেট।  
    ‘রশীদ সামিব না? ফকমন আমিন? হচনমত পারমিন?’  
    ভদ্রমলাক চশমার আড়াল ফথমক হপট হপট কমর তাকামচ্ছন। হচনমত পারমিন হকনা 
ফবািা যামচ্ছ না।  
    ‘চশমার িাোঁট আবার ফেমল হদময় সূতা লাহ ময়মিন? এমত হক হভোর সুহবধা িয়?’ 
    ‘আপনামক হচনমত পারহি না।’  
    ‘হচনমবন না ফকন? আহম বদরুল সামিমবর বেু। আপনার িামত হক? ফপ্রসহক্রপশান? 
এমতা পুরামনা ফটকহনমক ফ মলন ফকন?’  
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    আবদুর রশীদ কাোঁপা কাোঁপা  লায় বলমলন, ফিমল মরণাপন্ন। লাাংমস পাহন জমমমি। 
েুহরহস। প্রমেসর রিমান হিটমমন্ট করমিন। হবশ্বাস না িমল ফমহিমকল কমলজ 
িাসপাতামল ১২ নাং ওয়ামিথ ফযমত পামরন। অবস্থা খারাপ ? 
    ‘অবস্থা খারাপ?’ 
    আবদুর রশীদ জবাব হদমলন না। কু্রর দৃহষ্টমত আমামক ফদখমিন। আহম বললাম, 
টাকাপয়সা হকিু ফজা াড় করমত ফপমরমিন?  
    ‘তা হদময় আপনার দরকার হক ?’  
    ‘দরকার আমি। আহম এককাপ চা খাব। চা এবাং একটা হস ামরট। তৃষ্ণায় বুক 
ফেমট যামচ্ছ। িামত একদম পয়সা ফনই।’  
    ‘পাোঁচশ টাকার একটা ফনাট ফতা আমি।’  
    ‘ফনাটটা আমার না। বুমড়া এক হরকশাওয়ালার ফনাট তামক হেরত হদমত িমব। 
খাওয়ামবন এক কাপ চা? আপনার কামি আমার চা পাওনা আমি। ঐহদন আপনামক 
চ-হসোড়া খাইময় হিলাম।’  
    আবদুর রশীদ চা খাওয়ামত হনময় ফ মলন। শুকমনা  লায় বলমলন, চাময়র সমে 
আর হকিু খামবন?  
    ‘হসোড়া খাওয়ান। তািমল ফশাধমবাধ িময় যামব। আপহনও আমার কামি ঋণী 
থাকমবন না। আহমও ঋণী থাকমবা না।’  
    চাময়র সমে হসোড়াও এল। আহম  লার স্বর নাহমময় বললাম, রশীদ সামিব, হভোর 
একটা ভাল ফটকহনক আপনামক হশহখময় ফদই। হকিুহদন বযবিার করমত পারমবন, তমব 
এক জায় ায় একবামরর ফবহশ দুবার করা যামব না। জায় া বদল করমত িমব। বলব 
?  
    রশীদ সামিব চাময় চুমুক হদমচ্ছন। তার ফচাখ-মুখ কহিন। আহম খাহনকটা িুোঁমক 
এমস বললাম, ময়লা একটা  ামিা শুধু পরমবন। সারা শরীমর আর হকিু থাকমব না। 
ফচামখ চশমা থাকমত পামর। আপহন করমবন হক — মধযহবত্ত বা হনম্নহবত্ত টাইমপর 



suvom 

 
 

501 

ফলাকমদর কামি যামবন। হ ময় হনচু  লায় বলমবন – আমার ফকান সািাযয লা মব না, 
হকিু লা মব না, ফদাকান ফথমক আমামক শুধু একটা লুহে হকমন ফদন। ফকউ টাকা হদমত 
চাইমলও হনমবন না। ফদখমবন দশ হমহনমটর ফভতর আপনামক লুহে হকমন ফদমব। তমব 
একটা হজহনস ফখয়াল রাখমবন – বড় ফলামকর কামি হকিু চাইমবন না। আপহন  ামিা 
পমর আমিন, না ফনাংমটা আমিন তামত ওমদর হকিু যায় আমস না। হকন্তু যারা হনম্নহবত্ত 
তারা আপনামক ফদমখ আতাংকগ্রস্ত িমব। ওমদর মমন িমব একহদন আপনার মত অবস্থা 
তামদরও িমত পামর। তখন তারা বযস্ত িময় পড়মব লুহে হকমন হদমত। ফসই লুহে আপহন 
হবহক্র কমর ফদমবন। আবার আমরকটার বযবস্থা করমবন। বুিমত পারমিন? মন হদময় 
কাজ করমল চদহনক পাোঁচ ফথমক িটা লুহের বযবস্থা ইনশাল্লাি িময় যামব।  
    আবদুর রশীদ কহিন ফচামখ তাকামলন। আহম হবনীত ভহেমত বললাম, ভাল বুহে 
হদময়হি, এখন একটা হস ামরট খাওয়ান।  
    আবদুর রশীদ হস ামরট খাওয়ামলন না। চা-হসোড়ার দাম হদময় উমি চমল ফ মলন।  
    বুমড়া হরকশাওয়ালা একজন পাওয়া ফ ল। বুমড়া িমলও তার  াময় শহক্ত সামথথ 
ভালই। ফটমন হরকশা হনময় যামচ্ছ।  ল্প জমাবার ফচষ্টা করলাম।  ল্প জমল না। শুধু 
জানামলা তার আহদ বাহড় েহরদপুর।  
    সাতটাকা ভাড়ার জায় ায় পাোঁচশ টাকা ভাড়া ফপময় তার ফচিারার ফকান পহরবতথন 
িল না। হনহবথকার ভহেমতই ফস টাকাটা ফরমখ হদল।  ামিা হদময় মুখ মুিল। মমন িয় 
তার হবহমত িবার েমতা নষ্ট িময় ফ মি। 
 
    মযামনজার িায়দার আহল খাোঁ আমামক ফদমখ আনহন্দত  লায় বলমলন, সকাল ফথমক 
আপনার জমনয একটা ফমময় বমস আমি। বাইমর দাোঁহড়ময় হিল, ফশমষ আহম আপনার ঘর 
খুমল হদলাম। 
    ‘ঘর খুমল হদমলন ফকন?’ 
    ‘ফমময়মিমল কতেণ আর দাোঁহড়ময় থাকমব।’ 
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    ‘নাম হক ফমময়র ?’ 
    ‘নাম হজমজ্ঞস কহর নাই। নাম হজমজ্ঞস করমল ফবয়াদবী িয়। সুন্দর মত ফমময়।’ 
    রূপা না-হক ? রূপা িবার সম্ভাবনা খুবই কম। ফস এমস দীঘথ সময় বমস থাকমব 
না।  াহড় ফথমকই তার নামার কথা না। ফস  াহড়মত বমস থাকমব – ড্রাইভারমক পািামব 
ফখাোঁজ হনমত। তািমল ফক িমত পামর? 
    ঘমর ঢুমক ফদহখ বাদলমদর বাসায় ফয ফমময়হটমক ফদমখহিলাম – ফস। পদাথথহবদযার 
হব্রহলয়ান্ট িাত্রী। মীরা হকাংবা ইরা নাম। 
    আহম খুব সিজ ভামব ঘমর ঢুমক হবনু্দমাত্র আশ্চযথ না িওয়ার ভহে কমর বললাম, 
হক খবর ইরা, ভাল ? 
    ইরা বমসহিল, উমি দাোঁড়াল। হকিু বলল না। তার মুখ কহিন। ভুরু কুোঁচমক আমি। 
বড় ধরমনর ি ড়া শুরুর আম  ফমময়মদর ফচিারা এ রকম িময় যায়। 
    ‘আমার এখামন হক মমন কমর?  লায় কাোঁটা?’ 
    ‘আপনার সমে আমার কথা আমি। আহম ফসই সকাল এ ামরাটা ফথমক বমস আহি।’ 
    ‘ফবাস। তারপর বল হক কথা।’ 
    আপনার সমে আমার কথা হিল ফয আপহন আমামক আপহন আপহন কমর বলমবন।’ 
    ‘আমার একদম মমন থামক না। ফকান ফকান মানুষমক প্রথম ফদখা ফথমকই এত 
আপন মমন িয় ফয শুধু তুহম বলমত ইমচ্ছ কমর।’ 
    ‘দয়া কমর ফমময়ভুলামনা কথা আমামক বলমবন না। এই জাতীয় কথা আহম আম ও 
শুমনহি।’ 
    ‘পাত্তা ফদনহন?’ 
    ‘পাত্তা ফদয়ার ফকান কারণ আমি হক ?’ 
    ‘আমি। ফিমলরা হনতাে অপার  িময় এইসব কথা বমল। প্রথম ফদখামত ফতা ফস 
বলমত পামর না – “আহম আপনার ফপ্রমম িাবুিুবু খাহচ্ছ।” বলমত লজ্জা লাম । ফয 
ফশামন তামরা খারাপ লাম । কামজই ঘুহরময় কথা বলার ফচষ্টা করা িয়।’ 
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    ‘ফপ্রম হবষয়ক তত্ত্বকথা আহম শুনমত আহসহন। আপনার সমে আমার হকিু জরুরী 
কথা আমি। আহম কথাগুহল বমল চমল যাব।’ 
    ‘অবশযই। একটু বসুন। িাণ্ডা ফিান। িাণ্ডা িময় তারপর বলুন।’ 
    ইরা বসল না। দাোঁহড়ময় রইল। তার ফচাখ-মুখ যতটা কহিন হিল তারমচময়ও কহিন 
িময় ফ মলা। 
    কথাটা িমচ্ছ বাদলমদর বাহড়মত ফয কামজর বুয়া আমি – তার একটা ফমময় িাহরময় 
হ ময়হিল।’ 
    ‘ও িযাোঁ, মমন পমড়মি। লুৎো নাম।’ 
    ‘ফস না-হক আপনামক বমলহিল তার ফমময়মক খুোঁমজ হদমত।’ 
    ‘িযাোঁ, বমলহিল। এখমনা ফখাোঁজা শুরু কহরহন। আসমল ভুমলই হ ময়হিলাম। আপহন 
বলায় মমন পড়ল।’ 
    ‘আপনামক খুোঁজমত িমব না। ফমময় পাওয়া ফ মি।’ 
    ‘বাোঁচা ফ ল। হতহরশ লে ফলামকর মািখান ফথমক লুৎোমক খুোঁমজ পাওয়া সমসযা 
িত।’ 
    আপনামক ফস ফযহদন বলল, ফসহদন দুপুমরই ফমময় উপহস্থত। বযাপারটা ফয পুমরাপুহর 
কাকতালীয় তামত হক আপনার ফকান সমন্দি আমি?’ 
    ‘ফকান সমন্দি ফনই।’ 
    ‘আপহন হনশ্চয়ই দাহব কমরন না ফয আপনার আধযাহত্মক েমতা হদময় ফমময়মক 
হনময় এমসমিন?’ 
    ‘পা ল িময়মিন ?’ 
    ‘বুয়ার ধারণা আধযাহত্মক েমতা হদময় কাজটা করা িময়মি। বাদমলরও তাই ধারণা।’ 
    ‘কার হক ধারণা তামত হক যায় আমস? ফমময়টামক পাওয়া ফ মি এটাই বড় কথা।’ 
    ইরা কহিন  লায় বলল, ফক হক ভাবমি তামত অমনক হকিুই যায় আমস। এই 
ভামবই সমামজ বুজরুক চতহর িয়। আপনার মত মানুষরাই ফসাসাইহটর ইকুইহলহব্রয়াম 
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নষ্ট কমরন। বাদমলর মাথা ফতা আপহন আম ই খারাপ কমরহিমলন, এখন বুয়ার মাথাও 
খারাপ করমলন । 
    ‘তাই না-হক ?’ 
    ‘হযাাঁ তাই। বাদমলর মাথা ফয আপহন হক পহরমাণ খারাপ কমরমিন ফসটা হক আপহন 
জামনন ?’ 
    'না, জাহন না।’   
    ‘দু-একহদমনর ফভতর একবার এমস ফদমখ যান। ব্রাইট একটা ফিমল। বাবা-মা'র 
কত আশা ফিমলটামক হনময় . . . আপহন তামক সপূণথ নষ্ট কমর ফেমলমিন। োলতু 
বুজরুহক। উদ্ভট উদ্ভট কথা। মিাপুরুষ মিাপুরুষ ফখলা। রাতদুপুমর রাস্তায় িোঁহটমলই 
মানুষ মিাপুরুষ িময় যায়?’ 
    ইরা রাম  কাোঁপমি। ফমময়টা এতটা ফরম মি ফকন বুিমত পারহি না। এত রা ার 
ফতা হকিু ফনই। আমার বুজরুহকমত তার হক যায় আমস? 
    ইরা বলল, আহম এখন যাব। 
    ‘চা-টা হকিু খামবন না?’ 
    ‘না। আপহন দয়া কমর বাদলমক একটু ফদমখ যামবন। ওর অবস্থা ফদমখ আমার 
কান্না পামচ্ছ। মানুষমক হবভ্রাে করার জমনয আসমল আপনার শাহস্ত িওয়া উহচত। কহিন 
শাহস্ত।’ 
    ইরা  ট  ট কমর ফবর িময় ফ ল। ফমময়টা ফবশ সুন্দর। ফরম  যাওয়ায় আমরা 
সুন্দর লা মি। ফয রাম র সমে ঘৃণা ফমশামনা থামক ফসই রাম র সময় ফমময়মদর সুন্দর 
ফদখায় না। ফয রাম র সমে সামানযতম িমলও ভালবাসা ফমশামনা থামক ফসই রা  
ফমময়মদর রূপ বাহড়ময় ফদয়। ইরা হক সামানয ভালবাসা আমার জমনয ফবাধ করা শুরু 
কমরমি? এটা আশাংকার কথা। ভালবাসা বট ামির মত। েুদ্র বীজ ফথমক শুরু িয়। 
তারপর িিাৎ একহদন িালপালা ফমমল ফদয়, িুহড় নাহমময় ফদয়। 
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    ইরার বযাপামর সাবধান িমত িমব। বাদলমদর বাহড়মত ভুমলও যাওয়া যামব না। 
ইরা ফমমসর হিকানা ফবর কমর চমল এমসমি হক ভামব ফসটাও এক রিসয। হিকানা তার 
জানার কথা না। ঐ বাহড়র ফকউ জামন না। 
    রামত ফখমত হ ময় শুহন বদরুল সামিব আমার খাওয়া ফখময় চমল ফ মিন। ফমমসর 
বাবুহচথ খুবই হবরহক্ত প্রকাশ করল। 
    ‘ফরাজ এই কাম কমর। আেমনর খাওন খায়।’  
    ‘হিকই কমরন। আহম তামক বমল হদময়হি। এখন ফথমক হতহনই খামবন।’ 
    ‘আপহন খামবন না ?’ 
    ‘আহম কময়কহদন বাইমর থাকব।’ 
 
    ‘েুধাতথ অবস্থায় ঘুমামনার আলাদা আনন্দ আমি। ফসই আনন্দ পাবার উপায় িমচ্ছ 
— ফপট ভহতথ কমর পাহন ফখময় ঘুমুমত যাওয়া। ফপট ভহতথ পাহনর কারমণই ফিাক হকাংবা 
অনয কারমণই ফিাক – ফনশার মত িয়। হিমুহন আমস। েুধাতথ অবস্থায় ঘুমমর সমময়র 
স্বেগুহল িয় অনযরকম। তমব আজ তা িমব না। রামত না ফখমলও হদমন ফখময়হি। েুধাতথ 
ঘুমমর স্বরূপ বুিমত িমল সারাহদন অভুক্ত থাকার পর ফপট ভহতথ কমর পাহন ফখময় 
ঘুমুমত ফযমত িয়। ফনশার ভাবটা িয় তখন।  
    হবিানায় ফশায়ার সমে সমে দরজায় মৃদু ফটাকা পড়ল। বদরুল সামিব হমহি  লায় 
িাকমলন, হিমু ভাই। হিমু ভাই। আহম উমি দরজা খুললাম।  
    বদরুল সামিব লহজ্জত মুমখ দাোঁহড়ময় আমিন। তার িামত এক ফিাো মুহড়, খাহনকটা 
গুড়। আহম বললাম, বযাপার হক বলুন ফতা?  
    ‘শুনলাম আপহন ফখমত হ ময়হিমলন। এহদমক আহম ফভমবহি আপহন আসমবন না . 
. . ’  
    ‘ও, এই বযাপার !’  
    ‘খুব লজ্জায় পমড়হি হিমু ভাই। আপনার জমনয মুহড় এমনহি।’  
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    ‘ভাল কমরমিন। আজ রাতটা উমপাস ফদব বমল হিক কমরহি। মামি মামি আহম 
উমপাস ফদই। আপহন গুড়-মুহড় খান। আহম মুহড় খাওয়ার শব্দ শুহন।’  
    হকিু খামবন না হিমু ভাই?’  
    ‘না। তারপর ঐ হদন হক িল বলুন – পুহলশরা যত্ন কমর খাইময়হিল?’  
    ‘যত্ন বমল যত্ন। এক ফিামটমল হনময় ফ মি। ফপালাও, খাহসর ফরজালা, িামসর মাাংস, 
সব ফশমষ চদ হমহষ্ট। এলািী বযাপার। খুবই যত্ন কমরমি। িাোঁমসর মাাংসটা অসাধারণ 
হিল। এত ভাল িাোঁমসর মাাংস আহম আমার জীবমন খাইহন। ফবহশ কমর রসুন হদময় ভূনা 
ভূনা কমরমি। এই সমময়র িাোঁমসর মাাংমস স্বাদ িয় না। িাোঁমসর মাাংস শীমতর সময় 
ফখমত িয়। তখন নতুন ধান ওমি। ধান ফখময় ফখময় িাোঁমসর  াময় চহবথ িয়। আপনার 
ভাবীও খুব ভাল িাোঁস রাোঁধমত পামর। নতুন আলু হদময় রাোঁমধ। আপনামক একবার হনময় 
যাব। আপনার ভাবীর িামতর িাোঁস ফখময় আসমবন।  
    ‘কমব হনময় যামবন?’  
    ‘এই শীমতই হনময় যাব। আপনার ভাবীমক হচহিমত আপনার কথা প্রায়ই হলহখ ফতা। 
তারও খুব শখ আপনামক ফদখার। একবার আপনার অসুখ িল – আপনার ভাবীমক 
বমলহিলাম ফদায়া করমত। ফস খুব হচহেত িময়হিল। ফকারান খতম হদময় বমস আমি। 
ফমময় মানুষ ফতা, অল্পমত অহস্থর িয়।’  
    ‘আপনার চাকহরর হক িল? শহনবামর িবার কথা হিল না ? হ ময়হিমলন ?’  
    বদরুল সামিব চুপ কমর রইমলন। আহম হবিানায় উমি বসমত বসমত বললাম, 
যানহন?  
    ‘হজ্ব, হ ময়হিলাম। ইয়াকুব ভুমল হ ময়হিল।’  
    ‘ভুমল হ ময়হিল?’ 
    ‘িযাোঁ। ফস ফতা একটা কাজ হনময় থামক না। অসাংখয কাজ করমত িয়। তার হপ-এ 
ফস োইল ফদয়হন। কামজই ভুমল ফ মি।’  
    ‘এখন হক োইল হদময়মি ?’  
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    ‘এখন ফতা ফদমবই। হপ-এ-মক ফিমক খুব ধমকাধমহক করল। আমার সামমনই 
করল। ফবচারার জনযও মায়া লা হিল। ফস ফতা আর শক্রতা কমর আমার োইল আটমক 
রামখহন। ভুমল ফ মি। মানুষ মামত্ররই ফতা ভুল িয়।’ 
    ‘ইয়াকুব সামিব এখন হক বলমিন? কমব না াদ িমব?’  
    ‘তাহরখ-টাহরখ বমলহন। আমরকটা বাময়ািাটা জমা হদমত বমলমি।’  
    ‘হদময়মিন?’  
    ‘হু।’  
    ‘এবামরা হক োইমলর উপর আমজন্ট হলমখ হদময়মিন ?’  
    ‘হু।’  
    ‘আবার কমব ফখাোঁজ হনমত বমলমিন।’  
    ‘বমলমি বার বার এমস ফখাোঁজ ফনবার দরকার ফনই। ওমপহনাং িমলই হচহি চমল 
আসমব।’  
    ‘ফসই হচহি কমব না াদ আসমব তা হক বমলমি ?’  
    ‘খুব তাড়াতাহড়ই আসমব। আহম আমার অবস্থার কথাটা বুহিময় বমলহি। চেুলজ্জার 
মাথা ফখময় বমলই ফেললাম ফয অমনযর খাবার ফখময় ফবোঁমচ আহি। শুমন ফস খুবই মন 
খারাপ করল।’  
    ‘বুিমলন হক কমর ফয মন খারাপ কমরমি? মুমখ হকিু বমলমি?’  
    ‘হকিু বমলহন। ফচিারা ফদমখ বুমিহি।’  
    'আমার হক মমন িয় জামনন বদরুল সামিব, আপনার অনযানয জায় ামতও চাকহরর 
ফচষ্টা করা উহচত। ইয়াকুব সামিমবর উপর আমার ফতমন ভরসা িমচ্ছ না।’  
    ‘ভরসা না িবার হকিু ফনই হিমু ভাই। সু্কল জীবমনর বেু। আমার সমসযা সবটাই 
জামন। আমার ধারণা এক সপ্তামির মমধযই হচহি পাব।’  
    ‘যহদ না পান ?’  



suvom 

 
 

508 

    ‘না ফপমল অহেমস হ ময় ফদখা করব। বার বার ফযমত লজ্জাও লাম । নানান কাজ 
হনময় থামক। কামজ হিস্টাবথ িয়।’  
    ঘর অেকার। কচ কচ শব্দ িমচ্ছ। বদরুল সামিব মুহড় খামচ্ছন।  
    ‘হিমু ভাই !’  
    ‘হজ্ব।’  
    ‘ফেস মুহড়। ফখময় ফদখমবন?’  
    ‘আপহন খান।’ 
    ‘মুহড়র আসল স্বাদও পাওয়া যায় শীতকামল। আপনার ভাবী আবার মুহড় হদময় 
ফমায়া বানামত পামর। হক হজহনস তা না ফখমল বুিমবন না।’ 
    ‘একবার ফখময় আসব।’ 
    ‘অবশযই ফখময় আসমবন।’ 
    ‘বদরুল সামিব !’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আহম হকিুহদন অনয জায় ায় হ ময় থাকব। ফকউ আমার ফখাোঁমজ এমল বমল ফদমবন 
ফমস ফিমড় হদময়হি। হমথযা কথা বলমত পামরন ফতা?’ 
    ‘আপহন বলমল – হমথযা বলব। আপনার জমনয করব না এমন কাজ নাই। শুধু 
মানুষ খুনটা পারব না।’ 
    ‘মানুষ খুন করমত িমব না শুধু একটু হমথযা বলমবন। ইরা নামমর একটা ফমময় 
আমার ফখাোঁমজ আসমত পামর, তামক বলমবন আহম সুন্দরবমন চমল ফ হি। মাসখাহনক 
থাকব। তমব রূপা এমল আহম ফকাথায় আহি ফসই হিকানা হদময় ফদমবন।’ 
    ‘হিকানাটা হক ?’ 
    ‘আমার এক দূর সপমকথর খালা আমি। ফরশমা। গুলশামন থামক। গুলশান দুই 
নম্বর। বাহড়র নাম  হন পযামলস। ঐ পযামলমস সপ্তািখাহনক লুহকময় থাকব। না থাক, 
ওমকও সুদরবমনর কথাই বলমবন।’ 
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৪  
    গুলশান এলাকায় সবমচ' বড়, সবমচ' কুৎহসত বাহড়টা ফরশমা খালার। খালু সামিব 
 হন হময়ার হসেথ ফসন্স হিল অকল্পনীয়। হতহন সস্তা  ণ্ডার সমময় গুলশামন দুহবঘা জহম 
হকমন ফেমল ফরমখহিমলন। তার ফবকুবর উদািরণ হিমসমব তখন এই ঘটনার উমল্লখ 
করা িত। যার সমেই ফদখা িত ফরশম খালা বলমতন, ফবকুবটার কাণ্ড শুমনি? জেল 
হকমন বমস আমি।  
    খালু সামিমবর ফচিারা ফবকুমবর মতই হিল। অমনযর কথা ফশানার সময় 
আপনাআপহন মুখ িা িময় ফযত। বযবসা হবষময় ফযসব কথা বলমতন সবই িাসযকর 
বমল মমন িত। ফয বির ফদমশ ফপয়ামজর প্রচুর েলন িল এবাং ফপয়ামজর দাম পমড় 
ফ ল ফস বিরই হতহন ফপয়ামজর বযবসায় চমল এমলন। ইহণ্ডয়া ফথমক ফপয়াজ আনার 
জনয এলহস খুলমলন। অনয বযবসায়ীরা িাসল। িাসারই কথা। ফরশম খালা অতযে 
হবরক্ত িময় বলমলন, তুহম না-হক ফবকুমবর মত হপয়ামজর বযবসায় নামি? যত হদন 
যামচ্ছ ফতামার বুহে-শুহে ফতা ততই চমল যামচ্ছ। আম  মামি মমধয িা কমর থাকমত, 
এখন ফদহখ সারােণই িা কমর থাক। ফপয়ামজর বযবসার এই বুহে ফতামামক ফক হদল?  
    ‘ফকউ ফদয় নাই। হনমজরই বুহে। ফপয়ামজর েলন খুব ফবহশ িময়মি ফতা, চাষী ভাল 
দাম পায় নাই। এই জনয আ ামী বির ফপয়ামজর চাষ িমব কম। ফপয়ামজর দাম িমব 
আকাশমিায়া।’  
    ‘ফতামার মাথা!’  
    ‘ফদখ না হক িয়।’  
     হন সামিব যা বলমলন তাই িল। পমরর বির ফপয়াজ ফদমশ প্রায় িলই না।  
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    ফরশমা খালা িতভম্ব। হতহন বমল ফবড়ামত লা মলন, ফবকুব মানুষ ফতা। ফবকুব 
মানুমষর উপর আল্লাির রিমত থামক। ফয বযবসা-ই কমর দুিামত টাকা আমন। টাকা 
বযাাংমক রাখার জায় া ফনই, এমন অবস্থা।  
    ফরশম খালার আেমসামসর সীমা ফনই – ফবকুব স্বামী টাকা ফরাজ ার করাই হশমখমি, 
খরচ করা হশমখহন। হতহন আেমসামসর সমে বমলন, টাকা খরচ করমত ফতা বুহে লাম । 
বুহে ফকাথায় ফয খরচ করমব? খাহল জমামব।  
     হন সামিব মাি-ম াশত এক সমে খান না। ফিাটমবলায় তার মা বমলমিন, মাি-
ফ াশত এক সমে ফখমল ফপমটর  ণ্ডম াল িয়। ফসটাই মাথায় রময় ফ মি।  াহড়মত 
চড়মত পামরন না, ফববী ফটহেমতও না। ফপমিামলর  ে সিয িয় না। বহম িময় যায়। 
ফলাকজমনর  াহড় থামক।  হন সামিমবর আমি হরো। ফসই হরকশার সামমন-মপিমন 
ইাংমরহজমত ফলখা “Private.”  
    ফসই হরকশায় ফকাথাও ফযমত িমল ফরশমা খালার মাথা কাটা যায়। সাধারণ হরকশায় 
চড়া যায়, হকন্তু ‘প্রাইমভট ফলখা হরকশায় হক চড়া যায়? ফলাকজন ফকমন ফকমন ফচামখ 
তাকায়।  
    ফশষ পযথে অবশয ফরশমা খালা  াহড় হকনমলন। খালু সামিব নামক অহিমকালন 
ফভজামনা রুমাল চাপা হদময় কময়কবার ফসই  াহড়মত চড়মলনও, তারপর আবার হেমর 
ফ মলন প্রাইমভট হরকশায়। তামত তাোঁর বযবসা-বাহণমজযর ফকান অসুহবধা িল না। বযবসা-
বাহণজয হু-হু কমর বাড়মত লা ল। কাপমড়র কল হদমলন,  ামমন্টস ইন্ডাহে করমলন।  
    ফরশমা খালার শুধু আেমসাস — খাহল টাকা, আর টাকা। হক িমব টাকা হদময়? 
একবার ফদমশর বাইমর ফযমত পারলাম না। এমন এক ফবকুব ফলামকর িমত পমড়হি, 
আকামশ ফেইন ফদখমল তার বুক ধড়েড় কমর। এই ফলাকমক হনময় জীবমন ফকানহদন 
হক বাইমর ফযমত পারব? ফকান হদন পারব না। ফলামক ঈমদর শহপাং করমত হসোপুর 
যায়, বযাাংকক যায়। আর আহম ফকাহটপহতর বউ, আহম যাই  াউহিয়ায়।  
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    খালু সামিমবর মৃতুযর পর অবস্থার পহরবতথন িময়মি। পহরবতথন ফয হক পহরমাণ 
িময়মি ফসটা তার বাহড়মত ঢুমক ফদখলাম।  
    পুমরান বাহড় ফভমে হক হুলুস্থল করা িময়মি। মামবথল পাথমরর হসোঁহড়। ময়লা জুতা 
পাময় ফসই হসোঁহড় হদময় উিমত ভয় লাম । ঘমর ঘমর িাড়বাহত। ড্রহয়াংরুমম ঢুমক আহম 
িতভম্ব  লায় বললাম, সবথনাশ! ফরশমা খালা আনহন্দত  লায় বলমলন, বাহড় 
হরমনামভশমনর পর তুই আর আহসসহন, তাই না?  
    ‘না। তুহম ফতা ইন্দ্রপুরী বাহনময় ফেমলি।’  
    ‘আহকথমটক্টটা ভাল ফপময়হিলাম। টাকা অমনক হনময়মি। বযাটা কাজ জামন, টাকা ফতা 
হনমবই। ফভতমরর সব কাজ হদময়হি ইন্টারনাল হিজাইনারমক। আমমহরকা ফথমক পাশ 
করা হিজাইনার। োহনচথার-টাহনচথার সব তার হিজাইন। ফদয়ামল ফয ফপইনহটাংগুহল 
ফদখহিস ফসগুহলও ফকানটা ফকাথায় বসমব ফস-ই হিক কমর হদময়মি।  
    ‘এই বাহড়মত ফতা খালা আহম থাকমত পারব না। দম বে িময় মমর যাব। এখহন 
শ্বাসকষ্ট িমচ্ছ।’  
    ফরশমা খালা আনহন্দত  লায় বলমলন, ফতার ঘর ফদহখময় হদ । ঘর ফদখমল তুই 
আর ফযমত চাইহব না। ফ স্টরুম আমি দুটা। ফতার ফযটা পিন্দ ফসটামত থাকহব। একটায় 
হভমক্টাহরয়ান োহনথচার, অনযটায় মিানথ। ফতার ফকান ধরমনর োহনথচার পিন্দ? দুটা ঘরই 
ফদখ। ফযটা ভাল লাম । দুটামতই এযাটাচি বাথ। দুটামতই এহস।   
    ‘এত বড় একটা বাহড়মত একা থামকা ?’ 
    ‘একা ফতা থাকমতই িমব, উপায় হক ? ফ াহষ্ঠর আত্মীয়স্বজন এমন ঢুকাব? ফশমষ 
ঘুমমর মমধয ফমমর ফরমখ যামব। সবাই আমি টাকার ধাোয়। মানুষ ফদখমলই আমার ভয় 
লাম ।’ 
    ‘আমামক ভয় লা মি না ?’ 
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    ‘না, ফতামক ভয় লা মি না। ফতামক ভয় লা মব ফকন? ফশান, ফকান ফবলা হক ফখমত 
চাস বাবুহচথমক বলহব। ফরোঁমধ ফদমব। দুজন বাবুহচথ আমি। ইাংহলশ েুমির জমনয একজন, 
বাোলী েুমির জমনয একজন।’ 
    ‘চাইনীজ েুি ফক রাোঁমধ ?’ 
    ‘ইাংহলশ বাবুহচথই রামধ। ও চাইনীজ েুমির ফকাসথও কমরমি। রামত হক খাহব – 
চাইনীজ ?’ 
    ‘তুহম যা খাও তাই খাব।’ 
    ‘ফতার যখন চাইনীজ ইচ্ছা িময়মি তখন চাইনীজই খাব। দাোঁড়া, বাবুটচৃফক বমল হদ। 
এই বাহড়র মজা হক জাহনস – কথা বলার জমনয এক ঘর ফথমক আমরক ঘমর ফযমত 
িমব না। ইন্টারকম আমি। ফবাতাম হটপমলই িল। আয়, ফতামক ইন্টারকম বযবিার করা 
হশহখময় হদ।’ 
    ইন্টারকম বযবিার করা হশখলাম। বাথরুমমর  রম পাহন, িাণ্ডা পাহন বযবিার করা 
হশখলাম। এহস চালামনা হশখলাম। হরমমাট কনমিাল এহস। হবিানায় শুময় শুময়ও ফবাতাম 
হটমপ এহস অন করা যায়। ঘর আপনাআপহন িাণ্ডা- রম িয়। 
    ‘ফতার  ান-বাজনার শখ আমি? একটা হমউহজক রুম রময়মি, কযামসট ফিক, হসহি 
ফেয়ার সব আমি।’ 
    ‘আর হক আমি ?’ 
    ‘ফপ্রয়ার রুম আমি।’ 
    ‘ফসটা হক ?’ 
    ‘প্রাথথনা ঘর। নামাজ পড়মত ইচ্ছা িমল নামাজ পড়হব। ফদখহব ? ফদখমত িমল অজু 
কমর ফেল। অজু িাড়া নামাজ ঘমর ফঢাকা হনমষধ।’ 
    ‘নামাজঘমর হক আমি? জায়নামাজ, টুহপ?’ 
    'আমর না। জায়নামামজর দরকার ফনই। ফমমি সবুজ মামবথমলর। ফরাজ একবার 
সাধারণ পাহন হদময় ফমািা িয়, তারপর ফ ালাপ জল ফমশামনা পাহন হদময় ফমািা িয়। 
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চারহদমক ফকারান শরীমের হবহভন্ন আয়াত ফেমম বাহধময় ফরমখহি। ইসলাহমক আচথ 
হিজাইন। এই হিজাইন আবার অনয একজনমক হদময় কহরময়হি।’ 
    ‘নামাজ পড়ি?’ 
    ‘শুরু করব। ফিাটমবলায় ফকারান শরীে পড়া হশমখহিলাম, তারপর ভুমল ফ হি। 
কথায় বমল না – অনভযামস হবদযা নাশ। ঐ িময়মি। একজন মওলানা ফরমখ ফকারান 
শরীে পড়া হশমখ তারপর নামাজ ধরব। আয়, নামাজঘর ফদমখ যা। বাাংলামদমশ এই 
হজহনস আর কামরা ঘমর নাই। এখন আবার অমনমকই আমার হিজাইন নকল করমি। 
ফপ্রয়ার রুম বানামচ্ছ। নকলবামজর ফদশ। ভাল হকিু করমলই নকল কমর ফেমল।’  
    ‘ফতামার বাহড়মত বার ফনই খালা ?’  
    ‘আমি, থাকমব না ফকন? বার িাড়া ফকান মিানথ বাহড়র হিজাইন িয় ? িামদর 
হচমলমকািায় বার। ফতার আবার ঐসব বদ অভযাস আমি নাহক? থাকমল ভুমল যা। 
আমার বাহড়মত ফবমলল্লাপনা চলমব না। যা, অজু কমর আয়, ফতামক নামাজ ঘর ফদহখময় 
আহন।’  
    ‘অজু কমর নামাজঘর ফদখমত ফ লাম। খালা মুগ্ধ  লায় বলমলন, ঘমর ফকান বাঘ 
বা হটউব লাইট ফদখহিস ?’ 
    ‘না।’  
    ‘তারপমরও ঘর আমলা িময় আমি না ?’  
    ‘হু।’  
    ‘এর নাম কনহসলি লাইহটাং। বোঁহদমকর ফদয়ামল ফদখ একটা সুইচ, হটমপ ফদ।’  
    ‘হটপমল হক িমব?’  
    ‘হটমপ ফদখ না। হবসহমল্লাি বমল হটপহব।’  
    ‘আহম হবসহমল্লাি বমল সুইচ হটমপ আতাংক হনময় অমপো করহি। আমার ধারণা, 
সুইচ ফটপামাত্র নামাজঘর পমরাপুহর পহশ্চম হদমক ঘুরমব। তা িল না। যা িল ফসটাও 
কম হবময়কর না। ফকারান ফতলাওয়াত িমত লা ল। 
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     ফরশম খালা বলমলন, পুমরা ফকারান শরীে ফরকিথ করা আমি। একবার ফবাতাম 
হটমপ হদমল অমটামমহটক ফকারান খতম িময় যায়।  
    ‘ফসই ফকারান খতমমর ফসায়াব ফতা তুহম পাও না, ফসায়াব পায় ফতামার কযামসট 
ফরকিথার। এই কযামসট ফরকিথামরর ফবমিশমত যাবার খুবই উচু সম্ভাবনা ফদখা যামচ্ছ।’  
    খবরদার, নামাজঘমর ফকান িাট্টা-োজলাহম করহব না।’  
    নামাজঘমর ফকারান পাি চলমত লা ল। খালা আমামক িামদর হচমলমকািায় বার 
ফদখামত হনময় ফ মলন। ফশ্বত পাথমরর কাউন্টার ফটহবল। ফপিমন আলমারী ভহতথ নানা 
আকামরর এবাং নানা রমের ফবাতল হিকহমক করমি।  
    'কামলকশান ফকমন, ফদমখহিস ?”’  
    ‘হু। আমক্কল গুডু়ম অবস্থা। শুধু আমক্কল গুডু়ম না, একই সমে ফব-আমক্কল গুডু়ম।’  
    ‘ফব-আমক্কল গুডু়ম আবার হক?’  
    ‘কথার কথা আর হক ! কমরি হক তুহম? দুহনয়ার ফবাতল ফজা াড় কমর ফেমলি!’  
    ‘খাওয়ার ফলাক ফনই ফতা। শুধু জমমি।’  
    ‘ফতামার এখামন সবমচ' দামী ফবাতল ফকানটা খালা ?’ 
    ‘ফপটমমাটা ফবাতলটা — ঐ ফয ফদমখ মমন িমচ্ছ মাহটর ফবাতল। পিাশ বিমরর 
পুরামনা ফরি ওয়াইন। ইাংলযামন্ডর রাজপহরবামরর হবমশষ হবমশষ উৎসমব এই হজহনস 
খাওয়া িয়।’ 
    ‘দাম কত তা ফতা বলমল না।’ 
    ‘দাম ফশানার দরকার ফনই। দাম শুনমল তুই হভরহম খাহব।’ 
    ‘এহম্নমতই হভরহম খাহচ্ছ। আজ আর আমার ভাত ফখমত িমব না। হভরহম ফখময় ফপট 
ভমর ফ মি।’  
    আনমন্দ খালার মুখ উজ্জ্বল িময় ফ ল। আমার মুখ িময় ফ ল অেকার। এক সপ্তাি 
এ বাহড়মত থাকা যামব না। আজই পালামত িমব। রাতটা ফকানমমত পার কমর সকামল 
সূযথ ওিার আম ই ‘িযাহপশ’। 
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    ‘আয়, লাইমব্রহর ঘর ফদহখ।’ 
    ‘আবার লাইমব্রহর ঘরও আমি?’ 
    ‘বহলস হক ! লাইমব্রহর ঘর থাকমব না? লাইমব্রহর ঘর পুমরাটা কামির কমরহি। 
ফমমিও কামির। সব রকম বইপত্র আমি; ঘন্টার পর ঘণ্টা তুই বই পমড় কাটামত 
পারহব। হনউ মামকথমটর এক ফদাকামনর সমে কিাক্ট কমর ফরমখহি — ভাল ভাল বই 
এমলই পাহিময় ফদয়। লাইমব্রহর ঘমর কহপউটার বহসময়হি। তুই কহপউটার চালামত 
জাহনস ?’ 
    'না।’ 
    ‘আহমও জাহন না। যামদর কাি ফথমক হকমনহি ওমদর বলা আমি, অবসর ফপমলই 
খবর ফদব, ওরা এমস হশহখময় ফদমব।’ 
    ‘অবসর পাচ্ছ না?’ 
    ‘অবসর পাব ফকাথায়? সকালটায় একটু অবসর থামক। দুপুমর খাওয়ার পর ঘুমুমত 
যাই – সেযা পযথে ঘুমাই। সারারাত ফজম  থাহক – দুপুমর না ঘুমামল চলমব ফকন ?’ 
    ‘সারারাত ফজম  থাক ফকন?’ 
    ‘ঘুম না িমল ফজম  না ফথমক করব হক?’ 
    ‘ঘুম িয় না?’ 
    ‘না।’ 
    ‘িাক্তার ফদহখময়ি?’ 
    ‘িাক্তামরর ফপিমন জমলর মত টাকা খরচ কমরহি। এখমনা করহি। এখমনা হচহকৎসা 
চলমি। সাইহকয়াহিস্ট হচহকৎসা করমিন।’ 
    ‘তারা হকিু পামচ্ছ না?’ 
    ‘পামচ্ছ হক পামচ্ছ না ওরাই জামন। ওমদর হচহকৎসায় লাভ িমচ্ছ না। এখন তুই 
িহল ভরসা।’ 
    ‘আহম ভরসা মামন ? আহম হক িাক্তার না-হক ?’ 
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    ‘িাক্তার না িমলও ফতার নাহক অমনক েমতা। সবাই বমল। তুই আমামক রামত 
ঘুমমর বযবস্থা ফদ। তুই যা চাইহব তা-ই পাহব। ওয়াইমনর ঐ ফবাতলটা ফতামক না িয় 
হদময় ফদব ?’ 
    পিাশ বিমরর পুরামনা মমদর ফবাতল পাব এই আনন্দ আমামক ফতমন অহভভূত 
করমত পারল না। আমার ভয় িল এই ফভমব ফয ফরশম খালা আমার উপর ভর 
কমরমিন। হসন্দাবামদর ভূত হসন্দাবামদর উপর একা ফচমপহিল। ফরশম খালা আমার 
উপর এক চামপন হন, তাোঁর পুমরা বাহড় হনময় ফচাপমিন। একহদমনই আমার চযাপ্টা িময় 
যাবার কথা। চযাপ্টা িওয়া শুরু কমরহি। 
    ‘হিমু!’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আমার বযাপারটা কখন শুনহব?’ 
    ‘ফতামার ফকান বযাপার?’ 
    ‘ওমা, এতেণ হক বললাম – রামত ঘুম না িওয়ার বযাপারটা।’ 
    ‘একসময় শুনমলই িমব। তাড়ামতা হকিু ফনই।’ 
    ‘এখন তুই হক করহব?’ 
    ‘বুিমত পারহি না। হনমজর ঘমর হকিুেণ শুময় থাকব বমল ভাবহি। ফয হবিানা 
বাহনময়ি শুমত সািসও িমচ্ছ না।’ 
    ‘ফরশমা খালা বলমলন, হবিানা এমন হকিু না। সাধারণ ফোমমর ফতাষক। তমব 
বাহলশ িমচ্ছ পাহখর পালমকর।’ 
    ‘বল হক ?’ 
    ‘খুব এেমপনহসভ বাহলশ। জযাে পাহখর পাখা ফথমক এইসব বাহলশ চতহর িয়। 
মরা পাহখর পালমক বাহলশ িয় না।’ 
    ‘একটা পালমকর বাহলমশর জমনয কটা পাহখর পালক লাম ?’ 
    ‘হক কমর বলব কটা — কুহড় পোঁহচশটা হনশ্চয়ই লাম ।’ 
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    ‘একটা বাহলমশর জমনয তািমল পোঁহচশটা পাহখর আকামশ ওড়া বে িময় ফ মলা?’ 
    ‘আধযাহত্মক ধরমনর কথা বলহব না ফতা হিমু এইসব কথা আমার কামি োজলামীর 
মত লা ।’ 
    ‘োজলামীর মত লা মল আর বলব না।’ 
    ‘যা, তুই ফরস্ট ফন। চা কহে হকিু ফখমত চাইমল ইন্টারকমম বমল হদহব।’ 
    ‘তুহম হক ফবরুচ্ছ?’ 
    ‘হু। বললাম না সকামল আহম একটু ফবর িই। হদন রাত ঘমর বমস থাকমল দম 
বে িময় আসমব না। তুই ফতা এখন আর ফবর িহব না?’ 
    ‘না।’ 
    ‘তািমল তালা হদময় যাই।’ 
    আহম অবাক িময় বললাম, তালা হদময় যামব মামন? 
    খালা আমার ফচময়ও অবাক িময় বলমলন, তুই আমার মূল বাহড়মত থাকহব ফতামক 
তালা হদময় যাব না? লে লে টাকার হজহনস চারহদমক। 
    ‘ঘমর যহদ আগুন টাগুন ফলম  যায় তখন হক িমব?’ 
    ‘খামাখা আগুন লা মব ফকন? আর যহদ লাম  প্রহত ফফ্লামর োয়ার এেহটাংগুইসার 
আমি।’ 
    ‘তালা ফদয়া অবস্থায় কতেণ থাকব।’ 
    ‘আহম না আসা পযথে থাকহব। আহম ফতা আর সারাজীবমনর জমনয চমল যাহচ্ছ না। 
ঘন্টাখাহনক ফঘারাঘুহর কমর চমল আসব। সামানয হকিুেণ তালাবে থাকহব এমতই মুখ 
ফচাখ শুহকময় হক কমর ফেমলহিস ।’ 
    ‘খালা, আহম িহচ্ছ মুক্ত মানুষ। এটাই সমসযা।’ 
    ‘হবিানায় শুময় বইটই পড়, হটহভ ফদখ। আহম ফতামক কহে হদমত বমল যাহচ্ছ।’ 
    আহম হবিানায় শুময় শুময়ই ঘটাং ঘটাাং শমব্দ তালা ফদয়ার আওয়াজ ফপলাম। এ 
বাহড়র সব হকিু আধুহনক িমলও তালাগুহল সম্ভবত মােতার আমমলর। বড় শব্দ িয়। 
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    পালমকর হবিানায় মাথা ফরমখ শুময় আহি। আমামক কহে হদময় ফ মি। চাইনীজ 
খাবার হক খাব বাবুহচথ জানমত এমসহিল, িামত ফনাট-বুক, ফপহন্সল। আহম  ম্ভীর  লায় 
বমলহি আরমশালা হদময় িট এন্ড সাওয়ার কমর একটা সুপ খাব। চাইনীজরা শুমনহি 
আরমশালার সুপ খুব সখ কমর খায়। আহম কখমনা ফখময় ফদহখহন। 
    বাবুহটথ িতভম্ব  লায় বলল, সযামরর কথা বুিমত পারলাম না। হকমসর সুযপ? 
    ‘ককমরাচ সুযপ। সমে মাশরুম হদমত পামরন, ফববী কণথ হদমবন। সয়াসস অলপ 
ফদমবন। আরমশালার  ে মারার জমনয যতটুক দরকার হিক ততটুক, ফবহশও না কমও 
না।’ 
    ‘আহম সযার আসমলই আপনার কথা বুিমত পারহি না।’ 
    ‘বুিমত না পারমল হবদায় িময় যান।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছ, সযার।’ 
    তালাবে বাহড়মত পমড় আহি। আইনস্টাইমনর হথওহর অব হরমলহটহভহট কাজ করমত 
শুরু কমরমি। সময় ফথমম ফ মি। টাইম িাইমলশন। তালাবে অবস্থায় ফয এর আম  
থাহকহন তা না। িাজমত কাটামনা রামতর সাংখযা কম না। তমব িাজত তালাবে থাকমব 
এটা স্বীকৃত সতয বমল খারাপ লাম  না। তালা ফখালা অবস্থায় িাজমত বমস থাকাটা 
বরাং অস্বহস্তকর। হকন্তু স্ব থপুরীমত তালাবে অসিনীয়। 
    শুময় শুময় ভাবহি ফবমিশত ফকমন িমব? ফসখামনও হক এ রকম তালা হসমস্টম 
থাকমব। ন-হক ফবমিশতবাসীরা মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় ঘুমর ফবড়ামত পারমব। কামরা ইচ্ছ 
িল ফস ফদাজমখ তার ফকান পুরামনা বেুর সমে ফদখা কমর এল। ফবমিশমতর বণথনা 
ভাল মত ফজমন হনমত িমব। খালার নামাজ ঘমর প্রচুর ধমমথর বই-টই আমি। ফসখামন 
ফবমিশত সপমকথ হক ফলখা আমি পড়মত িমব।  
    কহে খাহচ্ছ, কহেমত ফকান স্বাদ পাহচ্ছ না। স্বাদ ফযমন ফনই,  েও ফনই। একটু 
পর পর ফচাখ চমল যামচ্ছ ঘহড়র হদমক। ঘহড় মমন িমচ্ছ সহতয সহতয বে িময় ফ মি।  
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    আমার হবখযাত বাবা আমামক বহন্দ থাকার িহনাং অহত চশশমব হদময় হদময়হিমলন। 
তার কামি মমন িময়হিল মিাপুরুষ বানামনার জমনয এই ফিহনাং অহত জরুহর। বহদ না 
থাকমল ‘মুহক্ত’র স্বরূপ ফবািা যায় না। কামজই একহদন আমামক ঘমর ঢুহকময় তালা 
হদময় হদমলন – তখন আহম ক্লাস ফোমর পহড়। যতটা অবাক িওয়ার কথা ততটা িলাম 
না। বাবার পা লামীর সমে ততহদমন পহরহচত িময় পমড়হি। আমার ধারণা সেযা না াদ 
তালা ফখালা িমব। আতাংমক অহস্থর িময় লেয করলাম সেযার পর পর বাবা বাহড় 
ফিমড়ই চমল ফ মলন। যাবার সময় ফমইন সুইচ অে কমর হদমলন। এমকবামর কবমরর 
অেকার। ঐটা হিল আমার বাবার ভয় জয় করা ফিহনাং-এর প্রাথহমক অাংশ। তার 
িাময়রীমত হতহন হলমখহিমলন –  

‘অদয রজনীমত হিমালয়মক ভয় জয় কহরবার প্রস্তুহতসূচক ফিহনাং 
ফদওয়া িইমব। মানুমষর প্রধান ভয় অেকারমক। ফয অেকামরর মৃহত 
ফস অনয ফকান ভুবন িইমত লইয়া আহসয়ামি। অেকারমক জয় করার 
অথথ সমস্ত ভয় জয় করা। অদযকার অেকার জয় করা হবষয়ক 
প্রাথহমক ফিহনাং হিমালয় হকভামব গ্রিণ কহরমব বুহিমত পাহরমতহি না। 
এই শক গ্রিণ কহরবার মানহসক শহক্ত হক তািার আমি? বুহিমত 
পাহরমতহি না। কািামকও বাহির িইমত ফদহখয়া তািার মানহসক শহক্ত 
সপমক ধারণা করা যায় না। ফসই হদবয দৃহষ্ট প্রকৃহত মানব 
সম্প্রদায়মক ফদয় নাই . . . ’  

    আহম ইন্টারকম হটমপ বাবুহচথমক িাকলাম। ইন্টারভু ফনয়ার ভহেমত বললাম, হক 
নাম ?  
    ‘ইহন্দ্রস!’ 
    শুরুমত তামক আপহন কমর বমলহিলাম, এখন তুহম।  
    ‘ফশান ইহদ্রস ! এ বাহড় ফথমক পাহলময় যাওয়ার ফকান বযবস্থা আমি? বাথরুম ফথমক 
পাইপ ফবময় ফনমম পড়া বা এ জাতীয় হকিু?’  
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    ‘হজ্ব না।’  
    ‘িামদ উমি, িাদ ফথমক অনয িামদ লাহেময় যাওয়া যায় না?’  
    ‘হজ্ব-না।’  
    ‘ফটহলমোন হনময় আস। দমকল অহেমস ফটহলমোন কমর হদ। ওরা তালা খুমল উোর 
করমব।’ 
    ‘ফটহলমোন নাই সযার।’ 
    ‘ফটহলমোন নাই মামন ?’ 
    ‘এই বাহড়মত সব আমি ফটহলমোন নাই। ফটহলমোমন ফলাকজন হবরক্ত কমর। 
মযািামমর ভাল লাম  না।’ 
    ‘ও, আচ্ছা।’ 
    ‘সযার, আমরক কাপ কহে এমন ফদই। হচস্তার হকিু নাই মযািাম চমল আসমবন। 
উহন ফবশীেণ বাহড়র বাইমর থামকন না। চমল আমসন। কহে হদব সযার ?’ 
    ‘দাও!’ 
    বাবুহচথ কহে এমন হদল। আহম কহে ফখময় ফরশমা খালার অমপো করমত করমত 
এক সময় ঘুহমময় পড়লাম। ফসই ঘুম যখন ভােল তখন ফদহখ রাত িময় ফ মি। ঘর 
অেকার।  
 
    ‘হকমর, ঘুম ফভমেমি?’  
    ফরশমা খালা ঘমর ঢুমক বাহত জ্বালামলন। হতহন মাথার নকল চুল খুমল ফেমলমিন। 
তামক ফমাটামুহট বীভৎস ফদখামচ্ছ। তার মাথার আহদ চুমলর এই অবস্থা ফক জানত। 
হকিু আমি হকিু ফনই। ফযখানটায় ফনই ফসখানটার মাথার িলুদ চামড়া চকচক করমি।  
    ‘ঘমর হেমর ফদহখ তুই মরার মত ঘুমুহচ্ছস। তাই আর ঘুম ভাোলাম না। ঘুমমর 
মূলয হক তা আর ফকউ না জানুক আহম ফতা জাহন। এতেণ ধমর ফকউ ঘুমুমত পামর 
তাও জানতাম না। ফতার ফকান অসুখ হবসুখ ফনই ফতা?’  
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    ‘কটা বামজ খালা?’  
    ‘নটার কািাকাহি। তুই এক না ামড় প্রায় দশঘন্টা ঘুমুহল। হেমধ ফলম মি হনশ্চয়ই। 
িাত-মুখ ধুময় আয় ভাত খাই।’  
    আহম উিলাম। শাে  লায় বললাম, ভাত ফখময়ই আহম একটু ফবরুব খালা।  
    ‘ফবর িমত চাইমল ফবর িহব। আহম হক ফতামক আটমক ফরমখহি না-হক? বাবুহচথ 
বলহিল তালা হদময় যাওয়ায় তুই নাহক অহস্থর িময় পমড়হিহল। আশ্চযথ। তুই হক 
ফিমলমানুষ না-হক? তুই আবার তামক বমলহিস ফতলামপাকার সুপ ফখমত চাস। হি হি 
টহ। বাবুটচৃিা জবাকা িাইয়পর, ও সটর্য জভয়ব বয়স আয়ি। ঠাট্টা বুঝয়র্ পায়রটন।’  
    ‘ফতলামপাকার সুপ চতহর কমরমি? আহম িাট্টা কহরহন। আসমলই ফখমত ফচময়হিলাম।’  
    ‘তুই ফদহখ আচ্ছা পা ল। আয় ফখমত আয়। ফখমত ফখমত আমার ভয়াংকর  ল্পটা 
বলব। তুই আবার চারহদমক বমল ফবড়াহব না। 
 
    িাইহনাং রুম িাড়াও ফিাট একটা খাবার জায় া আমি। ফশ্বত পাথমরর ফটহবমল দুটা 
মাত্র ফচয়ার। ফমামবাহত জ্বাহলময় কযামন্ডল লাইট হিনার। ফটহবমল নানান ধরমনর পদ 
সাজামন।  
    বাবুহচথ পামশ দাোঁহড়ময় হিল। খালা বলমলন, ‘তুহম চমল যাও, ফতামামক আর লা মব 
না। খাওয়া ফশষ িমল ঘন্টা বাজাব তখন সব পহরস্কার করমব।’  
    ‘ঘন্টার বযবস্থাও আমি?’  
    ‘আমি, সব বযবস্থাই আমি। খাওয়া শুরু কর। বাবুহটথর রান্না ফকমন বলহব। রান্না 
পিন্দ না িমল বযাটামক হবমদয় কমর ফদব। বযাটার ফচামখর চাউহন ভাল না। সুপটা 
ফকমন?’  
    ‘ভাল। খুব ভাল।’  
    ‘তুই ফতা এখমনা মুমখই হদস হন। মুমখ না হনময়ই বমল ফেলহল ভাল?’  
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    ‘ মে  মে বমল ফেমলহি। চায়নীজ খাবামরর আসল স্বাদ  মে।  ে হিক আমি। 
ফরমখ দাও।’  
    ‘ফচামখর চাউহনটা ফয খারাপ। মামি মামি ভয়াংকর কমর তাকায়।’  
    ‘ওমক বলমব সব সময় ফযন সানগ্লাস পমর থামক।’  
    ‘বুহেটা খারাপ না। ভাল বমলহিস হিমু এটা আমার মাথায় আমসহন। কথায় আমি। 
না এক মাথার ফথমক দুমাথা ভাল – আসমলই তাই। এখন আমার সমসযাটা ফশান। খুব 
মন হদময় শুনহব।’  
    ‘খাওয়া ফশষ ফিাক তারপর শুহন . . . ’  
    ‘ফখমত ফখমতই ফশান। আহম আবার চুপচাপ ফখমত পাহর না। বযাপারটা হক িময়মি 
ফশান। ফতার খালু মারা যাবার পর বাহড় ভহতথ িময় ফ ল োলতু ফলামক। অমুক আত্মীয় 
তমুক আত্মীয়। এমক্কবামর খুোঁহট ফ মড় বমসমি। মতলব আর হকিু না – টাকা পয়সা 
িাতামনা। টাটকা মধু পমড় আমি – হপোঁপড়ার দল চারহদক ফথমক এমস পমড়মি। আহম 
এমক এমক ফিহটময় সব হবমদয় করলাম। বাহড় খাহল কমর ফেললাম। চহব্বশঘণ্টা ফ মট 
তালার বযবস্থা করলাম। একজমনর জায় ায় দুজন দামরায়ান রাখলাম। চহব্বশ ঘণ্টা 
হিউহট। কাউমক ঢুকমত ফদমব না। ফকউ যহদ ঢুমক সমে সমে চাকহর নট। আমার যহদ 
কামরর সমে কথা বলার দরকার িয় আহম হনমজই ফদখা করমত যাব। হকন্তু ফকউ আমার 
সমে ফদখা করমত পারমব না। ফলাকজন ফটহলমোমন হবরক্ত কমর। হদলাম ফটহলমোন 
লাইন ফকমট।  
    এত বড় বাহড়মত আহম থাহক একা। একটু ফয ভয় ভয় লাম  না, তা না। লাম  
হকন্তু আত্মীয় স্বজমনর যন্ত্রণার ফচময় ভয় পাওয়া ভাল। লে গুণ ভাল।  
    তারপর একহদন হক িময়মি ফশান। রাত এ ামরটার মত বামজ। খুব ফদহখ মশা 
কামড়ামচ্ছ। দরজায়, জানালায় ফনট আমি তারপমরও এত মশা ঢুকল হক ভামব? আমার 
ফমজাজ িময়মি খারাপ। কারণ আহম আবার মশাহরর ফভতর ঘুমুমত পাহর না। আমার 
একটা কামজর ফমময় হিল ফরবা। ওমক বললাম মশাহর খাহটময় হদমত। ও মশাহর খাহটময় 
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হদল। ফমজাজ ফটজাজ খারাপ কমর ঘুমুমত ফ হি। বাহত হনহভময় মশাহরর কামি ফ লাম, 
মশাহর তুমল ফদহখ মশারীর হভতর ও বমস আমি। ফতার খালু। ফনাংমটা িময় বমস আমি। 
গুহটসুহট ফমমর বসা। মাথা ঘুহরময় আমার হদমক তাহকময় িাসল।  
    আহম হচৎকার হদময় অজ্ঞান। ফসই ফথমক শুরু। কখমনা তামক ফদহখ খামটর হনমচ। 
কখমনা বাথরুমমর বাথটামব। একহদন ফপলাম উীপ েীমজ।’  
    ‘ফকাথায়, িীপ েীমজ ?’  
    ‘হযাাঁ। িীপ েীজ সব সময় বাবুহচথ ফখামল। ফসহদন েীমজ হজহনসপত্র হক আমি ফদখার 
জমনয িালটা তুললাম – ফদহখ এমকবামর খাহল েীজ, ফসখামন ও বমস িাণ্ডায় থরথর 
কমর কাোঁপমি। এই িল বযাপার, বুিহল। এরপর ফথমক রামত ঘুমুমত পাহর না।’  
    ‘ফরাজই ফদখ?’  
    ‘প্রায় ফরাজই ফদহখ।’  
    ‘আজ ফদমখি?’  
    ‘এখমনা ফদহখহন। তমব ফদখব ফতা বমটই। এর মামনটা হক বল ফতা হিমু? এই 
অতযাচামরর কারণ হক? ভূত ফপ্রত বমল সহতয হকিু আমি? মানুষ মরমল ভূত িয়?’  
    আহম ফদখলাম ফরশম খালা আর হকিু ফখমত পারমিন না। মুখ শুহকময় ফ মি। িাত 
কাোঁপমি। হতহন কাোঁপা কাোঁপা  লায় বলমলন, হিমু কথা বলহিস না ফকন?  
    ‘তুহম একাই উনামক ফদখ না আমরা অমনমকই ফদমখ?’  
    ‘সবাই ফদমখ। ফরবা ফদমখমি। ফদমখ চাকহর-টাকহর ফিমড় চমল ফ মি। আমার সামথ 
যারা আমি তারাও ফদমখমি। এরা ফকউ রামত ফদাতলায় ওমি না। তুই রাতটা আমার 
সমে থাক। তুইও ফদখহব।’  
    আহম খালার হদমক তাহকময় রইলাম। এই প্রথম ফবচারীর জমনয মায়া লা মি। 
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৫  
    ফরশমা খালার ‘পযামলমস’ এক সপ্তাি পার কমর হদলাম। সমসযামুক্ত জীবন যাপন। 
আিার, বাসস্থান নামক দুহট প্রধান ফমৌহলক দাহব হমমট ফ মি। এই দুহট দাহব হমটমলই 
হবমনাদমনর দাহব ওমি। খালার এখামন হবমনাদমনর বযবস্থাও প্রচুর আমি। আমার ভালই 
লা মি।  
    িাক ফদখমল ফলামক রাস্তা ফিমড় পাহলময় যায়, হকন্তু ফসই ফখালা িামক কমর ভ্রমমণর 
আনন্দ অনয রকম। আমার অবস্থা িময়মি এরকমই। ফরশমা খালার সমে  ল্পগুজব 
করমত এখন ভালই লাম । শুধু রামত একটু সমসযা িয়। ফরশম খালা আমার দরজায় 
ধাক্কা হদমত হদমত বমলন, আয় আয়, ফদমখ যা, হনমজর ফচামখ ফদমখ যা। বমস আমি, 
খামট পা দুহলময় বমস আমি।  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বহল, থাকুক বমস। তুহমও তার পামশ বমস পা নাচামত 
থামকা। এ িাড়া আর করার হক আমি ?  
    পুমরাপুহর হনহশ্চে, হনিঞ্ঝাট জীবন যাপন সম্ভব না। সব জীবমনই হকিু িামমলা 
থাকমব। কাবাব যতই ভালই ফিাক, কাবামবর এক ফকানায় ফিাট িাহড্ডর টুকমরা 
থাকমবই।  
    রামত ফরশমা খালার চি-চচ, ফিাটািুট, হচৎকার অগ্রািয করমত পারমল  হন পযামলমস 
মামসর পর মাস থাকা যায়। তািাড়া ঐ বাহড়র বাবুহচথর সমে আমার ফবশ সখয িময়মি। 
নাহপত সম্প্রদাময়র মানুষ খুব বুহেমান িয় বমল জনশ্রুহত -- আমামদর বাবুহচথ সব 
নাহপমতর কান ফকমট ফনয়ার বুহে রামখ। ফবাকার ভান কমর ফস হদবয আমি।  
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    এক সকামল ফস আমার জমনয হবরাট এক বাহট সুযপ বাহনময় এমন বলল, আপহন 
একবার আরমশালার সুযপ ফচময়হিমলন, বানামত পাহরহন। আজ বাহনময়হি। ফখময় ফদখুন 
সযার, আপনার পিন্দ িমব। সমে মাশরুম আর ব্রমকাহল হদময়হি।  
    বাহটর ঢাকনা খুমল আমার নাহড়ভুহড় পাক হদময় উিমলা। সাদা রমের সুপ, হতনচারটা 
ফতলামপাকা ভাসমি। একটা আবার উমো িময় আমি। তার হকলহবমল পা ফদখা যামচ্ছ। 
    বাবুহচথ শাে স্বমর বলল, সস-টস হকিু লা মব সযার?  
    আহম বললাম, হকিুই লা মব না। তামক পুমরাপুহর িতভম্ব কমর এক চামচ মুমখ 
হদময় বললাম, সুপটা মন্দ িয়হন। তমব আরমশালার পহরমাণ কম িময়মি।  
    আহম ফকান চীজ ফস ধরমত পামরহন। ধরমত পারমল আমার সমে রহসকতা করমত 
ফযত না। আহম তামক সামমন দাোঁড়া কহরময়ই পুমরা বাহট সুযপ ফখময় বললাম – ফবশ 
ভাল িময়মি। পমররবার আরমশালার পহরমাণ বাড়ামত িমব। এটা ফযন মমন থামক।  
    বাবুহচথ হবড় হবড় কমর বলল, হজ্ব আচ্ছা, সযার। 
 
    ফরশমা খালা আমার প্রহত যমথষ্ট মমতা প্রদশথন করমিন। ফসই মমতার হনদশথন 
িমচ্ছ আমামক বমলমিন ও হিমু, ফতার ফতা হভেুমকর মত িাোঁটািাোঁহটর স্বভাব। িাোঁটািাোঁহট 
না করমল ফপমটর ভাত িজম িয় না। এখন ফথমক  াহড় হনময় িাোঁটািাোঁহট করহব।  
    আহম বললাম, ফসটা হক রকম ?  
    ‘পামজমরা হনময় ফবর িহব। ফযখামন ফযখামন িাোঁটমত ইচ্ছা করমব ড্রাইভারমক বলহব, 
 াহড় হনময় যামব।’  
    ‘এটা মন্দ না।  াহড়মত চহড়য়া মদথ িাোঁহটয়া চহলল।’  
    হকিুহদন ফথমক আহম পামজমরা হনময় িাোঁটহি। আশ্চযথ িময় লেয করহি এই  াহড়মত 
বসমলই ফিাট ফিাট  াহড় বা হরকশামক চাপা ফদয়ার প্রবল ইচ্ছা িয়। িাক ড্রাইভার 
ফকন অকারমণ ফটমপা বা ফববীমটহের উপর িাক তুমল ফদয় আম  কখমনা বুহিহন। 
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এখন বুিমত পারহি। এখন মমন িমচ্ছ ফদাষটা সবথাাংমশ িাক ড্রাইভারমদর নয়, ফদাষটা 
িামকর।  
    ফয বড় ফস ফিাটমক হপমষ ফেলমত চাইমব এটাই স্বাভাহবক জা হতক হনয়ম। 
িারউইন সামিমবর ধারণা ‘সারভাইমভল ের হদ হেমটস্ট’ শুধু জীবজ মতর জমনয 
প্রমযাজয িমব, বস্তুজ মতর জমনয প্রমযাজয িমব না, তা িয় না।  
    পামজমরা হনময় িাোঁটমত ফবরুবার একটাই সমসযা —  হলপমথ িাোঁটা যায় না। রাজপমথ 
িাোঁটমত িয়। এরকম রাজপমথ িাোঁটমত ফবর িময়ই একহদন ইরার সমে ফদখা। ফস ফবশ 
িাত ফনমড়  ল্প করমত করমত একটা ফিমলর সমে যামচ্ছ। দূর ফথমক দুজনমক ফপ্রহমক-
ফপ্রহমকার মত লা মি। ফিমলট সুদশথন। লম্বা, েসথা, ফকাকড়ামনা চুল। কহে কালামরর 
সামটথ সুন্দর মাহনময়মি। তার ফচিারায় আল া  াম্ভীযথ। সুন্দরী ফমময় সমে হনময় িাোঁটমলই 
আপনাআপহন ফিমলমদর ফচিারায় হকিু  াম্ভীযথ চমল আমস। তার একটু ফবহশ এমসমি।  
    আহম পামজমরা ড্রাইভারমক বললাম, ঐ ফয ফিমলমমময় দুহট যামচ্ছ, হিক ওমদর 
ফপিমন হ ময় হবকট িনথ হদন। ফযন দুজন হিটমক দুহদমক পমড় যায়।  
    ড্রাইভার হবরক্ত িময় বলল, তারা যামচ্ছ েুটপামত। েুটপামত  াহড় হনময় উিব 
হকভামব ?  
    ‘তািমল তামদর সাইমি হনময় হ ময়ই িনথ হদন। ফচষ্টা করমবন িনটা যথাসম্ভব হবকট 
করার জমনয ।’ 
    তাই করা িল। িনথ শুমন ফিমলটার িাত ফথমক জ্বলে হস ামরট পমড় ফ ল। ইরা 
ফিমলটার মত চমকামলা না। ফমময়মদর স্নায়ু ফিমলমদর ফচময় শক্ত িয়। আহম  লা 
বাহড়ময় বললাম, এই ইরা, এই ? যাচ্ছ ফকাথায় ? 
    ইরা ফচাখ বড় বড় কমর তাহকময় আমি। সেী ফিমলটা িতভম্ব। 
    আহম প্রায় অহভমামনর মত  লায় বললাম, ঐ ফয তুহম ফমমস এমস একবার  ল্পগুজব 
কমর ফ মল, তারপর ফতামার আর ফকান ফখাোঁজ ফনই। বযাপার হক বল ফতা? আহম এমন 
হক অনযায় কমরহি ? 
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    আড়মচামখ তাহকময় ফদহখ ফিমলটার ফচাখ-মুখ পাাংশুবণথ ধারণ কমরমি। তার ফপ্রহমকা 
অনয একজমনর ফমমস  ল্প কমর সময় কাটামচ্ছ এটা সিয করা মুশহকল। ফকান ফপ্রহমকই 
কমর না। 
    আহম িাহস িাহস মুমখ বললাম, উমি এমসা ইরা। উমি এমসা। ফতামার সমে এক 
লে কথা আমি। আজ সারাহদন  াহড় কমর ঘুরব আর  ল্প করব। 
    ইরা কহিন মুখ কমর এহ ময় এল।  াহড়র জানালার কামি এমস চাপা  লায় বলল, 
আপহন এইভামব কথা বলমিন-মকন ? 
    ‘ফকানভামব বলহি ?’ 
    ‘এমনভামব বলমিন ফযন আপহন আমার দীঘথ হদমনর পহরহচত। বযাপার ফস রকম 
নয়। মুহিব না জাহন হক ভাবমি।’ 
    ‘মুহিবটা ফক ? ঐ কযাবলা?’ 
    ‘কযাবলা বলমবন না, ফকানহদন না। কখমনা না।’ 
    ‘ফতামার ফক্লাজ ফেন্ড?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘তার ফেন্ডশীপ কতটা  া়ি ফসটা আজ আমরা একটু পরীো কহর। তুহম এক কাজ 
কর – মুহিবমক সপূণথ উমপো কমর  াহড়মত উমি এমসা। ওর ফপ্রমমর ফদড়টা পরীো 
করা যাক। ফস িতভম্ব িময় তাহকময় থাকমব, রাম  থরথর কমর কাোঁপমব। ফসটা ফদখমত 
ইন্টামরহস্টাং িমব।’ 
    ‘সবার সমেই আপহন এক ধরমনর ফখলা ফখমলন। আমার সমে ফখলমবন না। এবাং 
আপহন আমামক আবার তুহম কমর বলমিন। এ রকম কথা হিল না।’ 
    ‘আপহন তািমল  াহড়মত উিমবন না?’ 
    ‘অবশযই না। আপহন আমামক হক ফভমবমিন? পামপট? সূতা হদময় বাোঁধা পামপট ?’ 
    ‘ াহড়মত না উিমল চমল যাই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করার ফকান মামন িয় না। তা 
িাড়া মুহিব ফিমলহট ফকমন কযাবলার মত িা কমর আমি। ফদখমত খারাপ লা মি। 
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আপহন বরাং ওর কামি চমল যান। ওমক বলুন িা কমর তাহকময় না থাকমত। মুমখ মাহি 
ঢুমক ফযমত পামর।’ 
    ‘এ রকম অশালীন ভহেমতও আর ফকান হদন কথা বলমবন না।’ 
    ‘আর ফকানহদন আপনার সমে ফদখাই িমব না। কথা বলার ফতা প্রশ্ন আসমি না।’ 
    ‘ফদখা িমব না মামন হক ?’ 
    ‘ফদখা িমব না মামন, ফদখা িমব না। মাসখাহনমকর জমনয আহম অজ্ঞাতবামস যাহচ্ছ।’ 
    ‘ফকাথায় ?’ 
    ‘িয় ফটকনামে, নয় ফততুহলয়ায়।’ 
    ‘বাদলমদর বাহড়মত আপনামক ফযমত বমলহিলাম, আপহন যানহন। ঐ বাহড়মত 
আপনামক ভয়াংকর দরকার।’ 
    ‘দরকার িমলও হকিু করার ফনই। আচ্ছ ইরা, আহম হবমদয় িহচ্ছ – তুহম কৃমষ্ণর 
কামি হেমর যাও।’ 
    ইরা কময়ক মুিূতথ চুপ কমর ফথমক বলল, আপহন এখন চমল ফ মল আর আপনার 
ফদখা পাব না। বাদমলর আপনামক ভয়াংকর দরকার। 
    ‘তািমল ফদহর কমর লাভ ফনই, উমি এমসা।’ 
    ‘এই  াহড়টা কার?’ 
    ‘কার আবার? আমার। তুহম ফদহর করি ইরা।’ 
    আপহন আসমল ফচষ্টা করমিন মুহিমবর কাি ফথমক আমামক সহরময় হনময় ফযমত। 
ফকন বলুন ফতা? ' 
    ‘ঈষথা ?’ 
    ‘ঈষথা মামন ? আপহন হক আমার ফপ্রমম পমড়মিন ফয ঈষথা ?’ 
    মুহিব আমরকটা হস ামরট ধহরময়মি। তার মুমখ হবরহক্তর  া়ি ফরখা। ফস ককথশ 
 লায় িাকল – ইরা, শুমন যাও। 
    আহম বললাম, যাও, শ্রীকৃমষ্ণর বাহশ ফবমজ উমিমি। 
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    ইরা ফদাটানায় পমড় ফ মলা। আহম ড্রাইভারমক বললাম, চল, যাওয়া যাক। 
    ড্রাইভার হুস কমর ফবর িময় ফ মলা। যতটা েীমড় তার ফবর িওয়া উহচত 
তারমচময়ও ফবহশ েীমি ফবর িল। মমন িমচ্ছ ফসও খাহনকটা অপমাহনত ফবাধ করমি। 
পামজমরার মত হবশাল  াহড় অগ্রািয করার দুিঃসািসমক ফসই  াহড়র ড্রাইভার েমা কমর 
ফদমব, তা িয় না। 
    ‘এখন ফকান হদমক যামু সযার?’ 
    ‘হদক হটক না – চলমত থাক।’ 
 
    দুপুমরর হদমক আহম আমার পুরামনা ফমমস ফ লাম। বদরুল সামিমবর ফখাোঁজ ফনয়া 
দরকার। চাকহরর হকিু িময়মি হক-না। িবার ফকান সম্ভাবনা আহম ফদখহি না, তমব 
বদরুল সামিমবর হবশ্বাস ফথমক মমন িমচ্ছ, িময় ফযমতও পামর। মানুমষর সবমচ' বড় 
শহক্ত তার হবশ্বাস। 
    অমনকেণ কড়া নাড়ার পর বদরুল সামিব দরজা খুলমলন। তার িাহস-খুহশ ভাব 
আর ফনই। ফচাখ বমস ফ মি। এই দুহদমনই মমন িয় শরীর ফভমে পমড়মি। তার 
ফ াল াল মুখ ফকমন লম্বামট ফদখামচ্ছ। 
    ‘বদরুল সামিমবর খবর হক ?’ 
    ‘খবর ফবহশ ভাল না, হিমু ভাই।’ 
    ‘ফকন বলুন ফতা?’ 
    ‘আমার স্ত্রীর শরীরটা খুব খারাপ। ফিাট ফমময়র হচহি  ত পরশু ফপময়হি। হচহি 
পাওয়ার পর ফথমক ফখমতও পারহি না, ঘুমুমতও পারহি না।’ 
    ‘ঢাকায় পমড় আমিন ফকন? আপনার চমল যাওয়া উহচত না?’ 
    ‘ইয়াকুব আ ামীকাল হবমকমল ফদখা করমত বমলমি, এই জমনযই ফযমত পারহি না।’ 
    ‘ফশষ পযথে তািমল আপনামক চাকহর হদমচ্ছ ?’ 
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    ‘হজ্ব। চাকহরটাও ফতা খুব ফবহশ দরকার। চাকহর না ফপমল সবাই না ফখময় মরব। 
আহম খুবই  হরব মানুষ, হিমু ভাই। কত শখ হিল স্ত্রী-পুত্র-কনযা হনময় একসমে থাকব। 
অমথথর অভামব সম্ভব িয় নাই। একবার মালীবাম  একটা বাসা প্রায় ভাড়া কমর 
ফেমলহিলাম। দুই রুমমর একটা ফ্লযাট। বরাদা আমি। রান্নার একটা জায় া আমি। 
সামমন বড় আম াি। িামল ফদালনা বাধা। এত পিন্দ িময়হিল। ফভমবহিলাম কষ্ট কমর 
ফকানমমত থাকব। এরা িয় মামসর ভাড়া এযািভান্স চাইল। ফকাথায় পাব িয় মামসর 
এযািভান্স, বলুন ফদহখ!’ 
    ‘তা ফতা বমটই।’ 
    ‘হিমু ভাই, ফিাট ফমময়র হচহিটা একটু পমড় ফদমখন।’  
    ‘মাত্র ক্লাস হসমে পমড়। হকন্তু ভাই হচহি পড়মল মমন িয় না। মমন িয় কমলমজ 
পড়া ফমময়র হচহি। দুটা বানান অবশয ভুল কমরমি।’  
    হচহি পড়লাম।  
         আমার অহত হপ্রয় বাবা,  
      বাবা, মার খুব অসুখ কমরমি। প্রথমম বাসায় হিল, তারপর পামশর বাহড়র মজনু 
ভাইয়া মা’ফক িাসপাতামল ভহতথ কমরমি। িাক্তাররা বমলমি ঢাকায় হনময় ফযমত। বাসায় 
সবাই কান্নাকাহট করমি।  
      তুহম ফকান টাকা পািাও নাই ফকন বাবা? মা প্রথম ফভমবহিল ফপাস্টাহপমস টাকা 
আমসহন। ফরাজ ফপাস্টাহপমস ফখাজ হনমত যায়। তারপর মা ফকামথমক ফযন শুনল ফতামার 
চাকহর চমল ফ মি।  
      বাবা, সহতয হক ফতামার চাকহর চমল ফ মি? সবার চাকহর থামক, ফতামারটা চমল 
ফ মলা ফকন ? ফতামার চাকহর চমল যাবার খবর শুমন মা ফবহশ কান্নাকাহট কমরহন, হকন্তু 
বড় আপা এমন কান্না ফকোঁমদমি তুহম হবশ্বাস করমত পারমব না। বড় আপা কাোঁমদ আর 
বমল – “আমার এত ভাল বাবা ! আমার এত ভাল বাবা ” আহম ফবহশ কাোঁহদহন, কারণ 
আহম জাহন, তুহম খুব একটা ভাল চাকহর পামব। কারণ আহম নামাজ পমড় ফদায়া কমরহি। 
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বাবা, আহম নামাজ পড়া হশখহি। ফিাট আপা বমলমি আত্তাহিয়াতু িাড়া নামাজ িয় না। 
ঐ ফদায়াটা এখমনা মূখস্থ িয় নাই। এখন মূখস্থ করহি। মূখস্থ িমল আবার ফতামার 
চাকহরর জমনয ফদায়া করব।  
      বাবা, মার শরীর খুব খারাপ। এত খারাপ ফয তুহম যহদ মামক ফদখ হচনমত পারমব 
না। তুহম তাড়াতাহড় চমল এমসা বাবা। 
ইহত ফতামার অহত আদমরর ফিাট ফমময়  
জামিদা ফব ম  
ক্লাস হসে  
ফরাল নাং ১ 
    ‘হচহি পমড়মিন হিমু ভাই?’  
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ফমময়টা পা লী আমি। হচহির ফশমষ সব সময় ফকান ক্লাস, ফরাল নাং কত হলমখ 
ফদয়। োস্ট িয় ফতা, এই জনয ফবাধিয় হলখমত ভাল লাম ।’ 
    ‘ভাল লা ারই কথা।’ 
    ‘দুটা বানান ভুল কমরমি লেয কমরমিন? ফখাজ আর মুখস্থ। মুখস্থ দীঘথ উকার হদময় 
হলমখমি। কামি থাহক না, কামি থাকমল যত্ন কমর পড়াতাম। সেযামবলা হনমজর 
ফিমলমমময়মদর পড়ামত বসার আনমন্দর হক ফকান তুলনা আমি? তুলনা ফনই। সবই 
কপাল ।’ 
    বদরুল সামিমবর ফচামখ পাহন এমস ফ মি। হতহন ফচামখর পাহন মুিমিন। যতই 
মুিমিন ততই তাোঁর ফচামখ পাহন আসমি। 
    ‘বদরুল সামিব !’ 
    ‘হজ্ব, হিমু ভাই।’ 
     ‘আ ামীকাল পাোঁচটার সময় আপনার ইয়াকুব সামিমবর কামি যাবার কথা না?’  
    ‘হজ্ব।’ 
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    ‘আহম হিক চারটা চহল্লশ হমহনমট এমস আপনামক হনময় যাব। আহমও যাব আপনার 
সমে। আপনার বেু আবার আমামক ফদমখ রা  করমব না ফতা?’ 
    ‘হজ্ব না, রা  করমব না। রা  করার হক আমি। ফস ফযমন আমার বেু, আপহনও 
ফস রকম আমার বেু। আপহন সমে থাকমল ভাল লা মব। চাকহরর সাংবাদ একসমে 
পাব। দুিঃখ ভা াভাহ  করমত ভাল লাম  না ভাই সামিব, হকন্তু আনন্দ ভা াভাহ  করমত 
ভাল লাম ।’ 
    ‘হিক বমলমিন। দুপুমর হকিু ফখময়মিন?’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘আসুন, ভাত ফখময় আহস।’ 
    ‘হকিু ফখমত ইচ্ছা করমি না, হিমু ভাই। এহমমতই ফমময়র হচহি পমড় মনটা খারাপ, 
তার উপমর এমন একটা ঘটনা ঘমটমি — মনটা ফভমে ফ মি।’ 
    ‘হক ঘটনা?’ 
    ‘বলমত লজ্জা পাহচ্ছ, হিমু ভাই।’ 
    ‘লজ্জা ফপমল বলার দরকার ফনই।’ 
    ‘না, আপনার কামি ফকান লজ্জা ফনই। আপহন শুনুন – োমথম মট হ ময়হি – িিাৎ 
ফদহখ রশীদ। আবদুর রশীদ। নগ্ন। শুধু ফকামমর একটা  ামিা। এর-তার কামি যামচ্ছ 
আর বলমি – একটা লুহে হকমন হদমত।’ 
    ‘আপনার সমে কথা িময়মি?’ 
    ‘হজ্ব না। ও ফযন আমামক ফদখমত না পায় এই জমনয পাহলময় চমল এমসহি। তারপর 
হনমজর একটা লুহে, একটা শাটথ হনময় আবার ফ লাম। তামক পাইহন। মানুমষর হক 
অবস্থা ফদমখমিন হিমু ভাই?’ 
    ‘হজ্ব ফদখলাম।’ 
    ‘ইয়াকুমবর কামি ওর চাকহরর কথা বলব বমল ভাবহি।’ 
    ‘আম  হনমজরটা ফিাক তারপর বলমবন।’ 
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    ‘রশীদমক ফদমখ এত মনটা খারাপ িময়মি।’ 
    ‘আপহন তািমল দুপুমর হকিু খামবন না?’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘তািমল আহম উহি। আ ামী কাল চাকহরর খবরটা হনময় আমরা এক কাজ করব। 
সরাসহর আপনার ফদমশর বাহড়মত চমল যাব।’ 
    ‘সহতয যামবন হিমু ভাই?’ 
    ‘যাব।’ 
    ‘আপনার ভাবীর শরীরটা খারাপ, আপনামক ফয চারটা ভাল-মন্দ ফরমখ খাওয়ামব 
ফস উপায় ফনই।’ 
    ‘শরীর হিক কহরময় ভাল-মন্দ রাোঁহধময় ফখময় তারপর আসব। ভাবী সবমচ’ ভাল 
রাোঁমধ ফকান হজহনসটা বলুন ফতা?’ 
    ‘ রুর ফ াশমতর একটা রান্না ফস জামন। অপূবথ! ফমহথবাটা হদময় রাোঁমধ। পুমরা 
একহদন হসরক-আদা-রসুমনর রমস মাাংস িুহবময় রামখ, তারপর খুব অল্প আোঁমচ সারাহদন 
ধমর জ্বাল িয়। বাইমর ফথমক এক ফোোঁটা পাহন ফদয়া িয় না . . . হক ফয অপূবথ হজহনস 
ভাই সামিব !’ 
    ‘ঐ ফমহথর রান্নাটা ভাবীমক হদময় রাোঁধামত িমব।’ 
    ‘অবশযই অবশযই। ফপানা মাি যহদ পাওয়া যায় তািমল আপনামক এমন এক হজহনস 
খাওয়ামবা, এই জীবমন ভুলমবন না। কহচ সজমন পাতা ফবমট ফপানা মামির সমে রাাঁধফত 
িয়। ফকান মসলা না, হকিু না, দুটা কাোঁচামহরচ, এক ফকায়া রসুন, একটু ফপোঁয়াজ। এই 
ফদখুন বলমত বলমত হজমব পাহন এমস ফ মলা।’  
    ‘হজমব পাহন যখন এমস ফ মি চলুন, ফখময় আহস।’  
    ‘হজ্ব আচ্ছা, চলুন। আপহন ফদমশ যামবন ভাবমতই এত ভাল লা মি!’  
    ফমস ফথমক ফবরুবার মুমখ মযামনজার িায়দার আলী খাোঁ বলমলন, সযার, আপহন ফমমস 
হিমলন না, আপনার কামি ঐ ফমময়টা দুবার এমসহিল।  



suvom 

 
 

534 

    ‘ইরা?’  
    ‘জ্বী, ইরা। উনার বাসায় ফযমত বমলমি। খুব দরকার।’  
    ‘জাহন। আমার সমে ঐ ফমময়র ফদখা িময়মি। ঐ ফমময় যহদ আবার আমস বলয়বন, 
Get lost.’  
    ‘সযার, হক বলব ?’  
    ‘বলমবন Get lost, কহিন  লায় বলমবন।’  
    ‘হজ, আচ্ছা।’  
    িায়দার আলী খাোঁ হপহরমচ চা খাহচ্ছল ! আবামরা সারা শরীমর চা ফেমল হদল। এই 
মানুষটা আমামক এত ভয় পায় ফকন ফক জামন। 
 
 
 
 
 

৬  
    রামতর অহনদ্রাজহনত ক্লাহে, দুিঃহশ্চো ও আতাংক ফভারমবলা একটা ‘িট শাওয়ার’ 
হদময় ফরশমা খালা দূর কমর ফদন। ফ াসমলর পর হতহন পরচুলাটা মাথায় ফদন। খাহনকটা 
সাজম াজ কমর আমার ঘমর এমস বলমলন, হক ফর হিমু, ফজম হিস? গুি মহনথাং। 
    আহমও বহল, গুি মহনাং খালা। 
    ‘চা হদমত বমলহি। িাত-মুখ ধুময় আয়।’ 
    ‘ফতামামক ফতা আজ দারুণ লা মি। কপামল হটপ হদময় বয়স দশ বির কহমময় 
ফেমলি। এখন ফতামামক ফদমখ মমন িমচ্ছ ফতামার বয়স বািান্ন।’ 
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    খালা অতযে হবরক্ত িময় বলমলন, আমার বয়স ফতা আসমলই বািান্ন। 
    ‘ও সহর!’ 
    ‘হিমু, ফতার িাট্টা-োজলাহম আমার ভাল লাম  না। সাজম াজ সামানয কহর – তামত 
হক? দুহদন পমর ফতা মমরই যাব। কবমর হ ময় ফতা সাজমত পারব না। কবমর ফতারা 
ফতা আর ক্রীম, হলপহস্টক হদময় আসহব না।’ 
    ‘ফসটা খাহট কথা।’ 
    ‘বয়সকামল সাজমত পাহরহন। এমন এক ফলামকর িামত পমড়হিলাম যার কামি সাজা 
না-সাজা এক। তামক একবার ভাল একটা ক্রীম আনমত বমলহিলাম, ফস ফদশী হতব্বত 
হক্রম হনময় চমল এমসমি। তারপমরও আেমসাস — এত নাহক দাম।’ 
    ‘এখন ফতা পুহষময় হনচ্ছ।’ 
    ‘তা হনহচ্ছ। আয়, চা খাহব। আজ ইাংহলশ ফব্রকোস্ট।’ 
    ‘চমৎকার!’ 
    চাময়র ফটহবমল ফরশমা খালামক বললাম, খালা, অদয ফশষ সকাল। 
    খালা বলমলন, তার মামন হক ? 
    ‘তার মামন িমচ্ছ নাশতা ফখময়ই আহম েুটহি।’ 
    ‘েুটহি মামন হক?’ 
    ‘েুটহি মামন হবমদয় িহচ্ছ। লম্বা লম্বা পা ফেমল প ারপার।’ 
    ‘আশ্চযথ কথা ! চমল যাহব ফকন? এখামন হক ফতার ফকান অসুহবধা িমচ্ছ?’ 
    ‘ফকানই অসুহবধা িমচ্ছ না। বরাং সুহবধা িমচ্ছ। আমার ভূহড়  হজময় ফ মি।’ 
    ‘ফমদ-ভূহড় হক কহর”-ওয়ালামদর খুোঁমজ ফবর করমত িমব।’ 
    ‘িাট্টা করহব না হিমু। খবদথার, িাট্টা না।’ 
    ‘আহম ফমামটও িাট্টা করহি না খালা। চা ফখময়ই আহম েুটব।’ 
    খালা হবময় হনময় আমার হদমক তাহকময় রইমলন। চাময়র কামপ চুমুক হদময় বলমলন, 
আমার এই ভয়াংকর অবস্থা ফদমখও ফতার দয়া িমচ্ছ না? রামত এক ফোোঁটা ঘুমুমত পাহর 
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না। ঐ বদমাময়শ ফলাকটার যন্ত্রণায় মামি মামি িাদ ফথমক লাহেময় পমড় মমর ফযমত 
ইমচ্ছ কমর। আর তুই চমল যাহব? 
    আহম অবাক িময় বললাম, খালু সামিব হক কালও এমসহিল?  তকাল ফতা তার 
আসার কথা না। 
    ‘ তকাল তার আসার কথা না মামন? তুই জানহল হক কমর তার আসার কথা না?’ 
    ‘আমার সমে কথা িময়মি।’ 
    খালা িতভম্ব িময় বলমলন, ফতার সমে কথা িময়মি? 
    ‘হু।’ 
    ‘হু-িযাোঁ কহরস না, হিকমত বল। তুই ফদমখহিস?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘আবার হু? আমরকবার হু বলমল ফকতহলর সব চা মাথায় ফঢমল ফদব। কখন ফদখা 
িল ?’ 
    ‘কাল রাত নটার হদমক।’ 
    ‘বহলস হক ?’ 
    ‘তুহম রামত খাওয়ার জমনয িাকমল। আহম ঘর ফথমক ফবরুব। সযামন্ডল ফখাোঁজার 
জমনয হনচু িময় ফদহখ, উহন ঘাপহট ফমমর খামটর হনমচ বমস আমিন।’ 
    ‘ফতার খামটর হনমচ ও বসমব হকভামব ? ফতার খাটটা িল বে খাট। বে খামটর 
আবার হনচ হক ?’ 
    ‘হিক হনচ না, বলমত ভুল কমরহি। খামটর সাইমি।’ 
    ‘ াময় কাপড়-মচাপড় হিল ?’ 
    ‘উহু।’ 
    ‘তুই ফদমখ ভয় ফপহল না?’ 
    ‘ভয় পাব ফকন ? জীহবত অবস্থায় উনার সমে আমার ভাল খাহতর হিল। একবার 
ফিোঁমট ফিোঁমট সদরঘামটর হদমক যাহচ্ছ। হতহন তার প্রাইমভট হরকশায় যাহচ্ছমলন। আমামক 
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ফদমখ হরকশা থাহমময় তুমল হনমলন। পমথ এক জায় ায় আমখর সরবত হবহক্র িহচ্ছল। 
হরকশা থাহমময় আমরা আমখর সরবত ফখলাম। আমরকটু এহ ময় ফদহখ িাব হবহক্র করমি 
– হরকশা থাহমময় দুজন িাব ফখলাম। তারপর খালু সামিব আইসক্রীম হকনমলন। ফখমত 
ফখমত আমরা হতনজন যাহচ্ছলাম।’ 
    ‘হতনজন িল হকভামব ?’ 
    হরকশাওয়ালাও খাহচ্ছল। হতনজন হমমল রীহতমত এক উৎসব। বুিমল খালা, তখনই 
বুিলাম উহন একজন অসাধারণ মানুষ। প্রায় মিাপুরুষ পযথাময়র। বযবসায়ীরাও 
মিাপুরুষ িমত পামর ফকানহদন ভাহবহন।’ 
    ‘তুই এক কথা ফথমক আমরক কথায় চমল যাহচ্ছস। আসল কথা বল। খামটর হনমচ 
ও বমসহিল ?’ 
    ‘খামটর হনমচ না, সাইমি।’ 
    ‘তারপর ?’ 
    আহম বললাম, খালু সামিব, ফকমন আমিন? 
    ‘ফস হক বলল ?’ 
    ‘হকিু বলমলন না। মমন িল লজ্জা ফপমলন। তখন আহম ফবশ রা  রা  ভাব হনময় 
বললাম – আপনার মত একটা ভদ্রমলাক . . . ফমময়মিমলমক ভয় ফদখামচ্ছন। এটা হক 
হিক িমচ্ছ? ভয় ফদখামনার মমধযও ফতা শালীনতা, ভদ্রতা আমি। ফনাংমটা িময় ভয় 
ফদখামনা। তাও হনমজর স্ত্রীমক ! হিিঃ হিিঃ !’ 
    ‘তুই হক সহতয এইসব বমলহিস?’ 
    ‘িযাোঁ বললাম। উহন আমার কথায় লজ্জা ফপমলন খুব। মাথা হনচু কমর ফেলমলন। 
আমার তখন মনটা একটু খারাপ িল। আহম বললাম, এসব করমিন ফকন?’ 
    ‘ফস হক বলল ?’ 
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    ‘কথাবাতথা তার খুব পহরষ্কার না। অেষ্ট। হকিু ফবািা যায়, হকিু ফবািা যায় না। 
তবু যা বুমিহি, উহন বলমলন – ফতার খালামক হশো ফদয়ার জমনয এইসব করহি। হশো 
িময় ফ মল আর করব না।’  
    ফরশমা খালা েস কমর বলমলন, হশো ? হকমসর হশো? আহম হক কমরহি ফয ফস 
আমামক হশো ফদমব? সারাজীবন যন্ত্রণা কমরমি। মরার পমরও যন্ত্রণা হদমচ্ছ। আর হকিু 
না। ফলাকটা হিল িাড় বদমাশ। 
    আহমও খালু সামিবমক এই কথাই বললাম। শুধু বদমাশটা বললাম না। তখন খালু 
সামিব বলমলন, তুহম আসল ঘটনা জান না। ফতামার খালা আমামক হবষ খাইময়হিল। 
    ‘এত বড় হমথযা কথা আমার নামম ? এত সািস ? বযথায় তখন ওর দম যায়-যায় 
অবস্থা। আমার মাথার ফনই হিক – ফদৌমড় অষুধ হনময় এমন খাওয়ালাম . . .’ 
    খালু বলমলন, ফযটা খাওয়ামনার কথা ফসটা না খাইময় ভুলটা খাইময়মি। হপমি 
মাহলমশর অষুধ দুচামচ খাইময় হদময়মি। 
    ‘ইচ্ছা কমর ফতা খাওয়াইহন। ভময় আমার মাথা এমলামমমলা।’ 
    আহমও খালু সামিবমক তাই বললাম। আহম বললাম – এটা অহনচ্ছাকৃত একটা 
ভুল। ফরশমা খালা মানুষ খুন করার মত মহিলাই না। অহত দয়া মহিলা। 
    ‘এটা শুমন হক বলল ?’ 
    ‘হখক হখক কমর অমনকেণ িাসল। তারপর আহম বললাম, এখমনা ফতামার প্রহত 
খালার  ভীর ভালবাসা। ফতামার মৃহত রোমথথ “ হন হময়া ইন্সহটহটউট অব মিানথ 
আটথস” করমব।’ 
    ‘শুমন হক বলল?’ 
    ‘শুমন বলল, এইসব যহদ কমর তািমল লাহথ ফমমর মা ীর ফকামর ফভমে ফেলব। 
ভূত িবার পর খালু সামিমবর ভাষার খুবই অবনহত িময়মি। স্ত্রীমক মা ী বলা জীহবত 
অবস্থায় উনার জমনয অকপনীয় হিল।’ 
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    ফরশম খালা এখন আর চাময়র কামপ চুমুক হদমচ্ছন না। হস্থর ফচামখ তাহকময় 
আমিন। ফচামখর দৃহষ্ট আম র মত না – অনযরকম। আহম খালু সামিবমক বললাম, যা 
িবার িময়মি। মাে কমর ফদন। েমা ফযমন মানবধমথ, ফতমহন েম িমচ্ছ ভূতধমথ। উহন 
এক শমতথ েমা করমত রাহজ িময়মিন। 
    ‘শতথটা হক ?’ 
    ‘শতথটা িমচ্ছ – তুহম তার সমস্ত হবষয়-সপহত্ত দান-খয়রাত করমব। সু্কলকমলমজ 
হদমব, এহতমখানা করমব, তার দহরদ্র সব আত্মীয়স্বজনমদর সািাযয করমব। তািমলই 
হতহন আর ফতামামক হবরক্ত করমবন না।’ 
    ‘হিমু!’ 
    ‘হজ্ব খালা।’ 
    ‘তুই অসম্ভব বুহেমান। তুই হকিুই ফদহখসহন। কামরা সমেই ফতার কথা িয়হন। 
পুমরাটা আমামক বাহনময় বাহনময় বমলহিস। অেকামর হঢল িুোঁমড়হিহল – হঢল ফলম  ফ মি। 
ফতার খালু ফযমন ফবাকা হিল, আহমও হিলাম ফবাকা। শুধু হিলাম না – এখমনা আহি। 
কথা হদময় তুই আমামক পযামচ ফেমলহিস। ফতার ধারণা ফতার কথা শুমন তার ফকাহট 
ফকাহট টাকা আহম দান-খয়রাত কমর নষ্ট করব? রামত ভূত িময় আমামক ভয় ফদখায়, 
তামত হক িময়মি? ফদখাক যত ইচ্ছ। বদমাময়মশর বদমাময়শ !’ 
    ‘এখন রামত ভয় ফদখামচ্ছন, তারপর হদমনও ফদখামবন। আমামক ফস রকমই হিন্টস 
হদমলন।’ 
    ‘ফবহশ চালাহক করমত যাস না হিমু। ফতার চালাহকর আহম পমরায়া কহর না। খবদথার, 
ফতামক ফযন আর ফকানহদন এই বাহড়র আমশপামশ না ফদহখ।’ 
    ‘আর ফদখমব না খালা। এই ফয আহম েুটব, জমের মতই েুটব। খালা ফশান, খালু 
সামিমবর সমে দীঘথ কথাবাতথার ফয বণথনা আহম হদলাম তার পুমরাটাই বানামনা, তমব 
উনামক আহম হকন্তু ফদমখহি।’ 
    ‘চুপ থাক িারামজাদা!’ 
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    ‘হবশ্বাস করুন উনামক ফদমখহি, এবাং আপহন ফয উনামক ফমমর ফেমলমিন এটা উহন 
ইশারায় আমামক ফবািামলন। উহন ফকান কথা বমলনহন। ভূতমদর সম্ভবত কথা বলার 
েমতা থামক না।’ 
    ‘চুপ িারামজাদা – শুওমরর বাচা। চুপ !’ 
    ফরশম খালা ভয়ানক চি-চচ শুরু করমলন। বাবুহচথ, দামরায়ান, মালী সবাই িুমট এল। 
ফরশমা খালা রাম  কাোঁপমত কাোঁপমত বলমলন, এই ফচারটামক লাহখ ফমমর ফবর কমর দাও 
। 
    ফরশমা খালার কমথচারীরা মযািামমর আমদশ অেমর অেমর পালন করল। শুধু 
লাহথটা হদল না। লাহথর বদমল এমন  লাধাক্কা হদল ফয রাস্তায় উমে পড়মত পড়মত 
ফকানমমত রো ফপলাম। খালার বাহড়মত আমার ফরহেমনর একটা বযা  রময় ফ ল। 
বযাম র ফভতর আমার ইিজা হতক যাবতীয় সপদ। দুটা শাটথ, একটা খুব ভাল কাহিরী 
শাল। শালটা রূপা আমামক জেহদমন হদময়হিল। আহম িতদহরদ্র মানুষ িমলও বুমক 
িাত হদময় একটা কথা বলমত পাহর — ঢাকা শিমর এমন দামী শাল আর কামরারই 
ফনই। 
     লাধাক্কার ফভতর ফয হদন শুরু িময়মি ফসই হদমনর ফশষটা ফকমন িমব ভাবমতই 
আতাংক লাম । হবমকমল বদরুল সামিবমক হনময় ইয়াকুব নামক ইন্ডাহেয়াহলমস্টর কামি 
যাবার কথা। ফসখামন ফকান নাটক িমব ফক জামন। 
    রূপার সমে আজ সকামলর মমধযই আমার ফদখা করা দরকার। একমাত্র ফসই পামর 
একহদমনর ফনাহটমশ বদরুল সামিমবর জমনয চাকহরর বযবস্থা করমত। ফটহলমোমন রূপার 
সমে কথা বলব – না সরাসহর তার বাহড়মত উপহস্থত িব, বুিমত পারহি না। বাদলমদর 
বাহড়মতও একবার যাওয়া দরকার। বাদল এমন হক করমি ফয ইরামক বার বার আমার 
ফখাোঁমজ ফযমত িমচ্ছ? রূপামক বাদলমদর বাসা ফথমকও ফটহলমোন করা যায়। 
 
    দরজা খুমল হদল ইরা। আহম অসম্ভব ভদ্র  লায় বললাম, ফকমন আমিন? 
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    ইরা কহিন ফচামখ তাহকময় আমি। হদন শুরু িময়মি  লাধাক্কায়, কামজই যার সমেই 
ফদখা িমব ফসই কহিন ফচামখ তাহকময় থাকমব এমত আর আশ্চযথ িবার হক আমি? 
আমামক ফয লাহি হদময় মারমি না এই আমার হতনপুরুমষর ভা য। 
    ‘বাদল আমি না-হক ?’ 
    ‘আমি।’ 
    ‘েুপা-েুপু আমিন?’ 
    ‘সবাই আমিন। আপহন বসুন।’ 
    ইরা কহিন মুমখ ফভতমর চমল ফ ল। 
    এমনভামব ফ ল ফযন বনু্দক আনমত ফ মি। েুপা অহেমস যাবার প্রস্তুহত হনহচ্ছমলন, 
পযান্ট পমরমিন, ফবাতাম লা ামনা িয়হন, পযামন্টর ফবে লা ামনা িয়হন। এই অবস্থামতই 
চমল এমলন। আগুন আগুন ফচামখ তাকামলন। স্বামীর ফপিমন ফপিমন স্ত্রী। তার ফচামখও 
আগুন।  
    আহম িাহসমুমখ বললাম, তারপর, খবর হক আপনামদর? সব ভাল? 
    েুপা কু্রে  জথন করমলন।  জথন শুমনই মমন িমচ্ছ খবর ভাল না।  
    ‘আপনামদর আর কামরা  লায় কাোঁটা-টযাোঁটা হবোঁমধমি?’  
    েুপা এবামর হুাংকার হদমলন, ইয়ারহক করহিস? দাাঁত ফবর কমর ইয়ারহক ?  
    আমার অপরাধ হক বুিমত পারহি না। তমব গুরুতর ফকান অপরাধ ফষ কমর 
ফেমলহি তা ফবািা যামচ্ছ। ইরাও এমসমি। তার ফচামখ আম  চশমা ফদহখহন, এখন ফদহখ 
চশমা পরা।  
    েুপু বলমলন, ফতামক ফয এতবার খবর ফদয়া িমচ্ছ আসার জমনয  াময় লা মি না? 
ফতামক হক িাহত পাহিময় আনামত িমব ?  
    ‘এলাম ফতা।’  
    ‘এমস ফতা উোর কমর ফেমলহিস।’  
    ‘বযাপারটা হক ফখালাসা কমর বলুন।’  
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    ফকউ হকিু বলমি না। ভাবটা এরকম – আহম বলব না। অনয ফকউ বলুক। আহম 
ইরার হদমক তাহকময় আদুমর  লায় বললাম, ইরা, চা খাব।  
    ইরা এমন ভাব করল ফযন অতযে অপমানসূচক ফকান কথা তামক বলা িময়মি।  
    আহম বললাম, তুহম যহদ চা বানামত না পার তািমল লুৎোর মামক বল। ভাল কথা, 
লুৎো ফমময়টা ফকাথায়?  
    এবামরা জবাব ফনই। েুপা ফপমন্টর ফবাতাম লা ামচ্ছন বমল অহগ্নদৃহষ্টমত আমার 
হদমক তাকামত পারমিন না। তামক ফবাতামমর হদমক লেয রাখমত িমচ্ছ, তমব েুপু তার 
দৃহষ্ট হদময় স্বামীর অভাব পূরণ কমর হদমচ্ছন। তার ফচামখ িাবল আগুন। কথা বলল 
ইরা। কাটা কাটা ধরমনর কথা। তার কাি ফথমকই জানা ফ ল লুৎো ফমময়টা ফচামরর 
িদ্দ। এমসই চুহর শুরু কমরমি। হবিানার তল ফথমক টাকা হনমচ্ছ, মাহনবযা  খুমল হনমচ্ছ, 
সবমশমষ যা কমরমি তা অহবশ্বাসয। েুপুর কামনর দুল চুহর কমর হনমজর পায়জামার 
ভামজ লুহকময় ফরমখমি। লাোলাহে করহিল, িিাৎ পায়জামার ভাজ ফথমক দুল ফবর িময় 
এমলা। তৎেণাৎ মা-মমময় দুজনমক হবদায় কমর ফদয়া িময়মি। কামজই বাহড়মত এই 
মুহুমতথ ফকান কামজর ফমময় ফনই। আম র মত চাইমলই চা পাওয়া যামব না।  
    বাদমলর প্রসমে যা জানা ফ ল তা কামনর দুমলর ফচময়ও ভয়াবি। ফস  ত দশহদন 
িল ইউহনভাহসথহটমত যামচ্ছ না। দরজা বে কমর ধযান করমি।  
    আহম মধুর ভহেমত েুপার হদমক তাহকময় বললাম, ধযান করা ফতা গুরুতর অপরামধর 
পযথাময় পমড় না। আপনারা এত আপমসট ফকন?  
    েুপা বলমলন, মুগুড় হদময় এমন বাহড় ফদব ফয সব কটা দাোঁত খুমল চমল আসমব। 
ধযান করা ফশখায়। সািস কতবড় ! যা, ধযান হকভামব করমি হনমজর ফচামখ ফদমখ আয়।  
    ‘হকভামব ধযান করমি?’  
    ‘কাপড়-জামা খুমল ধযান করমি। িারামজাদা! দশ হদন ধমর হবিানার উপর ফনাংমটা 
িময় বমস আমি।’ 
    ‘ফস হক !’  
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    ‘আবার বমল ফস-হক? তুই-ই না-হক বমলহিস ফনাংমটা িময় ধযান করমত িয়। ধযান 
করা কামক বমল ফতামক আহম ফশখাব। বনু্দক হদময় আজ ফতামক আহম গুহল কমর ফমমর 
ফেলব। গুরুমদব এমসমি – ধযান ফশখায় ?’  
    েুপু বলমলন, তুহম এত চি-চচ কমরা না। ফতামার ফপ্রসামরর সমসযা আমি। তুহম 
অহেমস চমল যাও। যা বলার আহম বলহি।  
    অহেস চুলায় যাক। আহম হিমুমক সহতয সহতয গুহল কমর ফমমর তারপর অহেমস 
যাব। গুরুমদবহ হর ফবর কমর ফদব।  
    ইরা বলল, চি-চচ কমর ফতা লাভ হকিু িমব না। বযাপারটা ভাল মীমাাংসা িওয়া 
দরকার। উহন বাদলমক বুহিময় বলমবন ফযন ফস এসব না কমর। তারপর এ বাহড় ফিমড় 
চমল যামবন। আর কখমনা এ বাহড়মত আসমবন না। এবাং বাদমলর সমে ফকানরকম 
ফযা ামযা  রাখমবন না।  
    েুপা তীব্র  লায় বলমলন, ফযা ামযা  রাখমব হকভামব? িারামজাদামক আহম 
ফদশিাড়া করমবা না ! এ হক্রহমনযাল! এ ফপস্ট !  
    পহরহস্থহত িাণ্ড িমত আধ ঘণ্টার মত লা ল। এর মমধয ইরা চা বাহনময় আনল। 
েুপার অহেমসর  াহড় এমসহিল – হতহন আমামক গুহল করা আপাতত স্থহ ত ফরমখ 
অহেমস চমল ফ মলন। েুপু ফোোঁস ফোোঁস কমর কাোঁদমত বসমলন। ফোোঁসমোসাহনর 
মািখামন যা বলমলন তা িমচ্ছ — এত বড় ধামড়া ফিমল ফনাংটা িময় বমস আমি! হক 
লজ্জার কথা ! তামক তার ঘমর খাবার হদময় আসমত িয়। ভাহ যস ফবহশ ফলাকজন জামন 
না। জানমল হনঘথাত পাবনা ফমন্টাল িাসপাতামল ভহতথ কহরময় আসমতা।  
    ইরা আমার হদমক তাহকময় ফমাটামুহট শাে ভহেমতই বলল, আপহন চা ফখময় দয়া 
কমর বাদমলর কামি যান। তামক বুহিময় বলুন। ফস বাস্তব এবাং কল্পনা গুহলময় ফেমলমি।  
    আহম চাময়র কাপ িামত বাদমলর ঘমর হ ময় ফটাকা হদলাম। বাদল আনহন্দত  লায় 
বলল, হিমু ভাই?  
    ‘হু।’ 
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    ‘আহম ফটাকা শুমনই ফটর ফপময়হি। তুহম িাড়া এরকম কমর ফকউ ফটাকা ফদয় না।’  
    ‘তুই ধযান করহিস না-হক?’  
    ‘হু। িমচ্ছ না।’  
    ‘দরজা ফখাল ফদহখ।’  
    বাদল দরজা খুলল। ফস ফয নগ্ন িময়ই বমসহিল ফসটা ফবািা যামচ্ছ। তার ফকামমর 
ফতায়ামল জড়ামনা। মুখ আনমন্দ িলমল করমি।  
    ‘ফতামামক ফদমখ এত আনন্দ িমচ্ছ হিমু ভাই। মমন িমচ্ছ ফকোঁমদ ফেলব।’  
    ‘তুই মমন িমচ্ছ না া সন্নযাসীর পথ ধমর ফেমলহিস।’ 
    ‘তুহম একবার বমলহিমল না – সব তযা  করমত িমব। আসল হজহনস ফপমত িমল 
সবথতযা ী িমত িমব। ফপাশাক-পহরচ্ছদও তযা  করমত িমব।’ 
    ‘বমলহিলাম না-হক ?’ 
    ‘হযাাঁ বমলহিমল।’ 
    ‘ঐ ফস্টমজ ফতা িপ কমর যাওয়া যায় না। ধামপ ধামপ উিমত িয়। বযাপারটা িল 
হসোঁহড়র মত। লম্বা হসোঁহড়। হসোঁহড়র এমককটা ধাপ পার িময় উিমত িয়। েস কমর 
জামাকাপড় খুমল ফনাংটা িওয়াটা ফকান কামজর বযাপার না।’ 
    ‘শাটথ-পযান্ট পমর ফেলব ?’ 
    ‘“অবশযই পমর ফেলহব। ইউহনভাহসথহট ফখালা না ?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘আজ ক্লাস আমি?’ 
    ‘আমি।’ 
    ‘জাম-কাপড় পমর ক্লামস যা । সাধনার প্রহক্রয়া হশহখময় ফদব। আস্ত আমস্ত উপমর 
উিমত িমব। কাউমক হকিু বুিমত ফদয়া যামব না। তুই ফনাংটা িময় বমস আহিস — আর 
এহদমক বাহড়মত কান্নাকাহট পমড় ফ মি। এইভামব সাধনা িয় ?’ 
    ‘হিকই বমলি। ইউহনভাহসথহটমত ফযমত বলি ?’ 
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    ‘অবশযই।’ 
    ‘আমার ইউহনভাহসথহটমত ফযমত এমকবামরই ইচ্ছা কমর না।’ 
    ‘হক ইচ্ছা কমর?’ 
    ‘সারােণ ইচ্ছা কমর ফতামার সমে সমে থাহক। ফতামার সমে পমথ পমথ িাোঁহট।’ 
    ‘পাশাপাহশ দু’ভামব থাকা যায়। সু্থলভামব থাকা যায়। এই ফযমন তুই আর আহম 
এখন পাশাপাহশ বমস আহি। আবার সূক্ষ্মভামব – ফচতনার ফভতরও থাকা যায়। তুই 
ফযই ভাবহব আমার সমে আহিস, অহম্ন তুই আমার পামশ চমল এমসহিস। সাধারণ মানুষ 
সূ্থল অমথথই জীবনমক ফদমখ। এমতই তারা সন্তুষ্ট। তুই হনশ্চয়ই সাধারণ মানুষ িমত চাস 
না ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফভরী গুি। যা, ইউহনভাহসথহটমত চমল যা।’ 
    ‘আচ্ছা যাহচ্ছ। হিমু ভাই, তুহম হক আমার একটা হরমকাময়স্ট রাখমব? জাস্ট ওয়ান 
?’ 
    ‘ফতার একটা না, এক লে হরমকাময়স্ট রাখব। বমল ফেল।’ 
    ‘ইরা ফমময়টামক একটা হশো ফদমব ? কহিন একটা হশো !’ 
    ‘ফস হক কমরমি ?’ 
    ‘ফতামামক হনময় শুধু িাসািাহস কমর। রাম  আমার  া জ্বমল যায়।’ 
    ‘সামানয বযাপামর  া জ্বলমল িমব ফকন ?’ 
    ‘আমার কামি সামানয না। ফকউ ফতামামক হকিু বলমল আমার মাথা খারামপর মত 
িময় যায়। হিমু ভাই, তুহম ইরামক একটা হশো দাও। ওমক হশো হদমতই িমব।’ 
    ‘হক হশো ফদব ?’ 
    ‘ওমকও তুহম হিমু বাহনময় দাও। মহিলা হিমু, ফযন ফস িলুদ পাঞ্জাহব পমর রাস্তায় 
রাস্তায় িামট ।’ 
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    ‘ফমময়মানুষ িময় রাত-হবরামত রাস্তায় িাোঁটমব। এটা হিক িমব না। তািাড়া এমন 
একজন ভাল িাত্রী !’ 
    ‘ফবশ, তািমল তুহম তামক এক রামতর জমনয হিমু বাহনময় দাও। জাস্ট ের ওয়ান 
নাইট।’ 
    ‘ফদহখ।’ 
    ‘না, ফদখামদহখ না। ফতামামক বানামতই িমব। তুহম ইচ্ছা করমলই িমব।’ 
 
    েুপু এবাং ইরার হবহমত ফচামখর সামমন হদময় বাদল কাপড়-মচাপড় পমর 
ইউহনভাহসথহটমত চমল ফ ল। 
    ইরা আমার হদমক তাহকময় বলল, আপহন যা কমরমিন তার জমনয ধনযবাদ। এখন 
দয়া কমর এ বাহড়মত আর আসমবন না। 
    আহম বললাম, হজ্ব আচ্ছা। শুধু একটা ফটহলমোন করব। ফটহলমোন কমর জমের 
মত চমল যাব ! 
    ইরা বলল, যহদ সম্ভব িয় আপহন দয়া কমর হনমজমক বদলাবার ফচষ্টা করমবন। 
আপনামক আহম ফকান উপমদশ হদমত চাই না। অপামত্র উপমদশ ফদয়ার অভযাস আমার 
ফনই। তার পমরও একটা কথা না বমল পারহি না –িলুদ পাঞ্জাহব পমর রাস্তায় িাোঁটমলই 
প্রকৃহতমক জানা যায় না। প্রকৃহতমক জানার পথ িল হবজ্ঞান। বুিমত পারমিন? 
    ‘পারহি।’ 
    ‘পারমল ভাল। না পারমলও েহত ফনই।’ 
    েুপু বলমলন, ওর সমে কথা বহলস না ইরা। ফটহলমোনটা এমন ফদ। ফটহলমোন 
কমর হবমদয় ফিাক । 
    ইরা ফটহলমোন এমন হদল । 
 
    ‘িযামলা রূপা। আহম হিমু।’ 
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    ‘বুিমত পারহি।’ 
    ‘ফকমন আি, রূপা ?’ 
    ‘আহম ফকমন আহি ফসটা জানার জমনয তুহম আমামক ফটহলমোন কমরহন। ফতামার 
অনয ফকান উমদ্দশয আমি। ফসটা বমল ফেল।’ 
    ‘রা  করি ফকন ?’ 
    ‘রা  করহি না। ফতামার উপর রা  করা অথথিীন। ফয রা  ফবামি না তার উপর 
রা  কমর লাভ হক ?’ 
    ‘রা  িমচ্ছ মানব চহরমত্রর অেকার হবষময়র একহট। রা  না ফবািাটা ফতা ভাল।’ 
    ‘ফয অেকার ফবামি না, ফস আমলাও ধরমত পামর না।’ 
    ‘রূপা, ফতামার লহজমকর কামি সামরন্ডার করহি।’ 
    ‘হক জমনয ফটহলমোন করি বল।’ 
    ‘আমামক একটা চাকহর ফজা াড় কমর দাও রূপা। এমন একটা চাকহর ফযন ভদ্রভামব 
ফখময়-পমর ঢাকা শিমর ফিাটখাট একটা বাহড় ভাড়া কমর থাকা যায়। ফজা াড় কমর 
হদমত পারমব?’ 
    ‘এমন হক কখমনা িময়মি ফয তুহম আমার কামি হকিু ফচময়ি আর আহম বমলহি – 
না ?’ 
    ‘িয়হন।’ 
    ‘এবামরা িমব না।’ 
    ‘ফসটা হক কমর সম্ভব ?’ 
    ‘ফতামার জমনয ফকান হকিুই অসম্ভব না।’ 
    ‘চাকহরটা কার জমনয ?’ 
    ‘আমার এক বেুর জমনয। অহত হপ্রয় একজমনর জমনয।’ 
    ‘নাম বল। এপময়ন্টমমন্ট ফলটামর তার নাম ফতা লা মব।’ 
    ‘হলমখা — বদরুল আলম। চাকহরটা হকন্তু আজমকর মমধযই ফজা াড় করমত িমব।’ 
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    ‘ফচষ্টা করব। এপময়ন্টমমন্ট ফলটার হক তুহম এমস হনময় যামব?’ 
    ‘হযাাঁ, আহম এমস হনময় যাব।’ 
    ‘তুহম ফকামথমক ফটহলমোন করি? যহদ বলমত ফতামার ফকান আপহত্ত না থামক।’ 
    আহম বাদলমদর বাসা ফথমক ফটহলমোন করহি। এই নাম্বার ফতামার কামি আমি। 
এই নাস্বামর ফটহলমোন কমর আমামক পামব না। তারা আমামক বাহড় ফথমক ফবর কমর 
হদময়মি।’ 
    ‘সবাই ফতামামক বাহড় ফথমক ফবর কমর ফদয় ?’ 
    ‘িযাোঁ ফদয়। এই ভময়ই আহম ফতামার কামি যাই না। কামি ফ মল তুহমও িয়ত ফবর 
কমর ফদমব। রূপা, আহম ফটহলমোন রাহখ ?’ 
    ‘না, আমরকটু কথা বল। েীজ, েীজ।’ 
    ‘হক বলব ?’ 
    ‘যা ইচ্ছা বল। এমন হকিু বল ফযন . . .’ 
    ‘ফযন হক ?’ 
    ‘না, থাক।’ 
    আমার আম ই রূপা ফটহলমোন নাহমময় রাখল। আহম েুপুর কাি ফথমক হবদায় 
হনলাম। ইরার কাি ফথমক হবদায় হনলাম। ইরা বলল, আপনামক অমনক কহিন কথা 
বমলহি — আপহন হকিু মমন করমবন না। 
    আহম বললাম, আহম হকিু মমন কহরহন। আহম নানানভামব আপনামক হবরক্ত করার 
ফচষ্টা কমরহি। আপহনও হকিু মমন করমবন না। 
    আমার েীণ আশা হিল, ফমময়টা িয়ত বাহড়র ফ ট পযথে আমামক এহ ময় ফদমব। 
ফস এল না। আশ্চযথ কহিন এক ফমময় ! 
 
    আহম এবাং বদরুল সামিব পাশাপাহশ বমস আহি। ইয়াকুব আহল আমামদর সামমনই 
আমিন। আমামদর মািখামন হবরাট এক ফসমক্রটাহরময়ট ফটহবল। ফটহবমল দুটা 
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ফটহলমোন। একটা শাদা, একটা লাল। ইয়াকুব আহল সামিব হরভলহভাং ফচয়ামর বমস 
আমিন। হতহন অসম্ভব বযস্ত। আমরা বমস থাকমত থাকমত হতন-চারটা ফটহলমোন 
করমলন। তার ফটহলমোন করার ধরনটা ফবশ মজার। হস্থর িময় কথা বলমত পামরন 
না। হরভলহভাং ফচয়ামর পাক ফখমত ফখমত কথা বমলন। বদরুল সামিব খুব উসখুস 
করমিন। আহম চুপচাপ বমস আহি। ইয়াকুব আহল এক োোঁমক আমামদর হদমক একটু 
তাকামতই বদরুল সামিব বলমলন, ইয়াকুব, ইহন িমচ্ছন আমার ফেন্ড, হিমু 
সামিব,উনামক সামথ কমর এমনহি।  
    ইয়াকুব আহল আমার হদমক তাহকময় মধুর ভহেমত ফিমস বলমলন, চা চলমব? বমলই 
ইন্টারকমম কামক খুব ধমকামত লা মলন।  
    আমরা ধমকপবথ ফশষ িবার জমনয চুপচাপ অমপো করমত ল লাম। এক সময় 
ধমকপবথ ফশষ িল। ইয়াকুব আহল অতযে হবমময়র সমে বলমলন, এ হক, এখমনা চা 
ফদয়হন? বমলই ককথশ শমব্দ ফবল বাজামত লা মলন। হকাংবা ফক জামন ফবল িয়ত মধুর 
শমব্দই বাজল, তমব আমার কামন ককথশ লা মলা।  
    বদরুল সামিব বলমলন, চা লা মব না ইয়াকুব।  
    ‘অবশযই চা লা মব। তুহম ফতামার বেু হনময় এমসি। োস্ট হমহটাং, চা লা মব না 
মামন ? তারপর বল হক বযাপার?’  
    বদরুল অস্বহস্তর সমে বলল, তুহম আজ আসমত বমলহিমল।  
    ‘ও আচ্ছ, আজমক আসমত বমলহিলাম?’  
    ‘আমার একটা চাকহরর বযাপামর। তুহম বমলহিমল বযবস্থা করমব।’  
    ইয়াকুব আহল িাহসমুমখ বলল, বমলহি যখন তখন অবশযই করব। সু্কল-জীবমনর 
বেুর সামানয উপকার করব না তা ফতা িয় না। বাময়ািাটা ফতা হদময় হ ময়ি?  
    ‘িযাোঁ। দুবার হদময়হি।’  
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    ‘আহম ফদমখহি। ফদখ বদরুল, আপাতত হকিু করা যামচ্ছ না। ফনা অমপহনাং। ফয 
সব অমপহনাং আমি ফতামামক তা ফদয়া যায় না। তুহম হনশ্চয়ই হপয়মনর চাকহর করমব 
না। িা িা িা।’  
    বদরুল সামিব েীণ স্বমর বলমলন, তুহম আজমকর কথা বমলহিমল। আমার অবস্থা 
খুবই ভয়াবি।  
    ইয়াকুব দাশথহনক ভাব ধমর ফেমল বলল, অবস্থা ফতা শুধু ফতামার একার ভয়াবি 
না, পুমরা জাহতর অবস্থাই ভয়াবি। হবজমনস বলমত হকিু ফনই। প্রহতহট প্রহতষ্ঠান লমস 
রান করমি। বাইমর ফথমক ফসটা ফবািা যায় না।  
    ‘ইয়াকুব, আহম ফতামার উপর ভরসা কমর এমসহিলাম . . . ’  
    ‘ভরসা হনশ্চয়ই করমব। ভরসা করমব না ফকন? আহম হক করব ফতামামক বহল – 
আহম আমার হবজমনস কসমমহটে লাইমন এেপাণ্ড করহি। আহম মমন মমন হিসাইি 
কমর ফরমখহি – ফতামামক ফসখামন মযামনজাহরময়ল একটা ফপাস্ট ফদব।’  
    ‘ফসটা কমব ?’  
    ‘একটু সময় ফনমব। মাত্র জহম ফকন িময়মি। ফলামনর জমনয এোই কমরহি। হবমদশী 
ফকান োমমথর সমে ফকালাবমরশামন যাব । েযাক্টরী চতহর িমব — তারপর কাজ। ফতামামক 
অমপো করমত িমব। সবুমর ফমওয়া েমল। এটা মমন রাখমব।’  
    বদরুল সামিমবর িতভম্ব মুখ ফদমখ আমার হনমজরই মায়া লা মি। আিা ফবচারা ! 
ফস ফবাধিয় জীবমন এত অবাক িয়হন। এহস বসামনা িাণ্ডা ঘমরও ঘামমি।  
    চা চমল এমসমি। ইয়াকুব সামিব আমার হদমক তাহকময় বলমলন, হস ামরট হক চমল 
নাহক ভাই? হতহন আমামদর হদমক হস ামরমটর পযামকট বাহড়ময় হদমলন। আহম হস ামরট 
হনমত হনমত বললাম, বদরুল সামিবমক চাকহরটার জমনয কতহদন অমপো করমত িমব 
?  
    ইয়াকুব সামিব হস ামরমটর ফধাোঁয়া িাড়মত িাড়মত বলমলন – এ জযাক্ট বলা 
মুশহকল। হতন-চার বির ফতা বমটই। ফবহশও লা মত পামর।  
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    আহম হস ামরট ধহরময় লম্বা টান হদলাম। চাময়র কামপ চুমুক হদলাম। িাহসমুমখ 
বললাম, ভাই শুনুন, চাকহর আপনার পমে ফদয়া সম্ভব না এই কথাটা সরাসহর আপনার 
বেুমক বমল হদমচ্ছন না ফকন? বলমত অসুহবধা হক? চেুলজ্জা িমচ্ছ? আপনার মত 
মানুমষর ফতা চেুলজ্জা থাকার কথা না।  
    ইয়াকুব আহল চশমার োোঁক হদময় আমার হদমক তাকামচ্ছন। িাণ্ডা মাথায় আমামক 
ফবািার ফচষ্টা করমিন। আমার েমতা যাচাইময়র একটা ফচষ্টাও আমি।  
    বদরুল সামিব বলমলন, হিমু ভাই, চলুন যাই।  
    আহম বললাম, চা-টা ভাল িময়মি, ফশষ কমর তারপর যাই।  
   ইয়াকুব আহল এখমনা তাহকময় আমিন। তাোঁর িাত ফটহলমোমনর উপর। আহম তার 
হদমক একটু িুোঁমক এমস বললাম, আপহন হক আমামক ভয় পামচ্ছন? ভয় পাওয়ার হকিু 
ফনই। আহম হনরীি একজন মানুষ। আহম যা করমত পাহর তা িমচ্ছ — আপনার মুমখ 
থু-থু ফেলমত পাহর। এমত আপনার হকিু িমব না। কারণ প্রহতহদন অসাংখয মানুষ 
আপনার মুমখ অদৃশয থু-থু ফেলমি। আপহন এমত অভযস্ত। থু-থু না ফেলমলই বরাং 
আপহন অবাক িমবন।  
    বদরুল সামিব িাত ধমর আমামক ফটমন তুমল ফেলমলন। চাপা  লায় বলমলন, হিমু 
ভাই, হক পা লাহম করমিন ?  
    ইয়াকুব সামিব তাহকময় আমিন। রাম  তার িাত কাোঁপমি। সম্ভবত হক করমবন 
ফসই হসোে হনমত পারমিন না। আহম তার হদমক তাহকময় শাে  লায় বললাম, ভাই, 
আপহন আমামক ভাল কমর হচমন রাখুন। আমার নাম হিমু। আহম কাউমক সিমজ ফিমড় 
ফদই না। আপনামকও িাড়ব না।  
    বদরুল সামিব আমামক ফটমন ঘর ফথমক ফবর কমর ফেলমলন। হসোঁহড় হদময় নামার 
সময় আহম বললাম, বদরুল সামিব, আপহন ফমমস চমল যান। আহম একটা কাজ ফসমর 
ফমমস আসহি। তারপর দুজন একসমে আপনার ফদমশ রওনা িময় যাব।  
    ‘আমার সমে ফতা টাকাপয়সা হকিুই নাই।’  
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    ‘একটা বযবস্থা িমবই। আপনার হক ফমমস হেমর যাবার মত হরকশা ভাড়া আমি?’  
    ‘হজ্ব না।’  
    ‘আমার কামিও ফনই। পমকট-মনই পাঞ্জাহব আজও পমর চমল এমসহি। আপহন ফিোঁমট 
ফিোঁমট চমল যান। হচটা াাংময়র রামতর ফিন কটায় ?’  
    ‘সামড় দশটায়।’  
    ‘রাত দশটার আম  আহম অবশযই ফপৌমি যাব।’  
    বদরুল সামিব পমকট ফথমক রুমাল ফবর কমর ফচাখ মুিমত মুিমত বলমলন, হক 
ইচ্ছা করমি জামনন হিমু ভাই? ইচ্ছা করমি একটা চলে িামকর সামমন লাে হদময় 
পমড় যাই ।  
    ‘িামকর সামমন লাে হদময় পড়মত িমব না। আপহন ফমমস চমল যান, আহম আসহি।’ 
    হিমু ভাই, আমার ফকাথাও ফযমত ইচ্ছা করমি না।’  
    আহম লেয করলাম ভদ্রমলাক সহতয িাোঁটমত পারমিন না। পা কাোঁপমি। মাতামলর 
মত পা ফেলমিন।  
    আহম বললাম, চলুন আপনামক ফমমস ফপৌঁমি হদময় তারপর যাই, আমার কাজটা 
ফসমর আহস। িাত ধরুন ফতা ফদহখ।  
    ‘ফদমশ হ ময় আহম আমার স্ত্রীমক হক বলব? ফমময়গুহলমক হক বলব?’  
    ‘হকিু বলমত িমব না। এমদর জহড়ময় ধরমবন। এমতই তারা খুহশ িমব। ভাই, ফচাখ 
মুিুন ফতা।’  
    আহম বদরুল সামিবমক ফমমস নাহমময় হদময় ফ লাম রূপার কামি। আহম হনহশ্চত 
ফস একটা বযবস্থা কমর ফরমখমি। আহম তার িাত ফথমক এপময়ন্টমমন্ট ফলটারটা ফনব। 
িাজারখাহনক টাকা ফনব। হকিু হমহষ্ট হকনব। বদরুল সামিমবর ফিাট ফমময়টার জমনয 
একটা বাাংলা হিকশনাহর হকনব। ফমময়টা বড় বানান ভুল কমর। মুখস্থ-র মত সিজ 
বানান ভুল করমল চলমব ফকন? এইসব উপিার হনময় রামতর ফিমন রওনা িব বেুর 
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বাহড়মত। বেু-পত্নীর ফমহথ হদময় রাোঁধা মাাংস ফখমত িমব। মামির ফপানা পাওয়া ফ মল 
সজমন পাতা এবাং ফপানার হবমশষ হপ্রপামরশন। 
    রূপামক বাহড়মত ফপলাম না। ফস ফকাথায় ফকউ বলমত পারল না। কখন হেরমব 
তাও ফকউ জামন না। দুপুমর ফবহরময়মি, আর আমসহন। রাত নটা পযথে আহম রূপামদর 
বাহড়র ফ মটর সামমন দাোঁহড়ময় রইলাম। বদরুল সামিব অমপো কমর থাকমবন। তার 
স্ত্রীর কামি তামক ফপৌঁিামনা দরকার। সমে একটা পয়সা ফনই। হেমর ফ লাম ফমমস। 
ফকান একটা বযবস্থা হক িমব না? 
 
    ফমমসর মযামনজার আমামক আসমত ফদমখ িুমট এল। তার িুমট আসার ভহেই বমল 
হদমচ্ছ হবমশষ হকিু ঘমটমি। ফসই হবমশষ হকিুটা হক ? দুিঃসাংবাদ না সুসাংবাদ? রূপা হক 
ফমমস আমার জমনয এপময়ন্টমমন্ট ফলটার িামত অমপো করমি, না-হক বদরুল আলম 
ভয়াংকর ফকান কাণ্ড কমর বমসমিন? হসহলাং েযামন িুমল পড়মিন? 
    মযামনজার িড়বড় কমর বলল, সযার, আপহন ফমহিমকল কমলমজ চমল যান ! 
    ‘ফকন ?’ 
    ‘বদরুল সামিমবর অবস্থা খুবই খারাপ।’ 
    ‘হক িময়মি?’  
    ‘চুপচাপ বমসহিমলন। তারপর খুব ঘামা শুরু করমলন। কময়কবার আপনার নাম 
ধমর িাকমলন। তারপর শুময় পড়মলন। আমরা ফদৌড়ামদৌহড় কমর িাসপাতামল হনময় 
ফ লাম। এমু্বমলন্স পাওয়া যায় না, হকিু পাওয়া যায় না। হরকশায় কমর হনমত িময়মি 
িাত-পা এমকবামর িাণ্ডা। 
 
    আহম িাসপাতামলর হসোঁহড়মত চুপচাপ বমস আহি। রূপা তার কথা ফরমখমি। 
এপময়ন্টমমন্ট ফলটার পাহিময়মি। আমামক না ফপময় ইরার িামত হদময় এমসমি। ইরা 
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ফসই হচহি হনময় প্রথমম ফ মি আমার ফমমস। ফসখামন সব খবর শুমন একাই রাত 
এ ারটার হদমক এমসমি িাসপাতামল। 
    বদরুল সামিমবর জমনয খুব ভাল একটা চাকহরর বযবস্থা কমরমি রূপা। আট িাজার 
টাকার মত ফবতন। ফকায়াটার আমি। ফবতমনর সাত পামসথন্ট ফকমট রাখমব ফকায়াটামরর 
জমনয। রাত বারটার হদমক বদরুল সামিমবর অবস্থা হক ফখাোঁজ হনমত ফ লাম। ইরাও 
এল আমার সমে সমে। িাক্তার সামিব বলমলন, অবস্থা ভাল না। জ্ঞান হেমরহন। 
    ‘জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা হক আমি?’  
    ‘হেেহট-হেেহট চান্স।’  
    আহম বললাম, িাক্তার সামিব, এটা একটা এপময়ন্টমমন্ট ফলটার। আপনার কামি 
রাখুন। যহদ জ্ঞান হেমর উনার িামত ফদমবন। যহদ জ্ঞান না হেমর হিোঁমড় কুহচ কুহচ কমর 
ফেলমবন ।  
    আহম িাসপাতাল ফথমক ফবর িহচ্ছ। এখন কাোঁটায় কাোঁটায় রাত বারটা – হজমরা 
আওয়ার। আমার রাস্তায় ফনমম পড়ার সময় । ইরা বলল, ফকাথায় যামচ্ছন?  
    আহম ক্লাে  লায় বললাম, ফকাথাও না। রাস্তায় রাস্তায় িাোঁটমবা। আপনার বেুর 
পামশ থাকমবন না?  
    ‘না।’  
    ইরা হনচু  লায় বলল, হিমু ভাই, আহম হক আপনার সমে িাোঁটমত পাহর? শুধু একটা 
রামতর জমনয ?  
    আহম বললাম, অবশযই পার।  
    ইরা অেষ্ট স্বমর বলল, আপনামক যহদ বহল আমার িাত ধরমত, আপহন রা  
করমবন ?  
    আহম শাে  লায় বললাম, আহম রা  করব না। হকন্তু ইরা, আহম ফতামার িাত ধরব 
না।  
    হিমুরা কখমনা কামরা িাত ধমর না। 
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###  
    আজমকর হদনটা এত সুন্দর ফকন?  
    সকাল ফবলা জানালা খুমল আহম িতভম্ব। এ হক  !আকাশ এত নীল ?আকামশর ফতা 
এত নীল িবার কথা না। ভূমধযসা রীয় আকাশ িমলও একটা কথা হিল। এ িমচ্ছ 
খাোঁহট বেমদশীয় আকাশ, ফবহশরভা  সময় ফঘালা থাকার কথা। আহম তাহকময় থাকমত 
থাকমতই জানালার ওপামশ একটা কাক এমস বসল। হক আশ্চযথ। কাকটামকও ফতা 
সুন্দর লা মি। ফকমন  হবথত ভহেমত িাোঁটমি। কমলমজ ভহতথ িবার পরহদন ফয ভহেমত 
হকমশারী ফমময়রা িাোঁমট অহবকল ফসই — “বড় িময় ফ হি" ভহে। আহম মুগ্ধ িময় 
কাকটামক ফদখলাম। কামকর ফচাখ এত কাল িয়? কহব -সাহিহতযকরা হক এই কারমণই 
বমলন কাকচেু জল? আচ্ছা, আজ সব সুন্দর সুন্দর হজহনস ফচামখ পড়মি ফকন? 
আজমকর তাহরখটা কত? হদন -তাহরমখর হিসাব রাহখ না , কামজই তাহরখ কত বলমত 
পারহি না। একটা খবমরর কা জ হকমন তাহরখটা ফদখমত িমব। মমন িমচ্ছ আজ একটা 
হবমশষ হদন। আজমকর হদনটার হকিু একটা িময়মি। এই হদমন অদু্ভত বযাপার ঘটমব। 
পৃহথবী তার রূমপর দরজা আজমকর হদনটার জমনয খুমল ফদমব। কামজই আজ সকাল 
ফথমক জীবনানন্দ দাশ মাকথা িাোঁটা হদমত িমব – “িাজার বির ধমর আহম পথ িাোঁহটমতহি 
পৃহথবীর পমথ” মাকথা িাোঁটা। আহম ধড়মড় কমর হবিানা ফথমক নামলাম। নষ্ট করার মত 
সময় ফনই। কাকটা হবহমত  লায় িাকল – কা কা। আমার বযস্ততা মমন িয় তার ভাল 
লা মি না। পাহখরা হনমজর খুব বযস্ত থামক হকন্তু অনযমদর বযস্ততা পিন্দ কমর না। 
    মাথার উপর িাোঁিামলা ফরাদ, লু িওয়ার মত  রম িওয়া বইমি।  াময়র িলুদ 
পাঞ্জাহব ঘামম হভমজ একাকার। পাঞ্জাহব ফথমক ঘামমর হবকট  মে হনমজরই নাহড়জুহড় 
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উমে আসমি, তারপমরও আজমকর হদনটার ফসৌন্দমযথ আহম অহভভূত। িিাৎ ফকান বড় 
ফসৌন্দমযথর মুমখামুহখ িমল স্নায়ু অবশ িময় আমস। সকাল ফথমকই আমার স্নায়ু অবশ 
িময় আমি। এখন তা আমরা বাড়ল, আহম দাোঁহড়ময় পড়লাম। ফসৌন্দমযথর কথাটা হচৎকার 
কমর সবাইমক জানামত ইচ্ছা করমি। মাইক ভাড়া কমর হরকশা হনময় শিমর ফঘাষণা 
হদমত পারমল চমৎকার িত। 

ফি ঢাকা ন রবাসী। আপনামদর দৃহষ্ট আকষথণ করহি। আজ ৯ই চচত্র, 
১৪০২ সাল। দয়া কমর লেয করুন। আজ অপূবথ একহট হদন। ফি 
ঢাকা ন রবাসী। িযামলা িযামলা মাইমক্রামোন ফটহস্টাং। ওয়ান টু হি 
ফোর। আজ ৯ই চচত্র ১৪০২ সাল . . . 
 

    আহম দাোঁহড়ময় পমড়হি রাস্তার হিক মািখামন। হবজয় সরণীর হবশাল রাস্তা — 
মািখামন দাোঁড়ামল ফকান অসুহবধা িয় না। হরকশা  াহড় সব পাশ কাহটময় চমল ফযমত 
পামর। তারপমরও লেয করলাম হকিু হকিু  াহড়র ড্রাইভার হবরক্ত ফচামখ আমার হদমক 
তাকামচ্ছ, হবড়হবড় করমি – হনধথাৎ  ালা াহল।  াহড়র মানুমষরা মমন কমর পাকা রাস্তা 
বানামনা িময়মি শুধুই তামদর জমনয। পথচারীরা িাোঁটমব ঘামসর উপর হদময়, পাকা রাস্তায় 
পা ফেলমব না। 
    রাস্তার হিক মািখামন দাোঁহড়ময় আমার ফবশ চমৎকার লা মি। হনমজমক িাহেক 
পুহলশ িাহেক পুহলশ বমল মমন িমচ্ছ। ইমচ্ছ করমি পামজমরা টাইপ দামী ফকান  াহড় 
থাহমময়  ম্ভীর  লায় বহল – ফদহখ লাইমসন্সটা। ইনহসওমরমন্সর কা জপত্র আমি? 
হেটমনস সাহটথহেমকট? এেিস্ট হদময় ভক ভক কমর কামলা ফধাোঁয়া ফবরুমচ্ছ। নামুন 
 াহড় ফথমক। 
    আজমকর হদনটা এমন ফয মমনর ইচ্ছা তৎেণাৎ পূণথ িল। একটা পামজমরা  াহড় 
আমার  া ফঘোঁমষ হুড়মুড় কমর থামল। লম্বামট ফচিারার এক ভদ্রমলাক জানালা হদময় 
মাথা ফবর কমর বলমলন, িযামলা ব্রাদার, সামমন হক ফকান  ণ্ডম াল িমচ্ছ? 
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    আহম বললাম, হক  ণ্ডম াল ? 
    ‘ াহড় ভাোভাহে িমচ্ছ নাহক?’ 
    ‘হজ না।’ 
    পামজমরা হুস কমর ফবর িময় ফ ল। পামজমরা িমচ্ছ রাজপমথর রাজা। এরা ফবহশেণ 
দাোঁড়ায় না। ফকমন  াম্ভীযথ হনময় চলামেরা কমর। ফদখমত ভাল লাম । মমন িয় “আিা, 
এরা হক সুমখই না আমি।"পরজমে মানুমষর যহদ  াহড় িময় জোমনার সুমযা  থাকমতা 
– আহম পামজমরা িময় জোতাম। 
    পামজমরার ভদ্রমলাক  াহড় ভাোভাহে িমচ্ছ হক -না ফকন জানমত ফচময়মিন বুিমত 
পারহি না। আজ িরতাল, অসিমযা  এইসব হকিু ফনই। দুহদমনর িাড় পাওয়া ফ মি। 
তৃতীয় হদন ফথমক আবার শুরু িমব। আজ আনন্দময় একটা হদন। িরতামলর হবপরীত 
শব্দ হক ? ‘আনন্দতাল ?’সরকার এবাং হবমরাধী দল সবাই হমমল একটা হবমশষ হদনমক 
আনন্দতাল ফঘাষণা হদমল চমৎকার িত। সকাল -সেযা আনন্দতাল। সূযথ ওিার সমে 
সমে ফদাকানপাট সব খুমল যামব – সবাই সবার  াহড় হনময় িণথ বাজামত বাজামত রাস্তায় 
নামমব। রাস্তার ফমামড় পুহলশ এবাং হবহিআর থাকমব না। থাকমব তামদর বযান্ডপাহট। 
এরা সারােণ বযান্ড বাজামব। তামদর হদমক ফপমিাল ফবামার বদমল ফ ালামপর ফতাড়া 
িুোঁমড় ফদয়া িমব . . . . 
    ‘হিমু ভাই না?’ 
    আহম চমমক তাকালাম।  া়ি ফমরুন রমের একটা  াহড় আমার পামশ ফথমমমি। 
 াহড়র চালমকর সীমট ফয বমস আমি তামক ফদখামচ্ছ পহদ্মনী ফ ামত্রর ফকান তরুণীর 
মত। কুইন অব ফসবা, িার রময়ল িাইমনস হবলহকস িয়মতা আিামরা -উহনশ বির 
বয়মস এই ফমময়র মতই হিল। হকাং ফসালায়মান হবলহকসমক ফদমখ অহভভূত 
িময়হিমলন। আমারও অহভভূত িওয়া উহচত। অহভভূত িমত পারহি না – কারণ   

ফমময়হটমক হচনমত পারহি না। ফচনা ফচনাও মমন িমচ্ছ না। এ ফক ? 
    ‘হিমু ভাই, আমামক হচনমত পারমিন না?’ 
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    ‘এখমনা পারহি না, তমব হচমন ফেলব।’ 
    ‘আহম মাহরয়া।' 
    ‘ও আচ্ছা, মাহরয়া। ফকমন আমিন ?’ 
    ‘আপহন হচনমত পামরনহন। হচনমত পারমল আপহন কমর বলমতন না।’ 
    ‘ও হচমনহি – তুই ?এত বড় িময়হিস! আশ্চযথ  !মটযামক বমল পারমেক্ট ফলহি। ফিাোঁ  
হলপহস্টক - হদময়  ফতা ফদহখ ফবড়ামিড়া কমর ফেমলহিস।' 
    ‘আপহন এখমনা ফচমননহন। হচনমল তুই তুই কমর বলমতন না। তুই বলার মত 
ঘহনষ্ঠতা আপনার সমে আমার হিল না।’ 
    ‘হিল না বমলই ফয ভহবষযমতও িমব না তা ফতা না। ভহবষযমত িমব ফভমব তুই 
বললাম।’ 
    ‘আপহন রাস্তার মািখামন দাোঁহড়ময় হক করমিন?’ 
    ‘হকিু করহি না।' 
    ‘অবশযই হকিু করমিন। দূর ফথমক মমন িল িাত -পা ফনমড় বকৃ্ততা হদমচ্ছন। পা ল-
টা ল িময় যানহন ফতা? শুমনহি পা লরা রাস্তার মািখামন দাোঁহড়ময় বকৃ্ততা ফদয়, িাহেক 
কমিাল কমর।' 
    ‘এখমনা পা ল িইহন। তমব মমন িমচ্ছ হশ হ রই িব। তুই হনমজও  াহড় হনময় 
রাস্তার মািখামন দাোঁহড়ময় আহিস। ফলামক ফতামকও মহিলাপা ল ভাবমি।' 
    ‘তুই তুই করমবন না। ফকউ তুই তুই করমল আমার ভাল লাম  না। আপহন হক 
আসমলই আমামক হচনমত পারমিন না ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফকউ আমামক হচনমত না পারমলও আমার ভাল লাম  না। যাই ফিাক, সামমন হক 
 ণ্ডম াল িমচ্ছ?  াহড় -টাহড় ভাো িমচ্ছ ?’ 
    ‘না। পামজমরার মাহলকরা অহত সাবধানী িয়।  ণ্ডম ামলর হত্রসীমানায় তারা থামক 
না। পামজমরা যখন হ ময়মি তখন ফতামার  াহড়ও ফযমত পারমব।' 
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    ‘ াহড় সপমকথ আপনার ফকান ধারণা ফনই বমল আপহন এ রকম কথা 
বলমতপারমলন। আমার  াহড়টা পামজমরার ফচময় অমনক দামী। এটা একটা ফরহসাং 
কার।’  
    ‘চড়মত হক খুব আরাম?’ 
    ‘চড়মত চান?’ 
    ‘হু চাই।' 
    ‘তািমল উমি আসুন।' 
    আহম  াহড়র ফপিমনর হদমক উিমত যাহচ্ছলাম – অবাক িময় ফদখলাম, এই  াহড়র 
দুটা মাত্র সীট। িাত -ই। বসমত পা এহলময় হপিমনর সীমট বসার ফকান উপায় ফন
িমব ড্রাইভামরর পামশ। মাহরয়া বলল, সীটমবে বাোঁধুন।  
    আহম বললাম, সীটমবে বাোঁধমত পারব না। দহড় হদময় বাোঁধা -িাদা িময়  াহড়মত 

বসমত ইচ্ছা কমর না।  াহড়মত যাব আরাম কমর। আহম হক  রু-িা ল ফয আমামক 
ফবোঁমধ রাখমত িমব ?  

    ‘কথা বাড়ামবন না হিমু ভাই, সীটমবে বাোঁধুন। আহম খুব দ্রুত  াহড় চালাই। 
অযাহেমিন্ট িমল সবথনাশ।' 
    ‘এই রকম হ জহ জ হভমড় তুহম দ্রুত  হড় চালামব হক কমর?’ 
    ‘শিমরর ফভতমর হভড় — বাইমর ফতা হভড় না। আহম ঢাকা -হচটা াাং িাইওময়মত 

নার পরচমল যাব। দুশ হকমলাহমটার েীি হদময়  াহড়টা ফকমন পরীো করব। ফক  
ফথমক আহম  াহড়র েীি পরীো করমত পাহরহন।' 
    আহম শুকমনা  লায় বললাম, ও আচ্ছা।  
    মাহরয়া  াহড় চালামনায় খুব ওস্তাদ আমার এ রকম মমন িমচ্ছ না। হুটিাট কমর 
ফব্রক কষমি। সাজম ামজর হদমক ফয ফমময়র এত নজর অনযহদমক তার নজর কম 
থাকার কথা। পরমন লালপাড় িালকা রমের শাহড়। (শাহড় পমর  াহড় চালামচ্ছ হক কমর 
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থাএহেমলটমর চাপ না পমড় শাহড়মত পা ফবোঁমধ যাবার ক ।)  লায় লাল রমের পাথমরর 
লমকট। সবমচ বড় পাথরটা পায়রার হিমমর সাইজ। হক পাথর এটা ?  
    পাথমরর নাম হজমজ্ঞস করমত যাহচ্ছলাম, তার আম ই মাহরয়া এমনভামব ফব্রক কষল 
ফয উইন্ড হশমন্ড আমার মাথা ফলম  ফ ল। মাহরয়া বলল, সীটমবে থাকায় ফবোঁমচ ফ মলন। 
সীটমবেবাোঁধা না থাকমল মাথার হঘলু ফবহরময় ফযত। 
    ‘মাহরয়া?’ 
    ‘হজ্ব।' 
    ‘তুহম কত েীমি  াহড় চালামব বলমল? দুশ হকমলাহমটার – একশ পোঁহচশ মাইল 
পার আওয়ার। আমার এখন মমন পড়ল – আহম ফতা ফতামার সমে ফযমত পারব না। 
খুব জরুরী একটা কাজ আমি হজহপওমত। আস র নামম এক ফলাক আমি — হজহপওর 
সামমন বমস থামক, ফলাকজনমদর হচহি হলমখ ফদয়। ফস খবর পাহিময়মি তার সমে ফযন 
ফদখা কহর। আমার খুব বেুমানুষ।' 
    ‘আহম দুশ হকমলাহমটার েীমি  াহড় চালাব এটা শুমনই আপহন আসমল আমার 
সমে ফযমত ভয় পামচ্ছন।’ 
    ‘খাহনকটা তাই। ভয় পাওয়াটা ফতা ফদামষর না – ফতামার মত একজন আনাহড় 
ড্রাইভার যহদ দুশ হকমলাহমটার েীি ফদয়, তািমল আমার ধারণা  াহড় রাস্তা ফিমড় 
আকামশ উমি যামব।' 
    মাহরয়া বলল, সস্তাবনা ফয এমকবামরই ফনই তা না। 
    ‘আমামক নাহমময় দাও। আস র সামিমবর সমে আমার ফদখা না করমলই না।’ 
    ‘আপনামক আহম নাহমময় হদতাম। হকন্তু আপহন আমামক হচনমত পামরনহন এই 
অপরামধর শাহস্ত হিমসমবই আহম নামাব না।’ 
    ‘যহদ হচমন ফেলমত পাহর তািমল নাহমময় ফদমব ?’ 
    ‘িযাোঁ, নাহমময় ফদব।' 
    ‘ফতামার মা'র নাম হক ?’ 
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    ‘মার নাম, বাবার নাম কামরার নামই বলব না। মা -বাবামক হদময় আমামক হচনমল 
নািমব । আপহন আমামক হদময় ওমদর হচনমবন।' 

    ‘ফতামার সমে আমার ফশষ ফদখা কমব িময়হিল ?’ 
    ‘পাোঁচ বির আম ।' 
    ‘এখন ফতামার বয়স কত ?’ 
    ‘কুহড়।' 
    ‘পাোঁচ বির আম  বয়স হিল পমনমরা।’ 
    ‘অাংকশাস্ত্র তাই বমল।’ 
    ‘এই জমনযই হচনমত পারহি না। পমনমরা বিমরর হকমশারী পাোঁচ বিমর অমনকখাহন 
বদমল যায়। শুময়ামপাকা ফথমক প্রজাপহত িবার বযাপারটা এর মমধযই ঘমট।' 
    ‘ের ইওর ইনেরমমশন, আহম কখমনাই শুময়ামপাকা হিলাম না। জে ফথমকই আহম 
প্রজাপহত।' 
    ‘ফতামামদর বাসায় আহম প্রায়ই ফযতাম?’ 
    ‘একসময় ফযমতন।  ত পাোঁচ বিমর যানহন।' 
    ‘ফকন ফযতাম?’ 
    ‘আমার এক সময় ধারণা হিল আমামক ফদখার জমনয ফযমতন। এখন ফসই ভুল 
ফভমেমি।' 
    ‘ও, তুহম আসাদুল্লািসামিমবর ফমময় — মহরয়ম।' 
    ‘মহরয়ম না, মাহরয়া। আপহন মহরয়ম িাকমতন, রাম   া জ্বমল ফযত। এখনওজ্বমল 
যামচ্ছ।’ 
    খযাচ কমর শব্দ িমলা।  াহড় রাস্তার উপর ফথমম ফ ল। মহরয়ম বলল, ফনমম যান।     
আপহন আমামক হচনমত ফপমরমিন, কামজই পূবথচুহক্ত অনুযায়ী নাহমময় হদহচ্ছ।  
    ‘না, নামামত িমব না, শুরুমত ফতামামক যতটা আনাহড় ড্রাইভার মমন িময়হিল এখন 
ততটা মমন িমচ্ছ না।’ 
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    ‘লাং ড্রাইমভর সেী হিমসমব আপনামক আমার মমন ধরমি না। ঘামমর  মে আমার 
দম আটমক আসমি।’ 
    ‘ফতামার বাবা ফকমন আমিন?’ 
    ‘ভামলা না। ফবহশহদন বাোঁচমবন বমল মমন িয় না। মৃতুযর জমনয অমপো করমিন। 
উহন আপনার কথা প্রায়ই বমলন। আপনার ফকামনা হিকানা আমামদর জানা ফনই বমল 
আপনার সমে ফযা ামযা  করমত পাহরহন।’ 
    ‘হিকানা হদহচ্ছ, হিকানা হলমখ রামখা।’ 
    ‘ফকামনা দরকার ফনই। আপহন কখমনা এক হিকানায় ফবহশহদন থামকন না। আমামক 
হিকানা হদময়ই আপহন বাসা বদল কমর ফেলমবন।’ 
    ‘তা িমল ফতামামদর ফটহলমোন নাম্বারটা দাও। আহম ফটহলমোমন ফখাোঁজ ফনব।’ 
    ‘ফটহলমোন নাম্বার আপনামক হদময়হি। নাম্বারা ফযন ভুমল না যান ফসই বযবস্থাও 
আহম কমরহিলাম। একটু হচো করমলই নাম্বার মমন পড়মব। আমরকটা কথা- আমার 
ধারণা, আপহন প্রথম ফদখামতই আমামক হচমনহিমলন। তার পরও না-ফচনার ভান 
কমরমিন। আপহন একটা অনযায় কমরমিন। বলুন সহর।’ 
    ‘সহর।’ 
    ‘হকমশারী বয়মস  ভীর আমব  হনময় আপনামক একটা হচহি হলমখহিলাম- আপহন 
হচহির জবাব ফদনহন।’ 
    ‘সাাংমকহতক ভাষায় ফলখা হচহি। পামিাোর করমত পাহরহন।’ 
    ‘আবারও একটা হমথযা কথা বলমলন। পামিাোর আপহন হিকই কমরহিমলন। 
পামিাোর কমরই আপহন ফ মিন ঘাবমড়। আর আমামদর বাহড়র হত্রসীমানায় আমসনহন।’ 
‘তা না, নানান িামমলা ফ ল— আমার দূর সপমকথর এক ফবান মারা ফ ল... 
হকিহনমেইহলওর।’ 
    ‘হিমু ভাই, আপহন হক সবসময় হমথযা কথা বমলন?’ 
    ‘তা বহল।’ 
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    ‘আমার হদমক তাহকময় ফদখুন। আহম আমার কুহড় বির জীবমন ফকামনাহদন হমথযা 
কথা বহলহন।’ 
    ‘কষ্ট কমর আর পাোঁচ বির যহদ হমথযা না বমল থাকমত পার তা িমল মহিলামিাপুরুষ 
িময় যামব। শুধুমাত্র মিাপুরুষরাই ২৫ বির হমথযা না বমল থাকমত পামরন।’ 
মাহরয়া শুকমনা  লায় বলল, মিাপুরুষ-হবষয়ক এই তথয জানতাম না। হশমখ রাখলাম 
। 
    আহম বললাম, আবার ক্রমা ত হমথযা কথা বলাও মিাপুরুষমদর লেণ। সাধারণ 
মানুষ কখমনা ক্রমা ত হমথযা বলমত পামর না- এটাও হশমখ রামখা। 
    ‘হিমু ভাই, আহম যাহচ্ছ-’ 
    মাহরয়া  াহড় হনময় হুশ কমর ফবর িময় ফ ল। মাথায় এখন আর ফরাদ লা মি না। 
অল্প সমময়র ফভতমর ফকামথমক ফমঘ এমস জমা িওয়া শুরু িময়মি। আহম আকামশর 
ফমমঘর হদমক তাকালাম— আবার দৃহষ্ট হেহরময় আনলাম রাস্তায়। োোঁকা-োোঁকা রাস্তা। 
হরকশা চলমি,  াহড় খুব কম। অেবথতথীকালীন সরকামরর আমন্দালন শুরু িময়মি। দুই 
আমপাসিীন ফনত্রীর চামপ পমড় ফবচারা  াহড়গুহল পমড়মি হবপমদ। ফযখামন-ফসখামন  াহড় 
ভাো িমচ্ছ। এখনও ফবাধিয় ফকাথাও শুরু িময়মি। এইসব খবর দ্রুত িহড়ময় পমড়। 
সাবধাহন  াহড়-মাহলকরা তাোঁমদর  াহড় দ্রুত সহরময় ফেমলন। আহম হকিুেণ কান ফপমত 
রইলাম ফবামার আওয়াজ পাওয়া যায় হক না। পাওয়া যামচ্ছ না। সময়টা এমন ফযমবামার 
আওয়াজ পাওয়া না ফ মল অস্বহস্ত লাম  । মমন িয়- বযাপারটা কী? সমসযা হক গুরুতর? 
ফবামার আওয়াজ পাওয়া ফ মল মমন িয়- সব হিক আমি। সমসযা ফতমন গুরুতর না । 
আহম িাোঁটমত িাোঁটমত হজহপওর হদমক যাহচ্ছ। মাহরয়ার কথা এই মুহুমতথ আর ভাবহি না। 
মহস্তমস্কর ফয-অাংমশ মাহরয়ার মৃহত জমা করা ঐ অাংমশর সুইচ অে কমর হদময়হি। এখন 
ভাবহি আস র সামিমবর কথা। ভদ্রমলামকর সমে অমনকহদন ফদখা িয় না। আজ এই 
চমৎকার হদমন ফদখা কমর আসা যাক । ওনার সমে ফদখা করার সমসযা একটাই। 
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ফেরার সময় উহন হনচু লায় বলমবন- রামতর ফবলা  হরবখানায় চারটা িাল-ভাত ফখময় 
যান।  
    হকিু-হকিু হনমন্ত্রণ এমনভামব করা িয় ফয ‘না’ করা যায় না। 
    রাস্তার ফলাকজনমদর সচহকত কমর পরপর দুটা পুহলমশর হজপ চমল ফ ল। তার 
ফপিমন সাইমরন বাজামত বাজামত এক অযামু্বমলন্স। ফবািাই যামচ্ছ অযামু্বমলমন্স ফকামনা 
ফরা ী ফনই। ফপিমনর হসমট কময়কজন ভদ্রমলাক হমমল  ল্প করমিন। একজমনর িামত 
জ্বলে হস ামরট। হতহন জানালা হদময় মুখ ফবর কমর ফধাোঁয়া িাড়মিন। অথচ অযামু্বমলমন্স 
সাইমরন ফযভামব বাজমি তামত মমন িওয়া স্বাভাহবক ফরা ীর শ্বাসকষ্ট শুরু 
িময়মি।িাসপাতামল ফপৌঁিামনার আম ই ভালামন্দ হকিু ঘমট যামব। 
    ‘ভাইসামিব, শুনুন!’ 
    অপহরহচত ফ াল াল মুমখর এক ফলাক  াময় িাত হদময় আমামক িাকমিন। আহম 
অযামু্বমলমন্সর হদক ফথমক ফচাখ সহরময় ফ াল াল মুমখর এই ভদ্রমলামকর হদমক তাকালাম। 
উহন বাজার কমর হেরমিন। বাজামরর বযাম র ফভতর ফথমক লাউময়র মাথা ফবর িময় 
আমি । চচত্রমামসর লাউ ফখমত ফকমন ফক জামন! 
    ‘িযামলা ব্রাদার!’ 
    ‘আমামক বলমিন?’ 
    ‘হজ। একটা গুজব শুনলাম, শিমর আহমথ ফনমমমি- সহতয নাহক?’ 
    ‘জাহন না।’ 
    ‘খুবই অমথহন্টক গুজব। আহমথ ফনমমমি- ফিহভ হপটুহন শুরু কমরমি।’ 
    ‘যামক পামচ্ছ তামকই ফপটামচ্ছ?’ 
    ‘প্রায় ফসরকমই।’ 
    লাউ-িামত ভদ্রমলাকমক খুবই আনহন্দত মমন িমলা। আহমথ যামক পামচ্ছ তামক 
ফপটামচ্ছ এমত এত আনহন্দত িবার কী আমি ফক জামন। ভদ্রমলাক তৃহপ্তর হনশ্বাস ফেমল 
বলমলন,  তথ ফথমক সাপ ফটমন ফবর করমল সাপ হক ফিমড় ফদমব? 
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    আহম বললাম, আহমথমক সাপ বলমিন আহম জানমত পারমল আপনার লাউ হনময় 
যামব। এবাং আপনামকও ফিহভ হপটুহন ফদমব। 
    ভদ্রমলাক অতযে হবরক্ত িমলন। আহম বুিমত পারহি ভদ্রমলাক এখন মমন মমন 
হনমজমকই  াহল হদমচ্ছন- ‘ফকন  াময় পমড় আমজবামজ ফলামকর সমে কথা বলমত 
ফ লাম!’ 
 
    িামত ঘহড় ফনই – হতনটা ফথমক সামড় হতনটায় হজহপওমত ঢুকলাম।মূল ফ ট 
তালাবে। ফদয়াল টপমক ঢুকমত িল। বাইমর হসহরয়াস  ণ্ডম াল। চলে বামস আগুন-
ফবামা ফিাোঁরা িময়মি। বামসর ফভতরটা িলমস ফ মি। পুহলশ, হবহিআর চমল এমসমি। 
হটয়ার  যাস মারা িমচ্ছ। রাস্তায় হকিু কাপমড়র ফদাকান হিল। ফসগুহল লুট িমচ্ছ। ভদ্র-

টাইমপর ফলাকজনমদর ফদখা যামচ্ছ চার-পাোঁচটা শাটথ ব মল  হনময় মাথা হনচু কমর দ্রুত 
চমল যামচ্ছ। বাসায় হেমর স্ত্রীমক িয়ত বলমব - ‘খুব সস্তায় ফপময় ফ লাম। আমন্দালমন 
একটা লাভ িময়মি — চাল -িামলর দাম বাড়মলও  ামমথন্টমসর কাপড়-ফচাপড় জমলর 
দামম হবহক্র িমচ্ছ। চারটা শাটথ দাম পমড়মি মাত্র পিাশ টাকা। ভাবা যায়?’ 
    চূড়াে রকমমর  ণ্ডম ামলর ফভতরও আস র সামিবমক পাওয়া ফ ল হনহবথকার 
অবস্থায়। হতহন টুল -বাে হনময় বমস আমিন। টুল-বামের  াময় ফলখা – 

আলী আস র 
পত্রমলখক। 

ফপাস্ট কািথ ১ টাকা 
খাম ২ টাকা 

ফরহজহে ৫ টাকা 
পামসথল ২৫ টাকা )ফদশী(  

পামসথল ৫০ টাকা )হবমদশী(।  
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    আস র সামিমবর বয়স ৬০ -এর কািাকাহি িমলও ফবশ শক্তসমথথ। ফদমখ মমন িয়  
কমিার শারীহরক পহরেম কমর জীবনযাপন কমরন। হচহি ফলখা ফতমন ফকান েমমর 
কাজ না, তারপমরও ভদ্রমলামকর ফচিারায় পহরেমমর এমন প্রবল চামপর কারণ হক — 
ফক বলমব। আস র সামিব একজনমক হচহি হলমখ হদমচ্ছন। আহম আস র সামিমবর 
পামশ হ ময় বসলাম। হতহন একবার তাকামলন – আবার হচহি ফলখা শুরু করমলন। 
ভদ্রমলামকর িামতর ফলখা মুক্তার মত। ফদখমতও ভাল লাম । আমার হচহি ফলখার ফকউ 
থাকমল ওনামক হদময় ফলখাতাম। ফক জামন ভদ্রমলামকর সমে আম  পহরচয় িমল 
মাহরয়ার হচহির জবাব িয়ত হদতাম। তামক হদময়ই ফলখাতাম – হপ্রয় মাহরয়া, ফতামার 
সাাংমকহতক ভাষায় ফলখা হচহির মমথ উোর করার মত হবদযাবুহে আমার ফনই।  . . .

নাশ। মাহরয়ার কথা ভাবা শুরু কমরহি। সুইচ অে করা হিলহক সবথ — কখন আবার 
অন িল? ফব্রইন হক অমটা হসমস্টমম চমল ফ মি? আহম তাড়াতাহড় হনমজমক সামলালাম। 
ফয হচহি ফলখামচ্ছ তার হদমক তাকালাম।  
    ফয হচহি ফলখামচ্ছ তামক অসুস্থ বমল মমন িমচ্ছ। খাহল পা। লুহে পরা।  াময় নীল 
রমের একটা ফ হঞ্জ। ফবচারার িয়ত জ্বর এমসমি। ফকোঁমপ ফকোঁমপ উিমি। ফয ভামব ফস 
 ড়  ড় কমর হচহির হবষয়বস্তু বমল যামচ্ছ তামত ফবািা যায় ফস দীঘথহদন ধমর অনযমক 
হদময় হচহি হলহখময় ফদমশ পািামচ্ছ। 
 

হপ্রয় োমতমা,  
ফদায়াম া। পর সমাচার এই ফয, আহম আল্লািপামকর অসীম 

রিমমত মেলমত আহি। ফতামামদর জমনয সবথদা হবমশষ হচোযুক্ত 
থাহক . . . . 

 
    আস র সামিব হচহি ফলখা বে ফরমখ আমার হদমক তাহকময় বলমলন, ভাইসব, রামত 
আমার সামথ চারটা খানা খান। 
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    আহম বললাম, আজ না ফখমল িয় না ? 
    ‘কাজকমথ থাকমল রাত কমর আমসন। ফকান অসুহবধা নাই। আজ বৃিেহতবার, 
সপ্তামির বাজার করব, আপনামক হনময় চারটা ভাল -ম ন্দ খাব। অমনক হদন ভালমন্দ 
খাই না।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।' 
    ‘এখন হক একটু চা খামবন?’ 
    ‘ফখমত পাহর এক কাপ চা।' 
    আস র সামিব িাত উহচময় চা -ওয়ালামক চা হদমত ইশারা কমর আবার হচহি ফলখায় 
মন হদমলন। আহম চ্া ফখময় হজহপওর বাইমর এমসই পুহলমশর িামত ধরা ফখলাম। 
    পুহলমশর িামত ধরা খাওয়ার বযাপামর সব সময় খাহনকটা নাটকীয়তা থামক। — 
এখামন ফতমন নাটকীয়তা হিল না। রাস্তার েুটপামত দাোঁহড়ময় ফবশ আগ্রি হনময় বাসমপাড়া 
ফদখহি। বামসর সব ক’টা জানালা হদময় ফধাোঁয়া ফবরুমচ্ছ - পট পট পট পট শব্দ িমচ্ছ। 
ফকউ আগুন ফনভামনার ফচষ্টা করমি না, বা বামসর চারহদমক ফিাটািুহটও করমি না। 
আহম অমপো করহি কখন ফধাোঁয়া ফবর িওয়া ফশষ িময় সহতযকার আগুন জ্বলমব। 
ফমাটামুহট রকমমর আগুন জ্বলমল ফসই আগুমন একটা হস ামরট ধহরময় টানমত টানমত 
রওনা িওয়া ফযমত পামর। বাসমপাড়া আগুমন হস ামরট ধরামনা একটা ইন্টামরহন্টাং 
অহভজ্ঞতা িবার কথা। আহম হস ামরট িামত অমপো করহি।  
    এমন সময় শাটথ-পযান্ট পরা এক ফলাক এমস আমার সামমন দাোঁড়ামলন। ভদ্র ফচিারা, 
কথাবাতথাও ভদ্র। আমামক বলমলন, আপনার বযাম  হক ? 
    আমার কাোঁমধ চমটর বযা । ফসই বযাম  কময়কটা টাকা এবাং হকিু খুচরা পয়সা। 
আমার পাঞ্জাহবর ফকান পমকট ফনই। জরুরী হজহনসপমত্রর জমনয পুরামনা আমমলর 
কহবমদর মত কাোঁধ বযা  িুলামত িয়।  
    আহম ভদ্রমলামকর হদমক তাহকময় বললাম, বযা  খাহল।  
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    ভদ্রমলাক এবার  লার স্বর কহিন কমর বলমলন, খাহল ফকন? মাল ফিহলভাহর হদময় 
ফেমলমিন?  
    ‘আপনার কথা বুিমত পারহি না। ফকান মামলর কথা বলমিন?’ 
    ‘বযাম  জদথার ফকাোঁটা হিল না?’ 
    ‘হজ না, আহম ফতা পান খাই না।’ 
    ভদ্রমলাক বলমলন, আসুন আমার সমে। আপনার পান খাওয়ার বযবস্থা করহি। 
বমলই খপ কমর আমার িাত ধরমলন। এর নাম বজ্র আোঁটুহন। িামতর দুটা িাড় — 
ফরহিও এবাং আলনা মট মট করমত লা ল। ফয ফকান সময় ফভমে যাবার কথা। এই 
ভদ্রমলাক িাত ধরার ফিহনাং ফকাথায় হনময়মিন? সারদা পুহলশ একামিমীমত?  
    আহম আকামশর হদমক তাকালাম। নতুন পহরহস্থহতর কারমণ হদমনর ফসৌন্দযথ হক কমম 
ফ মি? ফদখলাম, কমমহন। চারহদক এখমনা অপূবথ লা মি। হদমনর ফশমষর ফরামদ ন রী 
িলমল করমি। ফরামদর হনজস্ব একটা  ে আমি। ফতজী চনমমন  ে। আহম অমনকহদন 
পর ফরামদর  ে ফপলাম। ফয পুহলশ অহেসার আমার িাত ফভমে ফেলার ফচষ্টা করমিন 
তাোঁমকও েমা কমর হদলাম। এমন সুন্দর হদমন কামরা উপর রা  রাখমত ফনই। 
 
 
 
 

###  
    ‘আপনার নাম হক ?’ 
    আহম ইতস্তত করহি, নাম বলব হক বলব না ভাবহি। ফকউ নাম হজমজ্ঞস করমল 
আমরা সাধারণত খুব আগ্রমির সমে নাম বহল। হজমজ্ঞস না করমলও বহল। িয়ত বামস 
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কমর যাহচ্ছ --- পামশ অপহরহচত এক ভদ্রমলাক। দু-একটা টুকটাক কথার পরই 
িাহসমুমখ বহল, ভাই সামিব, আমার নাম িমচ্ছ এই  . . .আপনার নামটা ? 
    মানুষ তার এক জীবমন ফয শব্দহট সবমচময় ফবহশ ফশামন তা িমচ্ছ তার হনমজর 
নাম। যতবারই ফশামন ততবারই তার ভাল লাম । পৃহথবীর মধুরতম শব্দ িমচ্ছ হনমজর 
নাম। পৃহথবীর হিতীয় মধুরতম শব্দ খুব সম্ভব “ভালবাহস"। 
    ‘হক বযাপার, নাম বলমিন না ফকন? প্রশ্ন কামন যামচ্ছ না?’ 
    ‘সযার যামচ্ছ।’ 
    ‘তািমল জবাব হদমচ্ছন না ফকন ?’ 
    আহম খুক খুক কমর কাশলাম। অেষ্ট ধরমনর কাহশ। নাভথাসমনস কাটামনার জমনয 
এ কাহশ পৃহথবীর আহদমানব বাবা আদমও আড়মচামখ হবহব িাওয়ার হদমক তাহকময় 
ফকমশহিমলন। হবমকল পাোঁচটা ফথমক রাত সামড় বামরাটা — এই সামড় সাত ঘণ্টা আহম 
রমনা থানার এক ফবমি বমস হিলাম। আহম একা না, আমার সমে আমরা ফলাকজন 
হিল। তারাও আমার মত ধরা ফখময়মি। এক এক কমর তারা ওহস সামিমবর সমে 
ইন্টারভু হদময়মি। ফকউ িাড়া ফপময়মি, ফকউ িাজমত ঢুমক ফ মি। আমার ভাম য হক 
ঘটমব বুিমত পারহি না। এই মুিূমতথ আহম বমস আহি ওহস সামিমবর সামমন। ফজরা 
করমত করমত ভদ্রমলাক এখন মমন িমচ্ছ ক্লাে। ঘন ঘন িাই তুলমিন। খাহক ফপাশাক 
পরা মানুষমদর িাই ফতালার দৃশয অহত কুৎহসত। ফদখমত ভাল লাম  না। এরা সব সময় 
মাটথ িময় ফমরুদণ্ড ফসাজা কমর বসমবন — ভদ্রমলাক বমসমিন বাোঁকা িময় । বসার ভহে 
ফদমখ মমন িয়  ত সপ্তামি পাইলমসর অপামরশন িময়মি। অপামরশমনর ঘা শুকায়হন। 
ওহস সামিমবর ফচিারায় রসকষ ফনই, হমশমরর মহমর মত শুকমনা মুখ। ফসই মুখও 
খাহনকটা কুোঁচমক আমি। মমন িমচ্ছ পাইলস িাড়াও ওহস সামিমবর তলমপমট ক্রহনক 
বযথা আমি। এখন ফসই বযথা িমচ্ছ। হতহন বযথা সামাল হদমত হ ময় মুখ কুোঁচমক আমিন। 
খাহক ফপাশাক না পমরপায়জামা -পাঞ্জাহব পরমল তামক ফকমন লা ত তাই ভাবহি। হিক 
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বুিমত পারহি না। ফকান এক ঈমদর হদমন এমস উনামক ফদমখ ফযমত িমব। সুমযা -
সুহবধা থাকমল ফকালাকুহলও করব। পুহলমশর সমে ফকালাকুহলর ফসৌভা য এখমনা িয়হন। 
‘বলুন, নাম বলুন। মুখ ফসলাই কমর বমস থাকমবন না।' 
    আবারও কাশলাম। খাহক ফপাশাক পরা কাউমক আসল নাম বলমত ফনই।তামদর 
বলমত িয় নকল নাম। হিকানা হজমজ্ঞস করমল ভুল -ভাল হিকানা হদমত িয়। বাসা যহদ 
িয় মাহলবা  তািমল বলমত িয় তল্লাবা । হিমু নামমর বদমল তামক হিমু বলমল ফকমন 
িয়? অমনকেণ হিম ধমর আহি, কামজই হিমু। সবমচ ভাল িয় শক্রটাইপ কামরার 
নাম -হিকানা হদময় ফদয়া। ফতমন কামর নাম মমন পড়মি না।  
    নাম ফশানার জমনয ওহস সামিব অমনকেণ অমপো করমিন। এবার তার চধযথচুযহত 
িল। খাহক ফপাশাক পরা মানুমষর চধযথ কম থামক। উহন তাও ফমাটামুহট ভালই চধযথ 
ফদহখময়মিন। 
    ‘নাম বলমিন না ফকন? নাম বলমত অসুহবধা আমি?’ 
    ‘হজ না সযার।' 
    ‘অসুহবধা না থাকমল বলুন – ফিমড় কাশুন।' 
    আহম ফিমড় কাশলাম, বললাম – হিমু। 
    ‘আপনার নাম হিমু?’ 
    ‘ইময়স সযার।' 
    ‘আম -হপমি হকিু আমি , না শুধুই হিমু?’ 
    ‘শুধুই হিমু। বাবা হিমালয় নাম রাখমত ফচময়হিমলন, শটথ কমর হিমু ফরমখমিন।' 
‘শটথ যখন করমলনই আমরা শটথ করমলন না ফকন? শুধু "হি" ফরমখ হদমতন।' 
    ‘ফকন ফয “হি” রাখমলন না আহম ফতা সযার বলমত পারহি না। উহন কামি—ধামর 
থাকমল হজমজ্ঞস করতাম।’ 
    ‘উহন ফকাথায়?’ 
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    ‘হনহশ্চত কমর বলমত পারহি না ফকাথায়। খুব সম্ভব সাতটা ফদাজমখর ফয ফকান 
একটায় তার স্থান িময়মি।' 
    ওহস সামিমবর কুোঁচকামনা মুখ আমরা কুোঁচমক ফ ল। মমন িমচ্ছ ভদ্রমলাক ফরম  
যামচ্ছন। খাহক ফপাশাক পরা মানুষমক কখমনা রা ামত ফনই। 
    ‘আপনার ধারণা আপনার বাবা ফদাজমখ আমিন ?’ 
    ‘হজ সযার। ভয়াংকর পাপী মানুষ হিমলন। ফদাজখ -নহসব িবারই কথা। উহন িাণ্ডা  
মাথায় আমার মামক খুন কমরহিমলন। ৩০২ ধারায় ফকইস িবার কথা। িয়হন। আমার 
তখন বয়স হিল অল্প। তািাড়া বাবামক অতযে পিন্দ করতাম।’   
    ‘আপনার হিকানা হক ?স্থায়ী হিকানা।’ 
    ‘সযার, আমার স্থায়ী হিকানা িল পৃহথবী। দযা েযামনট আথথ।' 
    ওহস সামিব ফসমক্রটাহরময়ট ফটহবমলর মত একটা ফটহবমলর ওপামশ বমস আমিন। 
হতহন আমার হদমক খাহনকটা িুোঁমক এমলন। তার মুখ ভয়াংকর ফদখামচ্ছ। মমন িয় 
তলমপমটর ক্রহনক বযথাটা তার িিাৎ ফবমড় ফ মি। হতহন থমথমম  লায় বলমলন, 
তযাদড়াহম করি? ফরালামরর এক িলা ফখমল তযাদড়াহম ফবর িময় যামব। ফরালার ফচন? 
    ‘হজ সযার, হচহন।' 
    ‘আমার মমন িয় ভাল কমর ফচন না।’ 
    পুহলমশর ফলামকরা ফযমন অহত দ্রুত তুহম ফথমক আপহন -ফত চমল ফযমত পামরমতমহন 
অহত দ্রুতই আপহন ফথমক তুহম, তুহম ফথমক তুই -এ ফনমম ফযমত পামর। এই ফবশ 
খাহতর কমর হস ামরট হদমচ্ছ, লাইটার হদময় হস ামরট ধহরময় হদমচ্ছ, িিাৎ মুখ  ম্ভীর 
কমর তুহম শুরু করল, তারপরই  ামল প্রচণ্ড থাবড়া হদময় শুরু করল তুই। তখন ফচামখ 
অেকার ফদখা িাড়া  হত ফনই। 
    আহম শাংহকত ফবাধ করহি। ওহস সামিব িিাৎ কমর আপহন ফথমক তুহম -ফত চমল 

এমসমি     – লেণ শুভ নয়।  ামল থাবড়া পড়মব হক -না ফক জামন। আশাংকা  এমকবামর 
উহড়ময় ফদয়া যায় না। 
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    ‘ফতামার স্থায়ী হিকানা িমচ্ছ পৃহথবী। দযা েযামনট আথথ?’ 
    ‘ইময়স সযার।’ 
    ‘ফবামা হকভামব বানায় তুই জাহনস?’ 
    আহম আোঁতমক উিলাম – তুহম ফথমক তুই -এ হিমমাশন িময়মি। লেণ খুব খারাপ। 
চার নম্বর হবপদ সাংমকত। ঘূহণথিড় কামিই ফকাথাও চতহর িময় ফ মি। এইহদমক চমল 
আসমত পামর। সমুদ্র ামী সকল ফনৌযানমক হনরাপদ আেময় ফযমত বলা িমচ্ছ।་ 
    ‘হক, কথা আটমক ফ মি ফয? ফবামা বানাবার পেহত জাহনস? ফবামা বানামত হক 
লাম ?’ 
    ‘হনভথর করমি হক ধরমনর ফবামা বানামবন তার উপর। অযাটম ফবামা বানামত লাম  
হক্রহটকাল মামসর সমপহরমাণ হবশুে ইউমরহনয়াম টু থাহট োইভ। হে হনউিমনর সমে 
হবহক্রয়া শুরু িয় '. . . . 
    ‘জদথার ফকাটা হকভামব বানায় ?’ 
    ‘জদথার ফকাটা টাইপ ফবামা বানামত লাম  – পটাহশয়াম ফক্লামরট, সালোর, কাবথন 
এবাং হকিু পটাহশয়াম নাইমিট। ফেত্রহবমশমষ ইময়মলা েসেরাস বযবিার করা িয়। 
তমব বযবিার না করমলই ভাল। ইময়মলা েসেরাস বযবিার করমল আপন-আপহন ফবামা 
ফেমট যাবার আশাংকা থামক। মমন করুন, আপহন জদথার ফকাটা পমকমট হনময় যামচ্ছন। 
িিাৎ সপূণথ হবনা কারমণ পমকমটর ফবামা ফেমট যামব। ভয় ফপময় আপহন ফদৌমড় থানায় 
এমস ফদখমবন, আপনার একটা পা উমড় চমল ফ মি।প্রচণ্ড ফটনশমনর জমনয আপহন এক 
পাময়ই ফদৌমড় চমল এমসমিন। বুিমত পামরনহন?’  
    ওহস সামিব হুাংকার হদমলন, রহসকতা করহব না তযাোঁদমড়র বাচা, ফলবু কচমল ফযমন 
রস ফবর কমর – মানুষ কচমলও আমরা রস ফবর কহর।  
    এইটুকু বমলই হতহন ফপিন হদমক তাহকময় চাপা  লায় িাকমলন, আকবর, আকবর 
 ! 
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    আকবর ফক, ফক জামন ? আহম হিম ধমর আকবমরর জমনয অমপো করহি। 
সাধারণত রাজা -বাদশার নাম বয়-বাবুহটথর মমধয ফবহশ ফদখা যায়। চাকর-বাকর , বয়-
বাবুহচথমদর নামমর সতু্তর ভা  জুমড় আমি- আকবর, শািজািান, জািােীর হসরাজ।  
    আমার অনুমান সহতয িল। আকবর বাদশা ফবর িময় এমলন। তার বয়স বামরা-
ফতমরা। পরমন িােপযান্ট।  াময় িলুদ ফ হঞ্জ। আকবর বাদশা সম্ভবত ঘুমুহচ্ছমলন। ঘুম 
এখমনা কামটহন। ওহস সামিব হুাংকার হদমলন, ফিমল পমড় যাহচ্ছস ফকন? ফসাজা িময় 
দাোঁড়া।  
    আকবর ফসাজা িময় দাোঁড়াল। হপট হপট কমর চারহদক ফদখমত লা ল। ওহস সামিব 
বলমলন, চা বাহনময় আন। হিমু সামিবমক োস ক্লাস কমর এক কাপ চা বাহনময় খাওয়া।  
আকবর মাথা অমনকখাহন ফিহলময় সায় হদল। কময়কবার ফচাখ হপট হপট কমর তাহকময় 
হবকট িাই তুলল। ফস ফযভামব ফিলমত দুলমত যামচ্ছ তামত মমন িয় পমথই ঘুহমময় 
হুমহি ফখময় পমড় যামব।  
    ওহস সামিব আমার হদমক হেরমলন। হতহনও অহবকল আকবমরর মত িাই তুলমত 
তুলমত বলমলন, হিমু সামিব, আপহন চা খান। চা ফখময় েুটন। েুমটন শমব্দর মামন 
জামনন ফতা ?  
    ‘জাহন সযার। েুমটন িমচ্ছ প ারপার িওয়া।' 
    ‘দযাটস রাইট। চা ফখময় প ারপার িন। আর তযাোঁদড়াহম করমবন না।' 
    ‘হজ্ব আচ্ছা, সযার।' 
    আহম মধুর ভহেমত িাসলাম। ওহস সামিব আপহন ফথমক তুহম -ফত ফনমম আবার 

আপহন-ফত হেমর ফ মিন। চা-টা খাওয়ামচ্ছন। বযাপারটা ফবািা যামচ্ছ না। এত 
ফবািাবুহির হকিু ফনই। চা ফখময় দ্রুত হবমদয় িময় যাওয়াটা িমব বুহেমামনর কাজ। 

খানা ফবািার ফচষ্টা খুব ফবহশ করমত ফনই। জ ৎ চলমিএই জ মতর অদূ্ভত কাণ্ডকার , 
সূযথ উিমি -ভুবমি , পূহণথম -অমাবসযা িমচ্ছ , ফতমহন অদূ্ভত কাণ্ডকারখানাও ঘটমি। ঘটমত 
থাকুক না। সব ফবািার দরকার হক? বরে জমল ভামস। বরেও পাহন, জলও পাহন। 
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তারপমরও একজন আমরকজমনর উপর হদহবয ফভমস ফবড়ামচ্ছ ফভমস ফবড়ামনাটা 
ইন্টামরহস্টাং। তার ফপিমনর চবজ্ঞাহনক বযাখযাটা ফতমন ইন্টামরহস্টাং না। 
    মাথার উপর েযান ঘুরমি হকন্তু ফকান বাতাস লা মি না। থানার ফভতরটা োোঁকা 
োোঁকা। এক ফকানায় ফটহবমলিুোঁমক বুমড়ামত এক ভদ্রমলাক বমস আমিন। ফবশ হনহবথকার 
ভহে। পৃহথবীর সমে তার ফকান সপকথ ফনই বমল মমন িমচ্ছ। এই ফয ওহস সামিমবর 
সমে আমার এত কথা িল, হতহন একবারও হেমর তাকানহন। থানার বাইমরর বারদায় 
লম্বা ফবহি পাতা। ফসখামন কময়কজন পুহলশ বমস আমি। তামদর  ল্পগুজব, িাসািহস 
কামন আসমি। থানার লকামর মুসহল্ল -টাইপ ফকান হক্রহমনযালমক রাখা িময়মি। ফস ফবশ 

নান ফদায়াউচস্বমর না-দরুদ পড়মি। তার  লা ফবশ হমহষ্ট।  
    আহম চাময়র জমনয অমপো করহি এবাং “তযাদড়” শমব্দর মামন হক তা ফভমব ফবর 
করার ফচষ্টা করহি। তযাোঁদমড়র বাচা বমল  াহল ফযমিতু প্রচহলত, কামজই ধমর ফনয়া 
ফযমত পামর তযাোঁদড় ফকান একটা প্রাণীর নাম। বাোঁদর জাতীয় প্রাণী হক ? বাোঁদর ফযমন 
বাদরাহম কমর, তযাদড় কমর তযাোঁদড়াহম। ওহস সামিবমক তযাোঁদড় শমব্দর মামন হক হজমজ্ঞস 
করা হিক িমব ?উহন ফরম  হ ময় আবার আপহন ফথমক তুই -এ ফনমম যামবন না ফতা ? 
এই হরস্ক ফনয়া হক হিক িমব ? হিক িমব না। তারমচ বরাং বাাংলা ভাল জামন এমন 
কাউমক হজমজ্ঞস কমর ফজমন ফনয়া যামব। তাড়াহুড়ার হকিু ফনই। মাহরয়ার বাবা 
আসাদুল্লাি সামিবমক হজমজ্ঞস করা ফযমত পামর। হতহন পৃহথবীর সব প্রমশ্নর জবাব 
জামনন। মাহরয়ার তা -ই ধারণা।  
    আকবর বাদশা চা হনময় এমসমি। ফযসব জায় ার নামমর ফশমষ ফস্টশন যুক্ত থামক 
ফস সব জায় ার চা কুৎহসত িয় — ফযমন বাস ফস্টশন, ফরল ফস্টশন, পুহলশ ফস্টশন। 
অদু্ভত কাণ্ড – আকবর বাদশার চা িময়মি অসাধারণ। এক চুমুক মমন িল —  ত পাোঁচ 
বিমর এত ভাল চা খাইহন। কড়া হলকামর পহরমাণমত দুধ হদময় হিক করা িময়মি। 
হচহন যতটুকু দরকার তারমচ সামানয ফবহশ ফদয়া িময়মি। মমন িয় এই ফবহশর দরকার 
হিল।  েটাও হক সুদর  !চাময় ফয আলাদা  ে থামক তা শুধু রূপামদর  বাহড়মত ফ মল 
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ফবািা যায়। তমব রূপামদর বাহড়র চাময় হলকার থামক না। ফখমল মমন িয় পীর সামিমবর 
পাহনপড়া খাহচ্ছ। আহম আকবর বাদশাির চাময়  ভীর আগ্রমি চুমুক হদহচ্ছ। আকবর 
বাদশা আমার সামমন দাোঁহড়ময় ক্রমা ত িাই তুমল যামচ্ছ। ফস সামমন দাোঁহড়ময় আমি 
ফকন ফবািা যামচ্ছ না। মমন িয় চা ফশষ িবার পর কাপ িামত হনময় হবমদয় িমব। 
যহদও এমন ফকান মূলযবান চাময়র কাপ না। বদখত ধরমনর কাপ। খাহনকটা োটা। 
েটা কামপ চ ফখমল আয়ু কমম — খুব সুন্দর কামপ চা ফখমল হনশ্চয়ই আয়ু বামড়। 
রূপামদর বাহড়মত চা ফখময় আয়ু বাড়ামত িমব। ওমদর বাহড়মতই পৃহথবীর সবমচ সুন্দর 
কামপ চা ফদয়া িয়।  
    ওহস সামিব বলমলন, চা -টা ফকমন লা ল ?  
    আহম বললাম, সযার ভাল। 
    ‘ফকমন ভাল ?’  
    ‘খুব ভাল। অসাধারণ। জীবনানন্দ দামশর কহবতার মত।' 
    ‘ফকান কহবতা ?’ 
    আহম  ম্ভীর  লায় আবৃহত্ত করলাম : 

এইসব ভাল লাম   :জানালার োোঁক হদময় ফভামরর ফসানালী ফরাদ এমস  
আমামর ঘুমামত ফদমখ হবিানায়, আমার কাতর ফচাখ, আমার হবমষথ স্নান 

চুল -  
এই হনময় ফখলা কমর জামন ফস ফয বহুহদন আম  আহম কমরহি হক ভুল 
পৃহথবীর সবমচময় েমািীন  া়ি এক রূপসীর মুখ ভালমবমস, 

 
    ওহস সামিব বলমলন, আমরক কাপ খামবন?  
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘কহবতার মত চা যখন – ফ াটা পাোঁচ -িয় কাপ খান ।' 
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    ‘পমরর কাপটা িয়ত ভাল িমব না। আমার ধারণা চা এখামন ভাল িয় না। আজ 
িিাৎ কমর িময় ফ মি। স্টযাহটসহটকযাল প্রবাহবহলহটর ফভতর পমড় ফ মি। স্টযাহটসহটকযাল 
প্রবাহবহলহট বমল, এক লে কাপ চা যহদ বানামনা িয় তা িমল এক লে কাপ চাময়র 
ফভতর এক কাপ চা িমব অসাধারণ।’ 
    ওহস সামিব থমথমম  লায় বলমলন, সাময়ন্স কপচাহব না। সাময়ন্স গুিযিার হদময় 
ঢুহকময় ফদব। 
    আহম হবনীত ভহেমত বললাম, হজ আচ্ছা, সযার। 
    ‘এখন বল, ফতামদর ফবামা বানাবার কারখানাটা ফকাথায়? সােপােমদর নাম বল। 
পাোঁচ হমহনমটর মমধয ফিমড় কাশহব, নয়ত ফিলার ফচামট চা ফয ফখময়হিস, ফসই চা নাক-
মুখ হদময় ফবর িমব। শুরু কর।' 
    হক সবথনামশর কথা – আমার ব্রহ্মতালু শুহকময় ওিার উপক্রম িল। এ হক সমসযায় 
পড়া ফ ল । ওহস সামিব হস ামরট ধরামত ধরামত বলমলন, হনজ ফথমক কথা বলমত 
চাইমল ভাল কথা, নয়মতা ফরালামরর গুতা হদময় সব ফবর করব। নাহভর এক ইহি 
উপমর একটা খুোঁতা হদমল আর হকিু ফদখমত িমব না।  ত জমের কথাও ফবর িময় 
আসমব। 
    আহম শুকমনা  লায় বললাম, সযার, একটা ফটহলমোন করমত পাহর? 
    ওহস সামিব আমার হদমক িুোঁমক এমস বলমলন, কামক ফটহলমোন করহব? ফকান 
মন্ত্রীমক পুহলমশর আইহজমক? আহমথর ফকান ফজনামরলমক? ফটহলমোন এবাং সমে সমে 
অযাকশান – ফতামক অযামরস্ট করার জনয ধমক ফখমত ফখমত আমার অবস্থা কাহিল িমব 
— বদহল কমর ফদমব হচটা াাং হিলিযামক্ট ? শাহস্তবাহিনীর ফবামা ফখময়হচৎ িময় পমড় 
থাকব ? 
    ‘সযার, আহম খুবই ফলায়ার ফলমভমলর প্রাণী। প্রায় হশপাঞ্জীমদর কািাকাহি। িাইয়ার 
ফলমভমলর কাউমক হচহন না।’ 
    ‘তািমল কামক ফটহলমোন করমত চাহচ্ছস ?’ 
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    ‘এমন কাউমক ফটহলমোন করব ফয আমার চহরত্র সপমকথ আপনামক একটা 
সাহটহেমকট ফদমব -'  
    ‘কযামরক্টার সাহটহেমকট?’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ফতার ফটহলমোমনর পর ফিাম হমহনস্টার আমামক ধমকাধমহক করমব না?’ 
    ‘হজ না, সযার। সম্ভাবনা িমচ্ছ, একটা ফমময় খুব হমহষ্ট  লায় আপনামক আমার 
সপমকথ দু -একটা ভাল কথা বলমব। ’ 
    ‘ফমময়হট ফক ?ফপ্রহমকা ?’ 
    ‘হজ্ব না – আহম ফলায়ার ফলমভমলর প্রাণী। ফপ্রম করার ফযা যতা আমার ফনই। ফপ্রম 
অহত উচস্তমরর বযাপার।’ 
    ‘ফতার ফযা যতা হক ?’ 
    ‘আমার একমাত্র ফযা যতা আহম িাোঁটমত পাহর। ফকউ চাইমল িায়ার মত পামশ থাহক। 
আহম িহচ্ছ সযার িায়া -সহে ।' 
    ওহস সামিব  ম্ভীর মুমখ ফটহলমোন ফসট আমার হদমক এহ ময় হদমলন। থানার 
ঘহড়মত রাত একটা বামজ। কামক ফটহলমোন করব বুিমত পারহি না। রূপামক করা 
যায়। এত রামত ফটহলমোন করমল রূপা ধরমব না। রূপার বাবা ধরমবন এবাং আমার 
নাম শুমনই খট কমর হরহসভার নাহমময় রাখমবন। েুপুর বাসায় করা যায়। েুপু ফটহলমোন 
ধরমবন। ঘুম -ঘুম স্বমর বলমবন , ফক, হিমু? হক বযাপার? 
    আহম বযাপার বযাখযা করার পর হতহন িাই তুলমত তুলমত বলমবন, ফতামক খানায় 
ধমর হনময় ফ মি এটা ফতা নতুন হকিু না। প্রায়ই ধমর। রাতদুপুমর ফটহলমোন কমর 
হবরক্ত করহিস ফকন ? 
    এই দুইজন িাড়া আর কাউমক ফটহলমোন করা সম্ভব না, কারণ আর কামরা 
ফটহলমোন নাম্বার আহম জাহন না। মাহরয়ামক করব? এহমমতও ওর ফখাোঁজ ফনয়া দরকার। 
দুশ হকমলাহমটার েমি চলার পর হক িল? ফপৌিমত ফপমরমি ফতা ঢাকায় ? পমথ ফকান 
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ফবামা -ফটামা খায়হন ? মাহরয়ার ফটহলমোন নাম্বারটা মমন করমত িমব। পাোঁচ বির আম  
একটা পেহত হশহখময়হিল। এমসাহসময়শন অব আইহিয়া পেহত। নাম্বারটা িমচ্ছ প্রথমম 
আট তারপর আহম, তুহম, আহম, তুহম, আমরা। আহম িমচ্ছ ১, তুহম িমচ্ছ ২, আমরা 
িমচ্ছ ৩ ; তািমল নাম্বারটা িল ৮ ১২ ১২৩. 
    িায়াল করমতই ওপাশ ফথমক মাহরয়া ধরল। আহম খুহশ খুহশ  লায় বললাম, ফকমন 
আহিস ? 
    মাহরয়া হবহমত িময় বলল, ফকমন আহিস মামন ? আপহন ফক ? হু আর ইউ ? 
    ‘আহম হিমু।' 
    ‘রাত একটার সময় ফটহলমোন কমরমিন ফকন ?’ 
    ‘ফখাোঁজ ফনবার জমনয — ফতার দুশ হকমলাহমটার েীমড় ভ্রমণ ফকমন িল?’ 
    ‘রাত একটার সময় ফসটা ফটহলমোন কমর জানমত িমব ?’ 
    ‘ফতার ফটহলমোন নাম্বারটা মমন আমি হক -না ফস টাও িাই করলাম। এক কামজ দু 
কাজ।' 
    ‘এখমনা তুই তুই করমিন?’ 
    ‘আচ্ছা, আর করব না।’ 
    ‘ফকামেমক ফটহলমোন করমিন ?’ 
    ‘রমনা থানা ফথমক। পুহলমশর ধারণা আহম ফবামা -ফটা মা বানাই। ধমর হনময় এমসমি। 
এখন ফজরা করমি।’ 
    ‘ফধালাই হদময়মি ?’ 
    ‘এখমনা ফদয়হন। মমন িয় ফদমব। তুই হক একটা কাজ করমত পারহব? ওহস 
সামিবমক হমহষ্ট  লায় বলহব ফয ফবামা -ফটা মার সমে আমার ফকান সপকথ ফনই। আহম 
অহত সাধারন  ,অহত হনরীি হিমু। একটুর জনয মিাপুরুষ িমত হ ময় পাহরহন।' 
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    ‘আপহন ফতা সারাজীবন নানান ধরমনর অহভজ্ঞতা অজথন করমত ফচময়মিন — 
পুহলমশর িামত ধরা খাওয়া ফতা ইন্টামরহস্টাং অহভজ্ঞতা। ফবর িবার জমনয বযস্ত িময় 
পমড়মিন ফকন?’ 
    ‘এক জায় ায় একটা দাওয়াত হিল। বমলহিলাম রাত কমর যাব। ভদ্রমলাক না 
ফখময় আমার জমনয অমপো করমবন।' 
    ‘ভদ্রমলামকর ফটহলমোন নাম্বারটা হদন। ফটহলমোন কমর বমল হদহচ্ছ আপহন পুহলমশর 
িামত ধরা ফখময়মিন। আসমত পারমবন না।' 
    ‘ফতার হক ধারণা বাাংলামদমশর সবার ঘমরই ফটহলমোন আমি?’ 
    ‘হিমু ভাই, আপহন এখমনা হকন্তু তুই তুই করমিন। ফকন করমিন তাও আহম জাহন। 
মানুষমক হবভ্রাে কমর আপহন আনন্দ পান। কখমনা তুহম, কখমনা তুই বমল আপহন 
আমামক হবভ্রাে করার ফচষ্টা করমিন। এক সময় আহম হনতােই একটা হকমশারী 
হিলাম। হবভ্রাে িময়হি। হবভ্রান্তু িবার ফস্টজ আহম পার িময় এমসহি। অমনক কথা বমল 
ফেললাম। আহম আপনার সমে আর কথা বলব না। রাহখ ?’ 
    ‘আচ্ছা -- তুই এত  রাত পযথে ফজম  হক করহিহল?’ 
    ‘ ান শুনহিলাম।' 
    ‘কার  ান ?’ 
    ‘নীল িায়মন্ড।  ামনর কথা শুনমত চান?’ 
    ‘বল।' 

“What a beautiful noise 
coming out from the street 

got a beautiful sound 
its got a beautiful beat 
its a beautiful noise.” 

 



suvom 

 
 

583 

    ‘কথা ফতা শুনমলন। এখন তািমল রাহখ ?’ 
    ‘আচ্ছা।’ 
    খট শব্দ কমর মাহরয়া ফটহলমোন ফরমখ হদল। 
    ওহস সামিব বলমলন, ফটহলমোমন ফকান মন্ত্রী -হমহনস্টার পাওয়া ফ ল ? 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘আপনার কযামরক্টার সাহটহেমকট ফদমব এমন কাউমকও পাওয়া ফ ল না ?’ 
ওহস সামিব আবার তুই ফথমক আপহন -ফত চমল এমসমিন। ফজায়া র -ভাটার ফখলা চলমি। 
ফখলার ফশষটা হক ফক জামন। ওহস সামিব বলমলন, হক, কথা বলুন, সুপাহরমশর ফলাক 
পাওয়া ফ ল না? 
    ‘একজনমক ফপময়হিলাম, ফস সুপাহরশ করমত রাহজ িল না।' 
    ‘খুবই দুিঃসাংবাদ।' 
    ‘হজ, দুিঃসাংবাদ।' 
    ‘আমামদর থানার ফরকিথ অহেসার বলল, আপনামক এর আম ও কময়কবার ধরা 
িময়মি।' 
    ‘উহন হিকই বমলমিন। আহম হনশাচর প্রকৃহতর মানুষ ফতা – রামত িাোঁহট। রামত যারা 
িাোঁমট পুহলশ তামদর পিন্দ কমর না। পুহলমশর ধারণা রামত িাোঁটার অহধকার শুধু তামদরই 
আমি।' 
    ‘হবমটর কনমস্টবলরা বলহিল আপনার না -হক আধযাহত্মক েমতা আমি। সহতয 

আমি না-হক ?’ 
    ‘ফনই সযার। িাোঁটার েমতা িাড়া আমার অনয ফকান েমতা ফনই।’ 
    ‘ফরালামরর দুই গুোঁতা জায় ামত পড়মল আধযাহত্মক েমতা ফবর িময় যায়।' 
    ‘যথাথথ বমলমিন সযার।’ 
    ‘আপনার প্রহত আহম সামানয মমতা অনুভব করহি। ফকন বলুন ফতা?’ 
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    ‘আমার ফকান আধযাহত্মক েমতা ফনই – থাকমল ফসই েমতা অযাোই কমর আমার 
মত অভাজমনর প্রহত আপনার মমতার কারণ বমল হদমত পারতাম।’ 
    ‘আপনার প্রহত মমতা ফবাধ করহি, কারণ আমার জানামমত আপহন িমচ্ছনথানায় 
ধমর আনা প্রথম বযহক্ত, যার পমে কথা বলার জমনয কাউমক পাওয়া যামচ্ছ না। 
বাাংলামদশ এমন এক ফদশ, ফয ফদমশ পুহলমশর িামত ফকউ ধরা পড়মলই মন্ত্রীহমহনস্টার, 
ফসমক্রটাহর, হমহলটাহর ফজনামরমলর একটা সাড়া পমড় যায়। ফটহলমোমনর পর ফটহলমোন 
আসমত থামক। শুনুন হিমু সামিব, চমল যান। আপনামক ফিমড় হদহচ্ছ।’ 
    ‘থযাাংক য়ুয সযার।’ 
    ‘যামবন হক ভামব?  াহড়-হরকশা সবই ফতা বে।’ 
    ‘ফিোঁমট ফিোঁমট চমল যাব। ফকান সমসযা ফনই।’ 
    ‘আপনামক আমার পিন্দ িময়মি। পুহলমশর জীপ হদহচ্ছ, আপহন ফযখামন ফযমত চান 
নাহমময় ফদমব। যামবন ফকাথায় ?’ 
    ‘কাওরান বাজার। আস র নামমর এক ভদ্রমলামকর বাসায় আমার দাওয়াত।’ 
    ‘যান, দাওয়াত ফখময় আসুন।’ 
    ‘আহম পুহলমশর জীমপ উমি বসলাম। ফসহি পুহলশ আমামক তামলবর সাইমজর ফকউ 
ফভমব সযালুট হদময় বসল। ফরালামরর গুোঁতার বদমল সযালুট! বড়ই রিসযময় দুহনয়া!  
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###  
    পুহলমশর  াহড় আমামক কাওরান বাজার নাহমময় হদময় ফ ল। ড্রাইভামরর  াময়ও 
খাহক ফপাশাক। ফস ফবশ আদমবর সমে  াহড়র দরজা খুমল আমামক নামমত সািাযয 
করল। তারপরই এক সযালুট। আহম অস্বহস্তর সমে চারহদমক তাকালাম – ফকউ ফদমখ 
ফেলমি না ফতা? পুহলশ আদমবর সমে  াহড় ফথমক নামামচ্ছ, সযালুট হদমচ্ছ — খুবই 
সমন্দিজনক। রাত প্রায় দুটা — কামরা ফজম  থাকার কথা না। আমন্দালমনর সময় 
সারাহদন ফলাকজন বযস্ত থামক। ফটনশানঘহটত বযস্ততা। রাত দশটায় ভময়স অব 
আমমহরকার খবর ফশানার পর সবার মমধয খাহনকটা হিম হিম ভাব চমল আমস। 
আমন্দালমনর খবর যত ভয়াবিই ফিাক, সবাই খুব হনহশ্চে মমন ঘুমুমত চমল যায়। ফদমশ 
ফকান আমন্দালন চলমি হক-না তা ফবািার উপায় িল রাত বামরাটার পর পমথ ফবর 
িওয়া। যহদ ফদখা যায় সব খা খা করমি, তািমল বুিমত িমব ফকান আমন্দালন চলমি। 
পামনর ফদাকামন সেযা সামড় সাতটায় হভড় জমম থাকমলও আমন্দালন িমচ্ছ ধমর ফনওয়া 
যায়। হবহবহস-র হদমক  ভীর আস্থা ও হবশ্বাস হনময় ফলাকজন কান ফপমত থামক। আমার 
হনমজর ধারণা, ফকান এক এহপ্রল-েুমলর রামত হবহবহস যহদ মজা কমর বমল — 
বাাংলামদমশ সরকার পতন িময়মি, তািমল সরকামরর পতন িময় যামব। ফদমশর 
প্রধানমন্ত্রী সরকারী বাহড় ফিমড় অহত দ্রুত ফকান আত্মীময়র বাহড়মত উিমবন। ফকউ 
ফকান উচবাচয করমব না। বাাংলামদশ হটহভ ফথমক বলা িমব – হবহবহসর খবর অনুযায়ী 
বাাংলামদমশ  ণতাহন্ত্রক সরকামরর পতন িময়মি। বতথমামন েমতায় ফক আমিন তা তারা 
বমলনহন বমল এই হবষময় আমরাও হকিু বলমত পারহি না।  
    আমার চারপামশ ফকউ হিল না। একটা কুকুর হিল, ফস পুহলমশর  াহড় ফদমখ দ্রুত 
িাস্টহবমনর আড়ামল চমল ফ ল। যতেণ  াহড় ফথমম রইল ততেণ আর তামক ফদখা 
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ফ ল না।  াহড় চমল যাবার পরই ফস মাথা ফবর কমর আমামক ফদখল। আহম বললাম, 
এই আয়। ফস হকিু সমন্দি, হকিু শাংকা হনময় ফবর িময় এল। ফলজ নাড়মি না – এর 
অথথ িমচ্ছ আমার বযাপামর ফস হনহশ্চত িমত পারমি না। পুহলমশর  াহড় যামক নাহমময় 
হদময় যায় তার বযাপামর পুমরাপুহর হনহশ্চত িওয়া হনম্নমেণীর প্রাণীর পমেও সম্ভব না। 
কুকুমরর সমে আহম হকিু কথাবাতথা চালালাম। 
    ‘হক ফর, ফতার খবর হক ?রামতর খাওয়া ফশষ িময়মি ?’ 
    (কুকুর হস্থর ফচামখ তাহকময় আমি। ভাবমি।) 
    ‘তুই হক এই হদমকরই রামত ঘুমাস ফকাথায়?’ 
    (এখন ফলজ একটু নড়ল।)  
    ‘আহম  হলর ফভতর ঢুকব। এক ভয় ভয় লা মি। তুই আমামক একটু এহ ময় ফদ।’ 
    (মলজ ভালমত নড়া শুরু িময়মি। অথথাৎ আমামক ফস গ্রিণ কমরমি বেু হিমসমব।) 
    ‘খুোঁহড়ময় খুোঁহড়ময় িাোঁটিস ফকন? ফতার পাময় হক িময়মি?’ 
    (প্রবল ফলজ নাড়ার সমে এইবার ফস কুোঁই কুোঁই করল। অথথাৎ পাময় হক সমসযা ফসটা 
বলল। কুকুমরর ভাষা জানা ফনই বমল বুিমত পারলাম না।)  
    মমন িয় তার পাময় ফকউ  রম ভামতর মাড় ফঢমল হদময়মি।  রম মাড় হকাংবা  রম 
পাহন কুকুমরর  াময় ফেমল আমরা বড় আনন্দ পাই। বযথা-যন্ত্রণায় ফস িটেট কমর – 
ফদমখ আমামদর বড়ই ভাল লাম । মানুষ হিমসমব সমগ্র পশুজ মত আমরা ফেষ্ঠ, ফসটা 
আবারও প্রমাহণত িয়।  
    আমার ধারণা, হনম্নমেণীর পশু বমল আমরা যামদর আলাদা করহি, তামদর আলাদা 
করা হিক িমচ্ছ না। মানুষ হিমসমব আমরা এমন হকিু এহ ময় ফনই। আমামদর বুহে 
ফবহশ বমল আমরা অিাংকার কহর – ওমদর ফয বুহে কম ফসটা ফক বলল ? “আমামদর 
লহজক আমি, ওমদর ফনই?” – এটাও হক হনতােই একটা বামজ কথা না? আমরা হক 
কখমনা ওমদর মাথার ফভতর ঢুকমত ফপমরহি ফয বলব — ওমদর লহজক ফনই? “আমামদর 
ভাষা আমি, ওমদর ফনই?” – আমরকহট হনতােই িাসযকর কথা। ওমদর ভাষা অবশযই 
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আমি। একটা কুকুর অনয এ কুকুমরর সামথ নানান হবষময় কথাবাতথা বমল। আমরা 
যখন শুহন তখন মমন িয় শুধুই ফঘউমঘউ করমি। দুজন চাইনীজ হকাংবা জাপানীজমক 
যখন কথা বলমত শুহন তখন মমন িয় এরা হকিুই বলমি না, শুধু ‘ফচাং ফবাং’ টাইপ শব্দ 
করমি। ওমদর ফচাং ফবাংএর সমে ফঘউ ফঘউ-এর তোৎটা ফকাথায়?  
পশুমদর বুহে আমি, জ্ঞান আমি, হচোশহক্ত আমি। সব ফজমনও এমদর আমরা অস্বীকার 
কহর শুধুমাত্র হনমজমদর স্বামথথ। অস্বীকার না করমল এমদর িতযা কমর আমরা ফখমত 
পারতাম না। আমামদর লজ্জা করত।  
    ফখাোঁড়া কুকুরটা আমার আম  আম  যামচ্ছ। মমন িয় পথ ফদহখময় হনময় যামচ্ছ। 
িয়ত ফস আম ও আমামক এ অিমল আসমত ফদমখমি। ফস মমন কমর ফরমখমি। ফস 
জামন আহম ফকাথায় যাব, তাই আম  আম  হনময় যামচ্ছ। নয়ত ফপিমন ফপিমন আসত। 
পমথ আমরা কময়কটা কুকুর পাওয়া ফ ল। তারা ফঘউ ফঘউ কমর ওিার আম ই আমার 
কুকুরটা ফঘউ ফঘউ করল। িয়ত বলল, “িামমলা কহরস না, আমারমচনা ফলাক”।  
তারাও িামমলা করল না। মাথা উচু কমর আমামক ফদমখ আবার মাথা হনচু কমর ফেলল। 
আমার কুকুরটা আমার হদমক তাহকময় হনচুস্বমর কময়কবার ফঘউ ফঘউ করল। এর অথথ 
সম্ভবত – "রাতদুপুমর এভামব িাোঁটািাোঁহট করমব না। ফদমশর অবস্থা ভাল না। আইন-
শৃঙ্খলা বমল হকিু ফনই। বড় আেমসাস। সরকার আর হবমরাধী দমল কমব ফয হমটমাট 
িমব।”  
    আহম কুকুমরর ফপিমন ফপিমন আস র সামিব ফয  হলমত থামকন ফসই  হল ফবর 
করার ফচষ্টা করহি। বযাপারটা জহটল। শাখা নদীর উপশাখা থামক — ফসই উপশাখা 
ফথমকও শাখা ফবর িয়, যামক বলা চমল উপ-উপশাখা। আস র সামিমবর  হলও ফতমহন 
উপ-উপ হল। ঢাকা শিমরর সবমচ সরু এবাং সবমচ দীঘথ  হল। শুধু ফয দীঘথ  হল তা 
না, সবমচ দীঘথ িাস্টহবনও।  হলর দুপামশর বাহসন্দারা তামদর যাবতীয় আবজথন কষ্ট 
কমর দূমর হনময় ফেমল না,  হলমতই ফঢমল ফদয়। ঢাকা হমউহনহসপযাহলহট তামত হকিু 
মমন কমর না। সম্ভবত তামদর খাতায়  হলহটর নাম ফনই। নাম না থাকাটাও আশ্চমযথর 
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হকিু না। কারণ  হলটার আসমলই ফকান নাম ফনই। ফকান একহদন এই  হলমত হবখযাত 
ফকউ জোমব, তখন িয়মতা নাম িমব। কুখযাতমদর  হলর নাম িমল অবহশয এখনই এই 
 হলর নাম রাখা যায় – “কানা কুদু্দস ফলন”। কানা কুদু্দস কাওরান বাজার এলাকার 
ত্রাস। মানুষ-খুনমক ফস ফমাটামুহট একটা আমটথর পযথাময় হনময় এমসমি। তার সমে আমার 
ফমাটামুহট ভাব আমি। হদমনর ফবলা ফস ফবেল ফমাটর নামম ফমাটর পাটথমসর ফদাকামন 
বমস থামক। ফস অহত হবনয়ী, আচার-বযবিার বড়ই মধুর। ফদখা িমলই ফস আমামক 
প্রায় ফজার কমর চা, ফমা লাই পমরাটা খাওয়ায়।  
     হলটা আমার খুব হপ্রয়, কারণ এই  হলমত হরকশা ঢুকমত পামর না। এখামন সব 
সময়ই িরতাল। হশশুরা প্রায়ই ইমটর স্টাপ বাহনময় হক্রমকট ফখমল। এখামন এমলই 
আহম আগ্রি হনময় তামদর ফখলা ফদহখ। একবার আহম তামদর আপায়ার হিমসমবও কাজ 
কমরহি। পেপাতদুষ্ট আপায়াহরাং-এ একটা ফরকিথ ফসবার কমরহিলাম। ফবাল্ড আউট 
িময় ফ মি, ইমটর স্টাপ বমলর ধাক্কায় উমড় চমল ফ মি। হদমক। আহম তখন কহিন 
মুমখ বমলহি – ফনা বল িময়মি, আউট িয়হন। হশশু বযাটসমযামনর ফচামখ  ভীর আনন্দ। 
হেল্ডাররা ফচোঁচামমহচ করমি। আহম হদময়হি ধমক – ফতামরা ফবহশ জান ? আহম ঢাকা 
লীম র আপায়ার। আমার ফচামখর সামমন ফনা বল কমর পার িময় যামব, তা িমব না। 
স্টাটথ দয ফ ম। ফনা িাাংহক পাাংহক ।  
    এরা আমার হুকুম ফমমন হনময়মি। বয়স্ক একজন মানুষ তামদর ফখলার সমে ফযা  
হদময়মি – এমতই তারা আনহন্দত। বয়স্ক মানুষমদর ভুল-ত্রুহট েমাসুন্দরমচামখ ফদখমত 
িয়। হশশুরা জামন বয়স্ক মানুষরা ভুল কমর, ফজমনশুমন ভুল কমর। হশশুরাই শুধু 
ফজমনশুমন ফকান ভুল কমর না।  
    আস র সামিবমক তার বাসায় পাওয়া ফ ল না। দরজায় ফমাটা তালা িুলমি। 
এরকম িবার কথা না। আস র সামিব রুহটন-বাধা জীবনযাপন কমরন। নটার আম ই 
হজহপওমত চমল যান। ফেমরন সেযায়। রান্নাবান্না কমর খাওয়া-দাওয়া ফশষ কমরন। ঘর 
ফথমক ফবর িন না।  ত আিামরা বিমর এই রুহটমনর বযহতক্রম িয়হন। তার হনমজর 
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ফকান সাংসার ফনই। জীবমনর একটা পযথাময় িয়ত হবময় কমর সাংসার করার কথা 
ফভমবমিন। এখন ভামবন না। ভাবার কথাও না। এখন িয়ত মৃতুযর কথা ভামবন। 
একহদন মৃতুয িমব, ফযমিতু সৎ জীবনযাপন কমরমিন, ফসমিতু মৃতুযর পর ফবমিশত-
নহসব িমবন। ফসখামন সুমখর সাংসার পাতমবন। এই জীবমন যা করা িয়হন, পমরর 
জীবমন তা করা িমব।  
    ভদ্রমলাক ফয অহত সৎভামব জীবনযাপন কমরমিন তা সহতয। হচহি হলমখ সামানয যা 
ফরাজ ার কমরমিন – তার হসাংিভা  ফদমশ পাহিময়মিন। একমবলা খাওয়া অভযাস 
কমরমিন। এমত নাহক স্বাস্থয ভাল থামক। স্বাস্থয ভাল থাকুক বা না থাকুক, খরচ অবশযই 
বাোঁমচ। হতহন খরচ বাোঁহচময়মিন। খরচ বাোঁহচময়মিন বমলই ফিাট ভাইমবানমদর পড়ামশানা 
করামত ফপমরমিন। তারা আজ প্রহতহষ্ঠত।  
    এক ভাই সরকারী িাক্তার। কুহড়গ্রাম সরকারী িাসপাতামলর ফমহিমকল অহেসার। 
অনয ভাই এক কমলমজ ইহতিামসর অধযাপক। ফিাট ভাইরা এখন বড় ভাইময়র ফপশা 
হনময় লজ্জা ফবাধ কমর। তামদর খুব ইচ্ছা বড়ভাই ফদমশর বাহড়মত হ ময় স্থায়ী ফিান। 
ফদমশর বাহড় ভাইরা হমমল হিকিাক কমরমি। পুকুর কাহটময় মাি ফিমড়মি। জহমজমাও 
হকিু ফকন িময়মি। আস র সামিব হনমজও চান গ্রামমর বাহড়মত হ ময় থাকমত। তার 
বয়স িময়মি – শরীর নষ্ট িময়মি, খুবই ক্লাে ফবাধ কমরন। বড় ধরমনর অসুখ-হবসুখও 
িময়মি িয়ত। িাক্তার ফদখান না বমল অসুখ ধরা পমড়হন। শরীমরর এই অবস্থায় গ্রামমর 
বাহড়মত থাকাটা আস র সামিমবর জমনয আনমন্দর বযাপার িবার কথা। ভাইমবানরা 
তামক যমথষ্ট পহরমাণ েো কমর। এই মানুষহট তামদর বড় করার জমনয হবময়-হটময় 
কমরনহন – সারাজীবন অমানুহষক পহরেম কমরমিন, এই সতয তারা সব সময় স্বীকার 
কমর।  
    আহল আস র ফদমশ ফযমত পারমিন না। হবহচত্র এক িামমলায় হতহন ফেোঁমস ফ মিন। 
িামমলাটা িময়মি সাত বৎসর আম । হদন-তাহরখ মমন ফনই তমব বৃিেহতবার হিল 
এটা তার মমন আমি। হতহন তার হনমজর জায় ায় টুলবে হনময় বমস আমিন, লুহে ও 
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েতুয়া পরা এক ফলাক এমস সামমন উবু িময় বসল। ফস হকিু টাকা মহনঅিথার করমত 
চায়। টাকার পহরমাণ সাত িাজার এক টাকা। ফলাকহট প্রায় অেষ্ট স্বমর হবড় হবড় 
কমর বলল, অমনক কষ্ট কইরা টযাকাগুলান জমাইহি ভাইসাব — পহরবারমর পািামু 
টাকা ফকমমন পািায় জাহন না। আপমন বযবস্থা কইরা ফদন।আপমনর পাময় ধহর।  
    বমল সহতয সহতয ফস তাোঁর পা ফচমপ ধরল। আস র সামিব আোঁতমক উমিবলমলন, 
কমরন হক, কমরন হক!  
    ‘ রীব মানুষ ভাইসব, ফটকাগুলান সম্বল। বড় কষ্ট কইরা জমাইহি, ফকমমন পািামু 
জাহন না।’ 
    ‘আপনার নাম হক?’ 
    ‘মনসুর।’ 
    ‘মনসুর, বযবস্থা কমর হদহচ্ছ। ফকান সমসযা না। হিকমত নাম-হিকানা বমলন। কার 
নামম পািামবন?’ 
    ‘পহরবামরর নামম।’ 
    ‘পহরবামরর নাম হক?’ 
    ‘জহুরা খাতুন।’ 
    ‘গ্রাম, ফপাস্টাহপস সব বমলন . . . । আচ্ছা দাোঁড়ান, মহনঅিথার েরম আম  হনময় 
আহস।’ 
    মহনঅিথার েরম আনমত হ ময় ফদখা ফ ল বৃিেহতবার িাে অহেস। সব বে িময় 
ফ মি। শহনবামরর আম  মহনঅিথার করা যামব না। আস র সামিব বলমলন, ভাই, 
আপহন শহনবার সকল দশটার মমধয চমল আসমবন। আহম মহনঅিথার কমর ফদব। ফকান 
টাকা লা মব না। হবনা টাকায় করব। চা খামবন ? চা খান।  
    ফলাকটা চা ফখল। তার মমন িয় হকিু সমসযা আমি। চা ফখমত ফখমত হকিুেণ 
কাোঁদল। চমল যাবার সময় আস র সামিবমক অবাক কমর হদময় বলল, ভাইজান, সামথ 
হনয়া যাব না। আমার অসুহবধা আমি। আপমনর কামি থাউক। আহম শহনবামর আসমু।  
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আস র সামিব হবহমত িময় বলমলন, আমার কামি টাকা ফরমখ যামবন ? এতগুমলা 
টাকা?  
    ফলাকটা আম র মত অেষ্ট  লায় হবড় হবড় কমর বলল, হজ্ব ভাইজান। ফকান উপায় 
নাই।  রীমবর বহুত কমষ্টর টাকা। আপমনর িামত হদয়া ফ লাম ভাইজান — আহম 
শহনবামর আসমু।  
    ফলাকহট আর আমসহন। আস র সামিব সাত বৎসর টাকা হনময় অমপো করমিন। 
ফলাকটা আসমি না বমল হতহন দায়মুক্ত িময় ফদমশর বাহড়মত ফযমত পারমিন না। সপূণথ 
অকারমণ হতহন অমনযর সমসযায় জহড়ময় পমড়মিন। হকিু হকিু মানুষ থামক যামদর 
হনমজমদর ফতমন ফকান সমসযা থামক না। তারা হনমজর সমে সপকথহবিীন অদু্ভত সব 
সমসযায় জহড়ময় পমড়। হনমজমক হকিুমতই অমনযর সমসযা ফথমক মুক্ত করমত পামর না। 
িাজার ফচষ্টা কমরও না। 
    আস র সামিমবর ঘর ফদাতলায়। একতলায় দহজথর একটা ফদাকান – দহজথর নাম 
বদরুল হময়া। বদরুল হময়া পহরবার হনময় ফদাতলায় থামকন। হতহন তার একটা ঘর 
সাবমলট হদময়মিন আহল আস রমক। রাত আড়াইটা বামজ – এই সমময় হক-না বুিমত 
পারহি না। বদরুল হময়া অবহশয এহম্নমত খুব মাইহিয়ার ধরমনর ফলাক। বয়স পিামশর 
উপমর। ফিাটখাট িাহসখুহশ মানুষ। মাথায় টুহপ পমর অনবরত ঘটাাং ঘটাাং কমর পা-
ফমহশন চালান। বদরুল হময়ার হবমশষত্ব িমচ্ছ, ফমময়মদর োউজ িাড়া অনয হকিু বানামত 
পামরন না। হকাংবা পারমলও বানান না। োউজ মমন িয় হতহন ভাল বানান। তার 
ফদাকামন ফমময়মদর হভড় ফলম ই থামক। ফমময়রাও তামক খুব পিন্দ কমর। তামক বদরুল 
চাচা না ফিমক নূর চাচা িামক। কারণ বদরুল হময়ার ফচিারা ফদখমত অমনকটা 
আসাদুজ্জামান নূমরর মত।  
    আহম বদরুল হময়ার ঘমরর দরজায় ধাক্কা হদময় িাকলাম – নূর চাচা আমিন না-
হক? সমে সমে দরজা খুমল বদরুল হময়া ফবর িময় এমলন। মমন িয় ফজম ই হিমলন। 
 ভীর রামত ফিমক ফতালার জমনয তামক ফমামটই হবরক্ত মমন িল না। বরাং মমন িল 
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হতহন আমামক ফদমখ  ভীর আনন্দ ফপময়মিন। ফমময়মদর োউমজর কাহর ররা িয়ত 
আনন্দময় ভুবমন বাস কমরন। হতহন িাহসমুমখ বলমলন, বযাপার হক হিমু ভাই? 
    ‘আস র সামিমবর ফখাোঁমজ এমসহিলাম। ঘর তালাবে। খবর জামনন হকিু?’ 
    ‘হজ্ব না, হকিুই জাহন না। আজ ফদাকান বে কমরহি বারটার সময়। তখমনা ফদহখ 
আমসন নাই। এ রকম কখমনা িয় না। উহন সেযার সময় চমল আমসন। আহম হনমজও 
হচোযুক্ত। ফদমশর অবস্থা ভাল না। আবার হদময়মি িরতাল।’ 
    ‘বারটার সময় ফদাকান বে কমরমিন, আপনার কামজর চাপ মমন িয় খুব ফবহশ।’ 
বদরুল হময়া আনমন্দ ফিমস ফেমল বলমলন, সবই আল্লাির ইচ্ছা। বযবসা মাশাল্লাি ভাল 
িমচ্ছ। আমন্দালন-টামন্দালমনর সময় ফমময়মিমলরা কাপড় ফবহশ বানায় ।  
    ‘কাপড় না, োউজ মমন িয় ফবহশ বানায়।’ 
বদরুল হময়া আবামরা হমহষ্ট কমর িাসমলন। আহম বললাম, আচ্ছা নুর চাচা, আপনার    
এই অিমলর সব ফমময়মদর বুমকর মাপ আপহন জামনন, তাই না?  
    ‘এইটা জানমতই িয় – মাপ লাম ।’ 
    ‘এই অিমলর সবমচ হবশালবো তরুণীর নাম হক ?’ 
বদরুল হময়া আবামরা হবনীত ভহেমত িাসমলন। হকিু বলমলন না।  লা খাকাহর হদময় 
িাহস বে করমলন। আহম বললাম, প্রমেশনাল এহথে। নাম বলমবন না। খুব ভাল। 
নূর চাচা, যাই? 
    ‘আস র ভাইমক হকিু বলমত িমব?’ 
    ‘হজ্ব না, হকিু বলমত িমব না।’ 
    ‘একটু সাবধামন যামবন হিমু ভাই। সময় খারাপ —  ত রাত হতনটার হদমক একটা 
মািথার িময়মি। কানা কুদু্দমসর কাজ। মাথা ফকমট হনময় ফ মি। শুধু বহি ফেমল ফ মি।’ 
    ‘কানা কুদু্দস আমামক ফবাধিয় মািথার করমব না। যাই, ফকমন? এত রামত ঘুম 
ভাোলাম – হকিু মমন করমবন না।’ 
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    ‘হজ্ব না, এটা ফকান বযাপার না। ফজম ই হিলাম, তািাজু্জমদর নামাজ পড়হিলাম। 
সময় ফতা ভাই িময় এমসমি — আল্লািপামকর সামমন দাোঁড়াব – হক বলব এই হনময় 
হচোযুক্ত থাহক। তািাজু্জমদরনামাজ পমড় ওনার দরবামর কান্নাকাহট কহর।’ 
 
     হলমত ফনমম ফদহখ, কুকুরটা আমার জমনয অমপো করমি। আমামক ফদমখ  ম্ভীর 
ভহেমত উমি দাোঁড়াল। ফস আমামক হনময় এমসমি, কামজই হনময় যাবার দাহয়ত্বও ফবাধ 
করমি। আহম কুকুরটামক বললাম, চল যাই। যার ফখাোঁমজ এমসহিলাম তামক পাওয়া ফ ল 
না।  
    ফস হচহেত ভহেমত মাথা নাড়ল। আহম িোঁটহি, ফস আসমি আমার ফপিমন ফপিমন – 
তার সমে কথা বলমত সমসযা িমচ্ছ। বার বার মাথা ঘুহরময় ফপিমন তাকামত িমচ্ছ।  
    ‘আস র সামিমবর জমনয খুব হচো িমচ্ছ, হক কহর বল ফতা?’ 
(কুকুরটা মাথা নাড়ল। আমার হচো মমন িয় তামকও েশথ কমরমি।)  
    ‘আমার হক ধারণা জাহনস? আমার ধারণা হতহনও আমার মত পুহলমশর িামত ধরা 
ফখময়মিন। হজমরা পময়ন্ট জায় াটা িমচ্ছ  ণ্ডম ামলর আখড়া। ফবর িময়মি আর পুহলশ 
ধমরমি। নাহভর এক ইহি উপমর ফরালামরর খুোঁতা ফখময় পুহলশ িাজমত িাতপা এহলময় 
মমন িয় পমড় আমিন। ফতার হক মমন িয়?’ 
    (ফঘউমঘউ উ উ উ। কুকুমরর ভাষায় এই শমব্দর হক মামন ফক বলমব।)  
    ‘আমার ইনটুইশান বলমি রমনা থানায় ফ মল আস র সামিমবর ফখাোঁজ পাব। তমব 
ফযমত ভয় লা মি। প্রথমবার ভা যগুমণ িাড়া ফপময়হি, আবার পাব হক-না ফক জামন। 
অমনযর বযাপামর আমার ইনটুইশান কাজ কমর। হনমজর বযাপামর কাজ কমর না। এই 
িমচ্ছ সমসযা – বুিহল?’ 
    কুকুরটা আমামক বড় রাস্তা পযথে এহ ময় হদল। আহম তার  াময় িাত হদময়আদর 
করলাম। বললাম, আজ যাই, পমর একহদন ফতার জমনয খাবার হনময় আসব। কাবাব 
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িাউমজর ভাল কাবাব। হশক কাবাব আর নান রুহট। তুই ভাল থাহকস। ফখাড়া পা হনময় 
এত িাোঁটািাোঁহট কহরস না। পা-টার ফরস্ট দরকার। 
    আহম রওনা হদময়হি রমনা থানার হদমক। কুকুরটা মূহতথর মত দাোঁহড়ময় আমি। 
আমামক যতেণ ফদখা যামব ততেণই ফস দাোঁহড়ময় থাকমব। 
    ফযমত ফযমত মাহরয়ার কথা হক ভাবব ? অে করা সুইচ অন কমর ফদব? একটা 
ইন্টামরহস্টাং হচহি ফমময়টা হলমখহিল। সাাংমকহতক ভাষার হচহি। হকিুমতই তার অথথ ফবর 
করমত পাহর না। হদমনর পর হদন কা জটা ফচামখর সামমন ফমমল ধমর বমস থাহক। 
ফশমষ এমন িল অেরগুহল মাথায় ফ োঁমথ ফ ল। মহস্তমকর হনউমরান একটা ফেশাল 
োইল খুমল ফসই োইমল হচহি জমা কমর রাখল। োইল খুমল হচহিটা হক ফদখব ? ফদখা 
ফযমত পামর। 
 

EFBS UNV WIBJ,  
TPNFUUOH WFSZ TUSBOHF IBT  
IBQQFOE UP NF. J BN JO  
MPWF XJUI ZPV. QMFBTF IPME  
NF JO ZPVS BSNT. 
NBSJB 
 

    এই সাাংমকহতক হচহির পামিাোর কমর আমার েুপামতা ভাই বাদল। তার সময় 
লাম  হতন হমহনমটর মত। ঐ প্রসমে ভাবমত ইচ্ছা করমি না। আহম মাথার সব কটা 
সুইচ অে কমর হদলাম।  
    প্রচণ্ড হখমদ ফলম মি। দুপুমর হক হকিু ফখময়হি? না, দুপুমর খাওয়া িয়হন। খাওয়া-
দাওয়ার বযাপারটা আমার এখন অহনহশ্চত িময় পড়মি। টাকা পয়সার খুব সমসযা যামচ্ছ। 
বড় েুপা (বাদমলর বাবা) আম  প্রহত মামস এক িাজার টাকা হদমতন। এই শমতথ হদমতন 
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ফয, আহম বাদমলর সমে ফদখা করব না। আমার প্রচণ্ড রকম দূহষত সমম্মািনী েমতা 
ফথমক বাদল রো পামব। আহম শতথ ফমমন দূমর দূমর আহি। মাস ফশমষ েুপার অহেস 
ফথমক টাকা হনময় আহস।  ত দুমাস িল েুপ টাকা ফদয়া বে কমরমিন। ফশষবার টাকা 
আনমত ফ লাম, েুপা হচহবময় হচহবময় বলমলন — মাই হিয়ার ইয়াাং মযান, তুহম হভো 
কমর জীহবকা হনবথাি করি, কাজটা হক ভাল িমচ্ছ ?  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, এই ফদমশর শতকরা হত্রশ ভা  ফলাক হভো 
কমর জীবনযাপন করমি। কামজই আহম খারাপ হকিু ফদখহি না!  
    ‘ফতামার শরীর ভাল, স্বাস্থয ভাল, পড়ামশানা কমরি – তুহম যহদ হভো কমরমবড়াও, 
ফসটা ফদমশর জনয খারাপ।’ 
    ‘অথথাৎ আপহন আমামক মানথহল অযালাউন্স ফদমবন না।’ 
    েুপা হবহমত িময় বলমলন – ‘কময়ক মাস ফতামামক টাকা হদময়হি ওহম্ন ফতামার 
ধারণা িময় ফ মি টাকাটা ফতামার প্রাপয? এটা ফতা খুবই আশ্চমযথর বযাপার। মাই হিয়ার 
ইয়াাং মযান, টাকা কষ্ট কমর ফরাজ ার করমত িয়। একজন মাহট-কাটা েহমক সকাল 
ফথমক সেযা পযথে মাহট ফকমট কত পায় জান? মাত্র সত্তর টাকা। তুহম হক মাহট কাটি?’ 
    ‘হজ্ব না।’  
    ‘তািমল?’ 
    ‘তািমল আর হক ?চা হদমত বমলন। চা ফখময় হবমদয় িময় যাই।’ 
    ‘িযাোঁ, চা খাও। চা ফখময় হবমদয় িও।’ 
    ‘বাদমলর সমে অমনক হদন ফদখা িয় না। ও আমি ফকমন? ওর সমে ফদখা করমত 
যাব। কখন ফ মল ওমক পাওয়া যায় ?’ 
    েুপা উচামের িাহস িাসমলন। আহম তার দুই দো িাহসমত হবভ্রাে িময় ফ লাম।  
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ েুপা।’ 
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    ‘আমার বাহড়মত আসার বযাপামর ফতামার উপর ফয হনমষধাজ্ঞা হিল তা এখন তুমল 
ফনয়া িল – তুহম যখন ইচ্ছা আসমত পার।’ 
    আহম হবহমত িময় বললাম, বাদল হক ফদমশ ফনই?  
    েুপা আবামরা তার হবখযাত িাহস ফিমস বলমলন – না। তামক ফদমশর বাইমর পড়মত 
পাহিময়হি। ফতামার িাত ফথমক ওমক বাোঁচামনার একটাই পথ হিল। 
    ‘ভাল কমরমিন।’ 
    ‘ভাল কমরহি ফতা বমটই। এখন চা খাও — চা ফখময় পমথ পমথ ঘুমর ফবড়াও।’ 
    ‘চাময়র সমে িালকা িযাকস হক পাওয়া যামব েুপা?’ 
    ‘ফনা িযাকস। চা ফয ফখমত হদহচ্ছ – এটাই হক যমথষ্ট না?’ 
    ‘যমথষ্ট ফতা বমটই।’  
    আহম েুপার অহেস ফথমক চা ফখময় চমল এমসহি। আমার বাধা ফরাজ ার বে। 
তামত খুব ফয ঘাবমড় ফ হি তা না। বাাংলামদশ হভোবৃহত্তর ফদশ। এই ফদমশ হভোবৃহত্তমক 
মহিমাহন্বত করা িময়মি। এখামন হভো কমর ফবোঁমচ থাকা খুব কহিন িবার কথা না। 
এখন অবহশয কহিন বমল মমন িমচ্ছ। হখমদয় অহস্থর ফবাধ করহি। 
    ফভারমবলা িাোঁটমত িাোঁটমত মাহরয়ামদর বাহড়মত উপহস্থত িমল তাোঁরা সকামলর নাশতা 
অবশযই খাওয়ামব। ইাংহলশ ফব্রকোস্ট — প্রথমম আধা গ্রাস কমলার রস। হখমদটামক 
চনমমন করার জনয হভটাহমন-হস সমৃে কমলার রমসর ফকান তুলনা ফনই। তারপর হক? 
তারপর অমনক হকিু আমি। সব ফটহবমল সাজামনা। যা ইচ্ছা তুমল নাও। 
 

১। পাউরুহটর িাইস  
(পামশই মাখমনর বাহটমত মাখন। মাখন-কাটা িুহর। মারমামলমির 

ফবাতল। অমনমক পাউরুহটর িাইমস পুরু কমর মাখন হদময়, তাোঁর উপর িালকা 
মারমামলি িহড়ময় ফদন।) 
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২। হিম হসে  
(িাে বময়লি। হিম হসমের সমে আমি ফ ালমহরমচর খুোঁড়া ও লবণ। 

হিম ভােমতই ফভতর ফথমক  রম ভাপ উিমব – িলমদ কুসুম  হড়ময় পড়মত 
শুরু করমব – তখন তার উপর হিহটময় হদমত িমব ফ ালমহরচ ও লবণ।) 

 
       ৩। ফ াশত ভাজা  

(ইাংমরহজ নামটা ফযন হক? সমসজ ? োময়ি সমসজ ? আগুন- রম সমসজ। 
খাবার হনয়ম িল একটুকরা ফ াশত ভাজা, এক চুমুক েযাক কহে . . তাড়াহুড়া হকিু 
ফনই। োোঁমক োোঁমক খবমরর কা জ পড়া ফযমত পামর। সব পড়ার দরকার ফনই, শুধু 
ফিি লাইন . . .) 

 
    আচ্ছা, এইসব হক? আহম হক পা ল-টা ল িময় যাহচ্ছ। আহম না একজন মিাপুরুষ 
টাইপ মানুষ? খামদযর মত অহত সু্থল একটা বযাপার আমামক অহভভূত কমর রাখমব, তা 
হক কমর িয় ? 
 

 
###  
    ‘হিমরাস ওময়লকাম’ বমল একহট বাকয আমি। মিান বীর যুে জময়র পর ফদমশ 
হেরমল যা িয় – আনন্দ-উল্লাস, আতশবাহজ ফপাড়ামনা,  ণসেীত। থানায় পা ফদয়ামাত্র 
হিমরাস ওময়লকাম বাকযহট আমার মাথায় এল। আমামক হনময় চি-চচ পমড় ফ ল। ফসহির 
ফসপাই একটা হবকট হচৎকার হদল – ‘আমর হিমু ভাইয়া।’আহম ফ লাম িকচহকময়। 
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থানার সবাই িুমট এমলন। ফসমকন্ড অহেসার এক াল ফিমস বলমলন, ‘সযার, ফকমন 
আমিন?’ওহস সামিব আমামক িাত ধমর বসামত বসামত বলমলন, ভাই সামিব, আরাম 
কমর বসুন ফতা। আপহন আমামদর যা দুহশ্চোয় ফেমলহিমলন। কাওরান বাজামর ফযখামন 
আপনামক নাহমময় হদময়মি ফসখামন দুবার জীপ পাহিময়হি আপনার ফখাোঁমজ। 
আহম িতভম্ব িময় বললাম, বযাপার হক ? 
    ‘বযাপারটা ফয হক ফস ফতা আপহন বলমবন। আপহন ফয এরকম গুরুত্বপূণথ মানুষ তা 
ফতা বুহিহন। মানুমষর কপামল ফতা ফলখা থামক না ফস ফক। ফলখা থাকমল পুহলমশর 
জমনয ভাল িত। কপামলর ফলখা ফদমখ িাজমত ঢুকাতাম, ফলখা ফদমখ চাকহে খাইময় 
সযালুট কমর বাসায় ফপৌঁমি হদতাম।’ 
    ‘ভাই, আহম অহত ন ণয এক হিমু।’ 
    ‘আপহন ন ণয িমল আমামদর এই অবস্থা!’ 
    ‘হক অবস্থা ?’ 
    ‘এমকবামর ফবড়ামিড়া অবস্থা। দাোঁড়ান সব বলহি। ভাই সামিব, চা খামবন — ঐ 
আকবর, হিমু ভাইয়ামর চা ফদ। তারপর ভাইসামিব ফশামনন হক বযাপার। আপনামক ফতা 
ফিমড় হদলাম, তারপরই মাহরয়া নামমর একহট ফমময় ফটহলমোন করল — আপনার সমে 
কথা বলমত চায়। আহম যতই বহল ফিমড় হদময়হি ততই ফচমপ ধমর। আমার কথা হবশ্বাস 
কমর না, রা  কমর ফটহলমোন ফরমখ হদলাম, তারপর শুরু িল  জব।’ 
    ‘হক  জব ?’ 
    ‘এমকর পর এক ফটহলমোন আসা শুরু িল, হিআইহজ, এআইহজ, সবমশমষ আইহজ 
সামিব হনমজ। আহম সযারমদর বললাম – আপনামক ফিমড় হদময়হি। তাোঁরাহবশ্বাস 
করমলন। তারপর ফটহলমোন করমলন ফিাম হমহনস্টার। রাত তখন হতনটা দশ। মন্ত্রীরা 
ফতা সিমজ হকিু ফবামিন না। যতই বহল, সযার, ওনামক ফিমড় হদময়হি — মন্ত্রী বমলন, 
ফদহখ লাইমন হদন, কথা বহল। আমর, যামক ফিমড় হদময়হি তামক লাইমন ফদব হকভামব? 
আহম হক যাদুকর জুময়ল আইচ ?’ 
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উহন বলমলন, হিমু সামিবমক ফযখান ফথমক পামরন খুোঁমজ আমনন।  
    ‘আমার কলমজ ফ ল শুহকময়। িামটথ ড্রপ হবট শুরু িল। এখন আপনামক ফদমখ 
কহলজায় পাহন এমসমি। িাটথও নরমাল িময়মি। ভাইয়া, আপহন ফয এমন তামলবর 
বযহক্ত ফসটা বুিমত পাহরহন। হনজগুমণ েমা কমর হদন। পাময়র ধুলাও হকিু হদময় ফদমবন, 
ফবাতমল ভমর থানার োইল কযাহবমনমট ফরমখ ফদব। এখন হিমু ভাইয়া, আপহন 
ফটহলমোনটা িামত হনন। যামদর নাম বললাম এক এক কমর তামদর সবাইমক ফটহলমোন 
কমর জানান ফয আপহন আমিন। আপনার মধুর কণ্ঠস্বর শুহনময় ওোঁমদর শাে করুন। 
ওনারা বড়ই অশাে।’ 
    ‘এমদর কাউমকই আহম হচহন না।’ 
    ‘আপহন এোঁমদর ফচমনন না আর এোঁরা আমার জান পাহন কমর ফদমব, তা ফতা িমব 
না ভাইয়া। নাচমত ফনমমমিন, এখন আর ফঘামটা হদমত পারমবন না। আপহন মাহরয়ামক 
ফটহলমোন করুন। তার কাি ফথমক নাবার হনময় অনযমদর ফটহলমোমন ধরুন।’ 
আকবর চা হনময় এমসমি। ওহস সামিব আকবমরর কাি ফথমক চাময়র কাপ হনময় আমার 
সামমন রাখমলন। আকবমরর হদমক আগুন-মচামখ তাহকময় বলমলন, ‘িারামজাদা, এক 
কাপ চা আনমত এতেণ লাম ?’ বমলই আচমকা এক চড় বসামলন। আকবর উমে 
পমড় ফ ল। আবার স্বাভাহবকভামব উমি দাোঁহড়ময় চমল ফ ল। ফযন হকিুই িয়হন।  
ওহস সামিব ফটহলমোন ফসট আমার হদমক এহ ময় হদময় বলমলন, নাম্বার বলুন আহম 
িায়াল কমর হদহচ্ছ। িায়াল করমত আপনার কষ্ট িমব। আপনামক কষ্ট হদমত চাই না। 
    ‘নাম্বার িমচ্ছ আট-আহম-তুহম-আহম-তুহম-আমরা। এর মামন ৮ ১২ ১২৩।’ 
    ‘ভাই, আপনার কাণ্ডকারখানা হকিুই বুিমত পারহি না। বুিমত চাহচ্ছও না। আপহন 
হনমজই ফটহলমোন করুন। বুিমলন হিমু ভাইয়া, আহম প্রহতজ্ঞা কমরহি যতহদন পুহলমশ 
চাকহর করব ততহদন িলুদ পাঞ্জাহব পরা কাউমক ধরব না। মািথার ফকইমসর আসামী 
িমলও না।’ 
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    মাহরয়া ফজম ই হিল। আহম তামক জানালাম ফয আমামক হনময় দুহশ্চোর কারণ 
ফনই। আহম িাড়া ফপময়হি এবাং ভাল আহি। 
    মাহরয়া বলল, আপনামক হনময় দুহশ্চো করহি ফক বলল ? আপনামক হনময় দুহশ্চো 
করহি না। অকারমণ দুহশ্চোগ্রস্ত িবার ফমময় আহম না। বাবা দুহশ্চোকরমিন। আমার 
কাি ফথমক আপনার ফগ্রেতামরর কথা শুমন হতহন অহস্থর িময় পড়মলন। তারপর শুরু 
করমলন ফটহলমোন। 
    ‘আসাদুল্লাি সামিব ফকমন আমিন?’ 
    ‘ভাল আমিন। ফটহলমোন রাহখ?’ 
    ‘তুই ফরম  আহিস ফকন?’ 
    ‘আপনামক অসাংখযবার বমলহি - তুই তুই করমবন না।’ 
    ‘আচ্ছা, করব না। তুহম এত রাত পযথে ফজম  আি ফকন?’ 
    ‘হিমু ভাই, আপহন অকারমণ কথা বলমিন?’  
    ‘ফতামার বাবা হক ফজম  আমিন?’ 
    ‘িযাোঁ, ফজম  আমিন। বাবা রামত ঘুমুমত পামরন না। আপহন হক বাবার সমে কথা 
বলমবন ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘বাবা আপনার সমে কথা বলার জমনয এত বযস্ত, আপহন তার সমে সামানয কথা 
বলমতও আগ্রিী না?’ 
    ‘মহরয়ম, বযাপারটা িল হক . . .’ 
    ‘মহরয়ম বলমিন ফকন ?আমার নাম হক মহরয়ম , , , ?’ 
    ‘ভুল িময় ফ মি।’ 
    ‘ভুল ফতা িময়মিই। আপহন এমকর পর এক ভুল করমবন – তারপর ফসই ভুলটা 
শুে হিমসমব ফদখাবার একবার ফচষ্টা করমবন। ফসটা হক হিক ?’ 
    ‘হক ভুল করলাম?’ 
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    ‘যখন আপনামক আমামদর খুব ফবহশ প্রময়াজন িময়হিল তখন আপহন হিক করমলন 
– আমামদর বাসায় আর আসমবন না। বাবা আপনামক এত পিন্দ কমরন — হতহন 
অসুস্থ িময় পমড় আমিন। আপনার কথা বমলন – হকন্তু আপনার ফখাোঁজ ফনই। যামত 
আমরা আপনার ফখাজ না পাই তার জমনয আম র হিকানা পযথে পামে ফেলমলন।’  
‘মাহরয়া, ফতামামদর িাত ফথমক বাোঁচার জমনয হিকানা পাোইহন। আমার অভযাস িমচ্ছ 
দুহদন পর পর জায় া বদল করা। মানুষ  ামির মত, এক জায় ায় হকিু হদন থাকমলই 
হশকড়  হজময় যায়। আহম চাই না আমার হশকড়  জাক।’ 
    ‘হিমু ভাই, িাত ফজাড় কমর আপনামক একটা অনুমরাধ করহি, দয়া কমর আমার 
সমে হেলসহে করার ফচষ্টা করমবন না। আপহন আমামদর বাসায় আসা বে কমরহিমলন, 
কারণ আহম আপনামক একটা হচহি হদময়হিলাম। তখন আমার বয়স হিল কম। পমনমরা 
বির। পমনমরা বিমরর একহট হকমশার ফতা ভুল করমবই। আহমও কমরহি।’ 
    ‘ভুল বলি ফকন? তখন যা কমরহিমল িয়ত হিকই কমরহিমল। এখন ভুল মমন 
িমচ্ছ। আহম জানতাম একহদন ফতামার এ রকম মমন িমব . . .’ 
    ‘জানমতন বমলই আমার হচহির জবাব ফদনহন?’  
    ‘মাহরয়া, ফতামামক বমলহি – হচহির পামিাোর আহম করমত পাহরহন।’ 
‘আবার হমথযা বলমিন?’ 
    ‘পুমরাপুহর হমথযা না। পিাশ ভা  হমথযা। আহম আবার একশ ভা  হমথযা বলমত 
পাহর না। সব সময় হমথযার সমে সহতয হমহশময় হদ।’  
‘আহম হকিুই বুিমত পারহি না, হমথযা কতটুকু আর সহতয কতটুকু?’ 
    ‘আহম পামিাোর করমত পাহরহন এটা সহতয, তমব বাদল ফপমরমি।’ 
    ‘বাদল ফক ?’ 
    ‘আমার েুপামতা ভাই। আমার মিাভক্ত। আমার হশষয বলা ফযমত পামর।’ 
    ‘আপহন আমার হচহি দুহনয়ার সবাইমক ফদহখময় ফবহড়ময়মিন?’ 
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    ‘সবাই না, শুধু বাদলমক হদময়হিলাম। ফস সমে সমে অথথ ফবর কমর ফেলল – তখন 
আর হচহিটা পড়মত আমার ইচ্ছা করল না। কামজই অথথ ফবর করার পমরও আহম হচহি 
পহড়হন।’ 
    ‘আপহন হচহি পমড়নহন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘হক হলমখহিলাম জানমত আগ্রি িয়হন?’ 
    ‘আগ্রি চাপা হদময়হি।’ 
    ‘ফকন ?’ 
    ‘কারণটা িল . . . ’ 
    ‘থাক, কারণ শুনমত চাই না।’ 
    মাহরয়া িিাৎ কমর বলল, এখন আমার ঘুম পামচ্ছ, আহম ফটহলমোন রাখলাম। ভাল 
কথা, আপনার হিকানা বলুন। হলমখ ফনই। আর শুনুন, মা আপনামক িাত ফদখামত চান। 
একহদন এমস মার িাতটা ফদমখ হদন। 
    আহম হিকানা বললাম। ফস ফটহলমোন রাখল। আহম ওহস সামিমবর হদমক তাহকময় 
িাসলাম। হতহন িাসমলন না। ভুরু কুোঁচমক তাহকময় রইমলন। আহম বললাম, আপনার 
দুহশ্চস্তা করার ফকান কারণ ফনই। ভাল কথা, আপনামদর িাজমত আহল আস র বমল 
হক ফকউ আমি ? ফবচারার ফকান ফখাোঁজ পাওয়া যামচ্ছ না।  
    ওহস সামিব ফসমকন্ড অহেসামরর হদমক তাহকময় বলমলন, হিমু ভাইয়ামক িাজমত 
হনময় যান। উহন হনমজ ফদখুন। আস র-োস র যামকই পান হনময় বাহড় চমল যান। 
আস র সামিব িাজমত হিমলন। মমন িল নাহভর এক ইহি উপমর ফরালামরর খুোঁতা 
ফখময়মিন। ফসাজা িময় দাোঁড়ামত পারমিন না। আহম তামক িাহড়ময় হনময় চমলএলাম। 
পুহলমশর জীপ থাকমল এবারও িয়ত জীমপ কমর আমামদর ফপৌিামতা। জীপ হিল না। 
সকাল িময় আসমি। হপমকটাররা ফবর িমব। আ ামী হদমনর িরতাল জামপশ কমর 
করা িমব। পুহলমশর বযস্ততা সীমািীন। 



suvom 

 
 

603 

    আমরা ফিোঁমট ফিোঁমট যাহচ্ছ। আস র সামিব িাোঁটমত পারমিন না। আহম বললাম, 
ফরালামরর খুোঁতা ফখময়মিন? আস র সামিব হকিু বলমলন না। বলমবন না, তাও জাহন। 
হকিু মানুষ আমি অমনযর সমসযায় জহড়ময় যায়, হকন্তু হনমজর সমসযা আড়াল কমর রামখ। 
    ‘হিমু ভাই !’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘একটু বসব।’ 
    ‘শরীর খারাপ লা মি ?’ 
    ‘হু।’ 
    আহম তামক সাবধামন েুটপামতর উপর বসালাম। হতহন সমে সমে বহম করমলন। 
রক্তবহম। 
    ‘আস র সামিব !’ 
    ‘হজ্ব ?’ 
    ‘আপনার অবস্থা ফতা সুহবধার না।’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘চলুন আপনামক িাসপাতামল হনময় যাই। বাসায় হ ময় লাভ ফনই।’ 
    ‘ফনমবন হক ভামব ?উমি দাোঁড়ামত পারহি না।’ 
    ‘একটা হকিু বযবস্থা িমবই। বযবস্থা না িওয়া পযথে আসুন বমস থাহক। নাহক ফশামবন 
?’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    আহম তামক েুটপামত শুইময় হদলাম। মাথার নীমচ ইট জাতীয় হকিু হদমত পারমল 
ভাল িত। ইট ফদখহি না। 
    ‘হিমু ভাই !’  
    ‘হজ্ব।’ 
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    ‘রাজনীহতহবদরা সাধারণ মানুষমদর কষ্ট হদমত এত ভালবামস হক জমনয? তারা 
রাজনীহত কমরন – আমরা কষ্ট পাই। এর কারণ হক ?’ 
    ‘রাজনীহত িল রাজামদর বযাপার – ফবাধিয় এ জমনযই। রাজনীহত বাদ হদময় তারা 
যখন জননীহত করমবন তখন আর আমামদর কষ্ট িমব না।’  
    ‘এ রকম হক কখমনা িমব ?’ 
    ‘বুিমত পারহি না। িবার ফতা কথা। ফমমঘর আড়ামল সূযথ থামক।’ 
‘সূযথ হক আমি?’ 
    ‘সূযথ হনশ্চয়ই আমি। ফমঘ সমর ফ মলই ফদখা যামব।’ 
    ‘ফমঘ যহদ অমনক ফবহশ সময় থামক তািমল হকন্তু এক সময় সূযথ িুমব যায়। তখন 
ফমঘ ফকমট ফ মলও সূযথমক আর পাওয়া যায় না।’ 
    আহম শাংহকত ফবাধ করহি। ভয়াবি ধরমনর অসুস্থ মানুমষরা িিাৎ দাশথহনক িময় 
ওমি। ফব্রইমন অহেমজমনর অভাব িয়। অহেমজন হিপ্রাইমভশন ঘহটত সমসযা ফদখা 
হদমত থামক। উচস্তমরর হেলসহে আসমল মহস্তমক অহেমজন ঘাটহতজহনত সমসযা। 
আস র সামিবমক দ্রুত িাসপাতামল ফনবার বযবস্থা করমত িমব। হরকশা, ভযান াহড় 
হকিুই ফদখহি না। 
    ফশষ পযথে বযবস্থা িল। মাহট-কাটা কুহল একজন পাওয়া ফ ল। ফস কাোঁমধ কমর 
ফরা ীমক িাসপাতামল হনময় যামব। হবহনমময় তামক পিাশ টাকা হদমত িমব। 
    আস র সামিব মানুমষর কাোঁমধ চড়মত লজ্জা পামচ্ছন। আহম বললাম, লজ্জার হকিু 
ফনই। িাহসমুমখ কাোঁমধ ফচমপ বসুন। হচরকালই মানুষ মানুমষর কাোঁমধ ফচমপমি। একটা 
ফঘাড়া আমরকটা ফঘাড়ামক কাোঁমধ হনময় চমল না। মানুষ চমল। সৃহষ্টর ফসরা জীবমদর 
কাগুকারখানাও ফসরা। 
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###  
     ল্প-উপনযামস পাহখ-িাকা ফভার বাকযটা প্রায় পাওয়া যায়। যারা ফভারমবলা পাহখর 
িাক ফশামনন না তামদর কামি ‘পাহখ-িাকা ফভামরর’ ফরামাহন্টক আমবদন আমি। 
ফলখকরা হকন্তু পািকমদর হবভ্রাে কমরন – তারা পাহখ-িাকা ফভার বাকযটায় পাহখর নাম 
বমলন না। ফভারমবলা ফয পাহখ িামক তার নাম কাক। ‘কাক-িাকা ফভার’ হলখমল 
ফভারমবলার দৃশযহট পুমরাপুহর বযাখযা করা ফযত।  
    কামকর কা কা শমব্দ আমার ঘুম ভােল। খুব একটা খারাপ লা ল তা না। কা কা 
শব্দ যত ককথশই ফিাক, শব্দটা আসমি পাহখর  লা ফথমকই। প্রকৃহত অসুন্দর হকিু সৃহষ্ট 
কমর না – কামকর মমধযও সুন্দর হকিু হনশ্চয়ই আমি। ফসই সুন্দরটা ফবর করমত িমব 
– এই ভাবমত ভাবমত ফথমক নামলাম। তারপরই মমন িল – এত ফভামর হবিানা ফথমক 
শুধু শুধু ফকন নামহি? আমার সামমন ফকান পরীো ফনই ফয িাত-মুখ ধুময় বই হনময় 
বসমত িমব। ফভামর ফিন ধরার জমনয ফস্টশমন িুটমত িমব না। চলমি অসিমযাম র 
িুহট। শুধু একবার ঢাকা ফমহিমকল ফযমত িমব। আস র সামিমবর ফখাোঁজ হনমত িমব। 
ফখাোঁজ না হনমলও চলমব। আমার ফতা করার ফনই। আহম ফকান হচহকৎসক না। আহম 
অহত সাধারণ হিমু। কামজই আমরা খাহনকেণ শুময় থাকা যায়। চচত্র মামসর শুরুর 
ফভারমবলাগুহলমত হিম হিম ভাব থামক। িাত-পা গুহটময় পাতলা চাদমর শরীর ফঢমক 
রাখমল মন্দ লাম  না।  
    অমনমক ফভার িওয়া ফদখার জমনয রাত কাটার আম ই ফজম  ওমিন। তামদর ধারণা, 
রাত ফকমট ফভার িওয়া একটা অসাধারণ দৃশয। ফসই দৃশয না ফদখমল মানবজে বৃথা। 
তামদর সমে আমার মত ফমমল না। আমার কামি মমন িয় সব দৃশযই অসাধারণ। এই 
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ফয পাতলা একটা কাোঁথা  াময় মাথা ফঢমক শুময় আহি এই দৃমশযরই হক তুলনা আমি? 
কাোঁথার ফিোঁড়া েুমটা হদময় আমলা আসমি। একটা মশাও ফসই েুমটা হদময়ই ফভতমর 
ঢুমকমি। ফবচারা খাহনকটা িকচহকময় হ ময়মি – হক করমব বুিমত পারমি না। সূযথ উমি 
যাবার পর মশামদর রক্ত খাবার হনয়ম ফনই। সূযথ উমি ফ মি। ফবচারার বুমক রমক্তর 
তৃষ্ণা। ফচামখর সামমন খাহল  াময়র এক ফলাক শুময় আমি। ইচ্ছা করমলই তার  াময়র 
রক্ত খাওয়া যায় – হকন্তু হদমনর আমলায় রক্ত খাওয়াটা হক হিক িমব? ফস মিা হচহেত 
িময় হিমু নামক মানুষটার কামনর কামি ভন ভন করমি। মমন িমচ্ছ অনুমহত প্রাথথনা 
করমি। মশামদর ভাষায় বলমি – সযার, আপনার শরীর ফথমক এক ফোোঁটার পাোঁচ ভাম র 
এক ভা  রক্ত হক ফখমতপাহর? আপনারা মুমূষুথ ফরা ীর জমনয রক্ত দান কমরন, ওমদর 
প্রাণ রো কমরন। আমামদর প্রাণও ফতা প্রাণ – েুদ্র িমলও প্রাণ। ফসই প্রাণ রো 
করমত সামানয রক্ত হদমত আপনামদর এত আপহত্ত ফকন সযার? কহব বমলমিন – “যতই 
কহরমব দান তত যামব ফবমড়।”  
    এইসব দৃশযও হক অসাধারণ না? তারপমরও আমরা আলাদা কমর হচহহ্নত কহর। 
এমদর নাম ফদই অসাধারণ মুহুতথ। সাাংবাহদকরা হবখযাত বযহক্তমদর প্রশ্ন কমরন – 
আপনার জীবমনর মরণীয় ঘটনা হক ? হবখযাত বযহক্তরা আবার ইহনময় হবহনময় মরণীয় 
ঘটনার কথা বমলন (মবহশরভা ই বামনায়াট)।  
    সমগ্র জীবনটাই হক মরণীয় ঘটনার মমধয পমড় না? এই ফয মশাটা কামনর কামি 
ভন ভন করমত করমত উড়মি, আবি সাং ীত হিমসমব ফভমস আসমি কাকমদর কাকা 
— এই ঘটনাও হক মরণীয় না? আহম িাই তুলমত তুলমত মশাটামক বললাম — খা 
বযাটা, রক্ত খা। আহম হকিু বলব না। ভরমপট রক্ত ফখময় ঘুমুমত যা — আমামকও ঘুমুমত 
ফদ।  
    মশার সমে কমথাপকথন ফশষ করার সমে সমেই দরজার কড়া নড়ল। সূযথ-ওিা 
সকামল ফক আসমব আমার কামি ? মশাটার কথা বলা এবাং ফবািার েমতা থাকমল 
বলতাম — যা বযাটা, ফদমখ আয় ফক এমসমি। ফদমখ এমস আমামক কামন কামন বমল 
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যা। ফযমিতু মশামদর ফসই েমতা ফনই ফসমিতু আমামক উিমত িল। দরজা খুলমত 
িল। দরজা ধমর ফয দাোঁহড়ময় আমি তার নাম মাহরয়া। এই ফভারমবলায় কামলা সানগ্লামস 
তার ফচাখ ঢাকা। ফিামট  া়ি হলপহস্টক। চকমলট রমের হসমের শাহড়মত কামল রমের 
েুল েুমট আমি। কামন পাথর বসামনা দুল – খুব সম্ভব চুণী। লাল রে হিকহমক কমর 
চলমি। এরকম রূপবতী একজন তরুণীর সামমন ফিোঁড়াকাোঁথা  াময় হদময় দাোঁহড়ময় আহি। 
ফয ফকান সময় কাোঁথা  া ফথমক হপিমল ফনমম আসমব বমল এক িামত কাোঁথা সামলামত 
িমচ্ছ, অনয িামত লুহে। তাড়াহুড়া কমর হবিানা ফথমক ফনমমহি বমল লুহের হ োঁট ভালমত 
ফদয়া িয়হন। লুহে খুমল হনমচ ফনমম এমল ভয়াবি বযাপার িমব। আধুহনক ফিাট ল্প। 
 মল্পর হশমরানাম – নােুবাবা ও রূপবতী মাহরয়া।  
    আহম হনমজমক সামলামত সামলামত বললাম, মহরয়ম, ফতামার খবর হক ? 
ফভারমবলায় ফচামখ সানগ্লাস! ফচাখ উমিমি?  
    ‘না ফচাখ ওমিহন। আপনার খবর হক ?’ 
    ‘খবর ভাল।’ 
    ‘এত সকামল এমল হকভামব ?ফিোঁমট?’ 
    ‘যতটা সকাল আপহন ভাবমিন এখন তত সকাল না। সামড় দশটা বামজ।’ 
    ‘বল হক!’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    ‘এমসি হক কমর ? াহড়-টাহড় ফতা চলমি না।’ 
    ‘হরকশায় এমসহি।’ 
    ‘গুি।’ 
    ‘হভহখরীমদর এই কাোঁথা ফকাথায় ফপময়মিন?’ 
    ‘আমার স্থাবর সপহত্ত বলমত এই কাোঁথা, হবিানা এবাং মশাহর।’ 
    ‘কাোঁথা জহড়ময় আমিন ফকন ?’ 
    ‘খাহল  া ফতা, এই জমনয কাোঁথা জহড়ময় আহি।’ 



suvom 

 
 

608 

    ‘আপনার কামি ফকন এমসহি জামনন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আপনামক খুবই গুরুত্বপূণথ একটা কথা বলার জমনয এমসহি।’ 
    ‘বমল ফেল।’ 
    ‘পরশু রামত যখন ফটহলমোমন কথা িল তখনই আমার বলা উহচত হিল। বলমত 
পাহরহন। বলমত না পারার যন্ত্রণায় সারারাত আমার ঘুম িয়হন। এখন বলব। বমল চমল 
যাব।’ 
    ‘চা খামব? চা খাওয়ামত পাহর।’ 
    ‘এ রকম ফনাাংরা জায় ায় বমস আহম চা খাব না।’ 
    ‘জায় াটা আহম বদমল ফেলমত পাহর।’ 
    ‘হকভামব বদলামবন ?’ 
    ‘চাময়র কাপ িামত হনময় হচো করমত িমব – তুই বমস আহিস ময়ূরােী নদীর 
তীমর। শাে একটা নদী। তুই ফয জায় ায় বমস আহিস ফস জায় াটা িমচ্ছ বট ামির 
একটা গুহড়। নদীর হিক উপমর বট াি িয় না – তবু ধরা যাক, িময়মি।  ামি পাহখ 
িাকমি।’ 
    মাহরয়া শীতল  লায় বলল, তুই তুই করমিন ফকন? 
    ‘মমনর ভুমল তুই তুই করহি। আর িমব না। ফতার সমে আমার যখন পহরচয় তখন    
তুই তুই করতাম ফতা – তাই।’ 
    আপহন কখমনাই আমার সমে তুই তুই কমরনহন। আপনার সমে আমার কখমনা 
ফতমন কমর কথাও িয়হন। আপহন কথা বলমতন মা’র সমে, বাবার সমে। আহম 
শুনতাম। 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘ও আচ্ছা বলমবন না। আমার মৃহতশহক্ত খুব ভাল।’ 
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    ‘মৃহতশহক্ত খুব ভাল তা বলা হক হিক িমচ্ছ? যা বলমত এমসহিস তা বলমত ভুমল 
ফ হিস।’ 
    ‘ভুহলহন, চমল যাবার আ  মুিূমতথ বলব।’ 
    ‘তািমল ধমর হনমত পাহর তুই হকিুেণ আহিস ?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    ‘আহম তািমল িাত-মুখ ধুময় আহস আর চট কমর চা হনময় আহস। দু’জমন ফবশ মজা 
কমর ময়ূরােীর তীমর বমস চা খাওয়া যামব।’ 
    ‘যান, চা হনময় আসুন।’ 
    ‘দু হমহনমটর জমনয তুই হক ফচাখ বে করহব ?’ 
    ‘ফকন ?’ 
    ‘আহম কাোঁথাটা ফেমল হদময় একটা পাঞ্জাহব  াময় হদতাম ?’ 
    ‘আপনার ফসই িলুদ পাঞ্জাহব?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    ‘ফচাখ বে করমত িমব না। রাস্তা-ঘাট প্রচুর খাহল  াময়র ফলাক আহম ফদহখ। এমত 
হকিু যায় আমস না। ভামলা কথা, আপহন হক তুই তুই চাহলময় যামবন?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    আহম পাঞ্জাহব  াময় হদলাম, লুহে বদমল পায়জামা পরলাম। আমার ফতাষমকর নীমচ 
কুহড় টাকার একটা ফনাট থাকার কথা। বদু’র চাময়র ফদাকান আম  বাহক হদত — এখন 
হদমচ্ছ না। চা আনমত িমল ন দ পয়সা লা মব। আমরা সম্ভবত অহত দ্রুত ‘ফেল কহড় 
মাখ ফতমল’র জ মত প্রমবশ করহি। হকিুহদন আম ও ফবহশরভা  ফদাকামন বাধামনা 
ফেমম ফলখা থাকমতা — “বাহক চাহিয়া লজ্জা হদমবন না”। ফসই সব ফদাকামন বাহক 
চাওয়া িত। ফদাকামনর মাহলকরা লজ্জা ফপমতন না। এখন ফসই ফলখাও ফনই, বাহকর 
হসমস্টমও ফনই। ফতাষমকর নীমচ হকিু পাওয়া ফ ল না। বদুর কাি ফথমক চা আসার 
বযাপারটা অহনহশ্চত িময় ফ ল। 
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    মহরয়ম খামটর কামি ফ ল। খামট বসার ইচ্ছা ফবাধিয় হিল। খামটর ফনাাংরা চাদর, 
ফতল-হচটহচমট বাহলশ মমন িমচ্ছ পিন্দ িয়হন। চমল ফ ল ঘমরর ফকামণ রাখা ফটহবমল। 
ফস বসল ফটহবমল পা িুহলময়। আহম শাংহকত ফবাধ করলাম। ফটহবলটা নড়বমড় — হতনটা 
মাত্র পা। চার নম্বর পাময়র অভাব ফমাচমনর ফচষ্টা িরা িময়মি ফটহবলটামক ফদয়ামলর 
সমে ফিলান হদময়। মহরয়ম ফটহবমল বমস ফযভামব নড়াচড়া করমি তামত বযামলন্স 
 ণ্ডম াল কমর ফয ফকান মুহুমতথ হকিু একটা ঘমট ফযমত পামর। মহরয়ম পা ফদালামত 
ফদালামত বলল, আপনার এই ঘর কখমনা িাট ফদয়া িয় না? 
    ‘এমকবামরই ফয িয় না তা না। মামি মামি িয়।’ 
    ‘ফতাষমকর নীমচ হক খুোঁজমিন?’ 
    ‘টাকা। পাহচ্ছ না। িাহপস িময় ফ মি। তুই হক দশটা টাকা ধার হদহব?’ 
    ‘না। আহম ধার ফদই না। আপনার হবিানার উপর ফয হজহনসটা িুলমি তার নাম 
হক মশাহর ?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘সারা মশাহর জুমড়ই ফতা হবশাল েুটা — হক আশ্চযথ কাণ্ড!’ 
    ‘তুই আমার মশাহর ফদমখ রা  করহিস — মশার খুব আনহন্দত িয়। মশাহর যখন 
খাটাই মশারা ফিমস ফেমল।’  
    ‘মশামদর িাহস আপহন ফদমখমিন?’ 
    ‘না ফদখমলও অনুমান করমত পাহর। তুই হক ফচাখ ফথমক কামলা চশমাটা নামাহব  ? 
অসিয লা মি।’  
    ‘অসিয লা মি ফকন ?’ 
    ‘আহম যখন সু্কমল পহড় তখন আমামদর একজন হটচার হিমলন – সমরায়ার সযার। 
ইাংমরহজ পড়ামতন। খুব ভাল পড়ামতন। িিাৎ একহদন শুহন সযার অে িময় ফ মিন। 
মাস দু-এক পর সযার সু্কমল এমলন। তার ফচামখ কামলা সানগ্লাস। অে িবার পরও 
সযার পড়ামতন। দপ্তরী িাত ধমর ধমর তামক ক্লাসরুমম ঢুহকময় ফচয়ামর বহসময় হদত। 
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ফচয়ামর বমস বমস হতহন পড়ামতন। ফচামখ থাকমতা সানগ্লাস। সযারমক মমন িত পাথমরর 
মূহতথ। এরপর ফথমক সানগ্লাস পরা কাউমক ফদখমল আমার ফমজাজ খারাপ িময় যায়।’ 
মহরয়ম সানগ্লাস খুমল ফেলল। আহম বললাম, ফতার ফচাখ অসম্ভব সুন্দর। কামলা চশমায় 
এ রকম সুন্দর ফচাখ ফঢমক রাখা খুব অনযায়। আর কখমনা ফচামখ সানগ্লাস হদহব না। 
    ‘আহম ফরাদ সিয করমত পাহর না। ফচাখ জ্বালা কমর।’  
    ‘জ্বালা করমল করুক। ফতার ফচাখ থাকমব ফখালা, সুন্দর ফচাখ সবাই ফদখমব। ফসৌন্দযথ 
সবার জমনয।’  
    মহরয়ম তীক্ষ্ণ  লায় বলল, আমার বুকও খুব সুন্দর। তাই বমল সবাইমক বুক 
ফদহখময় ফবড়াব ?  
    আহম িতভম্ব িময় তাহকময় রইলাম। ফমময়টা বমল হক ? এই সমময়র ফমময়রা দ্রুত 
বদমল যামচ্ছ। যত সিমজ যত অবলীলায় মহরয়ম এই কথাগুহল বলল, আজ ফথমক দশ 
বির আম  হক ফকান তরুণী এ জাতীয় কথা বলমত পারত ?  
   মহরয়ম বলল, হিমু ভাই, আপহন মমন িমচ্ছ আমার কথা শুমন ঘাবমড় ফ মিন?  
    ‘হকিুটা ঘাবমড় ফ হি ফতা বমটই।’ 
    ‘ঘাবড়াবার হকিু ফনই। আহম এরমচ অমনক ভয়াংকর কথা বহল। আপহন দাোঁহড়ময় 
ফথমক সময় নষ্ট করমবন না।’  
    ‘তুই এমন ভয়াংকর ভহেমত পা দুলাহব না। ফটহবমলর অবস্থা সুহবধার না। আহম 
বাথরুমমর হদমক রওনা িলাম। আমামদর এই হনউ আইহিয়াল ফমমস ফমাট আিামরা জন 
ফবািথার— একটাই বাথরুম সকামলর হদমক বাথরুম খাহল পাওয়া ঈমদর আম  আেন র 
ফিমনর হটমকট পাওয়ার মত। খাহল ফপমলও সমসযা — ফভতমর ঢুমক দরজা বে করার 
পরপরই দরজায় ফটাকা পড়মব – ‘ব্রাদার, একটুকুইক করমবন।’ 
    আজ বাথরুম খাহল হিল। িাত-মুখ ফধায়া িল, দাহড় ফশভ করা িল না, দাোঁত মাজা 
িল না। ফরজার এবাং ব্রাশ ঘর ফথমক হনময় ফবর িওয়া িয়হন। পমকমট হচরুহন থাকমল 
ভাল িত। মাথায় হচরুহন বুহলময় ভদ্রস্থ িওয়া ফযত। ফবোঁমট মানুষরা লম্বা কাউমক ফদখমল 
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বুক টান কমর লম্বা িবার ফচষ্টা কমর। হেটেট ফপাশামকর কাউমক ফদখমল হনমজও 
একটু হেটেট িমত চায় — বযাপারটা এরকম।  
    মহরয়মমর জরুরী কথা জানা ফ ল – ফস এমসমি আমামক িাত ফদখামত। িাত 
ফদখার আহম হকিুই জাহন না। যারা ফদমখন তারাও জামনন না। মানুমষর ভহবষযৎ বলার 
জমনয িাত ফদখা জানা জরুরী নয়। মন খুহশ-করা জাতীয় হকিু কথা গুহিময় বলমত 
পারমলই িল। সব ভাল ভাল কথা বলমত িমব। দু-একটা ফরখা হনময় এমন ভাব করমত 
িমব ফয, ফরখার অথথ হিক পহরষ্কার িমচ্ছ না। অেত একবার ভাল ফকান হচহ্ন ফদমখ 
লাহেময় উিমত িমব। হবহমত  লায় বলমত িমব – হক আশ্চযথ, িামত ফদহখ হত্রশূল হচহ্ন। 
এক লে িাত ফদখমল একটা এমন হচহ্ন পাওয়া যায়।  
    মানুষ সিমজ প্রতাহরত িয় এরকম কথাগুহলর একহট িমচ্ছ — ‘আপহন বড়ই 
অহভমানী, হনমজর কষ্ট প্রকাশ কমরন না, লুহকময় রামখন।’ 
    ফয সামানয মাথাবযথামত অহস্থর িময় বাহড়র সবাইমক জ্বালাতন কমর ফসও এই 
কথায় আমবম  অহভভূত িময় বলমব – হিক ধমরমিন। আমার মমনর তীব্র কষ্টও আমার 
অহত হনকটজন জামন না। ভাই, আপহন িাত ফতা অসাধারণ ফদমখন।  
    আহম মহরয়মমর িাত ধমর হিম ফমমর বমস আহি। এ রকম ভাব ফদখাহচ্ছ ফযন 
 ভীর সমুমদ্র পমড়হি – িামতর ফরখার ফকান কুলহকনারা পাহচ্ছ না। মহরয়ম হবরহক্তর 
সমে বলল, হক িময়মি ?  
    আহম বললাম, িাত ফদখা ফতা ফকান সিজ হবদযা না। অহত জহটল। হচস্তাভাবনার 
সময়টা হদমত িমব না?  
    মহরয়ম বলল, আমার ফিি লাইন মাউন্ট অব লুনার হদমক ফবোঁমক ফ মি। ফযখামন 
ফশষ িময়মি ফসখামন একটা ক্রস। এর মামন হক ?  
    আহম বললাম — এর মামন অসাধারণ।  
    মহরয়ম তীক্ষ্ণ  লায় বলল, অসাধারণ?  
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    ‘অবশযই অসাধারণ। ফতার মাথা খুব পহরষ্কার। চমন্দ্রর শুভ প্রভামব তুই প্রভাহবত। 
চন্দ্র ফতামক আ মল রাখমি পাহখর মত। মুরহ  ফযমন তার বাচামক আ মল রামখ, চন্দ্র 
ফতামক অহবকল ফসভামব আ মল রাখমি। ক্রস ফযটা আমি — ফসটা আমরা শুভ একটা 
বযাপার। ক্রস িমচ্ছ – তারকা। তারকা হচমহ্নর কারমণ সবথহবষময় সােলয।’ 
    মহরয়ম তার িাত ফটমন হনময় মুখ কামলা কমর বলল, আপহন ফতা িাত ফদখার 
হকিুই জামনন না। ফিি লাইন যহদ মাউন্ট অব লুনার হদমক ফবোঁমক যায়, এবাং যহদ 
ফসখামন স্টার থামক তািমল ভয়াবি বযাপার। এটা সুইসাইমির হচহ্ন। 
    ‘ফক বমলমি?’ 
    ‘কাউন্ট লুইস িযামন বমলমিন।’ 
    ‘হতহন আবার ফক ?’ 
    ‘তার হনক ফনম হকমরা। হকমরার নামও ফশামননহন – সমামন মানুমষর িাত ফদমখ 
ফবড়ামচ্ছন। এত ভাওতাবাহজ হশমখমিন ফকাথায় ?’ 
    বদু হময়ার অযাহসসমটন্ট চা হনময় ঢুমকমি। ফকামকর ফবাতল ভহতথ এক ফবাতল চা। 
সমে দুটা খাহল কাপ। ফস ফবাতল এবাং কাপ নাহমময় চমল ফ ল। মহরয়ম শীতল  লায় 
বলল, এই ফনাাংরা চা আহম মমর ফ মলও খাব না। আপহন খান। আপনামক িাতও 
ফদখমত িমব না। আহম চমল যাহচ্ছ। 
    ‘তুই চমল যাহব?’ 
    ‘িযাোঁ চমল যাব। আপনার এখামন আসাটাই ভুল িময়মি। বক বক কমর শুধু শুধু 
সময় নষ্ট করলাম। আপহন প্রথম ফেণীর ভণ্ড।’ 
    মহরয়ম উমি দাোঁড়াল। ফচামখ সানগ্লাস পরল। ফবািাই যামচ্ছ ফস আিত িময়মি।  
    ‘হিমু ভাই!’ 
    ‘বল।’ 
    ‘িাত ফদখাবার জমনয আহম হকন্তু আপনার কামি আহসহন। িাত আহম হনমজ খুব 
ভালই ফদখমত পাহর। আহম অনয একটা কারমণ এমসহিলাম। কারণটা জানমত চান?’ 



suvom 

 
 

614 

    ‘চাই।’ 
    ‘ঐ হদন আপনামক ফদমখ শমকর মত লা ল। িতভম্ব িময় ফভমবহি হক কমর আপনার 
মত মানুষমক আহম আমার জীবমনর প্রথম ফপ্রমপত্রটা হলখলাম। এত বড় ভুল হক কমর 
করলাম?’ 
    ‘ভুলটা কত বড় তা ভালমত জানার জমনয আবার এমসহিস?’ 
    ‘িযাোঁ। আমার হচহিটা হনশ্চয়ই আপনার কামি ফনই। থাক, মাথা চুলকামত িমব না। 
আপহন ফকান এক সময় বাবামক হ ময় ফদমখ আসমবন। হতহন আপনামক খুব পিন্দ 
কমরন ফসটা ফতা আপহন জামনন? জামনন না ?’ 
    ‘জাহন। যাব, একবার হ ময় ফদমখ আসব। চল ফতামক রাস্তা পযথে এহ ময় হদময় 
আহস।’ 
    ‘আপনামক আসমত িমব না। আপহন না এমলই আহম খুহশ িব। আপহন বরাং 
ফকামকর ফবাতমলর চা ফশষ কমর কথা  াময় হদময় আবার ঘুহমময় পডু়ন।’ 
মহরয়ম  ট  ট কমর চমল ফ ল। আহম ফকামকর ফবাতমলর চা সবটা ফশষ করলাম। 
ফকমন ফযন ঘুম পামচ্ছ। চাময় আহোং-টাহোং ফদয় হক-না ফক জামন। শুমনহি ঢাকার 
অমনক চাময়র ফদাকামন চাময়র সমে সামানয আহোং ফমশায়। এমত চাময়র হবহক্র ভাল 
িয়। মমন িয় বদুও তাই কমর। পুমরা এক ফবাতল চা খাওয়ায় হিমুহনর মমতা লা মি। 
হিতীয় দো ঘুমমর জমনয হবিানায় উমি পড়লাম। হবিানায়ওিামাত্র িাই উিল। িাই-এর 
চবজ্ঞাহনক বযাখযা িল – শরীমর অহেমজমনর অভাব িমচ্ছ – শরীর তাই জানান হদমচ্ছ। 
আর অচবজ্ঞাহনক বযাখযা িমচ্ছ — আমার ঘুম পামচ্ছ। এই মুহুমতথ অচবজ্ঞাহনক বযাখযাটাই 
আমার কামি গ্রিণমযা য বমল মমন িমচ্ছ।  
    অমনমকই আমি একবার ঘুম চমট ফ মল আর ঘুমুমত পামর না। আমার ফসই সমসযা 
ফনই। ফয ফকান সময় ঘুহমময় পড়মত পাহর। মিাপুরুষমদর ইচ্ছা-মৃতুযর েমতা থামক, 
আমার আমি ইচ্ছ-ঘুমমর েমতা। ফয ফকান সময় ফয ফকান পহরহস্থহতমত ইমচ্ছ করমলই 
ঘুহমময় পড়া — এই েমতাও ফতা তুচ্ছ করার নয়। ও আচ্ছা, বলমত ভুমল ফ হি, আমার 



suvom 

 
 

615 

আমরকটা েমতা আমি — ইচ্ছা-স্বমের েমতা। হনমজর ইচ্ছা অনুযায়ী স্বে ফদখমত 
পাহর। ফযমন ধরা যাক সমুদ্র ফদখমত ইমচ্ছ করমি — হবিানায়  া এহলময় কল্পনায় 
সমুদ্রমক ফদখমত িমব। কল্পনা করমত করমত ঘুম এমস যামব। তখন আসমব স্বমের 
সমুদ্র। তমব কল্পনার সমুমদ্রর সমে স্বমের সমুমদ্রর আকাশ এবাং পাতাল পাথথকয থাকমব।  
সমুদ্র কল্পনা করমত করমত পাশ হেরলাম। ঘুম আহস-আহস করমি। অমনকহদন স্বমে 
সমুদ্র ফদখা িয় না। আজ ফদখা িমব ফভমব খাহনকটা উৎেুল্লও ফবাধ করহি — আবার 
একটু ভয়-ভয়ও লা মি। আমার ইচ্ছা-স্বেগুহল ফকন জাহন ফশমষর হদমক খাহনকটা 
ভয়াংকর িময় পমড়। শুরু িয় ফবশ সিজভামবই – ফশষ িয় ভয়াংকরভামব। ফক বলমব 
এর মামন হক ? একজন কাউমক যহদ পাওয়া ফযত ফয সব প্রমশ্নর উত্তর জামন, তািমল 
চমৎকার িত। িুমট যাওয়া ফযত তার কামি। এ রকম ফকউ ফনই – ফবহশরভা  প্রমশ্নর 
উত্তর আমার হনমজর কামি খুোঁহজ। হনমজ ফয প্রমশ্নর জবাব হদমত পাহর না ফসই 
প্রশ্নগুহলমক সমে সমে িাস্টহবমন ফেমল ফদই। পমড় থামক। আমরা ভাহব প্রশ্নগুহলও 
এক সময় পমচ যামব – হমউহনহসপযাহলহটর  াহড় এমস হনময় যামব। ফক জামন ফনয় হক-
না।  
    আহম পাশ হেরলাম। ঘুম আর স্বে দুটাই একসমে এমসমি।  
আমার স্বে ফদখার বযাপারটা খুব ইন্টামরহস্টাং। আহম স্বে ফদখার সময় বুিমত পাহর ফয 
স্বে ফদখহি। এবাং মামি মমধয স্বে বদমল ফেলমতও পাহর। ফযমন ধরা যাক, খুব ভময়র 
একটা স্বে ফদখহি – অমনক উচু ফথমক সাই সাই কমর হনমচ পমড় যাহচ্ছ। শরীর 
কাোঁপমি। তখন হুট কমর স্বেটা বদমল অনয স্বপ্র কমর ফেহল। স্বমের মমধয বযাখযাও 
করমত পাহর – স্বেটা ফকন ফদখহি।  
    আজ ফদখলাম মহরয়মমর বাবা আসাদুল্লাি সামিবমক। (তামক ফদখা খুব স্বাভাহবক। 
একটুেণ আম ই মহরয়মমর সমে তাোঁর কথা িহচ্ছল।) মহরয়ম তামক ধমর ধমর হনময় 
যামচ্ছ, কারণ হতহন অে। এটা ফকন ফদখলাম বুিমত পারহি না। আসাদুল্লাি সামিব 
অে না। আসাদুল্লাি সামিবমক একটা ফচয়ামর বহসময় ফদয়া িল। 
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তখন তার মুখটা িময় ফ ল পত্রমলখক আস র সামিমবর মত (এটা ফকন িল ফবািা 
ফ ল না। স্বে অহত দ্রুত জহটল িময় যায়। খুব জহটল িমল স্বে িাতিাড়া িময় যায় – 
তখন আর তার উপর ফকান হনয়ন্ত্রণ থামক না। মমন িমচ্ছ স্বে জহটল িমত শুরু 
কমরমি।)  
    মহরয়ম তার বাবার ফপিমন হ ময় দাোঁড়াল (যহদও ভদ্রমলাকমক এখন ফদখামচ্ছ 
পুমরাপুহর আস র সামিমবর মত)। মহরয়ম বলল, আমার বাবা পৃহথবীর সব প্রমশ্নর 
জবাব জামনন। যার যা প্রশ্ন আমি, করুন। আমামদর িামত সময় ফনই। এমকবামরই 
সময় ফনই। ফয ফকান সময় রমনা থানার ওহস চমল আসমবন। হতহন আসার আম ই 
করমত িমব ৷ কিক, কুইক। ফক প্রথম প্রশ্ন করমবন? ফক, ফক ?  
    আহম হবিমত পারহি। স্বে আমার হনয়ন্ত্রমন বাইমর চমল যামচ্ছ। ফস এখনচলমব 
তার অদু্ভত হনয়মম। আহম তারপমরও িাল ফিমড় হদলাম না, িাত উিালাম। 
    মহরয়ম বলল, আপহন প্রশ্ন করমবন? 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আপনার নাম এবাং পহরচয় হদন।’ 
    ‘আমার নাম হিমু। আহম একজন মিাপুরুষ।’ 
    ‘আপনার প্রশ্ন হক বলুন। আমার বাবা আপনার প্রমশ্নর জবাব ফদমবন।’ 
    ‘মিাপুরুষ িবার প্রথম শতথ হক?’ 
    আসাদুল্লাি সামিবদাোঁহড়ময়মিন। হতহন মিাপুরুষ িবার শতথ বলা শুরু কমরমিন। 
তাোঁর  লা ভারী ও  ম্ভীর। খাহনকটা প্রহতধ্বহন িমচ্ছ।  মমন িমচ্ছ পািামড়র গুিার 
ফভতর ফথমক কথা বলমিন –  
    এমকক যুম র মিাপুরুষরা এমকক রকম িন। মিাপুরুষমদর যুম র সমে তাল 
হমহলময় চলমত িয়। িজরত মুসা আলাইমিস সালামমর সময় যু টা হিল যাদুহবদযার। 
বড় বড় যাদুকর তামদর অদু্ভত সব যাদু ফদহখময় ফবড়ামতন। কামজই ফসই যুম  মিাপুরুষ 
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পািামনা িল যাদুকর হিমসমব। িজরত মুসার হিল অসাধারণ যাদু-েমতা। তার িামতর 
লাহি ফেমল হদমল সাপ িময় ফযত। ফস সাপ অনয সাপ ফখময় ফেলত। 
    িযরত ইউসুমের সময়টা হিল ফসৌন্দমযথর। তখন রূমপর খুব কদর হিল। িযরত 
ইউসুেমক পািামনা িল অসম্ভব রূপবান মানুষ হিমসমব। 
    িযরত ঈসা আলায়মিস সালামমর যু  হিল হচহকৎসার। নানান ধরমনর ওষুধপত্র 
তখন ফবর িল। কামজই িযরত ঈসামক পািামনা িল অসাধারণ হচহকৎসক হিমসমব। 
হতহন অেত্ব সারামত পারমতন। ফবাবামক কথা বলার েমতা পারমতন।  
বতথমান যু  িমচ্ছ ভণ্ডহমর। কামজই এই যুম  মিাপুরুষমক অবশযই ভণ্ড িমত িমব।  
িাততাহল পড়মি। িাততাহলর শমব্দ মাথা ধমর যামচ্ছ। আহম ফচষ্টা করহি স্বমের িাত 
ফথমক রো ফপমত। এই স্বে ফদখমত ভাল লা মি না। হকন্তু স্বে ভােমি না। 
 
 
 
 
 

###  
    েুপা ফটহলগ্রামমর ভাষায় হচহি পাহিময়মিন –  

Emergency come sharp. 
    হচহি হনময় এমসমি তার অহেমসর হপওন। ফস যামচ্ছ না, হচহি িামত হদময় ফচাখমুখ 
শক্ত কমর দাোঁহড়ময় আমি। আহম বললাম, হক বযাপার? 
    ফস শুকনা  লায় বলল, বখহশশ। 
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    ‘বখহশশ হকমসর? তুহম ভয়াংকর দুিঃসাংবাদ হনময় এমসি। ফতামামক ফয ধমর মার 
লা াহচ্ছ না এই যমথষ্ট। ভাল খবর আনমল বখহশশ ফপমত। খুবই খারাপ সাংবাদ।’ 
    ‘হরকশা ভাড়া ফদন। যামু কযামমন?’ 
    ‘পায়দল চমল যামব। িাোঁটমত িাোঁটমত দৃশয ফদখমত ফদখমত যামব। তািাড়া হরকশা 
ভাড়া হদমলও লাভ িমব না – আজ হরকশা চলমি না। ভয়াবি িরতাল ?’ 
    ‘হরকশাটুকটাক চলতামি।’ 
    ‘টুকটাক ফয সব হরকশা চলমি তামত চলমল ফবামা খামব। ফজমন-শুমন কাউমক হক 
ফবামা খাওয়ামনা যায়? তুহম ফকান দল কর!’ 
    ‘ফকান দল কহর না।’ 
    ‘বল হক ! আওয়ামী লী , হবএনহপ ফকানটা না?’ 
    ‘ফজ্ব না।’ 
    ‘ফভাট কামক দাও?’ 
    ‘ফভাট ফদই না।’ 
    ‘তুহম তািমল ফদহখ হনদথলীয় সরকামরর ফলাক। এ রকম ফতা সচরাচর পাওয়া যায় 
না। নাম হক ফতামার ?’ 
    ‘ফমািাম্মদ আবদুল  েুর।’ 
    ‘ েুর সামিব, হরকশা ভাড়া ফতামামক হদহচ্ছ। আমার কামি একটা পয়সা ফনই। 
ধার কমর এমন হদমত িমব। ভাড়া কত ?’ 
    ‘কুহড়টাকা।’ 
    ‘বল হক ! এখান ফথমক মহতহিল কুহড় টাকা?’ 
    ‘িরতামলর টাইমম হরকশা ভাড়া িাবল।’ 
    ‘তা ফতা বমটই। দাোঁড়াও, আহম টাকা ফজা াড় কমর আহন। তমব একটা কথা বহলকুহড় 
টাকা পমকমট হনময় ফিোঁমট ফিোঁমট চমল যামব। হরকশায় উিমলই ফবামা খামব।’ 
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     েুর রাহ  রাহ  ফচামখ তাকাল। আহম মধুর ভহেমত িাসমত িাসমত বললাম, আহম 
আসমল একজন মিাপুরুষ। ভহবষযৎ ফচামখর সামমন ফদখমত পাই। এই জমনয সাবধান 
কমর হদহচ্ছ। 
    ‘ফজ আচ্ছা।’  
    ফমািাম্মদ আবদুল  েুর মুখ ফবজার কমর বমস রইল। আহম ফমমসর মযামনজামরর 
কাি ফথমক কুহড় টাকা ধার করলাম। ফমস মযামনজামরর মুখ ফবজার িময় ফ ল। ফমািাম্মদ 
আবদুল  েুমরর মুমখ িাহস েুটল। এখন এই ফমস মযামনজার তার ফবজার ভাব 
অনযজমনর উপর ফঢমল ফদমব। ফস আবার আমরকজনমক ফদমব। ফবজার ভাব ফচইন 
হরঅযাকশমনর মত চলমত থাকমব। আনন্দ ফচইন হরঅযাকশমন প্রবাহিত করা যায় না – 
হনরানন্দ করা যায়।  
    েুপার হচহি িামত হিম ধমর খাহনকেণ বমস কাটালাম। ঘটনা হক আোঁচ করমত ফচষ্টা 
করলাম। হকিুই ফবািা যামচ্ছ না। বাদল হক ফদমশ? িুহট কাটামত এমস বড় ধরমনর 
ফকান িামমলা বাোঁহধময়মি। এইটুকু অনুমান করা যায়। বাদল উদ্ভট হকিু করমি, ফকউ 
তামক সামলামত পারমি না। ওিা হিমসমব আমার িাক পমড়মি। আহম মন্ত্র পড়মলই 
কাজ ফদমব, কারণ বাদমলর কামি আহম িহচ্ছ ভয়াবি েমতাসপন্ন এক মিাপুরুষ। 
আহম যহদ সূমযথর হদমক তাহকময় বহল, এই বযাটা সূযথ, দীঘথহদন ফতা পূবথ হদমক উিহল— 
এবার একটু পহশ্চম হদমক ওি। পূবথ হদমক ফতার উদয় ফদখমত ফদখমত হবরহক্ত ধমর 
ফ মি- তািমল সূযথ তৎেণাৎ আমার কথা শুমন পহশ্চম হদমক উিমব।  
    বাদল শুধু ফয বুহেমান ফিমল তা না, ফবশ বুহেমান ফিমল। মাহরয়ার সাাংমকহতক 
হচহির পামিাোর করমত তাোঁর হতন হমহনট ফলম মি। এই ফিমল আমার সপমকথ 
এমনধারণা কমর হক কমর আহম জাহন না। আহম যহদ হিমু-ধমথ নামম নতুন ফকান 
ধমথপ্রচার শুরু কহর তািমল অবশযই ফস িমব আমার প্রথম হশষয। এবাং এই ধমথপ্রচামরর 
জমনয ফস িমব প্রথম শিীদ। বাদল িাড়াও হকিু হশষয পাওয়া যামব বমল আমার ধারণা। 
আস র সামিব হশষয িমবন। ধমমথ মুগ্ধ িময় িমবন তা না — ভদ্রমলাক হশষয িমবন 
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আমামক খুহশ করার জমনয। ফকান রকম কারণ িাড়া হতহন আমার প্রহত অে একটা 
টান অনুভব কমরন। আস র সামিব িাড়া আর ফকউ হক হশষয িমব? কানা কুদুস হক 
িমব ? সম্ভাবনা আমি। ফসও আমামক পিন্দ কমর। তামক একহদন হজমজ্ঞস কমরহিলাম, 
মানুষ মারমত ফকমন লাম  কুদু্দস ?  
    ফস খুব স্বাভাহবক ভহেমত িাই তুলমত তুলমত বলল, ভাল-মন্দ ফকান রকম লাম  
না। 
    ‘বহট হদময় লাউ কাটমত ফযমন লাম  ফতমন ‘কচ’ একটা শব্দ ?’ 
    ‘হিক ফসই রকম না, ভাইজান। মরমণর সময় মানুষ হচল্লা-োল্লা কইরা বড়তযক্ত 
কমর। লাউ ফতা আর হচল্লা-োল্লা কমর না।’ 
    ‘তা ফতা বমটই। হচল্লা-োল্লার জমনয খারাপ লাম ?’ 
    ‘হজ্ব না, খারাপ লাম  না। হচল্লা-োল্লাটা করবই। মৃতুয বমল কথা। মৃতুয ফকান সিজ 
বযাপার না। হিক বললাম না?’ 
    ‘অবশযই হিক।’ 
    কুদু্দস হময়া উদাস ভহেমত বলল, আপমনমর ফকউ হিস্টাবথ করমল নাম-হিকানা 
হদময়ন। 
    ‘নাম-হিকানা হদমল হক করমব ?কচ হিটমমন্ট? কচ কমর লাউ-এর মত ফকমট 
ফেলমব ?’ 
    ‘ফসইটা আমার হবষয়, আহম ফদখব। আেমনর কাম নাম-হিকানা ফদওন।’ 
    ‘আচ্ছা, মমন থাকল।’ 
    ‘আমরকটা হিকানা হদমতহি – ধমরন ফকান হবপমদ পড়মিন। পুহলশ আেমনমর 
খুোঁজমতমি। আেয় দরকার। দানাপাহন দরকার – এই হিকানায় উপহস্থত িইয়া বলমবন, 
আমার নাম হিমু। বযবস্থা িমব। আহম এিভান্স আেমনর কথা বইলযা রাখহি। বলহি 
হিমু ভাই আমার ওস্তাদ।’ 
    ‘আহম হিমুএই কথাটা কামক বলমত িমব?’ 
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    ‘দরজায় হতনটা ফটাকা হদয়া একটু থামমবন আবার হতনটা ফটাকা ফদমবন, আবার 
থামমবন, আবার হতন ফটাকা . . . এই িইল হস নাল – তখন ফয দরজা খুলব তামর 
বলমবন।’ 
    ‘দরজা ফক খুলমব?’ 
    ‘আমার ফমময়-মানুষ দরজা খুলব। নাম জয়গুন। ফচিারা বড় ফবহশ হবউহট। মমন 
িমব হসমনমার নাহয়কা।’ 
    ‘খুব ফমাটা াটা?’ 
    ‘হ য়া একবার ফদইখা আইমসন – এমন সুন্দর, ফদখমল মমন িয়  লা হটপযা মাইরা 
ফেহল।’ 
    ‘ লা হটমপ ফমমর ফেলমত ইচ্ছা কমর ফকন ?’ 
    ‘এইসব ফমময়মিমল সমবর সামথই রাং-ঢাং কমর। আেমন একটা হবহশষ্ট ভদ্রমলাক 
— হবপমদ পইড়া তার এইখামন আেয় হনমিন। তা িারাহম ফমময়মিমল করব হক জামনন? 
আেমনর সামথ দুহনয়ার  ে করব। কাপড়-মচাপড় থাকব আউলা। ইচ্ছা কইরা আউলা। 
োউজ ফযটা পরব তার দুইটা ফবাতাম নাই। ফবাতাম হিল – ইচ্ছা কইরা হিোঁড়মি। এমন 
িারাহম ফমময়।’ 
    নতুন হিমু-ধমমথ কুদু্দমসর ফসই িারাহম ফমময়টা হক ঢুকমব? তার সমে এখমনা পহরচয় 
িয়হন। একহদন পহরচয় কমর আসমত িমব। একটা ধমথ শুরু করমল ফসখামনরূপবতী 
মহিলা (যামদর োউমজর দুটা ফবাতাম ইচ্ছা কমর ফিোঁড়া) না থাকমল অনযরাআকৃষ্ট িমব 
না। 
    ‘মাহরয়ামক হক পাওয়া যামব ?’ 
    মমন িয় না। মাহরয়া টাইপ ফমময়মদর কখমনাই আসমল পাওয়া যায় না। আবার 
ভুল করলাম – ফকান ফমময়মকই আসমল পাওয়া যায় না। তারা অহভনয় কমর সমে 
আমি এই পযথেই। অহভনয় শুধু ফয অহত হপ্রয়জনমদর সমে কমর তা না, হনমজর সমেও 
কমর। হনমজরা ফসটা বুিমত পামর না। 
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    আহম েুপার বাসার হদমক রওনা িলাম এমন সমময় ফযন দুপুমর হিক খাবার সময় 
উপহস্থত িমত পাহর। দু'মাস খরচ ফদয়া িয়হন বমল ফমমস হমল বে িময় ফ মি। দুমবলা 
খাবার জমনয হনতয নতুন েহন্দ-হেহকর ফবর করমত িমচ্ছ। দুপুমরর খাবারটা েুপার 
ওখামন ফসমর রামত যাব ফমহিমকল কমলমজ আস র সামিবমক ফদখমত। আস র 
সামিমবর অবস্থা খুবই খারাপ। হতহন হকিুই ফখমত পামরন না। তামক ফদয়া িাসপাতামলর 
খাবারটা ফখময় হনমল রাত পযথে হনহশ্চন্তু। খুব ফবহশ সমসযা িমল কানা কুদুমসর 
ফমময়মিমল দুটা ফবাতামহবিীন নাহয়কা জয়গুন ফতা আমিই। 
 
    আজ বৃিেহতবার িাে অহেস। েুপামদর বাসায় হ ময় ফদহখ সবাই ফটহবমল ফখমত 
বমসমি। সবার সমে েুপাও আমিন। তার মুখ সব সময়  ম্ভীর থামক। আজ আমরা 
 ম্ভীর। তার হচহি ফপময়ই আহম এমসহি, তারপমরও হতহন এমন ভহে করমলন ফযন 
আমামক ফদমখ তাোঁর ব্রহ্মতালু জ্বমল যামচ্ছ। 
    শুধু বাদল ফচয়ার ফিমড় লাহেময় উিল। হবকট হচৎকার হদল, আমর হিমু দা, তুহম! 
তুহম ফকামথমক? 
    েুপু হবরক্ত  লায় বলমলন, ফতার ভাব ফদমখ মমন িমচ্ছ ফস আকাশ ফথমক ফনমম 
এমসমি। খাওয়া ফিমড় উমি দাোঁহড়ময়হিস ফকন? ফবাস। 
    বাদল বসল না। ফঘারলা া ফচামখ তাহকময় রইল। আহম  ম্ভীর  লায় বললাম — 
তারপর, সব খবর ভাল? মমন িমচ্ছ তুই িুহটমত ফদমশ এমস আটকা পমড়হিস? 
    ‘িযাোঁ, হিমু দা।’ 
    ‘সবাই এমন চুপচাপ ফকন?’ 
    ফকউ হকিু বলল না, শুধু বাদল বলল, এত হদন পর ফতামামক ফদখহি – হক ফয 
ভাল লা মি! তুহম িাত ধুময় ফখমত বস। মা, হিমু দামক ফেট দাও। আর একটা হিম 
ফভমজ দাও। হিমুদা হিমভাজা খুব পিন্দ কমর। োমমথর হিম না, ফদহশ মুরহ র হিম।  
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    েুপু হবরক্ত  লায় বলমলন, খামাকা কথা বলহব না বাদল। কথা বমল মাথাধহরময় 
হদহচ্ছস। ভাত খা। ঘমর পাোঁচ-ি পদ তরকাহর, এর মমধয আবার হিম ভাজমত িমব? 
কামজর ফলাক ফনই, হকচু্ছ ফনই। 
    বাদল বলল, আহম ফভমজ হনময় আসহি। হিমুদা, তুহম িাত ধুয় ফটহবমল বস। 
    আহম িাত ধুময় ফটহবমল বসলাম। বাদল তার মা-বাবার অহগ্নদৃহষ্ট উমপো কমর 
সহতয সহতয হিম ভাজমত ফ ল। 
    কামপ হিম ফেটমি। চামমচর শব্দ আসমি।  
    আহম ফটহবমল বসমত বসমত েুপার হদমক তাহকময় বললাম, বাদমলর সমসযাটা হক? 
আপহন ফয আমামক হচহি হদময়মিন, বাদমলর জমনযই ফতা হদময়মিন। হক করমি ফস ? 
হচহকৎসা করমত িমল ফরা টা ভালমত জানা দরকার। 
    েুপা বলমলন, িারামজাদা ফদশদরদী িময়মি। অসিমযাম র কারমণ ফদশ ধ্বাংস 
িমচ্ছ এই হচোয় িারামজাদার মাথা শট সাহকথট িময় ফ মি। ফস অমনক হচস্তাভাবনা 
কমর সমসযা ফথমক বাোঁচার বুহে ফবর কমরমি। 
    আহম আনহন্দত  লায় বললাম, এটা ফতা ভাল। ফদমশর সব হচোশীল মানুষই এই 
সময় ফদশ হিক করার পেহত হনময় ভাবমিন। মানব বেন-েেন হক সব ফযন করমিন। 
িাত ধরাধহর কমর শুকনা মুমখ দাোঁহড়ময় থাকা। বাদমলর পেহতটা হক? 
    েুপা বলমলন,  াধার পেহত ফতা  াধার মতই। 
    ‘হক রকম ফসটা? রাজপমথ চার পাময় িামাগুহড় ফদমব ? িামাগুহড় হদমত হদমত 
সহচবালময়র হদমক যামব ?’ 
    ‘ফসটা করমলও ফতা ভাল হিল —  াধাটা হিক কমরমি হজমরা পময়মন্ট হ ময় 
রাজনীহতহবদমদর শুভবুহে জাগ্রত করার জমনয ফস  াময় ফকমরাহসন ফঢমল আগুন ধহরময় 
ফদমব।’ 
    ‘তাই না-হক ?’ 
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    ‘িযাোঁ। ফবকুবটা দুশ ফতহত্রশ টাকা হদময় একহটন ফকমরাহসন হকমন এমনমি। তার 
ঘমর সাজামনা আমি। তুই এখন এই যন্ত্রণা ফথমক আমামক বোঁহচময় হদময় যা।’ 
    ‘ফকমরাহসন ফকনা িময় ফ মি?’ 
    ‘িযাোঁ, িময় ফ মি।’ 
    ‘ফদহখ হক করা যায়।’ 
    আহম খাওয়া শুরু করলাম। বাদল হিম ফভমজ িাহসমুমখ উপহস্থত িল। আহম 
বললাম, হক ফর, তুই নাহক  াময় আগুন হদহচ্ছস ? 
    বাদল উজ্জ্বল মুমখ বলল, িযাোঁ, হিমু দা। আইহিয়াটা ফপময়হি ফবৌে সন্নযাসীমদর 
কামি। আত্মাহুহত। পত্রপহত্রকায় হনউজটা িাপা িমল রাজনীহতহবদরা একটা ধাক্কা 
খামবন। দুই ফনত্রীই বুিমবন — পহরহস্থহত সামাল হদমত িমব। তারা তখন আমলাচনায় 
বসমবন। 
    েুপা হতক্ত  লায় বলমলন, দুই ফনত্রীর ফবািার িমল আম ই বুিত। এই পযথে ফতা 
মানুষ কম মমরহন। তুই ফতা প্রথম না।  
    আহম বললাম, এইখামন আপহন একটা ভুল করমিন েুপা। বাদল প্রথম ফতাবমটই।     
এহম্নমতই মানুষ মরমি পুহলমশর গুহলমত, ফবামাবাহজমত হকন্তু আত্মাহুহত ফতা এখমনা 
িয়হন। বাদলই প্রথম। পহত্রকায় হিকমমতা জাহনময় হদমল এরা েমটাগ্রাোর হনময় 
থাকমব। হসএনএন-মক খবর হদমল কযামমরা চমল আসমব। হবহবহস, ভময়স অব 
আমমহরকা সবাই হনউজ কাভার করমব। এমত একটা চাপ চতহর িমব ফতা বমটই।  
েুপা-েুপু দুজমনই িতভম্ব িময় আমার হদমক তাহকময় রইমলন। আহম তামদর িতভম্ব 
দৃহষ্ট উপমো কমর বাদলমক বললাম, বাদল, ফতার আইহিয়া আমার পিন্দ িময়মি। 
    ‘সহতয পিন্দ িময়মি হিমু দা?’ 
    ‘অবশযই পিন্দ িময়মি। ফদশমাতৃকার জমনয জীবনদান সিজ বযাপার ফতা না। তমব 
ফশান, ফকমরাহসন ঢালার সমে সমে আগুন হদহব। ফকমরাহসন িমচ্ছ ভলটাইল উিায়ী। 
সমে সমে আগুন না হদমল উমড় চমল যামব – আগুন আর ধরমব না। আর একটা 
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বযাপার বলা দরকার- শুধু একটা শাটথ  াময় হদময় আগুন ধরামল লাভ িমবনা। ফলাকজন 
থাবা-টাবা হদময় হনহভময় ফেলমব। তুই আলুমপাড়া িনুমান িময় যাহব হকন্তু মরহব না। 
ফতামক যা করমত িমব তা িল ফকমরাহসন ঢালার আম  দুটা ফ হঞ্জ, দুটা শাটথ পরমত 
িমব।’ 
    বাদল কৃতজ্ঞ  লায় বলল, থযাাংক য়ুয হিমু দা। ফতামার সমে ফদখা না িমল ফতা 
হবরাট িামমলায় পড়তাম।  
    ‘এখন বল আত্মাহুহতর তাহরখ কমব হিক কমরহিস ?’  
    ‘আহম হকিু হিক কহরহন। তুহম বমল দাও। তুহম ফযহদন বলমব ফসহদন।’ 
    ‘ফদহর করা হিক িমব না। তুই ফদহর করল আর ফদশ অমটামমহটকযাহল হিক িময় 
ফ ল, আহমথ এমস েমতা হনময় হনল – এটা হক হিক িমব ?’ 
    ‘না, হিক িমব না। হিমু দা, আ ামী কাল বা পরশু?’ 
    েুপা-েুপু দুজমনই খাওয়া বে কমর আমার হদমক তাহকময় আমিন। েুপু ফয দৃহষ্ট 
হনমেপ করমিন ফসই দৃহষ্টর হনক ফনম িল অহগ্নদৃহষ্ট। দুশ ফতহত্রশ টাকা দামমর 
ফকমরাহসন হটমনর সবটুকু আগুন এখন তার দুই ফচামখ। আহম তার অহগ্নদৃহষ্ট সপূণথ 
উমপো কমর  ম্ভীর  লায় বাদলমক বললাম, যা করার দু-একহদমনর মমধযই করমত 
িমব। িামত আমামদর সময় অল্প। এর মমধযই ফতার হনমজর কাজ সব গুহিময় ফেলমত 
িমব। 
    ‘আমার আবার কাজ হক ?’ 
    ‘আত্মীয়স্বজন সবার বাহড়মত হ ময় তামদর কাি ফথমক হবদায় ফনয়া। পা িুময় সালাম 
করা। সবার ফদায়া ফনয়া। এসএসহস পরীোর আম  ফিমলমমময়রা যা কমর। বাহড় বাহড় 
হ ময় ফদায়া হভো।’ 
    ‘এইসব েরমাহলহটজ আমার ভাল লাম  না হিমু দা।’ 
    ‘ভাল না লা মলও করমত িমব। আত্মীয়স্বজনমদর একটা সাধ-আহ্লাদ ফতা আমি। 
ফতার হচোর কারণ ফনই। আহম সমে যাব।’ 
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    ‘তুহম সমে ফ মল যাব।’ 
    আহম েুপার হদমক তাহকময় বললাম, বাদমলর জনয অযািভান্স কুলখাহন করমল 
ফকমন িয় েুপা? সবাইমক খবর হদময় একটা কুলখাহন কমর ফেললাম। ওনহল ওয়ান 
আইমটম – কাহচ হবহরয়াহন। বাদল হনমজ উপহস্থত ফথমক সবাইমক খাওয়াল। হনমজর 
কুলখাহন হনমজ খাওয়াও একটা আনমন্দর বযাপার।  
    েুপা এক দৃহষ্টমত তাহকময় আমিন। ভয়াংকর হকিু কমর ফেলমবন হক-না ফক জামন। 
কই মামির ফিামলর বাহট আমার হদমক িুোঁমড় ফেলমল হবশ্রী বযাপার িমব। আহম বাহট 
হনমজর হদমক ফটমন হনলাম।  
    হবমকমল বাদলমক হনময়ই ফবর িলাম। দু-একজন আত্মীয়স্বজমনর সমে ফদখা কমর 
িাসপাতামল আস র সামিবমক ফদখমত যাব। বাদলমক অতযে প্রেুল্ল ফদখামচ্ছ। বড় 
হকিু করমত পারার আনন্দ ফস িলমল করমি। 
    ‘বাদল।’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ফতার কামি টাকা আমি ?’ 
    ‘একশ হবয়াহল্লশ টাকা আমি।’  
    ‘তািমল চল আমামক হশক কাবাব আর নানরুহট হকমন ফদ।’ 
    ‘ফকন ?’ 
    ‘একজনমক হশক কাবাব আর নানরুহটর দাওয়াত হদময়হি। টাকার অভামব হকনমত 
পারহি না।’ 
    ‘কামক দাওয়াত হদময়ি ?’ 
    ‘একটা কুকুরমক। কাওরান বাজামর থামক। পা ফখাোঁড়া। আমার সমে খুব খাহতর?’ 
অনয ফকউ িমল আমার কথায় হবহমত িত। বাদল িল না। কীটপতে এমদর সমে 
আমার ভাব ফতা থাকমবই। আহম ফতা সাধারণ ফকউ না।  
    ‘হিমু দা !’ 
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    ‘বল।’ 
    ‘ফতামার একটা হজহনস আমার কামি আমি। তুহম এটা হনময় হনও। মমর ফ মল তুহম 
পামব না।’ 
    ‘আমার হক আমি ফতার কামি ?’ 
    ‘ঐ ফয পাোঁচ বির আম  একটা সাাংমকহতক হচহি হদময়হিমল। মাহরয়া নামমর একটা 
ফমময় ফতামামক হলমখহিল।’ 
    ‘ঐ হচহি এখমনা ফরমখ হদময়হিস ?’ 
    ‘হক আশ্চযথ! ফতামার একটা হজহনস তুহম আমার কামি হদময়ি আর আহম ফসটা 
ফেমল ফদব? তুহম আমামক হক ভাব ?’ 
    ‘সাাংমকহতক হচহি তুই এত চট কমর ধমর ফেলহল হক কমর বল ফতা? এই বযাপারটা 
হকিুমতই আমার মাথায় ফঢামক না।’ 
    বাদল আনহন্দত  লায় বলল, খুব ফসাজা। আহম ফতামামক বললাম, ফয হচহি হদময়মি 
তার নাম হক? তুহম বলমল – মাহরয়া। কামজই হচহির ফশমষ তার নাম থাকমব। হচহির 
ফশমষ ফলখা হিল NBSIB. (অথথাৎ M-এর জায় ায় ফমময়টা হলমখমি N, A-র জায় ায় 
হলমখমিB, ফযখামন R িবার কথা ফসখামন হলমখমি S) ফমময়টা কমরমি হক জান – ফয 
অেরটা ফলখার কথা ফসটা না হলমখ তার পমররটা হলমখমি। এখন বুিমত পারি? 
    ‘পারহি।’ 
    ‘হচহিমত ফস হক হলমখহিল তুহম জানমত চাওহন। বলব হক হলমখমি?’ 
    ‘না। বাদল, একটা কথা ফশান, ফতার এত বুহে হকন্তু তুই একটা সিজ হজহনস 
বুিমত পারহিস না।’ 
    ‘সিজ হজহনসটা হক ?’ 
    ‘আজ থাক, আমরকহদন বলব।’ 
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    হশক কাবাব এবাং নানরুহট হকমন এমনহি। কুকুরটামক পাওয়া ফ মি। ফস আমামক 
ফদমখই িুমট এমসমি। বাদমলর হদমক প্রথমম সমন্দমির দৃহষ্টমত তাকাল। আহম বললাম 
– ফতার খাবার এমনহি, তুই আরাম কমর খা। এ িমচ্ছ বাদল। অসাধারণ বুহেমান 
একটা ফিমল। 
    কুকুরটা বাদমলর হদমক তাহকময় ফিাট্ট কমর দুবার ফঘউ ফঘউ কমর ফখমত শুরু 
করল। 
    আহম বললাম, মাাংসটা আম  খা। নানরুহট ফখময় ফপট ভরামল পমর আর মাাংস 
ফখমত পারহব না। 
    কুকুরটা নানরুহট ফেমল মাাংস খাওয়া শুরু করল। বাদল হবমময় অহভভূত িময় 
বলল, ও হক ফতামার কথা ফবামি ? 
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, আমার ধারণা হনম্নমেণীর পশুপাহখ মানুমষর কথা 
ফবামি। অহত উচমেণীর প্রাণী মানুষই শুধু এমক অমনযর কথা ফবামি না। ফব ম খামলদা 
হজয়া হক বলমিন তা ফশখ িাহসনা বুিমত পারমিন না। আবার ফশখ িাহসনা হক বলমিন 
তা ফব ম খামলদা হজয়া বুিমত পারমিন না। আমরা ফদমশর মানুষ হক বলহি ফসটা 
আবার তারা বুিমত পারমিন না। তারা হক বলমিন তাও আমামদর কামি পহরষ্কার না। 
বাদল বলল, ফকন? 
    আহম ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, এই প্রমশ্নর জবাব আহম জাহন না। আসাদুল্লাি 
সামিব িয়ত জামনন। 
    ‘আসাদুল্লাি সামিব ফক?’ 
    ‘ফয ফমময়হট আমামক হচহি হলমখহিল তার বাবা। আসাদুল্লাি সামিব পৃহথবীর সব 
প্রমশ্নর জবাব জামনন।’ 
    কুকুরটা ফখময় যামচ্ছ। মািখামন একবার খাওয়া বে কমর আমার হদমক তাহকময় 
হবরহক্তর ভহেমত ফলজ নাড়ল। ফযন বলল — এত খাবার ফতামামক ফক আনমত বমলমি? 
আহম সামানয পমথর ফনহড় কুকুর। আমামক এতটা মমতা ফদখামন হক হিক িমচ্ছ? 
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আমামদর পশু জ মতর হনয়ম খুব কহিন। ভালবাসা ফেরত হদমত িয়। মানুষ িময় 
ফতামরা ফবোঁমচ ফ ি। ফতামামদর ভালবাসা ফেরত হদমত িয় না। 
 
    আস র সামিমবর সমে ফদখা িল, কথা িল না। তামক ঘুমমর ইনমজকশন হদময় 
ঘুম পাহড়ময় ফরমখমি। চমল আসহি, দরজার কামির ফবি ফথমক একজন েীণ স্বমর 
িাকল —ভাই সামিব ! 
    আহম হেরলাম। 
    ‘আমামর হচনমিন ভাই সামিব ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আহম ফমািম্মদ আবু্দল  েুর। আপমনর কামি হচহি হনময় ফ হিলাম। কুহড় টাকা 
বখহশশ হদমলন।’ 
    ‘খবর হক  েুর সামিব?’ 
    ‘খবর ভাল না ভাই সামিব। ফবামা খাইহি। হরকশা কইরা হেরমতহিলাম। ফবামা 
মারমি।’ 
    ‘কপামলর হলখন, না যায় খণ্ডন।’ 
    ‘তা ফতা বমটই।’ 
    ‘িযাাং একটা কাইটযা বাদ হদমি ভাই সামিব।’ 
    ‘একটা ফতা আমি। ফসটাই কম হক ?নাই মামার ফচময় কানা মামা।’ 
    ‘ভাই সামিব, আমার জমনয একটু ফদায়া করমবন ভাই সামিব।’ 
    ‘ফদহখ সময় ফপমল করব। এমকবামরই সময় পাহচ্ছ না। ইটািাহট খুব ফবহশ িমচ্ছ। 
 েুর সামিব, যাই ?’ 
     েুর তাহকময় আমি।  েুমরর হবিানায় ফয মহিলা বমস আমিন হতহন ফবাধিয় 
 েুমরর কনযা। অসুস্থ বাবার পামশ কনযার বমস থাকার দৃমশযর ফচময় মধুর দৃশয আর 
হকিু িমত পামর না। আহম ফমময়হটর হদমক তাহকময় বললাম – ‘মা যাই?’ 



suvom 

 
 

630 

ফমময়হট চমমক উিল। আহম তামক মা িাকব এটা ফবাধিয় ফস ভামবহন। 
 
 
 
 

###  
    মাহরয়ার বাবা আসাদুল্লাি সামিমবর সমে আমার পহরচয় িয় বলাকা হসমনমা িমলর 
সামমনর পুরামনা বইময়র ফদাকামন। আহম দূর ফথমক লেয করলাম এক ভদ্রমলাক 
পুরামনা বইময়র ফদাকামনর সামমন দাোঁহড়ময়। তাোঁর িামত চামড়ার বাধামনা ফমাটা একটা 
বই। হতহন খুবই অসিায় ভহেমত চারহদমক তাকামচ্ছন। ফযন জনতার ফভতর কাউমক 
খুোঁজমিন। ভদ্রমলামকর পরমন পায়জামা -পাঞ্জাহব , ফচামখ চশমা। েমটামসনহসহটভ গ্লাস 
বমলই দুপুমরর কড়া ফরামদ সানগ্লামসর মত কাল িময় ভদ্রমলামকর ফচাখ ফঢমক হদময়মি। 
আহম ভদ্রমলামকর হদমক কময়ক মুিূতথ িতভম্ব িময় তাহকময় রইলাম। িতভম্ব িবার 
প্রধান কারণ, এমন সুপুরুষ আহম অমনকহদন ফদহখহন। সুন্দর পুরুষমদর ফকান 
প্রহতমযাহ তা ফনই। থাকমল বাাংলামদশ ফথমক অবশযই এই ভদ্রমলাকমক পািামনা ফযত। 
চমন্দ্রর কলাংমকর মত যাবতীয় ফসৌন্দমযথ খুোঁত থামক — আহম ভদ্রমলামকর খুোঁতটা হক ফবর 
করার জমনয এহ ময় ফ লাম এবাং তামক চমমক হদময় বললাম, ফকমন আমিন?  
    অপহরহচত ফকউ ফকমন আমিন বলমল আমরা জবাব ফদই না। িয় ভুরু কুোঁচমক 
তাহকময় থাহক, হকাংবা বহল, আপনামক হচনমত পারহি না। এই ভদ্রমলাক তা করমলন 
না, সমে সমে িাহসমুমখ বলমলন, হজ্ব ভাল।  
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কামি এমসও ভদ্রমলামকর ফচিারায় খুোঁত ধরমত পারা ফ ল না। পিামশর মত বয়স। 
মাথাভহতথ চুল। চুমল পাক ধমরমি – মাথার আধাআহধ চুল পাকা। এই পাকা চুমলই 
তাোঁমক ভাল লা মি। মমন িমচ্ছ – কুচকুমচ কাল িমল তামক মানামতা না।  
    অসম্ভব রূপবতীমদর ফবলামতও আহম এই বযাপারটা ফদমখহি। তারা যখন ফযভামব 
থামক — ফসভামবই তামদর ভাল লাম । কপামল হটপ পরমল মমন িয় — আি  ,হটপটা 
হক সুন্দর লা মি। হটপ না থাকমল মমন িয় – ভাহ যস, এই ফমময় অনয ফমময়গুহলর 
মত কপামল হটপ ফদয়হন। হটপ হদমল তামক এমকবামরই মানামতা না। 
    আমার ধারণা িল – ভদ্রমলামকর ফচামখ িয়ত ফকান সমসযা আমি। িয়ত ফচাখ 
টযারা, হকাংবা একটা ফচাখ নষ্ট। ফসখামন পাথমরর ফচাখ লা ামনা। েমটামসনহসহটভ 
সানগ্লাস ফচাখ ফথমক না ফখালা পযথে হকিুই ফবািা যামব না। কামজই আমামক 
ভদ্রমলামকর সমে হকিু সময় থাকমত িমব। এই সমময়র ফভতর হনশ্চয়ই তার ফচামখ 
ধুলাবাহল পড়মব। ফচাখ পহরষ্কার করার জমনয চশমা খুলমবন। যহদ ফদহখ ভদ্রমলামকর 
ফচাখও সম্রাট অমশাক-পুত্র কুনামলর ফচামখর মত অপূবথ তািমল আমার অমনকহদমনর 
একটা আশা পূণথ িমব। আহম অমনকহদন ফথমকই হনখুোঁত রূপবান পুরুষ খুোঁমজ ফবড়াহচ্ছ। 
হনখুোঁত রূপবতীর ফদখা ফপময়হি –রপবামনর ফদখা এখমনা পাইহন। 
    আহম ভদ্রমলামকর মুমখর হদমক তাহকময় পহরহচত মানুমষর মত িাসলাম। হতহনও 
িাসমলন – তমব বযাকুল ভহেমত চারহদক তাকামনা দূর িল না। আহম বললাম, সযার, 
ফকান সমসযা িময়মি?  
    হতহন হবব্রত ভহেমত বলমলন, একটা সমসযা অবহশয িময়মি। ভাল একটা পুরামনা 
বই ফপময়হি – Holder-এর Interpretation of Conscience. অমনকহদন বইটা 
খুোঁজহিলাম, িিাৎ ফপময় ফ লাম।  
    আহম বললাম, বইটা হকনমত পারমিন না? টাকা শটথ পমড়মি ?  
    হতহন বলমলন, হজ্ব। হক কমর বুিমলন?  
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    ‘ভাবভহে ফথমক ফবািা জামচ্ছ। আমার কামি একশ একুশ টাকা আমি- এমত হক 
িব্ব?’  
    ‘একশ’ টাকা িমলই িমব।’  
    আহম একশ টাকার ফনট বাহড়ময় হদলাম। ভদ্রমলাক খুব সিজভামব হনমলন। 
অপহরহচত একজন মানুষ তামক একশ টাকা হদমচ্ছ এই ঘটনা তামক েশথ করল না। 
ফযন এটাই স্বাভাহবক। ভদ্রমলাক বই খুমল ফভতমরর পাতায় আমরকবার ফচাখ বুলামলন 
– মমন িমচ্ছ ফদমখ হনমলন মলামট ফয নাম ফলখা ফভতমরও ফসই নাম হকনা। 
    বই ব মল হনময় ভদ্রমলাক এগুমচ্ছন। আহম তার ফপিমন ফপিমন যাহচ্ছ। তার ফচাখ 
ভালমত না ফদমখ হবমদয় িওয়া যায় না। ভদ্রমলাক িিাৎ দাোঁহড়ময় পমড় বলমলন, আপনার 
নাম হক ? 
    আহম বললাম, আমার নাম হিমালয়। 
    ভদ্রমলাক বলমলন, সুন্দর নাম – হিমালয়। বলমলন অনযমনস্ক ভহেমত। হিমালয় 
নাম শুমন সবাই সামানয িমলও ফকৌতুিল হনময় আমামক ফদমখ, ইহন তাও ফদখমিন না। 
ফযন হিমালয় নামমর অমনমকর সমে তার পহরচয় আমি। 
    আমরা হনউ মামকথমটর কার পাহকথাং এলাকায় হ ময় ফপৌঁিলাম। হতহন শাদা রমের 
বড় একটা  াহড়র দরজা খুলমত খুলমত বলমলন, আসুন, ফভতমর আসুন। 
    আহম হবহমত িময় বললাম, ফভতমর যাব ফকন ? 
    হতহন আমার ফচময়ও হবহমত িময় বলমলন, আমার বাহড়মত চলুন, আপনামক টাকা 
হদময় ফদব। তারপর আমার ড্রাইভার আপহন ফযখামন ফযমত চান ফসখামন ফপৌমি ফদমব। 
    ‘অসম্ভব। আমার এখন অমনক কাজ।’  
    ‘ফবশ, আপনার হিকানা বলুন। আহম টাকা ফপৌমি ফদব।’  
    ‘আমার ফকান হিকানা ফনই।’  
    ‘ফস হক ?’  
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    ‘সযার, আপহন বরাং আপনার ফটহলমোন নাম্বার হদন। আহম ফটহলমোন কমর একহদন 
আপনামদর বাসায় চমল যাব।’  
    ‘কািথ হদহচ্ছ, কামিথ হিকানা, ফটহলমোন নাস্বার সবই আমি।’  
    ‘কািথ না ফদওয়াই ভাল। আমার পাঞ্জাহবর ফকান পমকট ফনই। কািথ িামত হনময় 
ঘুরব, হকিুেণ পর িাত ফথমক ফেমল ফদব। এরমচ ফটহলমোন নাম্বার বলুন, আহম মুখস্থ 
কমর ফরমখ হদ। আমার মৃহতশহক্ত ভাল। একবার যা মুখস্থ কহর তা ভুহল না।  
    উহন ফটহলমোন নাস্বার বলমলন। অনযমনস্ক ভহেমত  াহড়মত উমি বসমলন। তখমনা 
তার িামত বইহট ধরা। মমন িমচ্ছ বই িামত হনময়ই  াহড় চালামবন। আহম বললাম, 
সযার, দয়া কমর এক ফসমকমন্ডর জমনয আপহন হক ফচাখ ফথমক চশমাটা খুলমবন?  
    ‘ফকন?’  
    ‘বযহক্ত ত ফকৌতুিল ফমটাব। অমনকেণ ফথমক আমার মমন িহচ্ছল আপনার একটা 
ফচাখ পাথমরর।’  
    উহন হবহমত িময় বলমলন, এরকম মমন িবার কারণ হক ? বলমত বলমত হতহন 
ফচাখ ফথমক চশমা খুলমলন। আহম অবাক িময় তার ফচাখ ফদখলাম।  
    পৃহথবীমত সবমচ সুন্দর ফচাখ হনময় চারজন মানুষ জমেহিমলন — হমশমরর রাণী 
হক্লওমপিা, িয় ন রীর ফিমলন, অমশামকর পুত্র কুনাল এবাং ইাংমরজ কহব ফশলী। আমার 
মমন িল – এই চারহট নামমর সমে আমরকহট নাম যুক্ত করা যায়। ভদ্রমলামকর হক 
নাম? আহম জাহন না — ভদ্রমলামকর নাম হজমজ্ঞস করা িয়হন। তার ফটহলমোন নাম্বারও 
ইহতমমধয ভুমল ফ হি। তামত েহত ফনই – প্রকৃহত তামক কম কমর িমলও আমরা চারবার 
আমার সমে ফদখা কহরময় ফদমব। এইসব বযাপামর প্রকৃহত খুব উদার – পিমন্দর সব 
মানুষমক প্রকৃহত কমপমে পাোঁচবার মুমখামুহখ কমর ফদয়। মুমখামুহখ কমর মজা ফদমখ।  
    কামজই আহম ভদ্রমলামকর সমে ফযা ামযাম র ফকান ফচষ্টা আর করলাম না। আহম 
থাহক আমার মত – উহন থামকন ওনার মত। আহম হিক কমর ফরমখহি – একহদন 
হনশ্চয়ই আবার তার সমে ফদখা িমব। তখন তাোঁর সপমকথ জানা যামব। আপাতদৃহষ্টমত 
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মমন িমচ্ছ মনুষটা ইন্টামরহস্টাং। বই-মপ্রহমক। িামত বইটা পাবার পর আশপামশর 
সবহকিু ভুমল ফ মিন। আমামক সাধারণ ভদ্রতার ধনযবাদও ফদনহন। আহম হনহশ্চত, 
আবার যখন ফদখা িমব তখন ফদমবন।  
    পমরর বির চচত্র মামসর কথা (আমার জীবমনর বড় বড় ঘটনা চচত্র মামস ঘমট। 
ফক বলমব রিসযটা হক ?) ফবলা একটার মত বামজ। িাোঁ িাোঁ ফরাদ উমি ফ মি। অমনকেণ 
ফিোঁমটহি বমল শরীর ঘামম হভমজ ফ মি। পাঞ্জাহবর এমন অবস্থা ফয দু’িামত হচমপ 
উমিামনর দহড়মত শুমকামত ফদয়া যায়। তৃষ্ণায় বুমকর িাহত ফেমট যাবার উপক্রম। িাণ্ডা 
এক গ্লাস পাহন ফখমত ইমচ্ছ িমচ্ছ। ফচামখর সামমন ভাসমি বড় মামপর একটা গ্লাস। 
গ্লাস ভহতথ পাহন। তার উপর বরমের কুহচ। কাোঁমচর পাহনর জ  িামত আমরকজন দাোঁহড়ময় 
আমি। গ্লাস ফশষ িওয়ামাত্র ফস গ্লাস ভহতথ কমর ফদমব। জ  িামত ফয দাোঁহড়ময় আমি 
তার মুখ ফদখা যামচ্ছ না। শুধু িাত ফদখা যামচ্ছ — ধবধমব েসথা িাত। িাত ভহতথ লাল 
আর সবুজ কাোঁমচর চুহড়। জম  কমর পাহন ঢালার সময় চুহড়মত হরহনহিহন শব্দ উিমি। 
    কপনার সমে বাস্তমবর আকাশ-পাতাল পাথথকয। চচত্র মামসর দুপুমর ঢাকার 
রাজপমথ পাহনর জ  িামত চুহড়পরা ফকান িাত থামক না। আহম িাোঁটমত িাোঁটমত ভাবহি, 
ফকানহদন যহদ প্রচুর টাকা িয় তািমল চচত্র মামস ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় জলসত্র খুমল 
ফদব। ফসখামন িাহসখুহশ তরুণীরা পথচারীমদর বরে-শীতল পাহন খাওয়ামব। টযামপর 
পাহন না — েুটন্তু পাহন। পাহনবাহিত জীবাণু ফয পাহনমক দূহষত কমরহন ফসই পাহন। 
তরুণীমদর  াময় থাকমব আকাশী রে-এর শাহড়। িাত ভহতথ লাল-সবুজ চুহড়। চুহড়র 
লাল রমের সমে হমহলময় ফিাোঁমট থাকমব আগুন-রো হলপহস্টক। তামদর ফচাখ ফকমন 
িমব ? তামদর ফচাখ এমন িমব ফযন ফচামখর হদমক তাকামলই মমন িয় — 
 

“প্রির ফশমষর আমলায় রাো ফসহদন চচত্র মাস 
ফতামার ফচামখ ফদমখহিলাম আমার সবথনাশ ।” 
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    প্রচণ্ড ফরামদর কারমণই ফবাধিয় মরীহচকা ফদখার মত বযাপার ঘটল। আহম ফচামখর 
সামমন জলসমত্রর ফমময়গুহলমক ফদখমত ফপলাম। একজন না, চার-পাচ জন। সবার 
িামতই পাহনর জ । িাত ভহতথ লাল-সবুজ চুহড়। আর তখন আমার ফপিমন একটা  াহড় 
থামল।  াহড় ফথমক মাথা ফবর কমর জলসমত্রর তরুণীমদর একজন বলল, এই ফয 
শুনুন। হকিু মমন করমবন না। আপনার নাম হক হিমালয়? 
    আহম বললাম, িযাোঁ। 
    ‘ াহড়মত উমি আসুন। আমার নাম – মাহরয়া।’ 
    ফমময়টার বয়স ফতর-মচৌদ্দ, হকাংবা িয়ত আমরা কম। বাচা ফমময়রা িিাৎ শাহড় 
পরমল অনয এক ধরমনর ফসৌন্দযথ তামদর জহড়ময় ধমর। এই ফমময়হটর ফবলায়ও তাই 
িময়মি। ফমময়হট জলসমত্রর ফমময়মদর হনয়মমত আকাশী রমের শাহড় পমরমি। শাহড়পর 
ফমময়মদর কখমনা তুহম বলমত ফনই, তবু আহম  াহড়মত উিমত উিমত বললাম, ফকমন 
আি মাহরয়া ? 
    ‘হজ্ব ভাল আহি।’ 
    ‘ফতামার িামত লাল-সবুজ চুহড় ফনই ফকন?’ 
    মাহরয়া ঘাড় বাোঁহকময় তাকাল। হকিু বলল না। আহম ফমময়হটমক হচনমত পারহি না। 
তামত হকিু যায় আমস না। 
মাহরয়া বলল, আপহন হক অসুস্থ ? 
    ‘না।’ 
    ‘আপনামক ফদমখ মমন িমচ্ছ অসুস্থ। আপহন ফতা আমামক ফচমনন না – আহম ফক 
জানমত চামচ্ছন না ফকন ?’ 
    ‘তুহম ফক?’ 
    ‘আহম আসাদুল্লাি সামিমবর ফমময়।’  
    ‘ও আচ্ছা।’  
    ‘আসাদুল্লাি সামিব ফক তাও ফতা আপহন জামনন না।’ 
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    ‘না। উহন ফক ?’ 
    'উহন িমচ্ছন ফসই বযহক্ত যামক আপহন একবার একশ' টাকা ধার হদময়হিমলন। মমন 
পমড়মি?’ 
    ‘িযাোঁ, মমন পমড়মি।’ 
    ‘ফয ভামব কথা বলমিন তামত মমন িয় এখমনা মমন পমড়হন। আপহন বাবামক 
বমলহিমলন – তার একটা ফচাখ পাথমরর — এখন মমন পমড়মি?’ 
    ‘িযাোঁ, মমন পমড়মি। আমরা হক এখন তার কামি যাহচ্ছ? তামক ঋণমুক্ত করার 
পহরকল্পনা ?’ 
    ‘না — হতহন ফদমশ ফনই। বিমর মাত্র হতনমাস হতহন ফদমশ থামকন। আপনার সমে 
ফদখা িবার দুমাস পরই হতহন চমল যান। এই দুমাস আপহন তার সমে ফযা ামযা  
কমরনহন বমল হতহন খুব আপমসট হিমলন। হতহন চমল যাবার আম  আপনার ফচিারার 
হনখুোঁত বণথনা হদময় হ ময়হিমলন। আমামক বমল হ ময়হিমলন যহদ আপনামক আহম ফবর 
করমত পাহর তািমল দারুণ একটা উপিার পাব। তারপর ফথমক আহম পমথ ফবর িমলই 
িলুদ পাঞ্জাহব পরা কাউমক ফদখমলই হজমজ্ঞস কহর – আপনার নাম হক হিমালয়? ভাল 
কথা, আপহন আসমলই হিমালয় ফতা?’ 
    ‘হু – আহমই হিমালয়।’ 
    ‘প্রমাণ হদমত পামরন?’ 
    ‘পাহর – আপনার বাবা ফয বইটা হকমনহিমলন — তার নাম — “Interpretation 
of Conscicnce".’ 
    বাবা বমলহিমলন – আপহন খুব অদু্ভত মানুষ। আমার কামি অবহশয ফতমন হকিু 
মমন িমচ্ছ না। 
    ‘আমরা যাহচ্ছ ফকাথায় ?’ 
    ‘গুলশামনর হদমক যাহচ্ছ।’  
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     াহড়র ফভতমর এহস ফদয়া – শরীর শীতল িময় আসমি। ঘুম ঘুম পামচ্ছ। আহম 
প্রাণপণ ফচষ্টা করহি ফজম  থাকমত। ঘুম আনার জমনয মানুষ ফভড়ার পাল ফ ামন। ঘুম 
না আসার জমনয হকিু হক ফ ানার আমি? ভয়াংকর ফকান প্রাণী গুনমত শুরু করমল ঘুম 
ফকমট যাবার কথা। আহম মাকড়সা গুনমত শুরু করলাম। 
    একটা মাকড়সা, দুটা মাকড়সা, হতনটা — চারটা, পাোঁচটা। সবথনাশ। পিমটা আবার 
োক উইমিা মাকড়সা – কামমড় সাোৎ মৃতুয। 
    এত ফ ানাগুহন কমরও লাভ িল না। মাহরয়ামদর বাহড়মত যখন ফপৌঁিলাম তখন 
আহম  ভীর ঘুমম অমচতন। মাহরয়া এবাং তামদর ড্রাইভার দুজন হমমল িাকািাহক কমরও 
আমার ঘুম ভাোমত পারমি না। 
    মাহরয়ামদর পহরবামরর সমে এই িমচ্ছ আমার পহরচময়র সূত্র। মাহরয়ার বয়স তখন 
পমনমরা। ফসহদনই ফস প্রথম শাহড় পমর। শাহড়র রে বমলহি হক ? ও িযাোঁ, আম  একবার 
বমলহি। আচা আবামরা বহল, শাহড়র রে জলসমত্রর ফমময়মদর শাহড়র মত আকাশী 
নীল।  
 
    ঘুম ফভমে ফদহখ ফচামখর সামমন হুলসূ্থল ধরমনর বাহড়। প্রথম দশথমন মমন িল 
বাহড়মত আগুন ধমর ফ মি। বুমক একটা ফিাটখাট ধাক্কার মত লা ল। পুমরা বাহড় 
ফবাম নহভহলয়ার  া়ি লাল রমে ঢাকা। িিাৎ ঘুম ভাোয় েুমলর রেমক আগুন বমল মমন 
িহচ্ছল। 
    মাহরয়া বলল, বাহড়র নাম মমন কমর রাখুন – হচত্রমলখা। হচত্রমলখা িমচ্ছ আকামশর 
একটা তারার নাম। 
    আহম বললাম, ও আচ্ছা। 
    ‘আজ বাহড়মত ফকউ ফনই। মা ফ মিন রাজশািী।’ 
    আহম আবারও বললাম, ও আচ্ছা। 
    ‘আপহন হক টাকাটা হনময় চমল যামবন, না একটু বসমবন?’ 



suvom 

 
 

638 

    ‘টাকা হনময় চমল যাব।’ 
    বাহড়র ফভতমর ঢুকমবন না? 
    ‘না।’ 
    ‘তািমল এখামন দাোঁড়ান।’ 
    আহম দাোঁহড়ময় রইলাম। ফমময়টা আগ্রি কমরই আমামক এতদূর এমনমি হকন্তু 
আমামক বাহড়মত ঢুকামনার বযাপামর আগ্রি ফদখামচ্ছ না। আহম তামত ফতমন অবাক 
িলাম না। আহম লেয কমরহি ফবহশরভা  মানুষই আমামক বাহড়মত ফঢাকামত চায় না। 
দরজার ওপামশ ফরমখ আলাপ কমর হবদায় কমর হদমত চায়। রাস্তায় রাস্তায় দীঘথহদন 
িাোঁটািাহটর েমল আমার ফচিারায় িয়ত রাস্তা-ভাব চমল এমসমি। রাস্তা— ভামবর 
ফলাকজনমদর ফকউ ঘমর ফঢাকামত চায় না। রাস্তা-ভামবর ফলাক রাস্তামতই ভাল। কহবতা 
আমি না – 

বমনযরা বমন সুদর 
হশশুরা মাতৃমক্রামড়। 

 
    আহম সম্ভবত রাস্তামতই সুন্দর।  
    ‘হিমালয় সামিব!’  
    আহম তাকালাম। বাহড়র ফভতর ফথমক মাহরয়া ইন্সহটমমহটক কযামমরা িামত ফবর 
িময়মি। ফবর িমত অমনক সময় হনময়মি, কারণ ফস শাহড় বদমলমি। এখন পমরমি 
স্কাটথ। স্কাটথ পরায় একটা লাভ িময়মি। ফমময়টা ফয অসম্ভব রাপবতী তা পহরষ্কার িময় 
ফ মি। শাহড়মত ফযমন অপূবথ লা হিল স্কামটথও ফতমন লা মি। দীঘথ সময় ফ মটর বাইমর 
ফরামদ দাোঁহড়ময় থাকার কষ্ট ফমময়টামক ফদমখ একটু ফযন কমল।  
    ‘আপহন সূযথমক সামমন ফরমখ একটু দাোঁড়ান। মুমখর উপর সানলাইট পডু়ক। আপনার 
িহব তুলব। বাবামক িহবর একটা কহপ িমব। িহব ফদখমল বাবা বুিমবন ফয, আহম 
আসল ফলাকই ফপময়হিলাম।’ 
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    ‘িাসব ?’ 
    ‘িযাোঁ, িাসমত পামরন।’ 
    ‘দাোঁত ফবর কমর িাসব ? না ফিাোঁট হটমপ ?’  
    ‘ফয ভামব িাসমত ভাল লাম  ফস ভামবই িাসুন। আর এই হনন টাকা।’  
    মাহরয়া একশ টাকার দু’টা ফনাট এহ ময় হদল। দুটাই চকচমক ফনাট। বড়মলাকমদর 
সবই সুন্দর। আহম অল্প ফয কজন দারুণ বড়মলাক ফদমখহি তামদর কামরা কামিই 
কখমনা ময়লা ফনাট ফদহখহন। ময়লা ফনটগুহল এরা হক ওয়াহশাং ফমহশমন ধুময় ইস্ত্রী কমর 
ফেমল? না-হক িাস্টহবমন ফেমল ফদয়?  
    ‘আহম আপনার বাবামক একশ' টাকা হদময়হিলাম।’  
    ‘বাবা বমল হদময়মিন যহদ আপনার ফদখা পাই তািমল ফযন দুশ টাকা ফদই। কারণ 
– গ্রন্থ সামিব বই-এ গুরু নানক বমলমিন –  

দুগুনা দত্তার 
ফচৌগুনা জুজার। 

 
    দুগুণ হনমল চারগুণ ফেরত হদমত িয়। বাবা সামমনর মামসর ১৫ তাহরমখর পর 
আসমবন। আপহন তখন এমল বাবা খুব খুহশ িমবন। আর বাবার সমে কথা বলমল 
আপনার হনমজরও ভাল লা মব।’  
    ‘আমার ভাল লা মব ফসটা হক কমর বলমিন ?’  
    ‘অহভজ্ঞতা ফথমক বলহি। বাবার সমে ফয পাোঁচ হমহনট কথা বমল ফস বার বার হেমর 
আমস।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘ও আচ্ছা বলা হক আপনার মুদ্রা ফদাষ? একটু পর পর আপহন ও আচ্ছা বলমিন।’ 
    ‘হকিু বলার পাহচ্ছ না বমল “ও আচ্ছা" বলহি।’ 
    ‘বাবার সমে ফদখা করার জমনয আসমবন ফতা ?’ 
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    ‘আসব।’ 
    ‘আপনার যহদ ফকান প্রশ্ন থামক – ফয প্রমশ্নর জবাব আপহন জামনন না – ফসই প্রশ্ন 
বাবার জমনয হনময় আসমত পামরন। আমার ধারণা, আমার বাবা এই পৃহথবীর একমাত্র 
বযহক্ত হযহন সব প্রমশ্নর জবাব জামনন।’ 
    আহম যথাসম্ভব হবহমত িবার ভহে কমর বললাম — ‘ও আচ্ছা।’ মাহরয়া বাহড়মত 
ঢুমক পড়ল। বাহড়র দামরায়ান ফ ট বে কমর ফমাটা ফমাটা দুই তালা লাহ ময় হদময় 
ফজমলর ফসহির মত তালা ফটমন ফটমন পরীো করমত লা ল। আহম িামতর মুমিায় দুটা 
চকচমক ফনট হনময় চচমত্রর ভয়াবি ফরামদ রাস্তায় নামলাম। মাহরয়া একবারও বলল না 
– ফকাথায় যামবন বলুন,  াহড় আপনামক ফপৌমি ফদমব। বড়মলাকমদর িাণ্ডা  াহড় মানুমষর 
চহরত্র খারাপ কমর ফদয় – একবার চড়মল শুধুই চড়মত ইচ্ছা কমর। আহম রাস্তায় িাোঁটা 
মানুষ, অল্প হকিু সময় মাহরয়ামদর  াহড়মত চমড়হি, এমতই ফিোঁমট বাহড় হেরমত ইচ্ছা 
করমি না। 
 
    আসাদুল্লাি সামিমবর সমে ফদখা িল আষা়ি মামস। বৃহষ্টমত হভমজ জবজবা িময় 
ওমদর বাহড়মত হ ময়হি। দামরায়ান হকিুমতই ঢুকমত ফদমব না। ভা যক্রমম মাহরয়া এমস 
পড়ল। বড়মলাকরা ফবাধিয় হকিুমতই হবহমত িয় না। কাকমভজা অবস্থায় আমামক 
ফদমখও একবারও হজমজ্ঞস করল না — বযাপার হক ? সিজ ভহেমত ফস আমামক হনময় 
ফ ল তার বাবার কামি। হবশাল একটা ঘমর ভদ্রমলাক খাহল  াময় হবিানায় বমস আমিন। 
অমনকটা পদ্মাসমনর ভহেমত বসা। তার ফচাখ একটা ফখালা বইময়র হদমক। ফদমখই 
ফবািা যায় ভদ্রমলাক  ভীর মনমযাম  বই পড়মিন। আমরা দুজন ফয ঢুকলাম হতহন 
বুিমতও পারমলন না। মাহরয়া বলল, বাবা, একটু তাকামব ? 
    ভদ্রমলাক বলমলন, িযাোঁ তাকাব। বলার পমরও তাকামলন না। ফয পাতাটা পড়হিমলন 
ফস পাতাটা পড়া ফশষ কমর বই উমে হদময় তারপর তাকামলন। তাহকময় ফিমস 
ফেলমলন। আহম চমমক ফ লাম। মানুমষর িাহস এত সুন্দর িয় । তৎেণাৎ মমন িল – 
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ভাহ যস, ফমময় িময় জোইহন ! ফমময় িময় জোমল এই ঘর ফথমক ফবর িওয়া অসম্ভব 
িত। 
    ‘হিমালয় সামিব না ?’ 
    ‘হজ।’  
    ‘তুহম ফকমন আি?’ 
    ‘হজ্ব ভাল।’ 
    ‘ফবাস। খামটর উপর ফবাস।’ 
    ‘আহম হকন্তু সযার হভমজ জবজবা।’ 
    ‘ফকান সমসযা ফনই। ফবাস। মাথা মুিমব?’ 
    ‘হজ্ব না সযার। বৃহষ্টর পাহন আহম  াময় শুকাই ফতায়ামল হদময় বৃহষ্টর পাহন মুিমল 
বৃহষ্টর অপমান িয়।’ 
    আহম খামট বসলাম। ভদ্রমলাক িাত বাহড়ময় আমার কাধ েশথ করমলন। 
    ‘তুহম ফকমন আি হিমালয়?’ 
    ‘হজ্ব ভাল।’ 
    ‘ঐ হদন ফতামার কাি ফথমক টাকা হনময় চমল এমসহিলাম — ধনযবাদ পযথে ফদইহন। 
আসমল মাথার মমধয সব সময় হিল কখন বইটা পড়ব। জ মতর চারপামশ তখন হক 
ঘটহিল তা আমার মাথায় হিল না। ভাল ফকান বই িামত ফপমল আমার এ রকম িয়।’ 
    ‘বইটা হক ভাল হিল?’ 
    ‘আহম যতটা ভাল আসা কমরহিলাম তারমচ ভাল হিল। এ জাতীয় বই লাইমব্রহরমত 
পাওয়া যায় না। পমথ-ঘামট পাওয়া যায়। আহম একবার পুরামনা খবমরর কা জ ফকমন 
এ রকম ফেহরওয়ালার িুহড় ফথমক একটা বই ফজা াড় কমরহিলাম। বইটার নাম ‘Dawn 
of Intelligence’. এইহটন নাইনহট টু-মত প্রকাহশত বই – অথর িমচ্ছন মযাক মাস্টার। 
রময়ল ফসাসাইহটর ফেমলা। চামড়া হদময় মানুষ বই বাোঁহধময় রামখ — ঐ বইটা হিল ফসানা 
হদময় বাোঁহধময় রাখার মত।’ 
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    মাহরয়া বলল, বইময়র কচকচাহন শুনমত ভাল লা মি না বাবা – আহম যাহচ্ছ। 
ফতামামদর চা বা কহে হকিু লা মল বল, আহম পাহিময় ফদব। 
    সামিব ফমময়র হদমক তাহকময় বলমলন, আমামদর চা দাও। আর ফশান, হিমালয়, 
তুহম আমামদর সমে দুপুমর খামব। ফতামার হক আপহত্ত আমি? 
    ‘হজ না।’ 
    ‘ফতামামক হক এক ফসট শুকমনা কাপড় ফদব?’ 
    ‘লা মব না সযার। শুহকময় যামব।’ 
    ‘ফতামামক ফদমখ এত ভাল লা মি ফকন বুিমত পারহি না। মাহরয়া, তুই বল ফতা 
এই ফিমলটামক ফদমখ আমার এত ভাল লা মি ফকন ?’  
    ‘ফতামার ভামলা লা মি কারণ তুহম ধমর হনময়হিমল ভদ্রমলামকর সমে ফতামার ফদখা 
িমব না। তামক ধনযবাদ হদমত পারমব না। সারাজীবন ঋণী িময় থাকমব। তুহম ঋণ 
ফশাধ করমত ফপমরি, এই জমনযই ভাল লা মি।’ 
    ‘ফভহর গুি – যতই হদন যামচ্ছ ফতার বুহে চক্রবৃহে িামর বাড়মি।’ 
    মাহরয়া চা আনমত ফ ল। আহম আসাদুল্লাি সামিবমক বললাম, আপনামক একটা 
প্রশ্ন করব। আহম আসমল আপনামক ফদখমত আহসহন, প্রশ্নটা করমত এমসহি। 
    ‘হক প্রশ্ন?’  
    ‘এই মানুষ িাড়া আর ফকান প্রাণী হক আমি ফয আত্মিতযা করমত পামর?’ 
    ‘আমি। ফলহমাং বমল এক ধরমনর প্রাণী আমি। ইোঁদুর ফ াত্রীয়। স্ত্রী-মলহমাংমদর বিমর 
দুটা বাচা িয়। হকন্তু অজ্ঞাত কারমণ প্রহত চার বির পর পর দুটার বদমল এমদর বাচা 
িয় দশটা কমর। তখন ভয়াংকর সমসযা ফদখা ফদয়। খামদযর অভাব, বাসস্থামনর অভাব। 
এরা তখন কমর হক – দল ফবোঁমধ সমুমদ্রর হদমক িাোঁটা শুরু কমর। এক সময় সমুদ্র হ ময় 
পমড়। হমহনট দমশক মমনর আনমন্দ সমুমদ্রর পাহনমত সাোঁতরায়। তারপর সবাই দল 
ফবোঁমধ আত্মিতযা কমর। মাস সুযইসাইি।’ 
    ‘বমলন হক ?’ 
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    ‘হনম্নমেণীর প্রাণীমদর মমধয মাস সুইসাইমির বযাপারটা আমি। সীল মাি কমর, নীল 
হতহমরা কমর, িাহত কমর। আবার এককভামব আত্মিতযার বযাপারও আমি। একক 
আত্মিতযার বযাপারটা ফদখা যায় প্রধানত কুকুমরর মমধয। প্রভুর মৃতুযমত ফশামক অহভভূত 
িময় এরা খাওয়া-দাওয়া বে কমর আত্মিতযা কমর। পশুমদর আত্মিতযার বযাপারটা 
জানমত চাচ্ছ ফকন?’ 
    ‘জানমত চাহচ্ছ, কারণ – আপনার কনযার ধারণা আপহন পৃহথবীর সব প্রমশ্নর জবাব 
জামনন। সহতয জামনন হক-না পরীো করলাম।’ 
    আসাদুল্লাি সামিব আবারও িাসমিন। আমার আবারও মমন িল, মানুষ এত সুন্দর 
কমর িামস হক ভামব? 
    ‘মাহরয়ার এরকম ধারণা অবহশয আমি, যহদও তার মার ধারণা, আহম পৃহথবীর ফকান 
প্রমশ্নরই জবাব জাহন না। ভাল কথা, হিমালয় নামটা িাকার জমনয একটু বড় িময় ফ মি 
– হিমু িাকমল হক রা  করমব?’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘হিমু সামিব !’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘বযাপারটা হক ফতামামক বহল – আমার িল জািামজর নাহবমকর চাকহর। হসোপুমরর 
ফ ামল্ডন ফিি হশহপাং করমপামরশমনর সমে আহি। মামসর পর মাস থাকমত িয় সমুমদ্র। 
প্রচুর অবসর। আমার আমি বই পড়ার ফনশা – ক্রমা ত পহড়। মৃহতশহক্ত ভাল, যা 
পহড় মমন থামক। ফকউ হকিু হজমজ্ঞস করমল চট কমর জবাব হদমত পাহর। 
    এনসাইমক্লাহপহিয়া হিউমমহনকা ?’  
    ‘িা িা িা। তুহম ফতা মজা কমর কথা বল। ফমামটই এনসাইমক্লাহপহিয়া না। আহম 
িহচ্ছ ফসই বযহক্ত ফয এনসাইমক্লাহপহিয়া হব্রটাহনকার প্রথম পৃষ্ঠা ফথমক ফশষ পৃষ্ঠা পযথে 
দুবার পমড়মি। এনসাইমক্লাহপহিয়া মানুষ ফকমন সাহজময় রাখার জমনয, পড়ার জমনয না। 
আমার িামত হিল প্রচুর সময় – সময়টা কামজ লাহ ময়হি। পমড়হি।’  
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    ‘পড়মত আপনার ভাল লাম ?’  
    ‘শুধু ভাল লাম  না, অসাধারণ ভাল লাম । প্রায়ই হক ভাহব জান ? প্রায়ই ভাহব, 
মৃতুযর পর আমামক যহদ ফবমিশমত পািামনা িয় তখন হক িমব? ফসখামন হক লাইমব্রহর 
আমি? নানান ধমথগ্রন্থ ফঘোঁমট ফদমখহি। স্বম থ লাইমব্রহর আমি এ রকম কথা ফকান ধমথগ্রমন্থ 
পাইহন। সুন্দরী হুরমদর কথা আমি, খাদয-পানীময়র কথা আমি, েলমূমলর কথা আমি, 
বাট ফনা লাইমব্রহর।’  
    ‘ফবমিশমত আপহন হনমজর ভুবন হনমজর মত কমর সাহজময় হনমত পারমবন। আপনার 
ইচ্ছানুসামর আপনার িামতর কামিই থাকমব আমলকজাহন্দ্রয়ার লাইমব্রহরর মত প্রকাণ্ড 
লাইমব্রহর।’  
    আসাদুল্লাি সামিব আমার হদমক িুোঁমক এমস বলমলন, হনমজর ফবমিশত হনমজর মত 
করা ফ মল আমার ফবমিশত হক রকম িমব ফতামাক বহল – সুন্দর একটা হবিানা থাকমব, 
হবিানায় ফবশ কময়কটা বাহলশ। চারপামশ আলহমরা ভহতথ বই, একদম িামতর কামি, 
ফযন হবিানা ফথমক না ফনমমই বই হনমত পাহর। কহলাংমবল থাকমব – ফবল হটপমলই চা 
আসমব।  
    ‘ ান ফশানার বযবস্থা থাকমব না?’  
    ‘ভাল কথা মমন কমরি। অবশযই  ান ফশানার বযবস্থা থাকমব। সেট ফস্টহরও 
হমউহজক সারােণ িমব। হমউহজক পিন্দ না িমল আপনাআপহন অনয হমউহজক বাজা 
শুরু িমব। িাত হদময় ফবাতাম হটমপ কযামসট বদলামত িমব না।’  
    ‘সারােশ ঘমর বহন্দ থাকমত ভাল লা মব ?’  
    ‘বহন্দ বলি ফকন? বই ফখালা মামন নতুন একটা জ ৎ খুমল ফদয়া।’  
    ‘তারপমরও আপনার িয়ত আকাশ ফদখমত ইচ্ছা করমব।’  
    ‘এটাও মন্দ বলহন। িযাোঁ থাকমব, হবশাল একটা জানালা আমার ঘমর থাকমব। তমব 
জানালায় ফমাটা পদথা ফদয়া থাকমব। যখন আকাশ ফদখমত ইমচ্ছ করমব – পদথা সহরময় 
ফদব।’  
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    ‘এই িমব আপনার ফবমিশত ?’  
    ‘িযাোঁ, এই।’  
    ‘আপনার স্ত্রী আপনার কনযা এরা আপনার পামশ থাকমব না ?’  
    ‘থাকমল ভাল। না থাকমলও ফকান েহত ফনই।’  
    ‘ভাল কমর ফভমব ফদখুন, আপনার ফবমিশমত হকিু বাদ পমড় যায়হন ফতা?’  
    ‘না, সব আমি।’ 
    ‘খুব হপ্রয় হকিু িয়ত বাদ পমড় ফ ল।’  
    আসাদুল্লাি সামিব হবহমত িময় বলমলন, তুহম এমনভামব কথা বলি ফযন এেুহণ 
ফবমিশতটা চতহর িময় যামচ্ছ।  
    আহম িাসলাম। আসাদুল্লাি সামিব ভুরু কুোঁচমক বলমলন, ও, একটা হজহনস বাদ 
পমড় ফ মি। ভাল একটা আয়না লা মব। এক সমে পা ফথমক মাথা পযথে ফদখা যায় এ 
রকম একটা আয়না। আমার একটা ফমময়হল স্বভাব আমি। আয়নায় হনমজমক ফদখমত 
আমার ভাল লাম । 
    ‘সবারই আয়নায় হনমজমক ফদখমত ভামলা লাম ।’ 
    আসাদুল্লাি সামিব চুরুট ধরামত ধরামত বলমলন, তুহম হক জান আয়নায় মানুষ ফয 
িহবটা ফদমখ ফসটা আসমল ভুল িহব? উমো িহব। আয়নার িহবটামক বমল হমরর ইমমজ। 
আয়নায় হনমজমক ফদখা যায় না – উমোমানুষ ফদখা যায়।  
    ‘এমন একটা আয়না হক বানামনা যায় না ফযখামন মানুষ ফযমন ফতমনই ফদখা যামব?’ 
    ‘ফসই ফচষ্টা ফকউ কমর হন।’ 
    আসাদুল্লাি সামিব িিাৎ খুব হচহেত িময় পড়মলন, ভুরু কুোঁচমক ফেলমলন। আহম 
বললাম, এত হচহেত িময় হক ভাবমিন?  
    ‘ভাবহি, ফবমিশমতর পহরকল্পনায় হকিু বাদ পমড় ফ ল হক-না।’ 
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    আসাদুল্লাি সামিব মৃতুযর আম ই তার ফবমিশত ফপময় ফ মিন। তার চারটা  াহড় 
থামক সমত্ত্বও এক ফম মামস ঢাকা শিমর হরকশা হনময় ফবর িমলন।  াহড়মত চড়মল 
আকাশ ফদখা যায় না। হরকশায় চড়মল আকাশ ফদখমত ফদখমত যাওয়া যায় বমলই 
হরকশা ফনয়া। আকাশ ফদখমত ফদখমত যাহচ্ছমলন, একটা ফটমপা এমস হরকশামক ধাক্কা 
হদল। এমন হকিু ভয়াবি ধাক্কা না, তারপমরও হতহন হরকশা ফথমক পমড় ফ মলন – 
ফমরুদমণ্ডর িাড় ফভমে ফ ল। ফপমরাোহজয়া িময় ফ ল। সুষুম্নাকাণ্ড েহতগ্রস্ত িল। তার 
বাহক জীবনটা কাটমব হবিানায় শুময় শুময়। িাক্তাররা ফস রকমই বমলমিন।  
    আহম তামক একহদন ফদখমত ফ লাম। ফয ঘমর হতহন আমিন তার হিক মািখামন 
বড় একটা হবিানা। হবিানায় পাোঁচ-িটা বাহলশ। হতন পামশ আলহমরা ভহতথ বই। িামতর 
কামি ফস্টহরও হসমস্টম। হবিানার মাথার কামি বড় জানালা। জানালায় হভহনহসয়ান 
োইন্ড। সবই আমি, শুধু ফকান আয়না ফচামখ পড়ল না।  
    আমামক ফদমখই আসাদুল্লাি সামিব িাহসমুমখ বলমলন, খবর হক হিমু সামিব?  
    আহম বললাম, হজ্ব ভাল।  
    ‘ফতামার কাজ ফতা শুহন রাস্তায় িাোঁটািাহট করা — িাোঁটািাহট হিকমত িমচ্ছ?’  
    ‘িমচ্ছ।’ 
    ‘হক খামব বল, চা না কহে? একবার ফবল হটপমল চা আসমব। দুবার হটপমল কহে। 
খুব ভাল বযবস্থা।’  
    ‘কহে খাব।’  
    আসাদুল্লাি সামিব দুবার ফবল হটপমলন। আবারও িাসমলন। তার িাহস আম র 
মতই সুদর। তামক হবিানায় ফেমল হদময়মি হকন্তু ফসৌন্দযথ িরণ কমরহন। ফসহদন বরাং 
িাহসটা আমরা ফবহশ সুন্দর লা ল।  
    ‘হিমু সামিব !’  
    ‘হজ্ব।’  
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    ‘জীহবত অবস্থামতই আহম আমার কল্পনার ফবমিশত ফপময় ফ হি। আমার হক উহচত 
না  ি অলমাইহটর প্রহত কৃতজ্ঞতায় অহভভূত িওয়া ?’  
    ‘হিক বুিমত পারহি না।’  
    ‘আহমও হিক বুিমত পারহি না। কহবতা শুনমব?’  
    ‘আপহন শুনমত চাইমল শুনব।’  
    ‘আম  কহবতা ভাল লা মতা না। ইদানীাং লা মি — ফশান . . .’  
    আসাদুল্লাি সামিব কহবতা আবৃহত্ত করমলন। ভদ্রমলামকর সব হকিুই আম র মত 
আমি। শুধু  লার স্বমর সামানয পহরবতথন িময়মি। মমন িয় অমনক দূর ফথমক কথা 
বলমিন –  

“এখন বাতাস ফনই – তবু 
শুধু বাতামসর শব্দ িয় 
বাতামসর মত সমময়র। 

ফকামনা ফরৌদ্র ফনই, তবু আমি। 
ফকামনা পাহখ ফনই, তবু ফরৌমদ্র সারা হদন 
িাংমসর আমলার কণ্ঠ রময় ফ মি।” 

 
    ‘বল ফদহখ কার কহবতা ?’ 
    ‘বলমত পারহি না, আহম কহবতা পহড় না।’ 
    ‘কহবতা পড় না ?’ 
    ‘হজ্ব না। আহম হকিুই পহড় না। দু-একটা জহটল কহবতা মুখস্থ কমর রাহখ মানুষমক 
ভড়মক ফদবার জনয। আমার কহবতা-প্রীহত বলমত এটুকুই।’ 
    কহে চমল এমসমি।  ে ফথমকই ফবািা যামচ্ছ খুব ভাল কহে। আহম কহে খাহচ্ছ। 
আসাদুল্লাি সামিব উপুড় িময় শুময় আমিন। তার িামত কহের কাপ। হতহন কহের 
কামপ চুমুক হদমচ্ছন না। তাহকময় আমিন জানালার হদমক। ফসই জানালায় ভাহর পদথা। 
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আকাশ ফদখার উপায় ফনই। আসাদুল্লাি সামিমবর এখন িয়ত আকাশ ফদখমত ইচ্ছা 
কমর না। 
 
 
 

###  
    ‘ফকমন আমিন আস র সামিব ?’ 
    ‘হজ্ব ভাল।’ 
    ‘হক রকম ভাল ?’ 
    আস র সামিব িাসমলন। তার িাহস ফদমখ মমন িল না হতহন ভাল। মৃতুযর িায়া 
যামদর ফচামখ পমড় তারা এক হবমশষ ধরমনর িাহস িামস। উহন ফসই িাহস িাসমিন। 
    আহম একবার ময়মনহসাংি ফসিাল ফজমল এক োোঁহসর আসামী ফদখমত হ ময়হিলাম। 
োোঁহসর আসামী হকভামব িামস ফসটা আমার ফদখার শখ। োোঁহসর আসামীর নাম ফিামসন 
ফমাল্লা. তামক খুব স্বাভাহবক মমন িল। শুধু যক্ষ্মা ফরা ীর মত জ্বলজ্বমল ফচাখ। ফসই 
ফচাখও অহস্থর, একবার এহদমক যামচ্ছ, একবার ওহদমক। বাাংলামদমশ নাহক দুইভাই 
আমি যারা হবহভন্ন ফজলখানায় োোঁহস হদময় ফবড়ায়। তারা ফিট হদমত পারমি না। বা 
ফসৌভা যক্রমম আহম ফযহদন হ ময়হি ফসহদনই দুই ভাই চমল এমসমি। পরহদন ফভামর 
ফিামসন ফমাল্লার সময় ধাযথ িময়মি। ফিামসন ফমাল্লা আমামক শাে  লায় বলল, “ভাই 
সামিব, এখমনা িামত ফমলা সময়। এই ধমরন, আইজ সারা হদন পইরা আমি, তার 
পমর আমি ফ াটা একটা রাইত। ঘটনা ঘটমনর এখমনা ফমলা ফদহর।” বমলই ফিামসন 
িাসল। ফসই িাহস ফদমখ আমার সারা  াময় কাোঁটা হদল। ফপ্রমতর িাহস। 
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    আস র সামিমবর িাহস ফদমখও  াময় কাোঁটা হদল। হক ভয়াংকর িাহস ! আহম বললাম, 
ভাই, আপনার হক িময়মি? িাক্তার বলমি হক ? 
    ‘আলসার। সারাজীবন অহনয়ম কমরহি — খাওয়া-দাওয়া সময়মত িয় নাই, ফসখান 
ফথমক আলসার ।’ 
    ‘ফপমট ফরালামরর গুতাও ফতা ফখময়হিমলন।’ 
    ‘ফরালামরর গুোঁতা না ফখমলও যা িবার িত। সব কপামলর হলখন, তাই না হিমু ভাই 
?’ 
    ‘তা ফতা বমটই।’ 
    ‘দূমর বমস হচকন কলমম একজন কপাল ভহতথ ফলখা ফলমখন। ফসই ফলখার উপমর 
জীবন চমল।’ 
    ‘হু। মামি মামি ওনার কলমমর কাহল ফশষ িময় যায়, তখন হকিু ফলমখন না। মুমখ 
বমল ফদন – “যা বযাটা হনমজর মত চমড় খা” – এই বমল নতুন কলম হনময় অনয 
একজমনর কপামল হলখমত বমসন।’ 
    ‘বড়ই রিসয এই দুহনয়া।’ 
    ‘রিসয ফতা বমটই – এখন বলুন আপনার হচহকৎসার হক িমচ্ছ?’ 
    ‘অপামরশন িবার কথা।’ 
    ‘িবার কথা, িমচ্ছ না ফকন ?’ 
    ‘ফদমশ এমন সমসযা। িাক্তাররা হিকমত আসমত পামরন না। অল্প সমময়র জমনয 
অপামরশন হথময়টার ফখামল। আমার ফচময়ও যারা হসহরয়াস তামদর অপামরশন িয়।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘মৃতুয হনময় আমার ফকামনা ভয়-ভীহত নাই হিমু ভাই।’ 
     আহম আবারও বললাম, ও আচ্ছা। 
    ‘ভালমত মরমত পারাও একটা আনমন্দর বযাপার।’ 
     ‘আপহন হশ হ রই মারা যামচ্ছন?’ 
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    ‘হজ্ব।’ 
    ‘মমর ফ মল সাত িাজার টাকাটার হক িমব ?ঐ ফলাক ফয ফকানহদন চমল আসমত 
পামর।’ 
    ‘ও আসমব না।’ 
    ‘বুিমলন হক কমর আসমব না?’ 
    ‘তার সমে আমার কথা িময়মি।’ 
    ‘তার সমে কথা িময়মি মামন? ফস হক িাসপাতামল এমসহিল?’ 
    ‘হজ।’ 
    ‘আস র ভাই, বযাপারটা ভালমত বুহিময় বলুন ফতা। আহম হিকমত বুিমত পারহি 
না।’ 
    আস র সামিব মৃদু  লায় কথা বলমত শুরু করমলন। ফবািা যামচ্ছ যা বলমিন — 
খুব আগ্রি হনময় বলমিন। 
    ‘বুিমলন হিমু ভাই — প্রচণ্ড বযথার জনয রামত ঘুমামত পাহর না।  ত রামত িাক্তার 
সামিব একটা ইনমজকশন হদময় ঘুম পাহড়ময় হদময়মি। রাত হতনটার হদমক ঘুমটা ফভমে 
ফ ল। ফদহখ খুব পাহনর হপপাসা। িামতর কামি ফটহবমলর উপর একটা পাহনর জ  
আমি। জম  পাহন নাই। ফজম  আহি – নাসথমদর ফকউ এহদমক আসমল পাহনর কথা 
বলব। ফকউ আসমি না। িিাৎ ফক ফযন দুবার কাশল। আমার ফটহবল উত্তর হদমক – 
কাহশটা আসল দহেণ হদক ফথমক। মাথা ঘুহরময় িতভম্ব িময় ফ লাম। ফদহখ – মনসুর।’ 
    ‘মনসর ফক ?’ 
    ‘ফয আমামক সাত িাজার এক টাকা হদময় হ ময়হিল – ফস।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘আহম ফ লাম ফরম । এই ফলাকটা আমামক হক যন্ত্রণায় ফেমলমি ফভমব ফদখুন ফদহখ। 
আহম বললাম – ফতামার বযাপারটা হক? ফকাথায় হিমল তুহম? তুহম হক জন তুহম আমামক 
হক যন্ত্রণায় ফেমলি? মনসুর চুপ কমর রইল। মাথাও ফতামল না। আহম বললাম, কথা 
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বল না ফকন ? ফশমষ ফস বলল, তাইজান, আহম আসব কযামমন ? আমার মৃতুয িময়মি। 
আপমন ফযমন মনকমষ্ট আমিন আহমও মনকমষ্ট আহি। এত কমষ্টর টাকা পহরবারমর 
পািাইমত পাহর নাই। 
    আহম বললাম, তুহম হিকানা বল আহম পাহিময় হদব। টাকার পহরমাণ আমরা ফবমড়মি। 
ফপাস্টাহপমসর পাসবইময় টাকা ফরমখ হদময়হিলাম। ফবমড় িবমলর ফবহশ িবার কথা। 
আহম ফখাোঁজ ফনই নাই। তুহম হিকানটা বল। 
    মনসুর আবার মাথা হনচু কমর ফেলল। আহম বললাম, কথা বল। চুপ কমর আি 
ফকন? মনসুর বলল – হিকানা মমন নাই সযার। পহরবামরর নামও মমন নাই। — বমলই 
কান্না শুরু করল। তখন একজন নাসথ ঢুকল – তাহকময় ফদহখ মনসুর নাই। আহম নাসথমক 
বললাম, হসস্টার, পাহন খাব। হতহন আমামক পাহন খাইময় চমল ফ মলন। আহম সারারাত 
ফজম  থাকলাম মনসুমরর জমনয। তার আর ফদখা ফপলাম না। এই িমচ্ছ হিমু ভাই 
ঘটনা।’ 
    ‘এটা ফকান ঘটনা না – এটা স্বে। স্বে ফদমখমিন।’ 
    ‘হজ না ভাই সামিব, স্বে না। েষ্ট ফচামখর সামমন ফদখা। মনসুর আম র মতই 
আমি, তার ফকান পহরবতথন িয় নাই।’ 
    ‘আস র ভাই, মনসুর মমর ভূত িময় আপনার কামি িুমট এমসমি? আপনার কথা 
তার মমন আমি অথচ পহরবামরর নাম-হিকানা ভুমল ফ মি – এটা হক িয়? িয় না। এই 
ধরমনর ঘটনা স্বমে ঘমট। আপনামক ঘুমমর ইনমজকশন হদময় ঘুম পাহড়ময়মি — আপহন 
তার মমধয স্বমের মত ফদমখমিন।’ 
    ‘স্বে না হিমু ভাই।’ 
    ‘আচ্ছা হিক আমি, যান, স্বে না।’ 
    ‘আমার মৃতুযর পর আপনামক কময়কটা কাজ করমত িমব হিমু ভাই।’ 
    ‘যা বলমবন করব।’ 
    ‘কাজগুহল হক বলব?’ 
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    ‘আপহন হনশ্চয়ই দু-একহদমনর মমধয মারা যামচ্ছন না। হকিু সময় ফতা িামত আমি 
?’ 
    ‘হক কমর বলব ভাই সামিব — িায়াত-মউত ফতা আমামদর িামত না।’ 
    ‘হকন্তু আপহন ফযভামব বলমিন তামত মমন িওয়া স্বাভাহবক ফয, মৃতুয আপনার হনমজর 
িামত। শুনুন আস র সামিব, আপনামক এখন মরমল চলমব না – আমামক একটা হচহি 
হলমখ হদমত িমব। আপনার মুক্তার মত িামতর ফলখায় আপহন আমার িময় একটা হচহি 
হলখমবন।’ 
    ‘কামক হলখব?’ 
    ‘একটা ফমময়মক হলখমবন। তার নাম মাহরয়া। খুব দামী কা মজ খুব সুদর কাহলমত 
হচহিটা হলখমত িমব।’ 
    ‘অবশযই হলখব হিমু ভাই। আনমন্দর সমে হলখব।’ 
    ‘সমসযা িল হক জামনন? অসিমযাম র জমনয ফদাকানপাট সব বে। দামী কা জ ফয 
হকনব ফসই উপায় ফনই। কামজই অসিমযা  না কাটা পযথে ফযভামবই ফিাক আপনামক 
ফবোঁমচ থাকমত িমব। এটা মমন রাখমবন। আমামক যহদ হচহিটা হলমখ না হদময় যান তািমল 
আমার একটা আেমসাস থাকমব।’ 
   ‘আপনার হচহি আহম অবশযই হলমখ ফদব হিমু ভাই।’ 
    ‘তািমল আজ উহি।’ 
    ‘আমরকটু বমসন।’ 
    ‘অসুস্থ মানুমষর পামশ বমস থাকমত ভাল লাম  না।’ 
    আস র সামিব হনচু  লায় বলমলন, আমার শরীরটা অসুস্থ হকন্তু হিমু ভাই মনটা 
সুস্থ। আমার মমন ফকান ফরা  নাই। 
    আহম চমমক তাকালাম। মৃতুয-লেণ বমল একটা বযাপার আমি। মৃতুযর আম  আম  
এইসব লেণ প্রকাশ পায়। মানুষ িিাৎ কমর উচস্তমরর দাশথহনক কথাবাতথা বলমত শুরু 
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কমর। তামদর ফচামখর ফজযাহত হনমভ যায়। ফচামখ ফকান প্রাণ থামক না। শরীমরর ফয 
অাংশ সবার আম  মারা যায় – তার নাম ফচাখ। 
    ‘হিমু ভাই !’ 
    ‘হজ।’ 
    ‘িাক চলাচল হক আমি ?’ 
    ‘হকিুই চলমি না – িাক চলমব হক ভামব?’ 
    ‘আমার আত্মীয়স্বজনমদর একটু খবর ফদয়া দরকার। ওমদর ফদখার জনয ফয মনটা 
বযস্ত তা না – অসুস্থ হিলাম এই খবরটা তারা না ফপমল মমন কষ্ট পামব।’ 
    ‘িাক চলাচল শুরু িমলই খবর হদময় ফদব।’ 
    ‘মানুষ খুব কষ্ট করমি, তাই না হিমু ভাই?’ 
    ‘বড় বড় ফনতারা যহদ ভুল কমরন তািমল সাধারণ মানুষ ফতা কষ্ট করমবই।’ 
    আমরা যারা ফিাট মানুষ আহি হিমু ভাই —আমরাও ভুল কহর। মানুমষর জেই 
িময়মি ভুল করার জনয। তমব হিমু ভাই, ফিাট মানুমষর ভুল ফিাট ফিাট। তামত তার 
হনমজর েহত, আর কামরার েহত িয় না। বড় মানুমষর ভুলগুমলাও বড় বড়। তামদর 
ভুমল সবার েহত িয়। আমরা ফিাট মানুষরা হনমজমদর মেল চাই। বড় মানুষরাও 
তামদর মেল চান। হকন্তু হিমু ভাই, তারা ভুমল যান, ফযমিতু তারা বড় ফসমিতু তামদর 
হনমজমদর মেল ফদখমল িমব না। তামদর ফদখমত িমব সবার মেল। হিক বমলহি?’  
    ‘হিক বমলমিন। আমামক এই সব হিক কথা বমল লাভ হক ? যামদর বলা দরকার 
তামদর বলমল ফতা তাোঁরা শুনমবন না।’  
    ‘একটা হক বযবস্থা করা যায় হিমু ভাই — আহম ফব ম খামলদা হজয়ার সমে দুটা 
কথা বলব, ফশখ িাহসনার সমে দুটা কথা বলব – এরশাদ সামিমবর সমে ফতা কথা 
বলা যামব না। উহন ফজমল।’  
    ‘কামরা সমেই কথা বলা যামব না – ফনতারা সবাই আসমল ফজমল। হনমজমদর চতহর 
ফজলখানায় তারা আটকা পমড় আমিন। ফসই ফজলখানা পািারা হদমচ্ছ তামদরই হপ্রয় 
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ফলাকজন। তারা তা জামনন না। তারা মমন কমরন তারা স্বাধীন মুক্ত হবিে . . .আস র 
সামিব !’ 
    ‘হজ হিমু ভাই।’  
    ‘উচস্তমরর হচোভাবনা কমর ফকান লাভ ফনই। আপহন ঘুমবার ফচষ্টা কমরন।’  
    ‘হজ আচ্ছা। আপনামক একটা কথা বলব হিমু ভাই, যহদ মমন হকিু না কমরন।’  
    ‘হজ না, মমন হকিু করব না।’  
    ‘আপহন ফয হচহিটা আমামক হদময় ফলখামবন ফসই হচহির কা জটা আহম হকনব।’  
    ‘ফসটা িমল ফতা খুবই ভাল িয়। আমার িাত এমকবামর খাহল।’  
    বাাংলামদমশর সবমচ দামী কা জটা আহম আপনার জমনয হকনব হিমু ভাই।’  
    ‘শুধু কা জ হকনমল ফতা িমব না – কলমও লা মব, কাহলও লা মব। সবমচ দামী 
কা মজ দুটাকা দামমর বল পময়মন্ট হলখমবন তা ফতা িয় না। দামী কা মজ ফলখার 
জমনয লাম  দামী কলম।’  
    ‘খুবই খাোঁহট কথা বমলমিন হিমু ভাই – কলম আর কাহলও আহম হকনব। আহম ফয 
আপনামক হক পিন্দ কহর আপহন জামনন না হিমু ভাই।’  
    ‘জানব না ফকন, জাহন। ভালবাসা মুখ েুমট বলমত িয় না। ভালবাসা ফটর পাওয়া 
যায়। আজ যাই আস র সামিব। ফদশ স্বাভাহবক ফিাক। ফদাকানপাট খুলুক — আপনামক 
সমে হনময় কা জ-কলম হকমন আনব।’ 
    ‘অবশযই। অবশযই।’  
    ‘আর ইহতমমধয যহদ মনসুর এমস আপনামক হবরক্ত কমর তািমল কমষ ধমক 
লা ামবন। মানুষ িময় ভূতমদর িাাংহকপাাংহক সিয করা ফকান কামজর কথা না।’ 
 
    আজ িরতামলর কত হদন চলমি? মমন িমচ্ছ সবাই হদন-তাহরমখর হিমসব রাখা 
ভুমল ফ মি। ন রীর জহন্ডস িময়মি। ন রী পমড় আমি হিম ফমমর। এই ফরাম র 
হচহকৎসা ফনই- হবোমই একমাত্র হচহকৎসা। ন রী হবোম হনমচ্ছ। আম র িরতালগুহলমত 
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ফমাটামুহট আনন্দ হিল। ফলাকজন কযামসমটর ফদাকান ফথমক কযামসট হনময় ফযত। স্বামীরা 
দুপুমর স্ত্রীমদর সমে ঘুমামনর সুমযা  ফপত। স্ত্রীরা আোঁতমক উমি বলত – এ হক হদমন-
দুপুমর দরজা লা াচ্ছ ফকন? বাহড় ভহতথ ফিমলমমময়। স্বামী উদাস  লায় বলমতা, আজ 
িরতাল না?  
    এখনকার অবস্থা ফস রকম না, এখন অনয রকম পহরমবশ। জহন্ডমস আক্রাে ন রী 
ফরা  সামমল  া িাড়া হদময় উিমত পারমব ফতা — এটাই সবার হজজ্ঞাসা। নাহক ন রীর 
মৃতুয িমব ? মানুমষর মত ন রীরও মৃতুয িয়।  
    আহম িাোঁটহি। আমার পামশ পামশ িাোঁটমি বাদল। আহম বললাম — দীঘথ িরতামলর 
হকিু হকিু উপকাহরতা আমি। বল ফতা হক হক ? 
    ‘ফরাি এহেমিন্ট িমচ্ছ না।’ 
    ‘গুি। িময়মি – আর হক?’ 
    ‘পহলউশন কমমমি —  াহড়র ফধাোঁয়া, কাবথন মনোইি হকচু্ছ ফনই।’ 
    ‘ফভহর গুি।’ 
    ‘ফলাকজন ফবহশ িাোঁটািাহট করমি, তামদর স্বাস্থয ভাল িমচ্ছ। িায়ামবহটস ফরা ীর 
সাংখযা কমমি।’ 
    ‘িময়মি — আর হক ?’  
    ‘আরবমদর কাি ফথমক আমামদর ফপমিাল হকনমত িমচ্ছ না। হকিু েমরন কামরহন্স 
ফবোঁমচ যামচ্ছ।’ 
    ‘হু।’ 
    ‘আমরা পহরবামরর সমে ফবহশ সময় কাটামত পারহি। পাহরবাহরক বেন দৃ়ি িমচ্ছ।’ 
    ‘হু।’  
    ‘পহলহটে হনময় সবাই আমলাচনা করহি — আমামদর রাজচনহতক সমচতনতা বৃহে 
পামচ্ছ। ফদশ হনময় সবাই ভাবহি।’ 
    ‘আর হকিু আমি?’ 
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    ‘আর ফতা হকিু মমন পড়মি না।’  
    ‘আমরা অমনক আমি। ফভমব ফভমব সব পময়ন্ট ফবর কর, তারপর একটা হলেমলট 
িাড়ব।’ 
    ‘তামত লাভ হক ?’ 
    ‘আমি, লাভ আমি।’  
    ‘ফতামার ভাবভহে আহম হকিুই বুহি না। তুহম ফকান দমলর ফলাক বল ফতা? আওয়ামী 
লী , না হবএনহপ ?’ 
    ‘আওয়ামী লী  যখন খারাপ হকিু কমর তখন আহম আওয়ামী লী মক সমথথন কহর। 
আর হবএনহপ যখন খারাপ হকিু কমর তখন হবএনহপর সমথথক।’ 
    ‘এর মামন হক ?’ 
    ‘ভাল কামজর সমথথন সব সময়ই থামক। খারাপ কাজগুহলর সমথথমনর ফলাক পাওয়া 
যায় না। আহম ফসই ফলাক। খারাপ কামজর জমনযও সমথথন লাম । কারণ সব খারামপর 
মমধযও হকিু মেল থামক।’ 
    ‘আমরা যাহচ্ছ ফকাথায় হিমু দা?’ 
    ‘একটা ফমময়র সমে ফদখা করমত যাহচ্ছ।’ 
    ‘ফক ? মাহরয়া ?’ 
    ‘উহুোঁ, তার নাম জয়গুন।’ 
    ‘জয়গুন ফক ?’ 
    ‘তুই হচনহব না — খারাপ ধরমনর ফমময়।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    বাদল চমকাল না বা হবহমত িল না। ফস আমার আদশথ ভক্ত। দলপহতর ফকান 
হসোমের হবষময় হকিু বলমব না। হবহমত িমব না, চমকামব না। অমের মত অনুসরণ 
করমব। একদল মানুষ হক শুধু অনুসরণ করার জমনযই জোয়? 
 



suvom 

 
 

657 

    প্রথম হতনটা ফটাকা, তারপর একটা, তারপর আবার হতনটা। এরকম করমত 
থাকমল জয়গুন নামমর অহত রপবতী এক তরুণীর এমস দরজা খুমল ফদবার কথা। যার 
শাহড় থাকমব এমলামমমলা। যার োউমজর দুটা ফবাতাম ফনই – ।  
    ফবশ কময়কবার ফমাসথ ফকামির ভহেমত হতন এক হতন এক শব্দ করার পর দরজা 
সামানয খুলল। সামানয োোঁক হদময় ফদখা যামচ্ছ না দরজা ফক খুমলমি। কানা কুদুস বমল 
হদময়হিল, দরজা খুলমব জয়গুন। ফসই ভরসামত আন্দামজর উপর বললাম – ফকমন 
আি জয়গুন ?  
    ফভতর ফথমক তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ফভমস এল – আপমন ফক?  
    ‘আমার নাম হিমু।’  
    দরজা খুমল ফ ল। আমার সামমন জয়গুন দাোঁহড়ময় আমি। তার শাহড় ফমামটও 
এমলামমমলা নয়। তার োউমজর ফবাতামও হিক আমি। খুব রূপবতী ফমময় ফদখব বমল 
এমসহিলাম, দুমধ আলতা রমের একজনমক ফদখহি – তামক রূপবতী বলার ফকান কারণ 
ফনই। দাোঁত উচু। যমথষ্ট ফমাটা। থপথপ কমর িাোঁটমি। এমকক জমনর ফসৌন্দযথ এমকক 
রকম। কুদু্দমসর কামি জয়গুন িল- ফিমলন অব িয়। জয়গুন মধুর  লায় বলল, ও 
আল্লা, হভতমর আমসন।  
    ‘আহম সমে কমর আমার এক েুপামতা ভাইমক হনময় এমসহি। ওর নাম বাদল।’  
    ‘অবশযই আনমবন। ফিাট ভাই, আস।’ 
    জয়গুন িাত ধমর বাদলমক ফভতমর হনময় ফ ল। বাদল সাংকুহচত িময় রইল। আহম 
ফবশ আগ্রি হনময় জয়গুমনর ঘর ফদখহি। সাজামনা-ম ািামনা ঘর। রহেন হটহভ আমি। 
হভহসআর আমি। এই মুহুমতথ হভহসআর-এ হিন্দী িহব চলমি।  
    জয়গুন লহজ্জত ভহেমত বলল, সময় কামট না, এই জমনয ফরাজ হতনটা-চাইরটা 
কইরা িহব ফদহখ। আপমনরা আরাম কইরা বমসন। এহস িাহড়?  
    ‘এহস আমি?’  
    ‘হজ আমি।’ 
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    ‘িাণ্ডা বাতামস শইমলয বাত িয়, এই জমনয এহস িাহড় না। েযান হদয়া কাম সাহর।’ 
    ‘আমামদর জমনয এহস িাড়মব – এমত ফতামার আবার বাত িমব না ফতা।’  
    ‘হক ফয কন হিমু ভাইজান ! অল্প সমময় আর হক বাত িইব।’  
    ‘অল্প সময় ফতা না – আমরা সেযা পযথে থাকব। এমসহি যখন িাণ্ডায় িাণ্ডায় 
হভহসআর-এ একটা িহব ফদমখ যাই। অমনকহদন হিন্দী িহব ফদখা িয় না। ফতামার 
অসুহবধা িমব ?’  
    ‘হক ফয কন ভাইজান। আেমন সারাজীবন থাকমলও অসুহবধা নাই।’  
    ‘তুহম একা থাক?’  
    ‘ি, একাই থাহক।’  
    ‘রান্না-বান্না ফক কমর ?’  
    ‘ফকউ কমর না। ফিামটল থাইকযা খাওন আমস। কাজকামমর ফলাক রাখন আমার 
পুষায় না। খাহল ভযান ভযান কমর। আমার ফিামটমলর সামথ কনটাক।’  
    ‘ভাল বযবস্থা ফতা।’  
    ‘কহপ খাইমবন? — কহপ বানানর হজহনস আমি।’ 
    ‘িযাোঁ ‘কহপ’ খাওয়া যায়।’  
    জয়গুন অহত বযস্ততার সমে কহপ আনমত ফ ল। আহম জয়গুমনর হবিানায় পা তুমল 
উমি বসমত বসমত বললাম- বাদল আয়, ফকালবাহলমশ ফিলান হদময় আরাম কমর ফবাস। 
একটা হিন্দী িহব ফদহখ। দুহদন পর  াময় ফকমরাহসন ফঢমল মমর যাহব — হিন্দী িহব 
ফদমখ মনটা হিকিাক কর।  
    ‘তুহম হক সহতয সহতয িহব ফদখমব?’  
    ‘অবশযই।’  
    ‘এই ফমময়টামক তুহম ফচন হকভামব?’  
    ‘আহম হচহন না— কানা কুদু্দস ফচমন।’  
    ‘কানা কুদু্দস ফক ?’  
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    ‘ভয়াবি খুনী। মানুষ মারা তার কামি ফকান বযাপারই না। মশা মারার মতই সিজ।’ 
    ‘এই ভদ্রমহিলা হক ওনার স্ত্রী ?’ 
    ‘প্রায় ফস রকমই। জয়গুন িমচ্ছ কানা কুদু্দমসর বনলতা ফসন।’ 
    ‘ভদ্রমহিলা হক সুন্দর ফদমখি হিমু দা?’ 
    ‘সুন্দর?’ 
    ‘আহম এত সুন্দর ফমময় আমার জীবমন ফদহখহন।’ 
    ‘তাই নাহক ?’ 
    ‘িযাোঁ, যতই ফদখহি – ততই অবাক িহচ্ছ।’ 
    ‘ফতার মমন িমচ্ছ না দাোঁতগুহল ফবহশ উচু?’ 
    ‘ফতামার দামতর হদমক তাকাবার দরকার হক ?’ 
    ‘তাও ফতা বমট। দাোঁমতর হদমক তাকাব ফকন ? িাহত িমল দাোঁমতর হদমক তাকামনার 
একটা বযাপার চমল আসত।  জদন্তু হবরাট বযাপার। মানবদস্ত ফতমন ফকান বযাপার না। 
মানবদমের জে িয় ফিনহটমস্টর তুমল ফেলার জমনয।’ 
    ‘ফতামার কথা হকিু বুিমত পারহি না।’ 
    ‘ফবািার দরকার আমি ?’ 
    ‘না, দরকার ফনই।’ 
    জয়মুন মম  কমর কহপ হনময় এমসমি। এক এক মম  এক এক ফপায়া কমর হচহন 
হদময় বাোঁধামন ঘন এক হসরাপ জাতীয় বস্তু। আহম মুমখ হদময় বললাম, অপূবথ। আহম যা 
কহর বাদলও তাই কমর। কামজই বাদলও ফচাখ বড় বড় কমর বলল — অপূবথ।  
    জয়গুমনর সুন্দর মুখ আনমন্দ ভমর ফ ল। ফস বলল, িহব ফদখমবন ভাইজান ?  
    ‘িযাোঁ ফদখব। ভাল একটা হকিু দাও।’  
    ‘পুরামনা িহব ফদখমবন? হদদার আমি – হদলীপ কুমামরর িহব।’  
    ‘হদলীপ কুমামরর িহব ফদখা ফযমত পামর।’  
    ‘ফবমলক এন্ড ফিয়াইট।’  
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    ‘শাদা-কামলার ফকান অসুহবধা ফনই – তারপর জয়গুন, কুদু্দমসর ফকান খবর জান?’   
    ‘হজ না। ফমলা হদন ফকান ফখাোঁজ নাই। ভাইজান, মানুষটার জমনয অত অহস্থর থাহক- 
ফি বুমি না। ফকান হদন ফকান হবপমদ পমড়। হবপমদর হক ফকান মা-বাপ আমি? সব 
হকিুর মা-বাপ আমি। হবপমদর মা-বাপ নাই। তামর ফক বুিাইমব কন? আেমনমর খুব 
মামন। যখন আমস তখনই আেমনর কথা কয়। ভাইজান!’  
    ‘বল।’ 
    ‘আেমন তার জমনয এটু ফদায়া করমবন ভাইজান।’  
    'আমার ফদায়ামত ফকান লাভ িমব না জয়গুন। ফস ভয়াংকর সব পাপ কমর ফবড়ামচ্ছ। 
ফসই পামপর শাহস্ত ফতা িমবই।’ 
    ‘মৃতুযর পমর আল্লাি পাক শাহস্ত হদমল হদব। এই দুহনয়ায় শাহস্ত িইব এটা ফকমন 
হবচার ?’ 
    ‘এটা িমচ্ছ জনতার হবচার। আল্লাি পাক হকিু হকিু শাহস্ত জনতামক হদময় ফদবার 
বযবস্থা কমরন। মানুষ ভুল কমর – জনতা ভুল কমর না।’ 
    জয়গুন িহব চাহলময় হদময়মি। তার ফচাখ ভহতথ পাহন। কানা কুদু্দমসর মত একহট 
ভয়াবি পাপীর জমনয জয়গুমনর মত একহট রূপবতী ফমময় ফচামখর পাহন ফেলমি – 
ফকান মামন িয় ? িয় হনশ্চয়ই — ফসই মামন ফবািার েমতা আমামদর ফনই। 
    িহব চলমি। আহম, বাদল এবাং জয়গুন িহব ফদখহি। জয়গুন িহব ফদখমি  ভীর 
আনন্দ ও হবময় হনময়। আশ্চযথ! বাদলও তাই করমি। 
    শামসাদ ফব মমর হকন্নর কমষ্ঠর  ান শুরু িল – ‘বাচপানমক হদন ভুলনা ফদনা।’ 
    বাদমলর ফচামখ পাহন। দুহদন পর  াময় আগুন ফলম  যার মরার কথা ফস িহব ফদমখ 
েুহপময় কাোঁদমি – ফকান মামন িয়? 
    ‘বাদল ?’ 
    ‘হজ্ব।’ 
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    ‘ফতার  াময় ফকমরাহসন ঢালার বযাপারটা মমন িয় তাড়াতাহড় ফসমর ফেলা দরকার। 
আর ফদহর করা যায় না।’ 
    ‘ফকন ?’ 
    ‘ফদশ হিক িময় যামচ্ছ। সব স্বাভাহবক িময় যামচ্ছ। যা করার তার আম ই করমত 
িমব।’ 
    ‘ফদশ হিক িময় যামচ্ছ ফক বলল?’ 
    ‘মামি মামি আহম ভহবষযৎ ফদখমত পাই।’ 
    বাদল হকিু বলল না। আমার কথা ফস শুনমত পায়হন। তার সমস্ত ইহপ্রয় এখন 
হদলীপ কুমামরর কমথকামণ্ড হনমবহদত। আহম হবিানায় লম্বা িময় শুময় পড়লাম। ঘুম ঘুম 
পামচ্ছ। খাহনকেণ ঘুহমময় ফনয়া ফযমত পামর। হিন্দী আহম বুহি না। িহবর কথাবাতথা 
হকিুই বুিমত পারহি না। বাদল এবাং জয়গুমনর ভাবভহে ফদমখ মমন িমচ্ছ — িহব 
ফদখার জমনয িমলও হিন্দী ফলখার দরকার হিল। আহম শুমনহি হিন্দী খুব নাহক হমহষ্ট 
ভাষা। আমার মমন িয় না। ফলহিস টয়মলমটর হিন্দী িমচ্ছ — “ফদবীও হক িা ন কুহি” 
অথথাৎ “ফদবীমদর িা াঘর”। ফয ভাষায় ফমময়মদর বাথরুমমর এত কুৎহসত নাম ফসই 
ভাষা হমহষ্ট িবার ফকান কারণ ফনই। আহম পাশ হেমর ঘুহমময় পড়লাম। 
 
 

 
###  
    অমনকহদন পর বাবামক স্বমে ফদখলাম। হতহন খুব হচহেত মুমখ আমার হবিানায় 
বমস আমিন।  াময় খদ্দমরর চাদর। িাত দুটা ফকামলর উপমর ফেমল রাখা। ফচামখ 
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চশমা। চশমার ফমাটা কামচর ফভতর ফথমক তাোঁর জ্বলজ্বমল ফচাখ ফদখা যামচ্ছ। আহম 
বাবামক ফদমখ ধড়মড় কমর উমি বসলাম। 
    বাবা বলমলন, ফকমন আহিস হিমু? 
    আহম সমে সমে বললাম, খুব ভাল আহি বাবা। 
    বাবা হনচু  লায় বলমলন, তুই ফতা সব  ণ্ডম াল কমর ফেমলহিস। এত শখ হিল 
তুই মিাপুরুষ িহব। এত িহনাং হদলাম . . . - 
    ‘ফিহনাং হদময় হক আর মিাপুরুষ িওয়া যায় বাবা?’ 
    ‘ফিহনাং হদময় িাক্তার, ইহঞ্জহনয়ার িমত পারমল মিাপুরুষ িওয়া যামব না ফকন? 
অবশযই যায়। ফিহনাং হিকমত হদমত পারমল . . .’ 
    ‘তািমল মমন িয় ফতামার ফিহনাং-এ  ণ্ডম াল হিল।’ 
    ‘উোঁহু, ফিহনাং-এ ফকান  ণ্ডম াল ফনই। তুই হনয়ম-কানুন মানহিস না। মিাপুরুমষর 
প্রথম শতথ িল – ফকান বযহক্তহবমশমষর উপর মায়া করহব না। মায়া িমব সাবথজনীন। 
মায়াটামক িহড়ময় হদহব।’ 
    ‘তাই ফতা করহি।’ 
    ‘ফমামটই তা করহিস না। তুই জহড়ময় পড়হিস। মাহরয়াটা ফক?’ 
    ‘মাহরয়া িমচ্ছ মহরয়ম।’ 
    ‘তুই এই ফমময়র সমে এমন জড়াহল ফকন?’ 
    ‘জড়াইহন ফতা বাবা। আহম ওর সাাংমকহতক হচহির জবাব পযথে ফদইহন। ও হচহি 
ফদবার পর ওর বাসায় যাওয়া পযথে ফিমড় হদময়হি।’ 
    ‘এটাই হক প্রমাণ কমর না তুই জহড়ময় পমড়হিস। ফমময়টার মুমখামুহখ িমত ভয় 
পাহচ্ছস।’ 
    ‘তুহম হক তার বাসায় ফযমত বলি?’ 
    ‘অবশযই যাহব।’ 
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    ‘হকন্তু বাবা, একটা বযাপার হক জান ? আমার ধারণা, এই ফয স্বেটা ফদখহি এটা 
আসমল ফদখহি আমার অবমচতন মমনর কারমণ। আমার অবমচতন মন চামচ্ছ আহম 
মাহরয়ার সমে ফদখা কহর। ফসই চাওয়াটা প্রবল িময়মি বমলই ফস ফতামামক চতহর কমর 
স্বমে আমার কামি হনময় এমসমি। তুহম আমামক মাহরয়ার বাসায় ফযমত বলি। তুহম 
আমার অবমচতন মমনরই একটা িায়া। এর ফবহশ হকিু না।  
    ‘তা িমত পামর।’  
    ‘আমার অবমচতন মন যা চামচ্ছ, তাই ফতামামক হদময় বহলময় হনমচ্ছ।’  
    ‘হু। যুহক্তর কথা।’ 
    ‘মিাপুরুষরা হক যুহক্তবাদী িন বাবা?’  
    ‘তাোঁমদর ফভতর যুহক্ত থামক হকন্তু তাোঁর যুহক্ত হদময় পহরচাহলত িন না।’  
    ‘ফকন ?’ 
    ‘কারণ যুহক্ত ফশষ কথা না। ফশষ কথা িমচ্ছ ফচতনা, Conscience.’  
    ‘ফচতনা হক যুহক্তর বাইমর?’  
    ‘যুহক্ত ফচতনার একটা অাংশ হকন্তু খুব েুদ্র অাংশ। ভাল কথা, মাহরয়া ফমময়টা ফদখমত 
ফকমন ?’ 
    ‘খুব সুদর। আহম এত সুন্দর ফমময় আমার জীবমন ফদহখহন।।‘ 
    ‘চুল হক ফকাোঁকড়ামনা, না ফেইন?’ 
    ‘চুল ফকাোঁকড়ামনা।’  
    ‘ফতার মার চুলও হিল ফকাোঁকড়ামনা। ফস অবহশয ফদখমত শযামলা হিল। যাই ফিাক, 
মাহরয়া ফমময়টা লম্বা ফকমন?’     
    ‘ জ হেতা হদময় ফতা মাহপহন তমব লম্বা আমি।’  
    ‘মুমখর ফশপ ফকমন? ফ াল না লম্বামট?’ 
    ‘লম্বামট।’ 
    ‘ফচাখ ফকমন?’ 
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    ‘ফচাখ খুব সুন্দর।’  
    ‘ফচাখ হক খুব ভাল কমর লেয কমরহিস? একটা মানুমষর ফভতরটা ফদখা যায় 
ফচামখর হদমক তাহকময়। তুই হক ফচাখ খুব ভাল কমর লেয কমরহিস?’ 
    ‘হু।’  
    ‘আচ্ছা হিমু ফশান – ফমময়টার িান ফচাখ হক বাোঁ ফচামখর ফচময় সামানয বড়?’  
    ‘িযাোঁ। তুহম জানমল হক কমর?’  
    ‘ফতার মা'র ফচাখ এই রকম হিল। আহম যখন তামক বযাপারটা বললাম — ফস ফতা 
ফকোঁমদ-মকমট অহস্থর। আমামক বমল হক, কাজল হদমত হ ময় এ রকম ফদখামচ্ছ। একটা 
ফচামখ কাজল ফবহশ পমড়মি – একটায় কম পমড়মি।’  
    ‘মা ফচামখ কাজল হদত ?’  
    ‘িযাোঁ। শযামলা ফমময়রা যখন ফচামখ কাজল ফদয় তখন অপূবথ লাম ।’ 
    ‘বাবা ?’  
    ‘হু।’  
    ‘এই ফয মাহরয়া সপমকথ তুহম জানমত চাচ্ছ, ফকন?’  
    ‘ফতার মা'র সমে ফমময়টার হমল আমি হক-না তা জানার জমনয।’  
    ‘বাবা ফশান, তুহম এত সব জানমত চাচ্ছ কারণ ফমময়টার হবষময় আমার হনমজর 
কামরা সমে কথা বলমত ইচ্ছা করমি। আমার অবমচতন মন ফসই ইচ্ছা পূণথ করার 
জমনয ফতামামক হনময় এমসমি।’  
    ‘িমত পামর।’  
    ‘িমত পামর না। এটাই িল ঘটনা। তুহম আমার হনমজর চতহর স্বে িাড়া হকিু না।’ 
    ‘পুমরা জ তটাই ফতা স্বে ফর ফবাকা।’ 
    ‘তুহম ফসই স্বমের ফভতমর স্বে। আহম এখন আর স্বে ফদখমত চাহচ্ছ না। আরাম 
কমর ঘুমামত চাহচ্ছ।’ 
    ‘চমল ফযমত বলহিস ?’ 
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    ‘িযাোঁ, চমল যাও।’ 
    ‘তুই ঘুমা, আহম পামশ বমস থাহক।’ 
    ‘ফকান দরকার ফনই বাবা। তুহম হবমদয় িও।’ 
    বাবা উমি দাোঁড়ামলন। হবষণ্ণ মুমখ চমল ফ মলন। তার পরপরই আমার ঘুম ভােল। 
মনটা একটু খারাপই িল। বাবা আমরা হকিুেণ হবিানায় বমস থাকমল ফতমন ফকান 
েহত িত না। 
    আমার বাবা তাোঁর পুমত্রর জমনয হকিু উপমদশবাণী ফরমখ হ ময়হিমলন। ব্রাউন 
পযামকমট ফমাড়া ফসইসব উপমদশবাণীর উপর ফলখা আমি কত বয়মস পড়মত িমব। 
আিামরা বির িবার পর ফয উপমদশবাণী পড়মত বমলহিমলন — তা িল। 
 
   

হিমালয় 
  

তুহম অষ্টাদশ বমষথ পদাপথণ কহরয়াি। আমার 
অহভনন্দন। অষ্টাদশ বষথমক গুরুমত্বর সমে হবমবচনা করা 
িয়। এই বয়মস নারী ও পুরুষ ফযৌবনপ্রাপ্ত িয়। তািমদর 
হচো-ফচতনায় বযাপক পহরবতথন িয়। এই পহরবতথমনর েল 
শুভ ফযমন িয় – মামি মামি অশুভও িয়।  

হপ্রয় পুত্র, ফতামামক আজ আহম তরুণ-তরুণীর 
আকষথমণর হবষময় আমার দীঘথহদমনর হচোর েসল বহলমত 
চাই। মন হদয়া পাি কর। তরুণ-তরুশীর আকষথমণর সমগ্র 
হবষয়টাই পুরাপুহর চজহবক। ইিা পশু-ধমথ। এই আকষথমণর 
বযাপারহটমক আমরা নানানভামব মহিমাহন্বত কহরবার ফচষ্টা 
কহরয়াহি। ফপ্রম হনয়া কহব, সাহিহতযক মাতামাহত কহরয়ামিন। 
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হচত্রকররা ফপ্রহমক-ফপ্রহমকার িহব অাংকন কহরয়ামিন। 
 ীহতকাররা  ান রচনা কহরয়ামিন।  ায়করা ফসই  ান 
নানান ভহেমায়  াহিয়ামিন। 

হপ্রয় পুত্র, ফপ্রম বহলয়া জ মত হকিু নাই। ইিা 
শরীমরর প্রহত শরীমরর আকষথণ। এই আকষথণ চতহর 
কহরয়ামিন যািামত তািার সৃহষ্ট বজায় থামক। নর-নারীর 
হমলমন হশশু জেগ্রিণ কহরমব। প্রকৃহতর সৃহষ্ট বজায় 
থাহকমব। 

একই আকষথণ প্রকৃহত তাোঁিার সমস্ত জীবজ মত 
চতহর কহরয়ামিন। আহশ্বন মামস কুকুরীর শরীর দুই হদমনর 
জনয উত্তপ্ত িয়। ফস তখন কুকুমরর সমের জমনয প্রায় উেত্ত 
আচরণ কমর। ইিামক আমরা হক ফপ্রম বহলব? 

হপ্রয় পুত্র, মানুষ ভান কহরমত জামন, পশু জামন না 
— এই একহট হবষয় িাড়া মানুমষর সমে পশুর ফকান তোৎ 
নাই। যহদ কখমনা ফকামনা তরুণীর প্রহত তীব্র আকষথণ ফবাধ 
কর, তখন অবশযই তুহম ফসই আকষথমণর স্বরূপ অনুসোন 
করমব। ফদহখমব আকষথমণর ফকন্দ্রহবনু্দ তুচ্ছ শরীর। ফযমিতু 
শরীর নশ্বর ফসমিতু ফপ্রমও নশ্বর। 

হপ্রয় পুত্র, ফতামামক অমনকদূর যাইমত িইমব। ইিা 
মরণ রাহখয়া অগ্রসর িইও। প্রকৃহত ফতামার সিায় িউক 
— এই শুভ কামনা। 

 
    আমার বাবা হক আসমলই অপ্রকৃহতস্থ? কামদর আমরা প্রকৃহতস্থ বলব? যামদর 
হচোভাবনা স্বাভাহবক পমথ চমল তামদর। যারা একটু অনযভামব হচো কমর তামদর 
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আমরা আলাদা কমর ফেহল। তা হক হিক ? আমার বাবা তার পুত্রমক মিাপুরুষ বানামত 
ফচময়হিমলন। তাোঁর ইচ্ছার কথা ফশানামাত্রই আমরা তাোঁমক উোদ হিমসমব আলাদা কমর 
ফেমলহি। ফকান বাবা যহদ বমলন, আহম আমার ফিমলমক বড় িাক্তার বানাব তখন আমরা 
িাহস না, কারণ হতহন ফচনা পমথ িাোঁটমিন। আমার বাবা তাোঁর সমগ্র জীবমন ফিোঁমটমিন 
অমচনা পমথ। আহম ফসই পথ কখমনা অস্বীকার কহরহন। 
    স্বে আমামক কাবু কমর ফেমলমি। সকাল ফবলামতই হবষণ্ণ ফবাধ করহি। হবষন্নতা 
কাটামনার জমনয হক করা যায়? মন আমরা হবষন্ন িয় এমন হকিু করা। ফযমন রূপার 
সমে কথা বলা। অমনকহদন তার সমে কথা িয় না। 
    মন এখন হবষণ্ণ, রূপার সমে কথা বলার পর মন নতুন কমর হবষন্ন িমব। পুরামনা 
হবষন্নতা এবাং নতুন হবষণ্ণতায় কাটাকাহট িময় আহম স্বাভাহবক িব। তারপর যাব আস র 
সামিমবর সমে ফদখা করমত। তারপর হক ? হচত্রমলখা নামমর ঐ বাহড়মত হক যাব ? 
ফদমখ আসব মাহরয়ামক ? 
    অমনকবার ফটহলমোন করলাম রূপামদর বাসায়। ফটহলমোন যামচ্ছ, রূপাই 
ফটহলমোন ধরমি, হকন্তু ফস িযামলা বলার সমে সমে লাইন ফকমট যামচ্ছ। প্রকৃহত চামচ্ছ 
না আহম রাপার সমে কথা বহল। 
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###  
    েুপার বাহড়মত আজ উৎসব।  
    বাদল তার ফকমরাহসন হটন বযবিার করমত পামরহন। তত্ত্বাবধায়ক সরকামরর হবল 
পাশ িময়মি। খামলদা হজয়া পদতযা  কমরমিন। দুই দমলর মযথাদা বিাল আমি। দু’দলই 
দাহব করমি তারা হজমতমি। দুদলই হবজয় হমহিল ফবর কমরমি। সব ফখলায় একজন 
জয়ী িন, অনযজন পরাহজত িন। রাজনীহতর ফখলামতই শুধুমাত্র দুহট দল একসমে জয়ী 
িমত পামর অথবা এক সমে পরাহজত িয়। রাজনীহতর ফখলা বড়ই মজাদার ফখলা। এই 
ফখলায় অাংশগ্রিণ ফতমন আনমন্দর না, দূর ফথমক ফদখার আনন্দ আমি।  
    আহম  ভীর আনন্দ হনময় ফখলাটা ফদখহি। ফশমষর হদমক ফখলাটায় উৎসব ভাব এমস 
ফ মি। ঢাকার ফময়র িাহনে সামিব কমরমিন জনতার মি। ফসখামন বকৃ্ততার সমে 
‘ ান-বাজনা’ চলমি।  
    খামলদা হজয়া চতহর কমরমিন  ণতন্ত্র মি। ফসখামন  ান-বাজনা একটু কম, কারণ 
ফবহশরভা  হশল্পীই জনতার মমি। তাোঁরা  ান-বাজনার অভাব বকৃ্ততায় পুহষময় ফদবার 
ফচষ্টা করমিন।  ণতন্ত্র মি একটু ফবকায়দা অবস্থায় আমি বমল মমন িমচ্ছ। ফতমন 
জমমি না। উমদযাক্তারা একটু ফযন হবমষথ।  
    দু’হট মি ফথমকই দাহব করা িমচ্ছ — আমরা ভারত হবমরাধী। ভারত হবমরাহধতা 
আমামদর রাজনীহতর একটা চাহলকাশহক্ত হিমসমব উমি আসমি। বযাপারটা ফবািা যামচ্ছ 
না। আমামদর স্বাধীনতার জমনয তামদর সািাযয হনমত িময়হিল, এই কারমণ হক আমরা 
ফকান িীনমনযতায় ভু হি?  
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    শুধুমাত্র িীনমনযতায় ভু মলই এইসব জহটলতা ফদখা ফদয়। এই িীনমনযতা 
কাটামনার প্রধান উপায় জাহত হিমসমব মাথা উচু কমর দাোঁড়ামনা। সবাই হমমল ফসই ফচষ্টাটা 
হক করা যায় না ?  
    আমামদর সারামদমশ অসাংখয মৃহতস্তম্ভ আমি – ফয সব ভারতীয় চসনয মৃহতস্তম্ভ 
চতহর কহরহন। ফকন কহরহন? করমল হক জাহত হিমসমব আমরা ফিাট িময় যাব ? 
    আমামদর কহব-সাহিহতযকরা স্বাধীনতা হনময় কত চমৎকার সব কহবতা,  ল্প, 
উপনযাস হলখমলন — ফসখামন ফকাথাও বাাংলামদমশর ভারতীয় ফসনাবাহিনীর অবদামনর 
ফকান উমল্লখ ফনই। উমল্লখ করমল ভারতীয় দালাল আখযা পাবার আশাংকা। বাাংলামদমশ 
এই হরস্ক ফনয়া যায় না। অনয একহট ফদমশর স্বাধীনতার জমনয ওোঁরা প্রাণ হদময়মিন। 
এোঁমদর ফিমল-ফমময়-স্ত্রীর কামি অনয ফদমশর স্বাধীনতা ফকান বযাপার না। স্বামীিারা স্ত্রী, 
হপতািারা সস্তানমদর অশ্রুর মূলয আমরা ফদব না? আমরা হক অকৃতজ্ঞ ? 
    বাাংলামদমশর আদশথ না হরক হক করমব ? ভারতীয় কাপড় পরমব। ভারতীয় বই 
পড়মব, ভারতীয় িহব ফদখমব। ভারতীয়  ান শুনমব, ফিমল-ফমময়মদর পড়ামত পািামব 
ভারতীয় সু্কল-কমলমজ। হচহকৎসার জমনয যামব ফবাম্বাই, ভযামলার এবাং ভারতীয়  রু 
ফখমত ফখমত ফচাখ-মুখ কুোঁচমক বলমব – শালার ইহন্ডয়া । ফদশটামক ফশষ কমর হদল। 
ফদশটামক ভারমতর খপ্পর ফথমক বাোঁচামত িমব। 
    আমামদর েুপা মমদর গ্লাস িামত হনময় হবজ হবজ কমর বলমলন, বুিহল হিমু, 
ফদশটামক ভারমতর িাত ফথমক বাোঁচামত িমব। এটা িমচ্ছ রাইট টাইম। 
    আহম বললাম, অবশযই। 
    ‘ইহণ্ডয়ান দালাল ফদমশ ফয কটা আমি, সব কটামক জুতামপটা করা দরকার।’ 
    আহম বললাম, অবশযই। 
    ‘দালালমদর হনময় হমহিল করমত িমব। সবার  লায় থাকমব জুতার মালা।’ 
    ‘এত জুতা পামবন ফকাথায়?’ 
    ‘জুতা পাওয়া যামব। জুতা ফকান সমসযা না।’ 
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    ‘অবশযই।’ 
    েুপ অল্প সমময় ফয পহরমাণ মদযপান কমরমিন তা তাোঁর জমনয হবপজ্জনক। তাোঁর 
আমশ-পামশ যারা আমি তামদর জমনযও হবপজ্জনক। এই অবস্থায় েুপার প্রহতহট কথায় 
অবশযই বলা িাড়া উপায় ফনই। 
    আমরা বমসহি িামদ। বাদল আগুমন আত্মাহুহত হদমচ্ছ না এই আনন্দ ফসহলমব্রট 
করা িমচ্ছ। েুপা মদযপামনর অনুমহত ফপময়মিন। েুপু কহিন  লায় বমল হদময়মিন — 
শুধু দুই ফপ  খামব। এর এক ফোোঁটাও না। খবদার। হিমু, ফতার উপর দাহয়ত্ব, তুই 
ফচামখ ফচামখ রাখহব। 
    আহম ফচামখ ফচামখ রাখার পমরও — েুপার এখন সপ্তম ফপ  যামচ্ছ। তাোঁর কথাবাতথা 
সবই এমলামমমলা। একটু হিক্কার মমতাও উিমি। বহমপবথ শুরু িমত ফবহশ ফদহর িমব 
না। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ েুপা।’ 
    ‘ফদশটামক আমামদর হিক করমত িমব হিমু।’ 
    ‘অবশযই।’ 
    ‘ফদশমাতৃকা অমনক বড় বযাপার।’ 
    ‘হজ্ব, হিকই বমলমিন। ফদশহপতৃকা িমল ফদশটামক রসাতমল হনময় ফ মলও ফকান 
েহত হিল না।’ 
    ‘ফদশহপতৃকা আবার হক?’ 
    ‘োদারলযামন্ডর বাাংলা অনুবাদ করলাম।’ 
    ‘োদারলযান্ড ফকন বলহিস। জেভূহম িল জননী। জননী জেভূহম স্ব থাদপী 
 হরয়সী।’ 
    ‘েুপা, আর মদযপান করাটা ফবাধিয় হিক িমচ্ছ না।’ 
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    ‘খুব হিক িমচ্ছ। ফতার ফচমখ ফদখার ইচ্ছা থাকমল ফচমখ ফদখ। আহম হকিুই মমন 
করব না। এইসব বযাপামর আহম খুবই হলবামরল।’ 
    ‘আমার ইচ্ছা করমি না েুপা।’ 
    ‘ইচ্ছা না করমল থাক। ফখমত িয় হনমজর রুহচমত, পরমত িয় অমনযর রুহচমত। 
হিক না ?’ 
    ‘অবশযই হিক।’ 
    ‘বুিহল হিমু, ফদশ হনময় নতুন কমর এখন হচোভাবনা শুরু করমত িমব। ভারমতর 
আগ্রাসন হবষময় সমচতন থাকমত িমব।’ 
    ‘আহম  ম্ভীর  লায় বললাম, জাতীয় পহরষমদ আইন পাস করমত িমব ফয, ফকউ 
তামদর ফিমলমমময়মদর ভারমত পড়মত পািামত পারমব না। কারণ ভারতীয়রা আমামদর 
সস্তানমদর ফব্রইন ওয়াশ কমর হদমচ্ছ, তাই না েুপা ?’ 
    েুপা মমদর গ্লাস মুমখর কামি হনময়ও নাহমময় হনমলন। কহিন ফকান কথা বলমত 
হ ময়ও বলমলন না – কারণ হতহন তাোঁর পুত্র বাদলমক ভহতথ কমরমিন দাহজথহলাং-এর এক 
হবশ্বহবদযালময়। 
    ‘হিমু।’ 
    ‘হজ েুপা।’ 
    ‘রাজনীহত বাদ হদময় চল অনয হকিু হনময় আলাপ কহর।’ 
    ‘হজ আচ্ছা। হক হনময় আলাপ করমত চান ? আবিাওয়া হনময় কথা বলমবন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘সাহিতয হনময় কথা বলমবন েুপা ?  ল্প-উপনযাস?’ 
    ‘আমর ধুযৎ, সাহিতয। সাহিমতযর ফলাকগুহলও বদ। এরা আমরা ফবহশ বদ।’ 
    ‘তািমল হক হনময় কথা বলা যায় ? একটা ফকান টহপক ফবর করুন।’ 
    েুপা মমদর গ্লাস িামত হনময় হচহেত মুমখ টহপক হচো করমত লা মলন। আহম িামদ 
শুময় পড়লাম। আকামশ না-হক নতুন হক একটা ধূমমকতু এমসমি – ‘িায়াকুতাকা, 
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ফবচারামক ফদখা যায় হক-না। নয় িাজার বির আম  ফস একবার পৃহথবীমক ফদখমত 
এমসহিল। এখন আবার ফদখমি। আবারও আসমব নয় িাজার বির পর। নয় িাজার 
বির পর বাাংলামদশমক ফস ফকমন ফদখমব ফক জামন। 
    ধূমমকতু খুোঁমজ পাহচ্ছ না। সপ্তহষথমণ্ডমলর নীমচই তার থাকার কথা। উত্তর আকামশ 
সপ্তহষথমণ্ডল পাওয়া ফ ল। এক হবশাল প্রশ্নমবাধক হচহ্ন হিমসমব জ্বলজ্বল করমি সপ্তহষথ। 
    েুপা জড়ামনা  লায় বলমলন, হক খুোঁজহিস হিমু? 
    ‘িায়াকুতাকামক খুোঁজহি।’ 
    ‘ফস ফক ?’ 
    ‘ধুমমকতু।’ 
    ‘চাইহনজ ধূমমকতু ন-হক ? িায়াকুতাকা— নামটা ফতা মমন িয় চাইহনজ।’ 
    ‘জাপাহনজ নাম।’ 
    ‘ও আচ্ছা, জাপাহনজ . . . একটা ফদশ ফকাথায় হিল, এখন ফকাথায় উমি ফ মি ফদখ 
, , , ধূমমকত-ফেতু সব হনময় হনমচ্ছ — আমরা হকিুই হনমত পারহি না। বমোপসা মর 
তালপহট্ট ফসটাও চমল ফ ল। চমল ফ ল হক-না তুই বল হিমু?’ 
    ‘হজ্ব, চমল ফ মি।’ 
    ‘ফবোঁমচ ফথমক তািমল লাভ হক ?’ 
    ‘ফবোঁমচ থাকমল আনন্দ করা যায়। মামি-মমধয মদযপান করা যায় . . .’ 
    ‘এমত হলভামরর েহত িয়।’ 
    ‘তা িয়।’ 
    ‘পহরহমত ফখমল িয় না। পহরহমত ফখমল হলভার ভাল থামক।’ 
    েুপার কথা আহম এখন আর শুনহি না। আহম ধূমমকতু খুোঁজহি। ধূমমকতুও আমার 
মতই পহরব্রাজক — ফসও শুধুই ফিোঁমট ফবড়ায়. . . . ।  
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###  
    ‘আস র সামিব ফকমন আমিন ?’ 
    আস র সামিব ফচাখ ফমমল তাকামলন। অদু্ভত শূনয দৃহষ্ট। আমামক হচনমত পারমিন 
বমল মমন িল না। 
    ‘ফদশ ফতা হিকিাক িময় ফ মি। আপনার অপামরশন কমব িমব ?’ 
    ‘আজ সেযায়।’ 
    ‘ভাল, খুব ভাল।’ 
    ‘হিমু ভাই ?’ 
    ‘বলুন।’ 
    ‘আপনার হচহির জমনয কা জ হকহনময়হি – কলম হকহনময়হি। ফরহিও বন্ড কা জ, 
পাকথার কলম।’ 
    ‘ফক হকমন হদল ?’ 
    ‘একজন নাসথ আমিন, ফসামা নাম। হতহন আমামক খুব ফস্নি কমরন। তাোঁমক 
বমলহিলাম, হতহন হকমনমিন।’ 
    ‘খুব ভাল িময়মি। অপামরশন ফশষ ফিাক, তারপর হচহি ফলখামলহখ িমব।’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘হজ না মামন ?’ 
    ‘আহম বাোঁচব না হিমু ভাই, যা ফলখার আজই হলখমত িমব।’ 
    ‘আপনার ফয অবস্থা আপহন হলখমবন হকভামব ? আপহন ফতা কথাই বলমত পারমিন 
না।’ 
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    আস র সামিব যমন্ত্রর মত বলমলন, যা ফলখার আজই হলখমত িমব। 
    হতহন মমন িল একশ' ভা  হনহশ্চত, অপামরশমনর পমর তাোঁমক আর পাওয়া যামব 
না। হবদাময়র ঘণ্টা হতহন মমন িয় শুনমত পামচ্ছন। 
    ‘হিমু ভাই।’ 
    ‘বলুন, শুনহি।’ 
    ‘আপনার জমনয হকিুই করমত পাহর নাই। হচহিটাও যহদ হলখমত না পাহর তািমল 
মমন কষ্ট হনময় মারা যাব।’ 
    ‘মমন কষ্ট হনময় মরার দরকার ফনই – হনন, হচহি হলখুন। কলমম কাহল আমি?’  
    ‘হজ্ব, সব হিকিাক করা আমি। িাতটা কাোঁমপ হিমু ভাই – ফলখা ভাল িমব না। 
আমামক একটু উহিময় বসান।’  
    ‘উমি বসার দরকার ফনই। শুময় শুময় হলখমত পারমবন। খুব সিজ হচহি। একটা 
তারা আোঁকুন, আবার একটু  যাপ হদময় চারটা তারা, আবার হতনটা তারা। এই রকম 
— ফদখুন আহম হলমখ ফদখাহচ্ছ –  

*     ****       *** 
    আস র সামিব িতভম্ব িময় বলমলন, এইসব হক ?  
    আহম িাহসমুমখ বললাম, এটা একটা সাাংমকহতক হচহি। আহম ফমময়টার কাি ফথমক 
একটা সাাংমকহতক হচহি ফপময়হিলাম। কামজই সাাংমকহতক ভাষায় হচহির জবাব।  
    ‘তারাগুহলর অথথ হক ?’  
    ‘এর অথথটা মজার – ফকউ ইচ্ছা করমল এর অথথ করমব I love you. একটা তারা 
I, চারটা তারা িল Love, হতনটা তারা িল You. আবার ফকউ ইচ্ছা করমল অথথ করমত 
পামর — I hate you.’  
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    আস র সামিব কাোঁপা কাোঁপা িামত স্টার এোঁমক হদমলন। আহম ফসই তারকাহচমহ্নর 
হচহি পমকমট হনময় উমি দাোঁড়ালাম – আস র সামিমবর হদমক তাহকময় সিজ  লায় 
বললাম, আপনার সমে তািমল আর ফদখা িমচ্ছ না। 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘মৃতুয কখন িমব বমল আপনার ধারণা? আস র সামিব জবাব হদমলন না। আহম 
বললাম, রামত একবার এমস ফখাোঁজ হনময় যাব। মমর ফ মল ফতা চমলই ফ মলন। ফবোঁমচ 
থাকমল কথা িমব।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    ‘আর হক হকিু বলমবন? মৃতুযর পড় আত্মীয়স্বজনমক হকিু বলা হক হকাংবা . . .’ 
    ‘মনসুমরর পহরবারমক টাকাটা পাহথময় ফদমবন ভাই সামিব। মনসুর এমস পটরবায়রর 
টঠকানা টদয়ে জগয়ি।’ 
    ‘হিকানা হক ?’  
    ‘কা মজ হলমখ ফরমখহি – ফপাস্টাহপমসর হকিু কা জ, পাসবই সব একটা বড় 
পযামকমট ভমর ফরমখ হদময়হি। আপনার নামম অথরাইমজশন হচহিও আমি।’  
    ‘ও আচ্ছা, কাজকমথ গুহিময় ফরমখমিন?’ 
    ‘হজ্ব — যতদূর ফপমরহি।’  
    ‘অমনকদূর ফপমরমিন বমলই ফতা মমন িমচ্ছ – েযাকরা বাোঁহধময়মি মনসুর — ফস 
যহদ ভূত িময় সহতয সহতয তাোঁর পহরবামরর হিকানা বমল হদময় যায় তািমল হবপমদর 
কথা।’ 
    ‘হকমসর হবপদ হিমু ভাই?’ 
    ‘তািমল ফতা ভূত করমত িয়। রাত-হবরামত িাোঁহট, কখন ভূমতর খপ্পমর পড়ব।’ 
    ‘জ ৎ বড় রিসযময় হিমু ভাই।’ 
    ‘জ ৎ ফমামটই রিসযময় না। মানুমষর মাথাটা রিসযময়। যা ঘমট মানুমষর মাথার 
মমধয ঘমট। মনসুর এমসহিল আপনার মাথার ফভতর। আমার ধারণা, ফস তার পহরবামরর 
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হিকানা হিকই হদময়মি। আপনার মাথা হকভামব হকভামব এই হিকানা ফবর কমর 
ফেমলমি।’ 
    ‘আপনার কথা বুিমত পারহি না হিমু ভাই।’ 
    ‘বুিমত না পারমলও ফকান অসুহবধা ফনই। আহম হনমজও আমার সব কথা বুিমত 
পাহর না।’ 
    আহম আস র সামিমবর কাি ফথমক হবদায় হনময় চমল এলাম।  েুমরর ফমময়টার 
সমে দুটা কথা বলার ইচ্ছা হিল। ফমময়টামক ফদখলাম না।  েুর তার হবিানায় িা কমর 
ঘুমামচ্ছ। তার মুমখর উপর একটা মাহি ভন ভন করমি ; ফসই মাহি তাড়াবার ফচষ্টা 
করমিন বয়স্ক এক মহিলা। সম্ভবত  েুমরর স্ত্রী। স্বামীমক হতহন হনহবথমঘ্ন ঘুমুমত হদমত 
চান। 
 
    হরকশা হনময় হনলাম। মাহরয়ার বাবামক ফদখমত যাব। পাোঁচ বির পর ভদ্রমলাকমক 
ফদখমত যাহচ্ছ। এই পাোঁচ বিমর হতহন আমার কথা মমন কমরমিন। আহম ফগ্রেতার 
িময়হি শুমন হচহেত িময় চারহদমক ফটহলমোন কমরমিন। আহম তাোঁর কথা মমন কহরহন। 
আহম আমার বাবার কহিন উপমদশ মমন ফরমখহি – 

হপ্রয় পুত্র, 
মানুষ মায়াবে জীব। মায়ায় আবে িওয়াই তািার হনয়হত। 

ফতামামক আহম মায়ামুক্ত িওয়ার প্রহক্রয়ার হভতর হদয়া বড় কহরয়াহি। 
তারপমরও আমার ভয় – একহদন ভয়ির ফকান মায়ায় ফতামার সমস্ত 
ফবাধ, সমস্ত ফচতনা আচ্ছন্ন িইমব। মায়া কূপহবমশষ, ফস কুমপর 
 ভীরতা মায়ায় ফয আবে িইমব তািার মমনর  ভীরতার উপর 
হনভথরশীল। আহম ফতামার মমনর  ভীরতা সপমকথ জাহন – কামজই 
ভয় পাইমতহি – কখন না তুহম মায়া নামক অথথিীন কূমপ আটকা 
পহড়য়া যাও। যখনই এইরূপ ফকান সম্ভাবনা ফদহখমব তখনই মুহক্তর 
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জনয ফচষ্টা কহরমব। মায়া নামক রহেন কূমপ পহড়য়া জীবন কাটামনার 
জনয ফতামার জে িয় নাই। তুহম আমার সমগ্র জীবমনর সাধনামক 
নষ্ট কহরও না। . . . 

    আহম আমার অপ্রকৃহতস্থ হপতার সমগ্র জীবমনর সাধনামক নষ্ট কহরহন। আহম যখনই 
মায়ার কূপ ফদমখহি তখহন দূমর সমর ফ হি। দূমর সরার প্রহক্রয়াহট কত ফয কহিন তা 
হক আমার অপ্রকৃহতস্থ দাশথহনক হপতা জানমতন? মমন িয় জানমতন না। জানমল 
মায়ামুহক্তর কহিন হবধান রাখমতন না। 
 
    আসাদুল্লাি সামিব আজ এতহদন পমর আমামক ফদমখ হক করমবন? খুব হক উল্লাস 
প্রকাশ করমবন? না, তা করমবন না। ফয সব মানুষ সীমািীন আমব  হনময় জমেমিন 
তাোঁরা কখমনা তামদর আমব  প্রকাশ কমরন না। তাোঁমদর আচার-আচরণ ফরাবটধমথী। 
যাোঁরা পৃহথবীমত এমসমিন মধযম ফেণীর আমব  হনময়, তাোঁমদর আমবম র প্রকাশ অহত 
তীব্র। এোঁরা হপ্রয়জনমদর ফদখামাত্র জহড়ময় ধমর ফকোঁমদমকমট হুলসূ্থল বোঁহধময় ফদন। 
    আমার ধারণা, সামিব আমামক ফদমখ খুব স্বাভাহবক ভহেমত বলমবন, তারপর হক 
খবর হিমু সামিব ? 
    এই ফয দীঘথ পাোঁচ বির ফদখা িল না ফস প্রসমে একটা কথাও বলমবন না। পুহলমশর 
িামত হকভামব ধরা পমড়হি, হকভামব িাড়া ফপময়হি ফসই প্রসমেও ফকান কথা িমব না। 
ফদশ হনময়ও ফকান কথা বলমবন না। আওয়ামী লী , হবএনহপ হনময় তাোঁর ফকান মাথাবযথা 
ফনই। েুদ্র একহট ভূখণ্ডমক হতহন ফদশ ভামবন না। তাোঁর ফদশ িমচ্ছ অনে নেত্রবীহথ। 
হতহন হনমজমক অনন্তু নেত্রবীহথর না হরক মমন কমরন। এইসব না হরকমদর কামি 
জা হতক অমনক কমথকাণ্ডই তুচ্ছ। বাবা ফবোঁমচ থাকমল আহম অবশযই তাোঁমক আসাদুল্লাি 
সামিমবর সমে পহরচয় কহরময় হদতাম। দুজন দুমমরু ফথমক কথা শুরু করমতন। ফসইসব 
কথা না জাহন শুনমত কত সুন্দর িত । 
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    মাহরয়ার মামক আহম খালা িাহক। িাহস খালা। মহিলারা চাচীর ফচময় খালা িাক 
ফবহশ পিন্দ কমরন। খালা িাক মাময়র সমে সপহকথত বমল অমনক কামির িাক । 
খালা ফিমকও আমার ফতমন সুহবধা অবহশয িয়হন। ভদ্রমহিলা ফ াড়া ফথমকই আমামক 
তীব্র সমন্দমির ফচামখ ফদমখমিন। তমব আচার-আচরমণ কখমনা তা প্রকাশ িমত ফদনহন। 
বরাং বাড়াবাহড় রকম আেহরকতা ফদহখময়মিন। 
    িাত ফদখার প্রহত এই মহিলার খুব আমি । আহম ফবশ কময়কবার তাোঁর িাত ফদমখ 
হদময়হি। িস্তমরখা-হবশারদ ভদ্রমহিলার কামি আমার নাম আমি। হতহন অহত আেহরক 
ভহেমত আমার সমে তুই তুই কমরন। ফসই আেহরকতার পুমরাটাই ফমহক। পাোঁচ বির 
পর এই মহিলাও অহবকল তার স্বামীর মত আচরণ করমবন। স্বাভাহবক  লায় বলমবন, 
“হক ফর হিমু, ফতার খবর হক? ফদ, িাতটা ফদমখ ফদ।” হতহন এ জাতীয় আচরণ করমবন 
আমব  চাপা ফদবার জমনয না, আমব িীনতার জমনয। 
    আর মহরয়া? মাহরয়া হক করমব ? হকিুই বলমত পারহি না। এই ফমময়হট সপমকথ 
আহম কখমনাই আম ভাম  হকিু বলমত পাহরহন। তার আচার-আচরমণ ফবািার ফকান 
উপায় হিল না – একহদন ফস এমস আমার িামত এক টুকরা কা জ ধহরময় ফদমব — 
ফয কা মজ সাাংমকহতক ভাষায় একটা ফপ্রমপত্র ফলখা।  
    আহম ফসহদন আসাদুল্লাি সামিমবর সমে একটা কহিন হবষয় হনময়  ল্প করহিলাম। 
হবষয়বস্তু এেপাহন্ডাং ইউহনভাসথ। আসাদুল্লাি সামিব বমলহিমলন ইউহনভামসথ ভর থাকার 
কথা, ততটুকু ফনই – হবজ্ঞানীরা হিসাব হমলামত পারমিন না। যহদ ফকামনা ভর থামক 
তমবই হিসাব ফমমল। এখন পযথে এমন ফকান আলামত পাওয়া যায়হন যা ফথমক 
হবজ্ঞানীরা হনউহিমনামক হকিু ভর হদমত পামরন। হনউহিমনার ভর হনময় আমামদর দুজমনর 
দুহশ্চতার সীমা হিল না। এমন জহটল আমলাচনার মািখামন মাহরয়া এমস উপহস্থত। ফস 
তার বাবার হদমক তাহকময় বলল — বাবা, আহম হিমু ভাইমক পাোঁচ হমহনমটর জনয ধার 
হনমত পাহর?  
    আসাদুল্লাি সামিব বলমলন, অবশযই।  
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    মাহরয়া বলল, পাোঁচ হমহনট পমর আহম তাোঁমক ফিমড় ফদব। তুহম ফযখামন আমলাচনা 
বে কমরহিমল আবার ফসখান ফথমক শুরু করমব।  
    আসাদুল্লাি সামিব বলমলন, আচ্ছা।  
    ‘ফতামরা আজ হক হনময় আলাপ করহিমল ?’  
    ‘হনউহিমনার ভর।’  
    ‘ও, ফসই হনউহিমনা? তার ফকান  হত করমত ফপমরি?’  
    ‘না।’  
    ‘ফচষ্টা কমর যাও বাবা। ফচষ্টায় হক না িয় ।’  
    মাহরয়া তার বাবার কাোঁমধ িাত ফরমখ সুন্দর কমর িাসল। আসাদুল্লাি সামিব ফসই 
িাহস ফেরত হদমলন না।  ম্ভীর িময় বমস রইমলন। তাোঁর মাথায় তখমনা হনউহিমনা। 
আহম তাোঁর িময় মাহরয়ার হদমক তাহকময় িাসলাম।  
    মাহরয়া বলল, হিমু ভাই, আপহন আমার ঘমর আসুন। 
 
    আহম মাহরয়ার ঘমর ঢুকলাম। এই প্রথম তার ঘমর ফঢাকা। হকমশার ফমময়মদর ঘর 
ফয রকম িয় ফস রকম। র যাক ভহতথ স্টােি অযাহনমমল। ফস্টহরও হসমস্টম, এল হপ 
ফরকিথ সারা ঘরময় িড়ামনা। ফড্রহসাং ফটহবমল এমলামমমলা কমর রাখা সাজবার হজহনস। 
ফবহশরভা  ফকাোঁটার মুখ ফখালা। কময়কটা ফড্রস ফমমিমত পমড় আমি। খামটর পামল 
রহকাং ফচয়ামর  াদা করা  মল্পর বই। খামটর হনমচ হতনটা চাময়র কাপ। এর মমধয একটা 
কামপ হপপড়া উমিমি। হনশ্চয়ই কময়কহদমনর বাহস কাপ, সরামনা িয়হন। 
    আহম বললাম, ফতামার ঘর ফতা খুব ফ ািামনা। 
    মাহরয়া বলল, আহম আমার ঘমর কাউমক ঢুকমত ফদই না। মামকও না, বাবামকও 
না। আপনামক প্রথম ঢুকমত হদলাম। আমার ঘর আহম হনমজই হিকিাক কহর। কহদন 
ধমর মন-টন খারাপ বমল ঘর ফ ািামত ইচ্ছা করমি না।  
    ‘মন খারাপ ফকন?’  
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    ‘আমি, কারণ আমি। আপহন দাোঁহড়ময় ফকন? বসুন।’  
    আহম বসলাম। মাহরয়া বলল, আহম সাাংমকহতক ভাষায় একটা হচহি হলমখহি।  
    ‘কামক?’  
    ‘আপনামক। আপহন এই হচহি পড়মবন। এখামন বমসই পড়মবন। সাাংমকহতক হচহি 
িমলও খুব সিজ সাংমকমত ফলখা। আমার ধারণা, আপনার বুহে ফবশ ভাল। হচহির অথথ 
আপহন এখামন বমসই ফবর করমত পারমবন।’  
    ‘সমে সমে জবাব হদমত িমব ?’  
    ‘িযাোঁ।’  
    ‘আমার বুহে খুবই হনম্নমামনর। মযাহিমক অাংমক প্রায় ধরা খাহচ্ছলাম। সাাংমকহতক 
হচহি ফতা অাংমকরই বযাপার। এখামনও মমন িয় ধরা খাব।’  
    মাহরয়া তার রহকাং ফচয়ার আমার সামমন ফটমন আনল। ফচয়ামরর উপর ফথমক বই 
নাহমময় বমস ফদাল ফখমত লা ল। আহম সাাংমকহতক হচহির উপর ফচাখ বুহলময় ফ লাম। 
হকিু বুিলাম না। তাকালাম মাহরয়ার হদমক। ফস হনমজর মমন ফদাল খামচ্ছ। আমার 
হদমক তাকামচ্ছ না। তাহকময় আমি ফদয়ামলর হদমক । ফসখামন তার ফিাটমবলার একখানা 
িহব। আহম বললাম, আহম হকিুই বুিমত পাহরহন।  
    মাহরয়া বলল, বুিমত না পারমল সমে কমর হনময় যান। ফযহদন বুিমত পারমবন 
ফসহদন উত্তর হলমখ হনময় আসমবন।  
    ‘আর যহদ ফকানহদনই বুিমত না পাহর?’  
    ‘ফকানহদন বুিমত না পারমল আর এ বাহড়মত আসমবন না। এখন উিুন, পাোঁচ হমহনট 
িময় ফ মি। আপনামক বাবার কামি হদময় আহস।’  
    আহম হচহি িামত উমি দাোঁড়ালাম। 
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###  
    মাহরয়ামদর বাহড়র নাম – হচত্রমলখা।  
    আহম দীঘথ পাোঁচ বির পর হচত্রমলখার সামমন দাোঁহড়ময় আহি। 
 
    মানুষ তামদর বাহড়র নাম ফকন রামখ? তামদর কামি হক মমন িয় বাহড়গুহলও 
জীবে? বাহড়মদর প্রাণ আমি — তামদরও অদৃশয হৃদহপণ্ড ধ্বক ধ্বক কমর?  
    কহলমবল হটমপ অমপো করহি। ফকউ এমস ফ ট খুলমি না। দামরায়ান তার খুপহড় 
ঘর ফথমক আমামক ফদখমত ফপময়মি। আসমি না – কারণ উৎসাি পামচ্ছ না। িকিমক 
 াহড় হনময় ফকউ এমল এর উৎসাি পায়। িুমট এমস ফ ট খুমল সযালুট হদময় দাোঁড়ায়। 
যারা দুপুমরর ফরামদ ঘামমত ঘামমত আমস তামদর ফবল হভন্ন হনয়ম। ধীমরসুমস্থ এমস 
ধমমকর  লায় বলমব – কামক চান? দামরায়ানমদর ধমক ফখমত ইটামরহস্টাং লাম । এরা 
নানান ভহেমত ধমক হদমত পামর। কামরা ধমমক থামক শুধুই হবরহক্ত, কামরা ধমমক 
রা , কামরা ধমমক আবার অবমিলা। একজমনর ধমমক প্রবল ঘৃণাও ফপময়হিলাম। তার 
ঘৃণার কারণ েষ্ট িয়হন।  
    আহম আবারও ফবল হটমপ অমপো করত লা লাম। আমার এমন হকিু তাড়া ফনই। 
ঘণ্টাখাহনক ফ মটর সামমন দাোঁহড়ময় থাকমত পাহর। তাড়া থামক হভহখরীমদর। তাোঁমদর 
এক বাহড় ফথমক আমরক বাহড়মত ফযমত িয়। সময় তামদর কামি মূলযবান। আমার 
কামি সময় মূলযিীন। হচত্রমলখা নামমর চমৎকার একতলা এই বাহড়টার সামমন একঘণ্টা 
দাোঁহড়ময় থাকাও যা, দুঘন্টা দাোঁহড়ময় থাকাও তা। সময় কাটামনার জমনয হকিু একটা করা 
দরকার। বাহড়র নাম হনময় ভাবা ফযমত পামর। আচ্ছা, মানুমষর নামম ফযমন পুরুষ-রমণী 
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ফভদামভদ আমি – বাহড়র নামমও হক তাই আমি ? ফকান ফকান বাহড় িমব পুরুষবাহড়। 
ফকান ফকান বাহড় রমণীবাহড়। হচত্রমলখা হনশ্চয়ই রমণীবাহড়। সু ে, োবণী, হশউলীও 
ফমময়বাহড়। পুরুষবাহড়র ফকান নাম মমন পড়মি না। এখন ফথমক রাস্তায় িাোঁটার সময় 
বাহড়র নাম পড়মত পড়মত ফযমত িমব, যহদ ফকান পুরুষবাহড়র নাম ফচামখ পমড়, সমে 
সমে বাহড়টা ভাল কমর ফদখমত িমব।  
    আমামক প্রায় ঘণ্টাথাহনক অমপো করমত িল – এর মমধয দামরায়ান ফেণীর 
একজন ফ মটর কামি এমসহিল। ফ ট খুলমত বলায় ফস বলল, যার কামি চাহব ফস ভাত 
খামচ্ছ। ভাত খাওয়া িমল ফস খুমল ফদমব। আহম অতযে হবনময়র সমে বললাম, আপহন 
হক চাহবটা এমন একটু খুমল হদমত পামরন না? এই কথায় ফস বড়ই আিত িল। মমন 
িল তার সুদীঘথ জীবমন ফস এমন অপমানসূচক কথা আর ফশামনহন। কামজই আহম 
বললাম, আচ্ছা থাক, আহম অমপো কহর। আপনার কামি িাতা থাকমল আমামক 
হকিুেমণর জমনয হদন। আহম িাতা মাথায় দাোঁহড়ময় থাহক, প্রচণ্ড ফরাদ।  
    ফস এই রহসকতামতও অপমাহনত ফবাধ করল। বড় মানুমষর বাহড়র কামজর 
মানুষমদর মমন অপমানমবাধ তীব্র িময় থামক। 
    ‘আপমন কার কামি এমসমিন?’ 
    ‘মাহরয়ার কামি।’ 
    ‘আপা নাই।’ 
    ‘না থাকমলও আসমব – আহম অমপো করব। ফ ট খুমল হদন।’ 
    ‘ফ ট খুলমনর হনয়ম নাই।’ 
    আম র দামরায়ানমদর ফকউ ফনই – সব নতুন ফলাকজন। আম কার ফকউ িমল 
হচনমত পারত। এত িামমলা িত না। আহম ভহেমত বললাম, ভাইসামিব, আপনার নাম 
? 
    ‘আমার নাম আবদুস ফসাবিান।’ 
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    ‘ফসাবিান সামিব আপহন শুনুন – আহম খুব পা লা হকহসমমর ফলাক। ফ ট না খুলমল 
ফ মটর উপর হদময় ফবময় চমল আসব। আপনার সামিমবর কামি হ ময় বলুন — হিমু 
এমসমি।’ 
    ‘ও অচ্ছা, আপমন হিমু? আপমনর কথা বলা আমি।’ 
    দামরায়ান বযস্ত িময় ফ ট খুলমত লা ল। 
    আমামক এসকটথ কমর হনময় যাওয়া িমচ্ছ। হবশাল ড্রহয়াংক্রম পার িময় খাহনকটা 
ফখালামমলা জায় ায় চমল এমসহি। ফকান োহনথচার ফনই। ঘরময় কামপথট । এটা েযাহমহল 
রুম। েযাহমহলর সদসযরা এই ঘমর  ল্প-গুজব কমর, হটহভ ফদমখ। যামদর েযাহমহল যত 
ফিাট তামদর েযাহমহল রুমটা তত হবশাল। মাহরয়ামদর ড্রহয়াংক্রম আম র মতই হিল, 
তমব েযাহমহল রুমমর সাজসজ্জা বদমলমি। প্রকাণ্ড এক হপয়ামনা ফদখমত পাহচ্ছ। হপয়ামনা 
আম  হিল না। হপয়ামনা ফক বাজায় ? মাহরয়া ? 
    েযাহমহল রুমম কামপথমটর উপর িাহস খালামক বমস থাকমত ফদখলাম। হতহন তার 
দুিাত ফমমল ধমরমিন। ফসই িামতর নমখ ফনল পহলশ লা ামচ্ছন হসহরয়াস ফচিারার এক 
ভদ্রমলাক। ভদ্রমলামকর ফচামখ ফসানালী চশমা, ফেি কাট দাহড়। হতহন খুব একটা বািারী 
পাঞ্জাহব পমর আমিন। ভদ্রমলাক হনশ্চয়ই হবখযাত ও েমতাবানমদর ফকউ িমবন। এ 
বাহড়মত হবখযাত ও েমতাবান িাড়া অনয কামরা প্রমবশাহধকার ফনই। ফনল পহলশ 
লা ামনার বযাপামর ভদ্রমলামকর মমনামযা  ফদমখ মমন িমচ্ছ কাজটা অতযে জহটল। িাহস 
খালাও নড়াচড়া করমিন না। হস্থর িময় আমিন। িাহস খালা এক িলক আমার হদমক 
তাহকময় বলমলন, হিমু, ফতার হক খবর? 
    ‘ফকান খবর ফনই।’ 
    ‘মাহরয়া বমলহিল তুই আসহব।’ 
    ফয ভদ্রমলাক ফনল পহলশ লা ামচ্ছন হতহন হবরক্ত  লায় বলমলন, িাহস, নড়াচড়া 
করমব না। নড়মল আেুল নমড় যায়। 
    আহম বললাম, খালা, িমচ্ছ হক? 
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    িাহস খালা বলমলন, হক িমচ্ছ তা ফতা ফদখমতই পাহচ্ছস। নতুন কায়দায় ফনল পহলশ 
লা ামনা িমচ্ছ। নমখর ফ াড়ায় কড়া লাল রে। আমস্ত আমস্ত নমখর মাথায় এমস রঞ্জ 
হমহলময় যামব। 
    ‘জহটল বযাপার মমন িমচ্ছ।’ 
    ‘জহটল ফতা বমটই। হজহনসটা দাোঁড়ায় ফকমন ফসটা িমচ্ছ কথা। এক ধরমনর 
এেমপহরমমন্ট।’ 
    ভদ্রমলাক আমরকবার হবরক্ত  লায় বলমলন – িাহস, েীজ।  
    আহম হকিুেণ ফনল পহলশ ফদয়া ফদখলাম।  া়ি লাল, িালকা লাল, সাদা — হতন 
রমের ফকৌটা, ফনল পহলশ হরমুভার হনময় প্রায় সু্কলসূ্থল বযাপার িমচ্ছ।  
    িাহস খালা বলমলন, জাহমল, ফতামার সমে পহরচয় কহরময় হদ। এ িমচ্ছ হিমু। ভাল 
নাম এভামরস্ট, হকাংবা হিমালয়। মাহরয়ার বাবার অমনক আহবষ্কামরর এক আহবষ্কার। 
খুব ভাল িাত ফদখমত পামর। িাত ফদমখ যা বমল তাই িয়।  
    ভদ্রমলাক ফচাখ-মুখ কুোঁচমক ফেলমলন। আহম সামমন ফথমক সরমল হতহন বাোঁমচন এই 
অবস্থা। আহম হবনয়ী  লায় বললাম, সযার, ভাল আমিন?  
    ভদ্রমলাক বলমলন, ইময়স, আই অযাম োইন। থযাাংক য়ুয।  
    ‘আপনার ফনল পহলশ ফদয়া খুব চমৎকার িমচ্ছ, সযার।’  
    ভদ্রমলামকর দৃহষ্ট কহিন িময় ফ ল। িাহস খালা বলমলন – তুই যা, মাহরয়ার বাবার 
সমে ফদখা কমর আয়। আর ফশান, চমল যাবার আম  আমার িাত ফদমখ হদহব। জাহমল, 
তুহম হক হিমুমক হদময় িাত ফদখামব?  
    জাহমল নামমর ভদ্রমলাক ফনল পহলমশর রঞ্জ ফমশামনার বযাপামর বযস্ত িময় পড়মলন। 
শীতল  লায় বলমলন — এইসব আহধমভৌহতক বযাপামর আমার হবশ্বাস ফনই।  
    আহম বললাম, আহধমভৌহতক বমল সবহকিু উহড়ময় ফদয়া হিক িমব না, সযার। 
অযােলহজ হিল আহধমভৌহতক বযাপার। ফসই অযােলহজ ফথমক জে হনময়মি আধুহনক 
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অযােলহম। এক সময় আলমকহমও হিল আহধমভৌহতক। ফসই আলমকহম ফথমক আমরা 
ফপময়হি আধুহনক রসায়নহবদযা।  
    জাহমল সামিব বলমলন, হমস্টার এভামরস্ট, এই হনময় আহম আপনার সমে তকথ 
করমত চাহচ্ছ না। আহম একটা কাজ করহি। যহদ কখমনা সুমযা  িয় পমর কথা িমব।  
    ‘হজ্ব আচ্ছা, সযার।’  
    আহম আসাদুল্লাি সামিমবর ঘমর ঢুমক পড়লাম। 
    এই ঘর আম র মতই আমি। একটুকুও বদলায়হন। খামট শুময় থাকা মানুষটা শুধু 
বদমলমি। ভরাট স্বামস্থযর ফসই মানুষ ফনই। ফরা ামভা া একজন মানুষ। হিল, চুল কমম 
ফ মি। ফচামখর তীব্র ফজযাহতও মান। হনমজর চতহর ফবমিশমত করমত করমত হতহন 
সম্ভবত ক্লাে।  
    আসাদুল্লাি সামিব বলমলন, ফকমন আি হিমু?  
    ‘ভাল।’  
    ‘ফতামামক ফদমখ আমার ভাল লা মি।’ 
    ‘আপনামক ফদমখ আমার ফতমন ভাল লা মি না। মমন িমচ্ছ আপহন ক্লান্তু িময় 
পমড়মিন।’  
    ‘স্বম থ বাস করা ক্লাহেকর বযাপার হিমু। আহম আসমলই ক্লাে। সময় কাটমি না।’ 
    ‘সময় কাটমি না ফকন?’  
    ‘হকভামব সময় কাটাব ফসটা বুিমত পারহি না। এখন বই পড়মত পাহর না।’  
    ‘বই পড়মত পামরন না ?’  
    ‘না। বই পড়মত ভাল লাম  না,  ান শুনমত ভাল লাম  না, শুময় থাকমত ভাল লাম  
না। যা ভাল লাম  না, তা কহর না। বই পহড় না,  ান শুহন না। হকন্তু শুময় থাকমত ভাল 
না লা মলও শুময় থাকমত িমচ্ছ। আই িযাভ ফনা চময়স। তুহম দাোঁহড়ময় আি ফকন হিমু, 
ফবাস। আমার হবিানায় ফবাস।  
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    আহম বসলাম। আসাদুল্লাি সামিব মুখ হটমপ খাহনকেণ হমটহমট কমর িাসমলন। 
ফকন িাসমলন হিক ফবািা ফ ল না। িিাৎ মুখ ফথমক িাহস মুমি ফেমল  ম্ভীর  লায় 
বলমলন- এখন আহম হক করহি যান?  
    ‘হজ্ব না, জাহন না। আপহন বলুন, আহম খুব আগ্রি হনময় শুনহি।’  
    ‘আহম যা করহি তা িমচ্ছ মানহসক  মবষণা।’  
    ‘ফসটা হক?’  
    ‘মমন মমন  মবষণা। ফকান একটা হবষয় হনময় জহটল সব হচো করহি হকন্তু সবই 
মমন মমন। আমার সাম্প্রহতক  মবষণার হবষয় িল – নারী-পুরুষ সপকথ।’  
   ‘ফপ্রম ?’ 
    ‘িযাোঁ ফপ্রম। হিমু, তুহম কখমনা ফকান ফমময়র ফপ্রমম পমড়ি ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফমময়রা ফতামার ফপ্রমম পমড়মি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘তুহম হনহশ্চে?’ 
    ‘িযাোঁ হনহশ্চে।’ 
    আসাদুল্লাি সামিব আগ্রি হনময় বলমলন, ফপ্রম সপমকথ ফতামার ধারণাটা হক বল 
ফতা ? 
    আহম িাসমত িাসমত বললাম, আহম ফতা এইসব হনময়  মবষণা করহি না। কামজই 
বলমত পারহি না। আপহন বরাং বলুন  মবষণা কমর হক ফপময়মিন। 
    ‘শুনমত চাও?’ 
    ‘িযাোঁ চাই।’ 
    আসাদুল্লাি সামিব বুমকর হনমচ বাহলশ হদময় একটু উচু িমলন। কথা বলা শুরু 
করমলন শাে ভহেমত এবাং খুব উৎসামির সমে। 
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    ‘হিমু ফশান,  মবষণা না – একজন শযযাশায়ী মানুমষর বযহক্ত ত হচো। হচোও হিক 
না — েযান্টাহস। আমার মমন িয় হক জান? সৃহষ্টকতথা বা প্রকৃহত প্রহতহট ফিমলমমময়মক 
পাোঁচহট অদৃশয নীলপদ্ম হদময় পৃহথবীমত পািান। এই নীলপদ্মগুহল িল — ফপ্রম-ভালবাসা। 
ফযমন ধর তুহম। ফতামামক পাোঁচহট নীলপদ্ম হদময় পািামন িময়মি। এখন পযথে তুহম 
কাউমক পাওহন ষামক পদ্ম হদমত ইমচ্ছ কমরমি। কামজই তুহম কামরার ফপ্রমম পড়হন। 
আবার ধর, একটা সমতমরা বিমরর তরুণীর সমে ফতামার পহরচয় িল। ফমময়হটর 
ফতামামক এতই ভাল লা মলা ফয, ফস ফকানহদমক না তাহকময় ভহবষযৎ হচো না কমর 
তার সবকহট নীলপদ্ম ফতামামক হদময় হদল। তুহম পদ্মগুহল হনমল হকন্তু তামক গ্রিণ করমল 
না। পমর এই ফমময়হট হকন্তু আর কামরা ফপ্রমম পড়মত পারমব না। ফস িয়ত এক সময় 
হবময় করমব, তার স্বামীর সমে ঘরসাংসার করমব হকন্তু স্বামীর প্রহত ফপ্রম তার থাকমব 
না।’ 
    আহম বললাম, আর আমার হক িমব? আমার হনমজর পাোঁচহট নীলপদ্ম হিল, তার 
সমে আমরা পাোঁচহট যুক্ত িময় পমদ্মর সাংখযা ফবমড় ফ ল না ? 
    ‘িযাোঁ, বাড়ল।’ 
    ‘তািমল আহম হক ইচ্ছা করমল এখন কাউমক পাোঁচহটর জায় ায় দশহট নীলপদ্ম হদমত 
পাহর?’   
    ‘তা পার না। অমনযর পদ্ম ফদয়া যামব না। ফতামামক ফয পাোঁচহট ফদয়া িময়মি শুধু 
ফসই পাোঁচহট ফদয়া যামব।’ 
    ‘পাোঁচহট ফকন বমলমিন? পাোঁমচর ফচময় ফবহশ নয় ফকন ?’ 
    ‘পাোঁচ িমচ্ছ একটা মযাহজক সাংখযা। এই জমনযই বলহি পাোঁচ। আমামদর ইহন্দ্রয় 
পাোঁচহট। ফবহশরভা  েুমলর পাপহড় থামক পাোঁচহট। পাোঁচ িমচ্ছ একহট ফমৌহলক সাংখযা তমব 
পাোঁমচর বযাপারটা আমার কল্পনা, পাোঁমচর জায় ায় সাতও িমত পামর। আমার 
িাইমপামথহসস ফতামার কামি ফকমন লা মি?’ 
    ‘চমৎকার লা মি।’  
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    ‘আজকাল আহম হদন-রাত এটা হনময়ই ভাহব। আমার কামি মমন িয় পৃহথবীর 
ফবহশরভা  মানুষ নীলপদ্ম হনময় ঘুমর ফবড়ায়, ফদয়ার মানুষ পায় না।’  
    ‘অমনমক িয়ত হদমতও চায় না।’  
    ‘িা, তাও িমত পামর। অমনমক পদ্মগুহল িাতিাড়া করমত চায় না। আবার এমনও 
িমত পামর, পদ্মগুহল ফদয়া িয় ভুল মানুষমক। যামক ফদয়া িল ফস পমদ্মর মূলযই বুিল 
না। এই িমচ্ছ আমার নীলপদ্ম হথওহর। ফতামামক বললাম, তুহম ফতা নানান জায় ায় 
ঘুমর ফবড়াও, অমনমকর সমে ফমশ, আমার হথওহরটা পরীো কমর ফদখ।’   
    ‘হজ আচ্ছা। তমব আমার হক মমন িয় জামনন? আমার মমন িয়, হকিু হকিু রিসযময় 
বযাপার সপমকথ ফকান হথওহর না ফদয়াই ভাল। হথওহর বা িাইমপামথহসস রিসয নষ্ট 
কমর। থাকুক না হকিু রিসয। সেযামবলা সূযথ িুমব, সকামল ওমি। কত রিসযময় একটা 
বযাপার। হকন্তু পৃহথবীর আহহ্নক  হতর জমনয এটা িমচ্ছ জানার পর আর রিসয থামক 
না।’ 
    ‘হিমু, তুহম হক জ্ঞামনর হবপমে।’  
    ‘হজ্ব। জ্ঞান এক ধরমনর বাধা। এক ধরমনর অেকার। ফকান হবষয় সপমকথ পূবথজ্ঞান 
ফসই হবষয়হট সপমকথ আমামদর দূরত্ব চতহর কহরময় ফদয়।’  
    ‘বুিমত পারহি না।’  
    ‘ফযমন ধরুন, আপনার নীলপদ্ম হথওহর। এটা জানার পর ফথমক আমার হক িমব 
জামনন? ফকান ফমময়র সমে ফদখা িমলই আহম ভাবব, আচ্ছা, এই ফমময়হটমক হক নীলপদ্ম 
ফদয়া যায়? ফদয়া ফ মল ক’টা ফদয়া যায়? ফমময়হট তার হনমজর নীলপদ্মগুহল হক কমরমি? 
কাউমক হদময় ফেমলমি?’  
    ‘আমার িাইমপামথহসস তুহম এত হসহরয়াসহল হনচ্ছ ফকন? ফতামামক ফতা আম ই 
বমলহি এইসব আর হকিুই না, একজন অসুস্থ শযযাশায়ী মানুমষর বযহক্ত ত প্রলাপ।’  
    আসাদুল্লাি সামিব িাত বাহড়ময় হস ামরট হনমলন। হস ামরট ধহরময় হচহেত মুমখ 
টানমত লা মলন। আহম বললাম, আপহন ক্লাে িময় পমড়মিন। আজ আহম আহস।  
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    আসাদুল্লাি সামিব বলমলন, ফতামার হক মাহরয়ার সমে ফদখা িময়মি? 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘মাহরয়া বাসামতই আমি। হনমজর ঘমর বমস আমি। ও কামরা সমেই ফদখা কমর 
না। কথা বমল না। এমনহক আমার সমেও না।’ 
    ‘তাই না-হক ?’ 
    ‘তুহম যাবার আম  অবশযই তার সমে ফদখা কমর যামব।’ 
    ‘কামরা সমেই যখন ফদখা কমর না – আমার সমেও করমব না।’ 
    আসাদুল্লাি সামিব িাসমলন। পুরামনা হদমনর ফসই চমৎকার িাহস। আহম চমমক 
উিলাম। 
    ‘হিমু!’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আহম আমার নীলপদ্ম হথওহর মাহরয়ামক ফদমখ ফদমখই চতহর কমরহি। মাহরয়া তার 
জীবমনর প্রথম ফপ্রমপত্রহট ফতামামক ফলমখ। খুব অল্প বয়মস ফলমখ। কামজই আমার 
হথওহর অনুযায়ী তার সবকটা নীলপদ্ম ফতামার কামি।’ 
    ‘হচহি ফলখার বযাপারহট আপহন জামনন?’ 
    ‘িযাোঁ জাহন। আমার ফমময়র সমে আমার চুহক্ত হিল, ফস তার জীবমনর প্রথম 
ফপ্রমপত্রহট আমামক ফদহখময় হলখমব। মাহরয়া রো কমরমি। আমামক হচহিহট ফদহখময়মি, 
তমব আহম ফযন বুিমত না পাহর ফস জমনয ফিমলমানুষী এক সাাংমকহতক ভাষা বযবিার 
কমরমি।’ 
    ‘আপহন ফসই সাাংমকহতক হচহির অথথ সমে সমে বুমি ফেমলমিন?’ 
    ‘অবশযই। তমব ভান কমরহি পামরহন।’ 
    ‘মাহরয়া ফসই হচহি কামক হলমখহিল তা—হক আপনামক বমলমি ?’ 
    ‘না। তমব আহম অনুমান কমরহি। আমার অনুমানশহক্ত খারাপ না। হিমু ফশান, 
আমার ফমময়টা পড়ামশানার জমনয ইাংলযান্ড চমল যামচ্ছ। আহম হনমজই ফজার কমর পাহিময় 
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হদহচ্ছ। মমনর ফয শহক্ত চাহলত কমর আমার ফমময়টার মমনর ফসই শহক্ত নষ্ট িময় ফ মি। 
ওমক ফসই ফেরত ফদয়া আমার পমে সম্ভব িমচ্ছ না। কাজটা আহম ফতামামক হদময় 
করামত চাই। এই জনযই ফতামামক বযস্ত িময় খুোঁজহি।’ 
    ‘মমনর শহক্ত জা ামনার কাজটা আপহন করমত পারমিন না ফকন?’ 
    ‘আমার উপর ফমময়হটর ফয হবশ্বাস হিল ফসই হবশ্বাস নষ্ট িময় ফ মি।’ 
    ‘ফকন?’ 
    আসাদুল্লাি সামিব আমরকটা হস ামরট ধরামলন। হস ামরমট লম্বা টান হদময় বলমলন 
– তুহম হক লেয কমরি মাহরয়ার মার নমখ এক ভদ্রমলাক ফনল পহলশ লা ামচ্ছন ? 
    ‘িযাোঁ, লেয কমরহি।’ 
    ‘ফনল পহলমশর এই এেমপহরমমন্ট অমনকহদন ধমরই করা িমচ্ছ। মাহরয়ার মা ঐ 
ভদ্রমলামকর ফপ্রমম পমড়মি। তারা হশ হ রই হবময় করমব। আহম সব ফজমনও হকিু বলহি 
না। মাহরয়া এমতও আিত িময়মি। জীবমন ফস বড় ধরমনর ধাক্কা ফখময়মি।’ 
    ‘আমামক হক করমত বমলন?’ 
    ‘ওমক জীবমনর জহটলতার অাংশটার কথা বুহিময় বল। ও ফতামার কথা শুনমব 
কারণ ওর নীলপদ্মগুহল ফতামার কামি।’ 
 
 

###  
    মাহরয়া বলল, বসুন।  
    তার ফচাখ-মুখ কহিন, তবু মমন িল ফসই কাহিমনযর আড়ামল চাপা িাহস হিকহমক 
করমি। ফস সুন্দর একটা শাহড় পমরমি। চাপা রমের শাহড়। রেটা এমন ফয মমন িমচ্ছ 
ঘমর চাপােুমলর  ে পাহচ্ছ।  লায় লাল পাথর। চুণী হনশ্চয় না। চুণী এত বড় িয় না।  
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    ‘রহকাং ফচয়ামর আরাম কমর বমস ফদাল ফখমত ফখমত কথা বলুন। বাবা আপনামক 
আমার কামি পাহিময়মিন, তাই ফতা ?’  
    আহম ফদাল ফখমত ফখমত বললাম, িযাোঁ।  
    ‘বাবার ধারণা, আমার মন খুব অশাে। ফসই অশাে মন শাে করার ফসানার কাহি 
আপনার কামি। তাই না?’  
    ‘এ রকম ধারণা ওনার আমি বমলই ফতা মমন িমচ্ছ।’  
    ‘এ রকম অদু্ভত ধারণার কারণ জামনন?’  
    ‘না।’  
    ‘কারণিা আপনায়ক বটল – অযাকহসমিমন্টর পর বাবা মানহসক হদক ফথমক পুমরাপুহর 
হবপযথে িময় পমড়হিমলন। তখন আপহন তামক হকিু কথা বমলন। তামত তার মন শাে 
িয় । ফসই ফথমকই বাবার ধারণা িময়মি মন শাে করার মত কথা আপহন বলমত 
পামরন। ভাল কথা, বাবামক আপহন হক বমলহিমলন?’  
    ‘‘আমার মমন ফনই। উদ্ভট কথাবাতথা ফতা আহম সব সময়ই বহল। তামকও মমন িয় 
উদ্ভট হকিুই বমলহিলাম।’  
    ‘আমামকও তািমল উদ্ভট হকিু বলমবন?’  
    ‘ফতামামক উদ্ভট হকিু বলব না। তুহম আমামক ফয হচহি হলমখহিমল আহম তার জবাব 
হলমখ এমনহি। সাাংমকহতক ভাষায় হলমখ এমনহি।’  
    মাহরয়া িাত বাড়াল। তার ফচামখ চাপা ফকৌতুক িকমক করমি। মমন িমচ্ছ ফয 
ফকান মুহুমতথ ফস হখলহখল কমর ফিমস ফেলমব। জযন জস অয়নক কয়ে হাটস থামায়ি।  
    ‘সাংয়কটর্ক টচটঠিাে টক জলো পড়য়র্ পারি?’  
    ‘পারহি। এখামন ফলখা I hate you.’ 
    ‘I love you-ও ফতা িমত পামর।’ 
    ‘সাংমকমতর বযাখযা সবাই তার হনমজর মত কমর কমর, আহমও তাই করলাম। 
আপনার আটটা তারার অমনক মামন করা যায়, ফযমন – 
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    I want you. 
    I miss you. 
    I lost you.  
    আহম আমার পিন্দমত একটা ফবমি হনলাম।’ 
    ‘মাহরয়া, ফতামার এই ঘমর হক হস ামরট খাওয়া যায়?’ 
    ‘যায় না, হকন্তু আপহন ফখমত পামরন।’ 
    আহম হস ামরট ধরামত ধরামত বললাম, তুহম হক ফতামার বাবার নীলপদ্ম হথওহরর 
কথা জান ? 
    মাহরয়া এইবার ফিমস ফেলল। হকমশারীর সিজ স্বচ্ছ িাহস। িাসমত িাসমত বলল, 
আজগুহব হথওহর। আজগুহব এবাং িাসযকর। 
    ‘িাসযকর বলি ফকন?’ 
    ‘িাসযকর এই জমনয বলহি ফয, বাবার হথওহর অনুসামর আমার পাোঁচহট নীলপদ্ম এখন 
আপনার কামি। হকন্তু আহম আপনার প্রহত ফকান আকষথণ ফবাধ করহি না। আপনামক 
ফদমখ ফকান রকম আমব , ফরামাি হকিুই িমচ্ছ না। বরাং হকমশার বয়মস ফয পা লাহমটা 
কমরহিলাম তার জমনয রা  লা মি। বাবার হথওহর হিক থাকমল হকমশারী বয়মস 
পা লাহমর জমনয এখন রা  লা ত না।’ 
    ‘এখন পা লাহম মমন িমচ্ছ ?’ 
    ‘অবশযই মমন িমচ্ছ। হিমু ভাই, আহম ফসই সময় হক সব পা লাহম কমরহি একটু 
শুনুন। চা খামবন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘খান একটু। আহম খহচ্ছ, আমার সমে খান। বমস থাকুন, আহম চা হনময় আসহি।’ 
    মাহরয়া ফবর িময় ফ ল। আহম হনমজর মমন ফদাল ফখমত লা লাম। দীঘথ পাোঁচ বিমর 
মাহরয়ার ঘমরর হক হক পহরবতথন িময়মি তা ধরার ফচষ্টাও করহি। ধরমত পারহি না। 
একবার মমন িমচ্ছ ঘরটা হিক আম র মত আমি, আবার মমন িমচ্ছ এমকবামরই আম র 
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মত ফনই। সবই বদমল ফ মি। মাহরয়ার ফিাটমবলাকার িহবটা শুধু আমি। িহব বদলায় 
না। 
    মাহরয়া ফিমত কমর ম ভহতথ দুম  চা হনময় ঢুকল। ফকান কারমণ ফস ফবাধিয় খুব 
ফিমসমি। তার ফিাোঁমট িাহস ফলম  আমি। 
    ‘হিমু ভাই, চা হনন।’ 
    আহম চা হনলাম। মাহরয়া িাসমত িাসমত বলল, জাহমল চাচার সমে হক আপনার 
ফদখা িময়মি? 
    ‘নখ-হশল্পী ?’ 
    ‘িযাোঁ নখ-হশল্পী। মা'র নমখর হশল্পকমথ হতহন হকিুেণ আম  ফশষ কমরমিন। মা ফসই 
হশল্পকমথ ফদমখ হবমময় অহভভূত।’ 
    ‘খুব সুন্দর িময়মি?’ 
    ‘ফদমখ মমন িমচ্ছ নমখ ঘা িময়মি — রক্ত পড়মি। মামক এই কথা বলায় মা খুব 
রা  করল। মার রা  ফদমখ আমার িাহস ফপময় ফ ল। মা যত রা  কমর আহম তত 
িাহস। িাসমত িাসমত ফচামখ পাহন এমস ফ মি। চাময় হচহন-হটহন সব হিক িময়মি ?’ 
    ‘িময়মি।’ 
    ‘বাবার সমে মার হকভামব হবময় িময়হিল ফসটা হক আপহন জামনন?’ 
    ‘না, জাহন না। ঐ  ল্প থাক – ফতামার  ল্পটা বল। হকমশারী বয়মস হক পা লাহম 
করমল ?’ 
    ‘আমার  ল্পটা বলহি হকন্তু মার  ল্পটা না শুনমল আমারটা বুিমত পারমবন না। মা 
িমচ্ছন বাবার খালামতা ফবান। মা যখন পড়মতন তখন বাবার জমনয মার মাথা-খারামপর 
মত িময় ফ ল। বলা চমল পুমরা উেহদনী অবস্থা। বাবা ফসই অবস্থামক ফতমন পাত্তা 
হদমলন না। মা হকিু ফিসপামরট মুভ হনমলন। তামতও লাভ িল না। ফশমষ একহদন 
বাবামক দীঘথ একটা হচহি হলমখ হসমনমার ফপ্রহমকামদর মত এক াদা ঘুমমর অষুধ ফখময় 
ফেলমলন। মার জীবন সাংশয় িল। এখন মমর তখন মমর অবস্থা। বাবা িাসপাতামল 
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মামক ফদখমত ফ মলন। মার অবস্থা ফদমখ তার করুনা িল। বাবা িাসপাতামলই ফঘাষণা 
করমলন – ফমময়টা যহদ বাোঁমচ তামক হবময় করমত আমার ফকান আপহত্ত ফনই। মা ফবোঁমচ 
ফ মলন। তামদর হবময় িল।  ল্পটা ফকমন?’ 
    ‘ইন্টামরহস্টাং।’ 
    ‘ইন্টামরহস্টাং না, হসমনমাহটক। ক্লাহসকযাল লাভ ফস্টাহর। ফপ্রহমকমক না ফপময় 
আত্মিনমনর ফচষ্টা। এখন হিমু ভাই, আসুন, মার ফেমত্র বাবার নীলপদ্ম হথওহর অযাোই 
কহর। হথওহর অনুযায়ী মা তার নীলপদ্মগুহল বাবামক হদময়হিমলন – সব ক’টা হদময় 
হদময়হিমলন। তাই যহদ িয় তািমল পড়ে ফযৌবমন মা জাহমল চাচামক ফদয়ার জমনয 
নীলপদ্ম ফপমলন ফকাথায়? জাহমল চাচা হববাহিত একজন মানুষ। তার বড় ফমময় 
ফমহিমকমল পড়মি। হতহন যখন-তখন এ বাহড়মত আমসন। মার ফশাবার ঘমর দুজমন 
বমস ঘন্টার পর ঘণ্টা  ল্প কমরন। ফশাবার ঘমরর দরজাটা তারা পুমরাপুহর বেও কমরন 
না, আবার ফখালাও রামখন না। সামানয োোঁক কমর রামখন। মজার বযাপার না ?’ 
    আহম হকিুই বললাম না। আমরকটা হস ামরট ধহরময় মাহরয়ার িাহস িাহস মুমখর 
হদমক তাহকময় রইলাম। 
    ‘হিমু ভাই।’  
    ‘বল।’   
    ‘বাবার নীলপদ্ম হবষয়ক িাসযরস ফিমলমানুহষ হথওরীর কথা আমামক বলমবন না।’    
    ‘আচ্ছা বলব না।’  
    ‘ফপ্রম হনতােই চজহবক একটা বযাপার – নীলপদ্ম বমল এমক মহিমাহন্বত করার হকিু 
ফনই।’ 
    ‘তাও স্বীকার করহি।’   
    ‘হিমু ভাই, আপহন এখন হবমদয় ফিান – আপনার চা আশা কহর ফশষ িময়মি।’   
    ‘িযাোঁ, চা ফশষ।’  
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    ‘আমামক হনময় বাবার দুহশ্চো করার হকিুই ফনই। বাবার কামি শুমনমিন হনশ্চয়ই, 
আহম বাইমর পড়মত চমল যাহচ্ছ। এখানকার ফকান হকিু হনময়ই আর আমার মাথাবযথা 
ফনই। বাবার সম কাটমি না, ফসটা তাোঁর বযাপার। আহম ফদখব আমার হনমজর জীবন, 
আমার ফকহরয়ার।’ 
    ‘খুবই ভাল কথা।’  
    ‘আহম উমি দাোঁড়ালাম। মাহরয়া বলল, ও আচ্ছা, আমরা কময়ক হমহনট বসুন, 
আপনামক হনময় হক সব পা লাহম কমরহি তা বমল ফনই। আপনার ফশানার শখ হিল।’  
    আহম বসলাম। মাহরয়া আমার হদমক একটু িুোঁমক এল। দামী ফকান পারহেউম ফস 
 াময় হদময়মি। পারহেউমমর িালকা সুবাস পাহচ্ছ। িালকা িমলও ফসৌরভ হনমজমক 
জানান হদমচ্ছ কহিনভামবই। মাথার উপমর েযান ঘুড়মি। মাহরয়ার চুল ফখালা। এই 
ফখালা চুল বাতামস উড়মি। হকিু এমস পরমি আমার মুমখ।’ 
    ‘হিমু ভাই।’  
    ‘বল।’  
    ‘একটা সমময় আহম পা মলর মত িময় হ ময়হিলাম। ভয়াংকর কমষ্টর হকিু সময় 
আহম পার কমরহি। রামত ঘুম িত না। রামতর পড় রাত ফজম  থাকার জনযই িয়ত 
মাথাটা খাহনকটা এমলামমমলা িময় হ ময়হিল। অদু্ভত অদু্ভত সব বযাপার িত। অমনকটা 
ফিলুহসমনশমনর মত। মমন করুন পড়মত বমসহি, িিাৎ মমন িল আপহন ফপিমন এমস 
দাোঁহড়ময়মিন। আমার বই-এ আপনার িায়া পমড়মি। তখন বুক ধুক ধুক করমত থাকত। 
চমমক ফপিমন তাহকময় ফদখতাম – ফকউ ফনই। আপনামক তখনই হচহিটা হলহখ। আপহন 
তাোঁর জবাব ফদনহন। আমামদর বাহড়মত আর আমসনওহন।’ 
    ‘না এমস ভালই কমরহি। ফতামার সামহয়ক আমব  যথাসমময় ফকমট ফ মি। তুহম 
ভুল ধরমত ফপমরি।’  
    ‘িযাোঁ, তা ফপমরহি। ঐ সময়টা ভয়াংকর কমষ্ট কমষ্ট ফ মি। ফরাজ ভাবতাম, আজ 
আপহন আসমবন। আপহন আমসনহন। আপনার ফকান হিকানা ফনই আমামদর কামি ফয 
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আপনামক খুোঁমজ ফবর করব। আমার ফস বির এ ফলমভল পরীো ফদবার কথা হিল। 
আমার পরীো ফদয়া িয়হন। প্রথমত, বই হনময় বসমত পারতাম না। হিতীয়ত, আমার 
মমন িত আহম পরীো হদমত যাব আর আপহন এমস আমামক না ফপময় হেমর যামবন। 
আহম ফরাজ রামত দরজা বে কমর কাোঁদতাম।’ 
    বলমত বলমত মাহরয়া িাসল। হকন্তু তার ফচামখ অমনকহদন আম র কান্নার িায়া 
পড়ল। এই িায়া ফস িাহস হদময় ঢাকমত পারল না। 
    আহম বললাম, তারপমরও তুহম বলি নীলপদ্ম হকিু না- পুমরা বযাপারটাই চজহবক? 
    ‘িযাোঁ বলহি। তখন বয়স অল্প হিল। তখন বুিমত পাহরহন, এখন বুিহি। চারপামশ 
হক ঘটমি তা ফদমখ হশখহি।’ 
    আহম উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বললাম, ফতামামক কষ্ট ফদয়ার জমনয খুবই দুিঃহখত। 
    ‘চমল যামচ্ছন ?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    ‘আপনার হচহি হনময় যান। আট তারার হচহি। এই িাসযকর হচহির আমার দরকার 
ফনই।’ 
    আহম হচহি হনময় পমকমট রাখলাম। সমে সমে মমন িল, আসাদুল্লাি সামিমবর 
নীলপদ্ম হথওহর হিক আমি। এই তরুণী তার সমস্ত নীলপদ্ম হিমু নামমর এক ফিমলর 
িামত তুমল হদময় তীব্র কষ্ট ও যন্ত্রণার ফভতর বাস করমি। এই যন্ত্রণা, এই কষ্ট ফথমক 
তার মুহক্ত ফনই। আহম তাকালাম মাহরয়ার হদমক। জস এেন মাথা টনচু কয়র বয়স আয়ি। 
র্ার মুে জদো যায়ি না। অশ্রু জগাপন করার জয়নয জময়েরা ঐ ভটিিা মায়ঝ মায়ঝ 
বযবহার কয়র। 
    ‘মাহরয়া !’ 
    ‘হজ।’ 
    ‘ভাল ফথমকা।’ 
    ‘আহম ভালই থাকব।’ 
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    ‘যাহচ্ছ, ফকমন?’ 
    ‘আচ্ছা যান। আহম যহদ বহল – আপহন ফযমত পারমবন না, আপনামক আমার সমে 
থাকমত িমব – আপহন হক থাকমবন? থাকমবন না। কামজই ফযমত চামচ্ছন, যান।’ 
    ‘ফ ট পযথে এহ ময় দাও।’ 
    ‘না। ও আচ্ছা, আমার িাতটা ফদমখ হদময় যান। আমার ভহবষযৎটা ফকমন িমব বমল 
হদময় যান।’ 
    মাহরয়া তার িাত এহ ময় হদল। মাহরয়ার িাত ফদখার জমনয আহম আবার বসলাম 
। 
    ‘খুব ভাল কমর ফদখমবন। বাহনময় বাহনময় বলমবন না।’ 
    ‘ফতামার খুব সুমখর সাংসার িমব। স্বামী-স্ত্রী এবাং একহট কনযার অপূবথ সাংসার। 
কনযাহটর নাম তুহম রাখমব – হচত্রমলখা।’ 
    মাহরয়া হখলহখল কমর িাসমত িাসমত িাত ফটমন হনময়  ম্ভীর  লায় বলল — থাক, 
আপনামক আর িাত ফদখমত িমব না। বাহনময় বাহনময় উদ্ভট কথা ! আহম আমার ফমময়র 
নাম হচত্রমলখা রাখমত যাব ফকন? ফদমশ নামমর আকাল পমড়মি ফয বাহড়র নামম ফমময়র 
নাম রাখব? যাই ফিাক, আহম অবহশয ভহবষযত জানার জনয আপনামক িাত ফদখমত 
ফদইহন। আহম আপনার িাত হকিুেমণর জনয ধরমত চাহচ্ছলাম। এহম্নমত ফতা আপহন 
আমার িাত ধরমবন না। কামজই অজুিাত চতহর করলাম। হিমু ভাই, আপহন এখন 
যান। প্রচণ্ড ফরাদ উমিমি, ফরামদ আপনার হবখযাত িাোঁটা শুরু করুন। 
    মাহরয়ার  লা ধমর এমসমি। ফস আবার মাথা হনচু কমর ফেমলমি। কময়ক মুিূমতথর 
জমনয আমার ফভতর এক ধরমনর হবভ্রম চতহর িল। মমন িল আমার আর িাোঁটার 
প্রময়াজন ফনই। মিাপুরুষ না, সাধারণ মানুষ িময় মমতাময়ী এই তরুণীহটর পামশ এমস 
বহস। ফয নীলপদ্ম িামত হনময় জীবন শুরু কমরহিলাম, ফসই তার িামত তুমল ফদই। 
তারপরই মমন িল – এ আহম হক করমত যাহচ্ছ! আহম হিমু – হিমালয়। 
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    মাহরয়া বমলহিল ফস ফ ট পযথস্ত আমামক এহ ময় হদমত আসমব না। হকন্তু ফস 
এমসমি। ফ ট ধমর দাোঁহড়ময় আমি। ঘয়রর জভর্র ময়ন হটিল মাটরো চাপা রয়ের শাটড় 
পয়র আয়ি, এখন ফদহখ শাহড়র রে নীল। ফরামদর আমলায় রে বদমল ফ ল, নাহক 
প্রকৃহত আমার ফভতর হবভ্রম চতহর করা শুরু কমরমি?  
    ‘হিমু ভাই।’ 
    ‘বল।’ 
    ‘যাবার আম  আপহন হক বমল যামবন আপহন ফক ?’  
    আহম বললাম, মাহরয়া, আহম ফকউ না। I am nobody.  
    আটম আমার এক জীবয়ন অয়নকয়ক এই কথা বয়লটি – কখমনা আমার  লা ধমর 
যায়হন, বা ফচাখ হভমজ উমিহন। দু’টা বযাপারই এই প্রথম ঘটল।  
    মাহরয়া িাহসমুমখ আমার হদমক তাহকময় আমি। 
     
প্রচণ্ড ফরামদ আহম িাোঁটহি। ঘামম  া হভমজ চপচমপ িময় ফ মি। বড় রাস্তায় এমস জামমর 
ফভতর পড়লাম, কার ফযন হবজয় হমহিল ফবর িময়মি। জাতীয় পাহটথর হমহিল। বযানামর 
এরশাদ সামিমবর িহব আমি। আমন্দালমনর ফশমষ সবাই হবজয় হমহিল করমি, তারাই 
বা করমব না ফকন? এই প্রচণ্ড ফরামদও তামদর হবজময়র আনমন্দ ভাটা পড়মি না। দমলর 
সমে হভমড় যাব হক-না ভাবহি। একা িাোঁটমত ইচ্ছা করমি না। হমহিমলর সমে থাকায় 
একটা সুহবধা িমচ্ছ। অমনমকর সমে ফথমকও একা থাকা যায়।  
    িাোঁটলাম হমহিমলর সমে। একজন আমার িামত এরশাদ সামিমবর একটা িহব ধহরময় 
হদল। এরশাদ সামিমবর আনন্দময় মুমখর িহব। প্রচণ্ড ফরামদ ফসই িাহস ম্লান িমচ্ছ না। 
    হমহিল কাওরান বাজার পার িল। আমরা  লা োহটময় ফো ান হদমত হদমত এগুহচ্ছ 
– পল্পীবেু এরশাদ। 
    হজন্দাবাদ।  
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    িিাৎ তাহকময় ফদহখ, আমার পা-ফখাোঁড়া কুকুরটা আমার সমে সমে যামচ্ছ। কাওরান 
বাজার তার এলাকা। ফস আমামক ফদখমত ফপময় হনিঃশমব্দ আমার পামল পামশ চলা শুরু 
কমরমি। তার ফখাোঁড়া পা মমন িমচ্ছ পুমরাপুহর অচল — এখন আর মাহটমত ফেলমত 
পারমি না। হতন পাময় অদূ্ভত ভহেমত লাহেময় লাহেময় চলমি। আহম বললাম, হতন 
পাময় িাোঁটমত ফতার কষ্ট িমচ্ছ না ফতা? 
    ফস বলল, কুোঁই কুোঁই কুোঁই। 
    হক বলমত ফচষ্টা করল ফক জামন? কুকুমরর ভাষা জানা থাকমল সুহবধা িত। আমার 
জানা ফনই, তারপমরও আহম তার সমে কথা বলমত বলমত এগুহচ্ছ — 
    ‘তুই ফয আমার সমে আসহিস আমার খুব ভাল লা মি। মামি মামি খুব এক 
লাম , বুিহল? আমার সমে হক আমি জাহনস? পদ্ম। নীলপদ্ম। পাোঁচটা হনময় ঘুরহি। হক 
অপূবথ পদ্ম। কাউমক হদমত পারহি না। ফদয়া সম্ভব নয়। হিমুরা কাউমক নীলপদ্ম হদমত 
পামর না।’ 
    চচমত্রর ফরাদ বাড়মি। ফরাদটামক আহম ফজািনা বানামনার ফচষ্টা করহি। বানামনা খুব 
সিজ — শুধু ভাবমত িমব – আজ  ৃিতযা ী ফজািনা উমিমি – চারহদমক চথচথ করমি 
ফজািনা। ভাবমত ভাবমতই এক সময় ফরাদটামক ফজািনার মত মমন িমত থাকমব। 
আজ অমনক ফচষ্টা কমরও তা পারহি না। ক্লাহেিীন িাোঁটা ফিোঁমটই যাহচ্ছ – ফিোঁমটই যাহচ্ছ। 
 

(সমাপ্ত) 

(একহট শুভম হক্রময়শন) 
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উৎসগৃ 
জাটহদ হাসান, টপ্রে মানুষ 

 
মানুষ টহয়সয়ব জস আমায়ক মুগ্ধ কয়রয়ি, 

একটদন হের্ অটভনে টদয়েও মুগ্ধ করয়ব। 
(টির্ীে বাকযটি টদয়ে র্ায়ক রাটগয়ে টদলাম, হা হা হা।)  
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অয়নকটদন জথয়কই ভাবটিলাম টহমুর সয়ি টমটসর আলীর জদো কটরয়ে জদব। দু’জন 
মুয়োমুটে হয়ল অবস্থািা টক হে জদোর আমার েুব জকৌরূ্হল। মযািার ও এটন্টমযািার 
একসয়ি হয়ল যা হে র্াাঁর নাম ‘শুনয’। টমটসর আলী ও টহমুওয়র্া এক অয়থৃ মযািার ও 
এটন্টমযািার। দু’টি চটরয়ের জভর্র জকানটিয়ক আটম জবশী গুরুত্ব টদটি জসিা জানার 
জয়নযও এয়দর মুয়োমুটে হওো দরকার। টহমুর টির্ীে প্রহয়র এয়দর মুয়োমুটে কটরয়ে 
টদলাম। 

হুমােূন আহয়মদ 
২৫-২-৯৭  
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@@  
    ভীতু মানুষ বলমত যা ফবািায় আহম তা না। িিাৎ ইমলকহিহসহট চমল হ ময় চারহদক 
অেকার িময় ফ মল আমার বুমক ধক কমর ধাক্কা লাম  না। মািরামত ঘুম ফভমে যহদ 
শুহন বাথরুমম হেসোস ফশানা যামচ্ছ- ফক ফয িাোঁটমি, গুন গুন কমর  ান  াইমি, কল 
িাড়মি-বে করমি, তামতও আতিগ্রস্ত িই না। একবার ভূত ফদখার জমনয বাদলমক 
হনময় িশানঘমর রাত কাহটময়হিলাম। ফশষরামত ধুপধাপ শব্দ শুমনহি। চারহদমক ফকউ 
ফনই, অথচ ধুপধাপ শব্দ। ভময়র বদমল আমার িাহস ফপময় ফ ল। আমার বাবা তার 
পুমত্রর মন ফথমক ভয়’-নামক হবষয়হট পুমরাপুহর দূর করার জমনয নানান পেহতর আেয় 
হনময়হিমলন। পেহতগুহল খুব ফয চবজ্ঞাহনক হিল তা বলা যামব না, তমব পেহতগুহল 
হবেমল যায়হন। কাজ হকিুটা কমরমি। চট কমর ভয় পাই না।  
    রাতহবমরমত একা একা িাহট। কখমনা রাস্তায় আমলা থামক, কখমনা থামক না। 
হবহচত্র সব মানুষ এবাং হবহচত্র সব ঘটনার মুমখামুহখ িময়হি- কখমনা আতমি অহস্থর 
িইহন। হতন-চার বির আম  এক বষথার রামত ভয়াংকর একটা দৃশয ফদমখহিলাম। রাত 
দুটা হকাংবা তারমচ হকিু ফবহশ বামজ। আহম কাোঁটাবমনর হদক ফথমক আহজজ মামকথমটর 
হদমক যাহচ্ছ। িুম বৃহষ্ট িমচ্ছ। চারপাশ জনমানব শুনয। বৃহষ্টমত হভজমত হভজমত এগুহচ্ছ। 
খুবই মজা লা মি। মমন িমচ্ছ ফসাহিয়াম লযাপগুহল ফথমক ফসানাহল বৃহষ্টর ফোটা পড়মি। 
িিাৎ অবাক িময় ফদহখ- পযান্ট এবাং সাদা ফ হঞ্জ-পরা একজন মানুষ আমার হদমক িুমট 
আসমি। রমক্ত তার ফ হঞ্জ িাত-মুখ মাখামাহখ- িুহরমতও রক্ত ফলম  আমি। বৃহষ্টমত ফসই 
রক্ত ধুময় ধুময় যামচ্ছ। মানুষটা হক কাউমক খুন কমর এহদমক আসমি? খুহন কখমনা 
িামতর অস্ত্র সমে হনময় পালায় না। বযাপার কী? ফলাকটা থমমক আমার সামমন দাোঁহড়ময় 
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ফ ল। হেট-লাইমটর আমলায় আহম ফসই মুখ ফদখলাম। সুন্দর শাে মুখ, ফচাখ দুহটও 
মায়াকাড়া ও হবষণ্ন। ফলাকহটর হচবুক ফবময় টপটপ কমর পাহন পড়মি। ফলাকটা 
চাপা লায় বলল, ফক? ফক? 
    আহম বললাম, আমার নাম হিমু। 
    ফলাকটা কময়ক মুহুতথ অপলক তাহকময় রইল। এই কময়ক মুহুমতথ অমনকহকিু ঘমট 
ফযমত পারত। ফস আমার উপর িাোঁহপময় পড়মত পারত। ফসটাই স্বাভাহবক হিল। 
অস্ত্রিামত খুহন ভযাংকর হজহনস। ফয-অস্ত্র মানুমষর রক্ত পান কমর ফসই অমস্ত্র প্রাণপ্রহতষ্ঠা 
িয়। ফস বারবার রক্ত পান করমত চায়। তার তৃষ্ণা ফমমট না। 
    ফলাকহট আমার পাশ কাহটময় চমল ফ ল। আহম একই জায় ায় আরও হকিুেণ 
দাাঁহড়ময় থাকলাম ।  
    আহম খবমরর কা জ পহড় না- পরহদন সবকটা কা জ হকমন খুোঁহটময় পড়লাম। 
ফকামনা িতযাকামণ্ডর খবর হক কা মজ উমিমি? ঢাকা ন রীমত হনউ এহলেযান্ট ফরাি 
এবাং কাোঁটাবন এলাকার আমশপামশ কাউমক হক জবাই করা িময়মি? না, ফতমনহকিু 
পাওয়া ফ ল না।  তরামত আহম ফয-জায় ায় দাোঁহড়ময় হিলাম ফসই জায় ায় আবার 
ফ লাম । ফিাপ-মিাপ রক্ত পমড় আমি হকনা ফসটা ফদখার ফকৌতুিল। রক্ত ফদখমত না 
পাওয়ারই কথা। কাল রামত অমিামর বৃহষ্ট িময়মি। ফযসব রাস্তায় পাহন ওিার কথা না 
ফসসব রাস্তামতও িাোঁটুপাহন।  
    আহম তন্নতন্ন কমর খুোঁজলাম- না, রমক্তর হিমটমোোঁটাও ফনই। আমার অনুসোন 
অমনমকর দৃহষ্ট আকষথণ করল। বাোহলর দৃহষ্ট বড় ফকামনা ঘটনায় আকৃষ্ট িয় না, ফিাট 
ফিাট ঘটনায় আকৃষ্ট িয়। একজন এমস অমাহয়ক ভহেমত বলমলন, ভাইসামিব, কী 
খুোঁমজন?  
    ‘হকিু খুোঁহজ না।’  
    ভদ্রমলাক দাোঁহড়ময় ফ মলন। তীক্ষ্ণদৃহষ্টমত আমার অনুসোন ফদখমত লা মলন। তার 
ফদখামদহখ আরও কময়কজন দাোঁহড়ময় ফ ল। এরপর আর রমক্তর দা  ফখাোঁজা অথথিীন । 
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আহম চমল এলাম। ঐ রামতর ঘটনা ভয় পাবার মমতা ঘটনা ফতা বমটই— আহম ভয় 
পাইহন। বাবার ফিহনাং কামজ ফলম হিল। হকন্তু ভয় আহম একবার ফপময়হিলাম। ফসই 
ভময় রীতহমমতা অসুস্থ িময় পমড়হিলাম। আমামক িাসপাতামল ভরহত িমত িময়হিল। 
ভয়াবি ধরমনর ভয় যা মানুমষর হবশ্বামস হভহত্তমূল পযথে কাোঁহপময় ফদয়। ফয-ভময়র জে 
এই পৃহথবীমত না, অনয ফকামনা ভুবমন। ভয় পাবার ফসই  ল্পহট আহম বলব।  
আমার বাবা আমার জমনয হকিু উপমদশ হলমখ ফরমখ ফ মিন । ফসই উপমদশগুহলর 
একহট ভয়-সপহকথত ।   

“একজন মানুষ তার একজীবমন অসাংখযবার তীব্র ভময়র 
মুমখামুহখ িয়। তুহমও িইমব । ইিাই স্বাভাহবক। ভয়মক পাশ কাটাইয়া 
যাইবার প্রবণতাও স্বাভাহবক প্রবণতা। তুহম অবশযই তা কহরমব না। 
ভয় পাশ কাটাইবার হবষয় নমি। ভয় অনুসোমনর হবষয়। হিকমমতা 
এই অনুসোন কহরমত পাহরমল জ মতর অমনক অজানা রিসয 
সপমকথ অব ত িইমব । ফতামার জনয ইিার প্রময়াজনীয়তা আমি। 
তমব ফতামামক বহলয়া রাহখ, এই জ মতর রিসয ফপোঁয়ামজর ফখাসার 
মমতা। একহট ফখাসা িাড়াইয়া ফদহখমব আমরকহট ফখাসা। এমনভামব 
চহলমত থাহকমব- সবমশমষ ফদহখমব হকিুই নাই। আমরা শূনয িইমত 
আহসয়াহি, আবার শূমনয হেহরয়া যাইব । দুই শূমনযর মধযবতথী স্থামন 
আমরা বাস কহর। ভয় বাস কমর দুই শূমনয। এর ফবহশ এই মুহুমতথ 
ফতামামক বহলমত ইচ্ছা কহর না।”  

    আমার বাবা, মিাপুরুষ চতহরর কারখানার চীে ইহঞ্জহনয়ার সামিব যহদও আমামক 
বমলমিন ভয়মক পাশ না-কাটামত, তবুও আহম ভয়মক পাশ কাটাহচ্ছ। সব ভয়মক না-
হবমশষ একটা ভয়মক । আচ্ছা, ঘটনাটা বহল । 
    আমার তাহরখ মমন ফনই। হিমসম্বমরর মািামাহি িমত পামর। শীত ফতমন ফনই। 
আমার  াময় সুহতর একটা চাদর। কামন িাণ্ডা লা হিল বমল চাদরটা মাথার উপর 



suvom 

 
 

709 

ফপোঁহচময় হদময়হি। আহম ফবর িময়হি পূহণথমা ফদখমত। শিমরর পূহণথমার অনযরকম 
আমবদন। ফসাহিয়াম-লযামপর িলুদ আমলার সমে ফমমশ চাোঁমদর িাণ্ডা আমলা। এই হমে 
আমলার আলাদা মজা। তার উপর যহদ কুয়াশা িয় তা িমল ফতা কথাই ফনই। কুয়াশায় 
চামদর আমলা চারহদমক িড়ায়। ফসাহিয়াম-লযামপর আমলা িড়ায় না। হমে আমলার 
একহট িহড়ময় যামচ্ছ, অনযহট িড়ামচ্ছ না- খুবই ইন্টামরহস্টাং!  
    ফস-রামত সামানয কুয়াশাও হিল। মমনর আনমন্দই আহম শিমর ঘুরহি। পূহণথমার 
রামত ফলাকজন সকাল-সকাল ঘুহমময় পমড়। অহবশ্বাসয িমলও বযাপারটা সহতয। অল্পহকিু 
মানুষ সারারাত জাম । তারা ঘুমুমত যায় চাোঁদ ফিাবার পমর।  
    ইাংমরহজমত এই ধরমনর মানুষমদর একটা নাম আমি- Moon Struck. এরা 
চন্দ্রািত । এমদর চলামেরায় ফঘার-লা া ভাব থামক। এরা কথা বমল অনযরকম স্বমর। 
এরা হকন্তু ভুমলও চাোঁমদর হদমক তাকায় না। বলা িময় থামক চন্দ্রািত মানুষমদর চাোঁমদর 
আমলায় িায়া পমড় না। এমদর যখন আহম ফদহখ তখন তামদর িায়ার হদমক আম  
তাকাই ।  
    অমনকেণ রাস্তায় িাোঁটলাম । একসময় মমন িমলা ফসাহিয়াম-লযামপর আমলা বাদ 
হদময় ফজািনা ফদখা যাক। ফকামনা-একটা  হলমত ঢুমক পহড়। দুটা হরকশা পাশাপাহশ 
ফযমত পামর না এমন একটা  হল। খুব ভামলা িয় যহদ অে হল িয়। আম  ফথমক জানা 
থাকমল িমব না। িাোঁটমত িাোঁটমত ফশষমাথায় চমল যাবার পর িিাৎ ফদখব পথ ফনই। 
ফসখামন ফসাহিয়াম-লযাপ থাকমব না - শুধুই ফজািনা।  
    ঢুমক পড়লাম একটা  হলমত। ঢাকা শিমরর মািখামনই এই  হল।  হলর নাম 
বলমত চাহচ্ছ না। আহম চাহচ্ছ না ফকৌতুিলী ফকউ ফসই  হল খুোঁমজ ফবর করুক। হকিুদূর 
এগুমতই কময়কটা কুকুর ফচামখ পড়ল। এরা রাস্তার মািখামন কুণ্ডলী পাহকময় শুময় 
হিল-আমামক ফদমখ সবাই একসমে উমি দাোঁড়াল। সব হমহলময় চারটা কুকুর। কুকুরমদর 
স্বভাব িমচ্ছ সমন্দিজনক কাউমক ফদখমল একসমে ফঘউমঘউ কমর ওিা । ভয় ফদখামনার 
ফচষ্টা । এরা তা করল না। এমদর একজন সামানয একটু এহ ময় এমস থমমক দাোঁড়াল। 
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বাহক হতনজন তার ফপিমন। সামমনর কুকুরটা হক ওমদর দলপহত? লীিারহশপ বযাপারটা 
কুকুরমদর আহদম াত্র ফনকমড়মদর মমধয আমি- কুকুরমদর ফনই। তমব সামমনর 
কুকুরটামক লীিার বমলই মমন িমচ্ছ। আহম ভাব জমাবার জনয বললাম, তারপর, 
ফতামামদর খবর কী? ফজািনা কুকুরমদর খুব হপ্রয় িয় বমল শুমনহি, ফতামামদর এই 
অবস্থা জকন? Is anything wrong?  
    কুকুরমদর শরীর শক্ত িময় ফ ল। এর ফকউ ফলজ নাড়মি না। কুকুর প্রচণ্ড ফরম  
ফ মল ফলজ নাড়া বে কমর ফদয়। লেণ ভামলা না ।  
    এমদর অনুমহত না হনময়  হলর ফভতর ঢুমক পড়া হিক িমব না। কামজই হবনয়ী 
 লায় বললাম, ফযমত পাহর? 
    আমার ভাষা না বুিমলও  লার স্বমরর হবনয়ী অাংশ বুিমত পারার কথা। অহধকাাংশ 
পশুই তা ফবামি ।  
    এরা নড়ল না। অথথাৎ এরা চায় না আহম আর এগুই। তখন একটা কাণ্ড িমলা— 
আহম েষ্টই শুনলাম ফকউ-একজন আমামক বলমি- তুহম চমল যাও। জায় াটা ভামলা 
না- তুহম চমল যাও। চমল যাও।  
    অবমচতন মমনর ফকামনা ফখলা? ফকামনা কারমণ আহম হনমজই  হলমত ঢুকমত ভয় 
পাহচ্ছ বমল আমার অবমচতন মন আমামক চমল ফযমত বলমি? না, বযাপারটা তা না। 
আহম না-ভাবার ফকামনা কারণ ফনই। আসমলই  হলর ফভতর ঢুকমত চাহচ্ছ। আমামক 
 হলর ফভতমরর ফজািনা ফদখমত িমব। তারমচ বড় কথা িমচ আহম ফকামনা দুবথল মমনর 
মানুষ না ফয অবমচতন মন আমামক হনময় ফখলমব। আর যহদ ফখমলও থামক ফসই 
ফখলামক প্রেয় ফদয়া যায় না। ধমর হনলাম অবমচতন মনই আমামক চমল ফযমত বলমি-
অবমচতন মমি ফশানামনার জনযই েষ্ট কমর বললাম, আমার এই  হলমত ফঢাকা অতযে 
জরুহর। কুকুরগুহল একসমে আমামক কামমড় না ধরমল আহম অবশযই যাব।   
    তখন একটা কাণ্ড িমলা। সবক'টা কুকুর একসমে ফপিমনর হদমক হেরল। দলপহত 
কুকুরটা এহ ময় হ ময় দলপহতর আসন হনল। তামদর দাোঁড়ামনার ভহেমতও সামানয 
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পহরবতথন লেয করলাম। পহরবতথনটা কী ফবািার ফচষ্টা করহি তখন অেষ্টভামব লাহির 
িকিক আওয়াজ কামন এল। লাহি-িামত ফকউ হক আসমি ? গ্রামমর মানুষ সামপর ভময় 
লাহি িকিক কমর ফযভামব পমথ িাোঁমট ফতমন কমর ফকউ-একজন িাোঁটমি। পাকা রাস্তায় 
লাহির শব্দ। কুকুরমদর েবমণহন্দ্রয় অতযে তীক্ষ্ণ, তারা হক শমব্দর মমধয হবমশষ হকিু 
পামচ্ছ? এমদর মমধয একধরমনর অহস্থরতা ফদখা ফ ল। অহস্থরতা সাংক্রামক। আমার 
মমধযও ফসই অহস্থরতা িহড়ময় পড়ল। আর তখনই আহম হজহনসটা ফদখলাম। লাহি 
িকিক কমর একজন 'মানুষ’ আসমি। তামক মানুষ বলহি ফকন? ফস হক সহতয মানুষ? 
ফস হকিুদূর এমস থমমক দাোঁড়াল। চারটা কুকুর একসমে ফিমক উমি ফথমম ফ ল। তারা 
একটু হপহিময় ফ ল ।  
    আহম ফদখলাম রাস্তার হিক মািখামন ফয দাোঁহড়ময় আমি তার ফচাখ, নাক, মুখ, কান 
হকিুই ফনই। ঘামড়র উপর যা আমি তা একদলা িলুদ মাাংসহপণ্ড িাড়া আরহকিু না । 
ফসই মাাংসহপণ্ডটা ফচাখ িাড়াও আমামক ফদখমত ফপল, ফস লাহিটা আমার হদমক উোঁচু 
করল। আহম হিতীয় ফয-বযাপারটা লেয করলাম তা িমচ্ছ চাোঁমদর আমলায় লাহিটার িায়া 
পমড়মি, হকন্তু মানুষটার ফকামনা িায়া পমড়হন। ধক কমর নামক পচা মাাংমসর  ে 
ফপলাম। হবকট ফসই  ে। পাকস্থলী উলমট আসার উপক্রম িমলা।  
    আমার মাথার ফভতর আবারও ফকউ-একজন কথা বলল, এখনও সময় আমি, 
দাোঁহড়ময় ফথমকা না, চমল যাও। এই হজহনসটা যহদ ফতামার হদমক িাোঁটমত শুরু কমর তা 
িমল তুহম আর পালামত পারমব না। কুকুরগুহল ফতামামক রো করমি। আরও হকিুেণ 
রো করমব। তুহম দৃহষ্ট না হেহরময় হনময় ফপিন হদমক িাোঁটমত শুরু কমরা। খবদথার, এক 
পলমকর জমনযও দৃহষ্ট অনযহদমক ফেরামব না। এবাং মমন ফরমখ আর কখমনা এই  হলমত 
ঢুকমব না। কখমনা না। এই  হল ফতামার জমনয হনহষে।  
    আহম আমস্ত আমস্ত ফপিনহদমক িাোঁটহি- কুকুরগুহলও আমার িাোঁটার তামল তাল 
হমহলময় ফপিন হদমক যামচ্ছ।   
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    হজহনসটার ফকামনা ফচাখ ফনই। ফচাখ থাকমল বলতাম— হজহনসটা আমার হদমক 
তাহকময় আমি। আশ্চযথ, ফচাখ িাড়াও তা িমল ফদখা যায়।  
    মাথার ফভতর আবারও ফকউ-একজন কথা বলল, তুহম হজহনসটার সীমার বাইমর 
চমল এমসি। হজহনসটার েমতা প্রচণ্ড । হকন্তু তার েমতার সীমা খুব ফিাট। এই  হলর 
বাইমর আসার তার েমতা ফনই। তুহম এখন চমল ফযমত পার।  
    আহম চমল ফ লাম না। হজহনসটার হদমক তাহকময় রইলাম। ফস তার লাহি নাহমময় 
ফেমলমি। ফযহদক ফথমক এমসহিল ফসহদমক িাোঁটমত শুরু কমরমি। তার  াময় কাোঁথার 
মমতা একটা ফমাটা কাপড়। এই কাপড়টাই শরীমর জড়ামনা। ফস িাোঁটমি ফিমলদুমল। 
একবার মমন িমচ্ছ বামম ফিমল পমড় যামব, আবার মমন িমচ্ছ িামন ফিমল পমড় যামব। 
হজহনসটামক এখন আম র ফচময় অমনক লম্বা ফদখামচ্ছ। যতই ফস দূমর যামচ্ছ ততই 
লম্বা িমচ্ছ। হজহনসটা আমার দৃহষ্টসীমার বাইমর চমল ফ ল। কুকুরগুহল হিক আম র 
জায় ায় হ ময় শুময় পমড়মি। ওমদর দলপহত শুধু একবার আমার হদক তাহকময় ফঘউমঘউ 
করল। মমন িয় কুকুমরর ভাষায় বলল, যাও, বাসায় চমল যাও।  
    হিমসম্বর মামসর শীমতও আমার শরীর ঘামমি। িাোঁটার সময় লেয করলাম হিকমমতা 
পা ফেলমত পারহি না। রাস্তা ফকমন উোঁচুহনচু লা মি। নতুন নতুন চশমা পরমল যা িয় 
তা-ই িমচ্ছ। বুক শুহকময় কাি িময় আমি। কামচর জ ভরহত একজ  িাণ্ডা পাহন এক 
চুমুমক ফখমত পারমল িমতা। কার কামি পাহন চাইব? হকিুেণ িাোঁটার পর মমন িমলা 
আমার হদক-ভুল িমচ্ছ। আহম ফকাথায় আহি বুিমত পারহি না। ফকানহদমক যাহচ্ছ তাও 
বুিমত পারহি না। হরকশা ফচামখ পড়মি না ফয ফকামনা-একটা হরকশায় উমি বসব। 
ফিাসমিাস কমর হকিু  াহড় চমল যামচ্ছ। িাত তুমল দাোঁহড়ময় থাকমল এরা ফকউ হক 
থামামব? না, ফকউ থামামব না। ঢাকার  াহড়-যাত্রীরা পথচারীর জমনয  াহড় থামায় না। 
হনয়ম ফনই। আহম েুটপামতই বমস পড়লাম। আমার পমে দাোঁহড়ময় থাকা সম্ভব হিল 
না। অমনকেণ ধমর বহম ফচমপ ফরমখহিলাম। বসামাত্রই িড়িড় কমর বহম িময় ফ ল।  
   ‘আেমনর কী িইমি?’  
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    মাথা ঘুহরময় তাকালাম। েুটপামত বস্তা মুহড় হদময় যারা ঘুমায় তামদর একজন। 
বস্তার ফভতর ফথমক মাথা ফবর কমরমি। তার  লায় মমতার ফচময় হবরহক্ত ফবহশ।  
    আহম বললাম, শরীর ভামলা না।  
    ‘হমরহ  বযারাম আমি?’  
    ‘না। পাহন খাওয়া যামব? পাহন খাওয়া দরকার।’  
    ‘রাইয়র্ পাটন কই পাইয়বন।’ 
    ‘রামত পাহনর হপপাসা ফপমল আপনারা পাহন ফকাথায় পান?’  
    ফলাকটা বস্তার ফভতর মাথা ঢুহকময় হদল । আমার উদ্ভট প্রমশ্ন ফস িয়মতা হবরক্ত 
িমচ্ছ। প্রশ্নটা ফতমন উদ্ভট হিল না। এই ফয অসাংখয মানুষ েুটপামত ঘুমায়, রামত 
পাহনর তৃষ্ণা ফপমল তারা পাহন পায় ফকাথায়? 
    ক'টা বাজমি জানা দরকার। রাত ফশষ িময় ফ মল হরকশা, ফবহবটযাহে চলা শুরু 
করমব- তখন আমার একটা  হত িমলও িমত পামর। হবমটর পুহলশও ফদখহি না। 
পূহণথমরামত ফবাধিয় হবমটর পুহলশ ফবর িয় না। 
    আহম বস্তা মুহড়-মদয়া ফলাকটার হদমক তাহকময় িাকলাম, ভাইসামিব! এই ফয 
ভাইসামিব! এই ফয বস্তা-ভাইয়া! 
    একা বমস থাকমত ভামলা লা মি না। কারও সমে কথা বলমত ইচ্ছা করমি। বহম 
িময় যাওয়ায় শরীরটা একটু ভামলা লা মি, তমব ভয়টা মাথার ফভতমর ঢুমক আমি। 
কারও সমে কথাটথা বলমত থাকমল িয়মতা-বা তামক ভুমল থাকা যামব। আহম  লা 
উহচময় িাকলাম, এই ফয বস্তা-ভাই, ঘুহমময় পড়মলন? 
    ফলাকটা হবরক্তমুমখ বস্তার ফভতর ফথমক মুখ ফবর করল। 
    ‘কী িইমি?’ 
    ‘এটা ফকান জায় া? জায় াটার নাম কী?’ 
    ‘হচমনন না?’ 
    ‘হজ না।’ 
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    ‘বুিহি, মাল খাইয়া আইমিন। আমরক দো  লাত আেুল হদয়া বহম কমরন— শইল 
হিক িইব। আমরকটা কথা কই ভাইজান, আমায়র তযক্ত করমবন না।’ 
    ‘রাত কত িময়মি বলমত পামরন? ’  
    ‘ফজ না, পাহর না।’ 
    ফলাকটা আবার বস্তার ফভতর ঢুমক ফ ল । ফলাকটার পামশ খাহল জায় ায় শুময় 
পড়ব?  াময় চাদর আমি। চাদমরর ফভতর ঢুমক পমড় বাহক রাতটা পার কমর ফদয়া 
যায়। ফরলমস্টশমনর েযাটেমমথ শুময় অমনক রাত কাহটময়হি।  ামির তলায় ঘুহমময়হি। 
েুটপামত ঘুমামনা িয়হন। 
    বস্তা-ভাইময়র পামশ শুময় পড়ার আম  হক তার অনুমহত ফনয়ার দরকার আমি? 
েুটপামত যারা ঘুমমায় তামদর হনয়মকানুন কী? তামদরও হনশ্চয়ই অহলহখত হকিু 
হনয়মকানুন আমি? েুটপামত অমনক পহরবার রাত কাটায়- স্বামী-স্ত্রী ফিমলমমময়র ফসানার 
সাংসার। ফসইরকম ফকামনা পহরবামরর পামশ হনশ্চয়ই উিমকা ধরমনর ফকউ মাথার হনমচ 
ইট হবহিময় শুময় পড়মত পামর না? 
    ‘বস্তা-ভাই। এই ফয বস্তা-ভাই!’ 
    ‘আবার কী িইমি?’ 
    ‘আপনার পামশর োোঁকা জায় াটায় হক শুময় পড়মত পাহর? যহদ অনুমহত ফদন।' 
    বস্তা-ভাই জবাব হদমলন না, তমব সমর হ ময় খাহনকটা জায় া করমলন। এই প্রথম 
লে করলাম-বস্তা-ভাই একা ঘুমামচ্ছন না, তার সমে তার পুত্রও আমি। হতহন পুত্রমকও 
হনমজর হদমক টানমলন এবাং কহিন  লায় বলমলন, বস্তা-ভাই বস্তা-ভাই করমতমিন 
ফকন? ইয়ারহক মামরন?  হরবমর লইয়া ইয়ারহক করমত মজা লাম ? 
    ‘না ফর ভাই, ইয়ারহক করহি না।  হরব হনময় ইয়ারহক করব কী, আহমও আপনামদর 
দমল । মুখভরহত বহম। মুখ না ধুময় ঘুমুমত পারব না। পাহন ফকাথায় পাব বমল হদন। 
একটু দয়া করুন।’ 
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    বস্তা-ভাই দয়া করমলন। আেুল উোঁহচময় কী ফযন ফদখামলন। আহম এহ ময় ফ লাম। 
সম্ভবত ফকামনা চাময়র ফদাকান। ফদাকামনর ফপিমন জালাভরহত পাহন । হমনামরল 
ওয়াটামরর একটা খাহল ফবাতলও আমি। আহম পাহন হদময় মুখ ধুলাম। দুই ফবাতমলর 
মমতা পাহন ফখময় ফেললাম। এক ফবাতল পাহন ফঢমল হদলাম  াময় । ভয়-নামক ফয 
বযাপারটা শরীমর জহড়ময় আমি- পাহনমত তা ধুময় ফেলার একটা ফচষ্টা। তারপর শীমত 
কাোঁপমত কাোঁপমত আহম শুময় পড়লাম। সমে সমে ঘুমম ফচাখ জহড়ময় ফ ল। আহম তহলময় 
ফ লাম  ভীর ঘুমম। ফকামনা এক পযথাময় ফকউ-একজন সাবধামন আমার  াময়র চাদর 
তুমল হনময় চমল ফ ল। তামতও আমার ঘুম ভােল না। সারারাত আমার  াময় চামদর 
আমলার সমে পড়ল ঘন হিম । যখন ঘুম ভােল তখন আমার  াময় আকাশ-পাতাল 
জ্বর। হনশ্বাস পযথে হনমত পারহি না। হদমনর আমলায় রামতর ভয়টা থাকার কথা না, 
হকন্তু লেয করলাম ভয়টা আমি। গুহটসুহট ফমমর ফিাট িময় আমি। তমব ফস ফিাট িময় 
থাকমব না। ফযমিতু ফস একটা আেয় ফপময়মি ফস বাড়মত থাকমব।  
    জ্বমর আমার শরীর কাোঁপমি। হচহকৎসা শুরু িওয়া দরকার। সবমচ ভামলা বুহে 
িাসপাতামল ভরহত িময় যাওয়া। িাসপাতামল ভরহতর হনয়মকানুন কী? দরখাস্ত করমত 
িয়? নাহক ফরা ীমক উপহস্থত িময় বলমত িয়- আহম িাসপাতামল ভহতথ িবার জনয 
এমসহি? আমার ফরা  গুরুতর। হবশ্বাস না িমল পরীো কমর ফদখুন। হচহকৎসার ফচময় 
আমার ফযটা ফবহশ দরকার তা িমচ্ছ ফসবা। ঘমর ফসবা করার ফকউ ফনই। িাসপাতামলর 
নাসথরা হনশ্চয়ই ফসবাও করমবন।  ভীর রামত চাজথ-লাইট িামত হনময় হবিানায়-হবিানায় 
যামবন, ফরাম র প্রমকাপ ফকমন ফদখমবন। সযার, দয়া কমর আমমক ভরহত কহরময় হনন। 
    িাসপাতামল ভরহত িওয়া যতটা জহটল িমব ফভমবহিলাম ফদখা ফ ল বযাপারটা 
ফমামটই তত জহটল না। একজনমক ফদখলাম দুটাকা কমর কী-একটা হটহকট হবহক্র 
করমি। খুব কহিন ধরমনর ফচিারা। সবাইমক ধমকামচ্ছ। তামক বললাম, ভাই আমার 
এই মুহুমতথ িাসপাতামল ভরহত িওয়া দরকার। কী করমত িমব একটু দয়া কমর বমল 
হদন । 



suvom 

 
 

716 

    ফস হবহমত িময় বলল, িাসপাতামল ভরহত িমবন? 
    ‘হজ ।’ 
    ‘হনময় এমসমি ফক আপনামক?’ 
    ‘ফকউ হনময় আমসহন। আহম হনমজ হনমজই চমল এমসহি। আহম আর ফবহশেণ 
দাোঁহড়ময় থাকমত পারব না। মাথা ঘুমর পমড় যাব।’ 
    ‘আপনার িময়মি কী?’ 
    'ভূত ফদমখ ভয় ফপময়হি। ভয় ফথমক জ্বর এমস ফ মি।’ 
    ‘ভূত ফদমখমিন?’  
    ‘হজ সযার।’  
    ‘আমার কামি এমসমিন ফকন? আহম ফতা আউটমিার ফপমশন্ট ফরহজমেশন হিপ 
হদই।’  
    ‘কার কামি যাব তা ফতা সযার জাহন না।’  
    ‘আচ্ছা, আপহন বসুন ঐ টুলটায়।’  
    ‘টুমল বসমত পারব না। মাথা ঘুমর পমড় যাব। আহম বরাং মাহটমত বহস।'  
    ‘আচ্ছা বসুন।’  
    ‘থযাাংক য়ুয সযার।’   
    ‘আমামক সযার বলার দরকার ফনই। যামদর সযার বলমল কাজ িমব তামদর বলমবন।'  
    ‘আপনামক বলামতও কাজ িময়মি। আপহন বযবস্থা কমর হদমচ্ছন।'  
    ‘আহম বযবস্থা করব কী? আহম দুই পয়সার ফকরাহন। আমার হক ফসই েমতা আমি? 
যারা বযবস্থা করমত পারমবন তামদর কামি হনময় যাব- এইটুকু।'  
    ‘সযার, এইটুকুই-বা ফক কমর।’  
    এই ফলাক আমামক একজন তরুণী-িাক্তামরর হনময় ফ ল। খুবই ধারামলা ফচিারা। 
কথাবাতথাও ধারামলা। আহম এই তরুণীর কহিন ফজরার ফভতর পমড় ফ লাম।  
    ‘আপনার নাম কী?’  
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    ‘মযািাম, আমার নাম হিমু।’  
    ‘আপনার বযাপার কী?’  
    ‘মযািাম, আহম খুবই অসুস্থ। আমার এেুহন িাসপাতামল ভরহত িওয়া দরকার। 
ভূত ফদমখ ভয় ফপময় অসুস্থ িময় পমড়হি।’  
    ‘আপহন অসুস্থ। আপনার হচহকৎসা িওয়া দরকার- আপহন িাসপাতমল ভরহত িমত 
চান- খুব ভামলা কথা। দহরদ্র ফদমশর সীহমত সুমযা -সুহবধার ফভতর যতটুকু করা যায় 
আপনার জমনয ততটুকু করা িমব। িাসপাতামল হসট ফনই। আপনার হক ধারণা 
ফিামটমলর মমতা আমরা হবিানা সাহজময় বমস আহি! আপনামদর জ্বর িমব, সহদথ িমব-
আপনারা এমস হবিানায় শুময় পড়মবন— নাসথমক ফিমক বলমবন, ফকালবাহলশ হদময় 
যাও। এই আপনার ধারণা?’  
    ‘হজ না মযািাম।'  
    ‘আপহন হক ফভমবমিন উদ্ভট একটা  ল্প বলমলই আমরা আপনামক ভরহত কহরময় 
ফনব? ভূত ফদমখ জ্বর এমস ফ মি? রহসকতা করার জায় া পান না!'  
    ‘মযািাম, সহতয ফদমখহি। আপহন চাইমল আহম পুমরা ঘটনা বলমত পাহর।'  
    ‘আহম আপনার ঘটনা শুনমত চাহচ্ছ না।’  
    ‘মযািাম, আপহন হক ভুত হবশ্বাস কমরন না?’  
    ‘আপহন দয়া কমর কথা বাড়ামবন না।' 
    ‘ফশকসপীয়ামরর মমতা মানুষও হকন্তু ভূত হবশ্বাস করমতন। হতহন িযামমলমট 
বমলমিন- There are many things in heaven and earth. আমার ধারণা টর্টন 
ভূর্ ফদমখমিন। এহদমক আমামদর রবীন্দ্রনাথ তার জীবনমৃহতমত উমল্লখ কমরমিন-' 
    ‘স্টপ ইট!’ 
    ‘আহম স্টপ করলাম।' 
    তরুণী-িাক্তার আমামক ফয-মলাকহট হনময় এমসহিল (নাম রহশদ) তার হদমক কহিন 
ফচামখ তাকামলন। রহশদ ফবচারা ফজামকর মুমখ লবণ পড়ার মমতা হমইময় ফ ল। 
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    ‘রহশদ!’ 
    ‘হজ আপা?’ 
    ‘এমক এখান ফথমক হনময় যাও। োলতু িামমলা আমার কামি আর কখমনা আনমব 
না।’ 
    আহম উমি দাোঁড়ালাম এবাং প্রায় সমে সমেই মাথা ঘুমর অজ্ঞান িময় পমড় ফ লাম। 
জ্ঞান যখন হেরল তখন ফদহখ আহম িাসপাতামলর একটা হবিানায় শুময় আহি । আমামক 
সযালাইন ফদয়া িমচ্ছ। তরুণী-িাক্তার আমার মুমখর উপর িুোঁমক আমিন। ফচাখ ফমলমতই 
হতহন বলমলন, হিমু সামিব, এখন ফকমন ফবাধ করমিন? 
    ‘ভামলা ।’ 
    এইটুকু বমল আহম হিতীয়বামরর মমতা জ্ঞান িারালাম, হকাংবা  ভীর ঘুমম তহলময় 
ফ লাম। 
 
    িাসপাতামলর তৃতীয় হদমন আমামক ফদখমত এমলন বড় েুপা- বাদমলর বাবা। তার 
িামত এক পযামকট আেুর। একটা সময় হিল যখন মৃতুযপথযাত্রীমক ফদখমত যাবার সময় 
আেুর হনময় যাওয়া িমতা। েমলর ফদাকাহন আেুর হবহক্রর সময় মমতামাখা  লায় বলত-
রুহ র অবস্থা হসহরয়াস?  
    এখন আেুর একমশা টাকা ফকহজ- বরই বরাং এই তুলনায় দাহম েল।  
    বড় েুপা আমার পামশ বসমত বসমত বলমলন, অবস্থা কী?  
    আহম জবাব হদলাম না। ফকউ ফরা ী ফদখমত এমস যহদ ফদমখ ফরা ী হদহবয সুস্থ, পা 
নাচামত নাচামত হিহন্দ  ান  াইমি— তখন ফস শমকর মমতা পায় । যহদ ফদমখ ফরা ীর 
অবস্থা এখন-তখন, শ্বাস যায়-যায় অবস্থা, তখন মমন শাহে পায়- যাক, কষ্ট কমর 
আসাটা বৃথা যায়হন। কামজই েুপার প্রমশ্ন আহম ফচাখমুখ করুণ কমর ফেললাম, শ্বাস 
হনমতও কষ্ট িমচ্ছ এরকম একটা ভাবও করলাম।  
    ‘জবাব হদহচ্ছস না ফকন? অবস্থা কী?’  
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    আহম েীণস্বমর বললাম, ভামলা। এখন একটু ভামলা ।  
    ‘ফতামক খুোঁমজ ফবর করমত খুবই যন্ত্রণা িময়মি, ফকান ওয়ািথ, ফবি নাম্বার কী ফকউ 
জামন না।'  
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘একবার ফতা ফভমবহি হেমরই চমল যাই। ফনিাময়ত আেুর হকমনহি বমল যাইহন। 
আেুর ফখমত হনমষধ ফনই ফতা?’  
    ‘হজ না।’  
    ‘ফন, আেুর খা।'  
    আহম টপাটপ আেুর মুমখ ফেলহি আর ভাবহি- বযাপারটা কী? আহম ফয িাসপাতামল, 
এই ফখাোঁজ েুপা ফপমলন ফকাথায়? কাউমকই ফতা জানামনা িয়হন। আহম হবরাট 
রাজচনহতক বযহক্তত্ব না ফয খবমরর কা মজ হনউজ চমল ফ মি- 

হিমুর সহদথজ্বর  
জনদরহদ ফদশমনতা প্রাণহপ্রয় হিমু সহদথজ্বমর আক্রাে িময় 

িাসপাতামল হচহকৎসাধীন আমিন। প্রধানমন্ত্রী  তকাল সেযায় তামক 
ফদখমত যান। হকিুেণ তার শযযাপামশ্বথ ফথমক তার আশু আমরা য-
কামনা কমরন। মহন্ত্রপহরষমদর কময়কজন সদসযও প্রধানমন্ত্রীর সমে 
হিমলন। মহন্ত্রপহরষমদর সদসযমদর মমধয হিমলন বনমন্ত্রী, ফতল ও 
জ্বালাহন মন্ত্রী, ত্রাণ উপমন্ত্রী। িাসপাতাল কতৃথপে জানামচ্ছন- হিমু 
সামিমবর শারীহরক অবস্থা এখন ভামলা। হিমু সামিমবর ভক্তবৃমন্দর 
চামপ িাসপাতামলর স্বাভাহবক কাযথক্রম বযািত িমচ্ছ। িাসপাতাল 
কতৃথপে তামদর প্রহত অনুমরাধ জানামচ্ছন তারা ফযন হিমু সামিবমক 
হবরক্ত না কমরন। হিমু সামিমবর দরকার পহরপূণথ হবোম। তাোঁর 
শরীমরর বতথমান অবস্থা সপমকথ বুমলহটন প্রহতহদন দুপুর বামরাটায় 
প্রকাশ করা িমব।  
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    আহম ফয িাসপাতামল এই খবর আমার কাোঁমধর দুই ফেমরশতা িাড়া আর কামরারই 
জানার কথা না। ধরা যাক খবরটা সবাই জামন, তার পমরও েুপা িাসপাতামল চমল 
আসমবন এটা িয় না। এত মমতা আমার জমনয বাদল িাড়া আর কামরারই ফনই। 
অনযমকামনা বযাপার আমি। বযাপারটা কী? 
    ‘েুপা, আহম ফয িাসপাতামল এটা জানমলন কীভামব? ফপপামর হনউজ িময়মি?’ 
    ‘ফপপামর হনউজ িমব ফকন? তুই ফক? িাসপাতাল ফথমক আমামক ফটহলমোন 
কমরমি।’ 
    ‘আপনার নাম্বার ওরা ফপল ফকাথায়?’ 
    ‘তুই হদময়হিস।' 
    আমার মমন পড়ল ফকামনা একসময় িাসপাতামল ভরহতর েরম তরুণী-িাক্তার 
হনময় এমসহিমলন। হতহন হনমজই হেলআপ কমরমিন এবাং আ  বাহড়ময় অসুমখর খবর 
হদময়মিন । 
    ‘খুব হমহষ্ট  লার একজন ফমময়-িাক্তার আপনামক খবর হদময়মি, তা-ই না?’ 
    ‘হু। ফতার সপমকথ জানমত চাহচ্ছল।’ 
    ‘কী জানমত চাহচ্ছল?’ 
    ‘তুই কী কহরস না-কহরস এইসব। ফতার িলুদ পাঞ্জাহব, উদ্ভট কথাবাতথা শুমন ভড়মক 
ফ মি আর হক। তুই আর হকিু পাহরস বাোঁ না পাহরস মানুষমক ভড়কামত পাহরস। 
    ‘িাক্তাররা এত সিমজ ভড়কায় না। তারপর বলুন েুপা, আমার কামি ফকন 
এমসমিন।’ 
    ‘ফতামক ফদখমত এমসহি আর হক।’ 
    ‘আমামক ফদখমত িাসপাতামল চমল আসমবন এটা হবশ্বাসমযা য না। ঘটনা কী?’ 
    ‘বাদমলর বযাপামর ফতার সমে একটু কথা হিল।' 
    েুপা ইতস্তত কমর বলমলন। 
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    আহম শাে  লায় বললাম, বাদলমক হনময় ফতা আপনার এখন দুহশ্চোর হকিু ফনই। 
ফস কানািায় আমার প্রভাববলয় ফথমক অমনক দূমর। আমার িাত ফথমক তামক রো 
করার ফকামনা দাহয়ত্বও আপনামক পালন করমত িমচ্ছ না। নাহক ফস কানািামতও খাহল 
পাময় িাোঁটা শুরু কমরমি? 
    েুপা চাপা লায় বলমলন, বাদল এখন ঢাকায়। 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘মাসখাহনক থাকমব। ফতার কামি আমার অনুমরাধ, এই এক মাস তুই  া-ঢাকা 
হদময় থাকহব । ওর সমে ফদখা করহব না।’ 
    ‘ া-ঢাকা হদময়ই ফতা আহি। িাসপাতামল লুহকময় আহি।’ 
    িাসপাতামল ফতা আর এক মাস থাকহব না, ফতামক নাহক আজকামলর মমধযই ফিমড় 
ফদমব।’ 
    ‘আমামক বাদমলর কাি ফথমক একমশা িাত দূমর থাকমত িমব, তা-ই ফতা?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘ফনা প্রবমলম।' 
    ‘ফশান হিমু, আমরা চাহচ্ছ ওর একটা হবময় হদমত। ফমাটামুহট হনমরাহজ কহরময় 
ফেমলহি। এখন তুই যহদ ভুজাংভাজাং হদস তা িমল ফতা আর হবময় িমব না। ফস িলুদ 
পাঞ্জাহব পমর িাোঁটা ফদমব।’ 
    ‘আহম ফকন ভুজাংভাজাং ফদব?’ 
    ‘ফতামক হদমত িমব না। ফতামক ফদখমলই ওর মমধয আপনা-আপহন ভুজাংভাজাং িময় 
যামব। অমনক কমষ্ট তামক নরমযাল কমরহি, সব জমল যামব।’ 
    ‘আপহন হনহশ্চে িময় থাকুন।’ 
    ‘কথা হদহচ্ছস?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
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    ‘বাদল এয়ারমপামটথ ফনমমই বমলমি- হিমুদা ফকাথায়? আহম হমথযা কমর বমলহি, ফস 
ফকাথায় ফকউ জামন না ।’ 
    ‘ভামলা বমলমিন।’ 
    ‘ফমমসর হিকানা চাহচ্ছল- ফতার আম র ফমমসর হিকানা হদময় হদময়হি।’ 
    ‘খুবই ভামলা কমরমিন, আম র হিকানায় ফখাজ হনমত হ ময় িক খামব।’ 
    ‘জোাঁজ হনমত এর মমধযই হ ময়মি। ফিমলটামক হনময় কী ফয দুহশ্চোয় আহি। হবময়টা 
হদময় হদমত পারমল হনহশ্চে । আমামক আর হচো করমত িমব না। হচোভাবনা যা করার 
ফবৌমা করমব।’ 
    ‘হবময় হিকিাক কমর ফেমলমিন?’ 
    ‘কময়কটা ফমময় ফদখা িময়মি- এর মমধয একটামক ফতার েুপুর পিন্দ িময়মি। 
ফমময়র নাম িমলা- ফচাখ।’ 
    ‘ফমময়র নাম ফচাখ।' 
    ‘হযাাঁ, ফচাখ। আজকাল হক নামমর ফকামনা হিকিকানা আমি যার যা ইচ্ছা নাম 
রাখমি।’ 
    ‘ফচাখ নাম িমব কীভামব আোঁহখ না ফতা?’ 
    ‘ও িযাোঁ, আোঁহখ । সুন্দর ফমময়- েড়েড়াহন-টাইপ। একটা কথা হজমজ্ঞস করমল হতনটা 
কথা বমল। বাদমলর সমে মানামব। একজন কথা বমল যামব, একজন শুমন যামব।’ 
    ‘ফমময় আপনার পিন্দ না?’ 
    ‘ফতার েুপুর পিন্দ। পুরষমানুমষর হক সাংসামর ফকামনা say থামক? থামক না। 
পুরুষরা ফপপার-মিি হিমসমব অবস্থান কমর। নামম কতথা, আসমল ভতথা। তুই হবময় না 
কমর খুব ভামলা আহিস । হদহবয শরীমর বাতাস লাহ ময় ঘুরহিস । ফতামক ফদমখ হিাংসা 
িয়। স্বাধীনতা কী হজহনস, তার কী মমথ-মসটা ফবামি শুধু হববাহিত পুরুষরাই। উহিমর 
হিমু।’  
    ‘আচ্ছা।’  
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    ‘বাদমলর প্রসমে যা বমলহি মমন থামক ফযন।'  
    ‘মমন থাকমব।’ 
    ‘ও আচ্ছা। ফতার অসুমখর বযাপারটাই ফতা হকিু জানলাম না! কী অসুখ?’  
    ‘িাণ্ডা ফলম মি।’ 
    ‘িাণ্ডা লা ল কীভামব?’ 
    ‘েুটপামত চাদর- াময় শুময়হিলাম। ফচার চাদর হনময় ফ ল।’  
    ‘েুটপামত ঘুমুহচ্ছহল?’ 
    ‘হজ ।’ 
    ‘ঘমর ঘুমুমত আর ভামলা লাম  না?’ 
    ‘তা না-’ 
    ‘ফশান হিমু, বাদমলর কাি ফথমক দূমর থাকহব। মমন থামক ফযন।’ 
    ‘মমন থাকমব ।’ 
    ‘টাকাপয়সা হকিু লা মব? লা মল বল, লজ্জা কহরস না। ধর পাোঁচমশা টাকা ফরমখ 
ফদ। অষুধপত্র ফকনার বযাপার থাকমত পামর।' 
    আহম ফনাটটা রাখলাম। েুপা হচহেত ভহেমত ফবর িময় ফ মলন। ফিমল আমার োোঁমদ 
পমড় যহদ আবার েুটপামত শযযা পামত। হকিুই বলা যায় না।  
    িাসপাতাল আমার ফবশ পিন্দ িমলা। িাসপাতামলর মানুষগুহলর ফভতর একটা হমল 
আমি। সবাই ফরা ী। ফরা যন্ত্রণায় কাতর। বযাহধ সব মানুষমক এক কমর হদময়মি। 
একজন সুস্থ মানুষ অপহরহচত একজন সুস্থ মানুমষর জমনয ফকামনা সিমহমথতা ফবাধ 
করমব না, হকন্তু একজন অসুস্থ মানুষ অনয একজন অসুস্থ মানুমষর জমনয করমব।  
    িাসপাতামল খাওয়াদাওয়ার বযাপারটা হনময়ও ভাবমত িমচ্ছ না। সকামল নাশতা 
আসমি। দুমবলা খাবার আসমি। দুনম্বহর বযবস্থাও আমি। জায় ামমতা টাকা খাওয়ামল 
ফেশাল িাময়মটর বযবস্থা িয়। িাক্তারমদর অমনক সাংস্থাটাংস্থা আমি। করুণ  লায় 
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তরুণ িাক্তারমদর কামি অভামবর কথা বলমত পারমল হে অষুধ ফতা পাওয়া যায়ই, 
পথয ফকনার টাকাও পাওয়া যায়।  
    ফরা  ফসমর ফ মি, তার পমরও হকিুহদন িাসপাতামল ফথমক শরীর সারাবার বযবস্থাও 
আমি। খাতাপমত্র নাম থাকমব না- হকন্তু ফবি থাকমব। এক-একহদন এক-এক ওয়ামিথ 
হ ময় ঘুমুমত িমব। ফিমলমমময় হনময়  ত সাত মাস ধমর িাসপাতামল বাস করমি এমন 
একজমনর সোনও পাওয়া ফ ল। নাম ইসমাইল হময়া । স্ত্রীর কযানসার িময়হিল, তামক 
িাসপাতামল ভরহত কহরময় মাসখাহনক হচহকৎসা করাল। ফসই ইসমাইল হময়ার 
িাসপাতামলর সমে পহরচয়। ধীমর ধীমর পুমরা পহরবার হনময় ফস িাসপাতামল পার িময় 
ফ ল। স্ত্রী মমর ফ মি। তামত অসুহবধা িয়হন। বাচারা িাসপাতামলর বারান্দায় ফখমল। 
এক ওয়ািথ ফথমক আমরক ওয়ামিথ ফঘামর। ফকউ হকিু বমল না। ইসমাইল হময়া হদমন 
বাইমর কাজকমথ কমর (মমন িয় দুনম্বহর কাজ– চুহর, ফিকাবাটজ)। রামত িাসপাতামল 
এমস ফিমলমমময়মদর খুোঁমজ ফবর কমর । ঘুমামনার একটা বযবস্থা কমর । 
    ইসমাইল হময়ার সমে পহরচয় িমলা। অহত ভদ্র। অহত হবনয়ী ! িাহসমুখ িাড়া কথা 
বমল না। তার মমধয দাশথহনক বযাপারও আমি। আহম বললাম, িাসপাতামল আর কতহদন 
থাকমব?  
    ইসমাইল দীঘথহনশ্বাস ফেমল বলল, কযামমন বহল ভাইজান? আমার িামত ফতা হকিু 
নাই ।  
    ‘ফতামার িামত ফনই ফকন?’  
    ‘সব ফতা ভাইজান আল্লািপামকর হনধথারণ। আল্লািপাক হনধথারণ কমর ফরমখমি আহম 
বালবাচা হনয়া িাসপাতামল থাকব- এইজমনয আহি। ফযহদন হনধথারণ করমবন আর 
দরকার নাই- ফসইহদন হবদায়।'  
    ‘আল্লািপামকর হুকুম িাড়া ফতা ভাইজান হকিুই িওমনর উপায় নাই।’  
    ‘র্াও টঠক।’  
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    ‘সামানয ফয হপপীহলকা- আল্লািপাক তারও খবর রামখন। আপনার পাময়র তলায় 
পইরা দুইটা হপপীহলকার মৃতুয িমব তাও আল্লািপামকর হবধান। আজরাইল আলাইমিস 
সালাম আল্লািপামকর হনমদথমশ দুই হপপীহলকার জান কবজ করমব।’  
    ‘ও আচ্ছা।'  
    ‘এইজমনযই ভাইজান ফকামনাহকিু হনয়া হচো কহর না। যার হচো করার কথা ফস-ই 
হচো করমতমি। আহম হচো কইরা কী করব।’  
    ‘কার হচো করার কথা?’  
    ‘কার আবার, আল্লািপামকর।’  
    ইসমাইল হময়া খুবই আল্লািভক্ত। সমসযা িমচ্ছ তার প্রধান কাজ- চুহর । চুহরর 
পমেও ফস ভামলা যুহক্ত দাোঁড় কহরময়মি- 
    ‘চুহরমত আসমল ফকামনা ফদাষ নাই ভাইজান। ভালুক কী কমর? ফপমট হখদা লা মল 
ফমৌমাহির ফমৌচাক থাইকযা মধু চুহর কমর। এর জমনয ভালুমকর ফদাষ িয় না। এখন 
বমলন মানুমষর ফদাষ িইব কযান।’  
    ব ার মা নামমর এক বৃোর সমেও পহরচয় িমলা। হতহন িাড়েুোঁক কমরন। িাটার 
কাহি হনময় ফরা ীমদর িামড়ন। তামত নাহক অহত দ্রুত ফরা  আমরা য িয়। িাসপাতামল 
সবথাধুহনক হচহকৎসার সামথ সামথ চমল িাড়েুোঁক।  
    এই বৃো দশ টাকার হবহনমময় আমামকও একহদন ফিমড় ফ মলন। আহম দশ টাকার 
বাইমর আরও পিাশ টাকা হদময় িাড়ার মন্ত্র খাহকটা হশমখ হনলাম।  

‘ও কালী সাধনা 
হবষু্ট কালী মাতা । 

উত্তর দহেণ, পূবথ পহশ্চম। 
রও নাও— ঈশামন যাও । 

……..’ 
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    ব ার মা’র সমে অমনক  ল্পগুজব করলাম। জানা ফ ল ব া বমল তার ফকামনা 
ফিমল বা ফমময় ফনই। তার হতনবার হবময় িময়হিল। ফকামনা ঘমরই ফকামনা সোন িয়হন। 
কী কমর তার নাম ব ার মা িময় ফ ল হতহন হনমজও জামনন না ।  
    আহম বললাম, মা, িাড়েুোঁমক ফরা  সামর?  
    ব ার মা অহত চমৎকৃত িময় বলমলন, কী কও বাবা! হিকমমতা িাড়মত পারমল 
কযানসার সামর ।  
    ‘আপহন সাহরময়মিন?’  
    ‘অবশযই– হত্রশ বচ্ছর ধইরা িাড়মতহি। হত্রশ বচ্ছমর কযানসার মযানসার কতহকিু 
ভামলা কইমরহি। একটা কচকা িাড়া দশটা “ফপহনহসহল” ইনমজকশমনর সমান। 
বাপধন, ফতামামর ফয িাড়া হদলাম এই িাড়ায় ফদখবা আইজ হদমন-হদমন হসধা িইয়া 
দাোঁড়াইবা।'  
    িাসপাতামল আহম অমনক হকিুই হশখলাম। িাসপাতামলর বযাপারটা সম্ভবত আমার 
বাবার ফচাখ এহড়ময় হ ময়হিল। নয়মতা হতহন অবশযই তার পুত্রমক হকিুহদন িাসপাতামল 
ফরমখ হদমতন। এবাং তার হবখযাত উপমদশমালার সমে আরও একহট উপমদশ যুক্ত 
িমতা- 

‘প্রহত দুই বৎসর অের িাসপাতামল সাতহদন থাহকবার বযবস্থা 
কহরমব। মানুমষর জরা-বযাহধ ও ফশাক তািামদর পামশ্বথ থাহকয়া 
অনুধাবন কহরবার ফচষ্টা কহরমব। বযাহধ কী, জীবজ ৎমক বযাহধ ফকন 
বারবার আক্রমণ কমর তািা বুহিবার ফচষ্টা কহরমব । তমব মমন 
রাহখও, বযাহধমক ঘৃণা কহরমব না। বযাহধ জীবমনরই অাংশ। জীবন আমি 
বহলয়াই বযাহধ আমি।’  

    ‘জকমন আয়ি টহমু সায়হব।’ 
    ‘হজ মযািাম, ভামলা আহি।’  
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    ‘আপনার বুমক কনমজশন এখনও আমি। অযাহন্টবাময়াহটক যা ফদয়া িময়মি 
কনহটহনউ করমবন। ফসমর যামব।’   
    ‘থাাংক য়ুয মযািাম।'  
    ‘আপনামক হরহলজ কমর ফদয়া িময়মি, আপহন চমল ফযমত পামরন।'  
    ‘থযাাংক য়ুয মযািাম।’  
    ‘ প্রটর্টি বায়কয একবার কয়র মযাডাম বলয়িন জকন? মযাডাম শব্দিা আমার পিন্দ 
না। আর বলমবন না।’ 
    ‘হজ আচ্ছা, বলব না।’  
    ‘আপনার িামত হক সময় আমি? সময় থাকমল আমার ফচম্বামর আসুন। আপনার 
সমে হকিুেণ  ল্প কহর।' 
    ‘হজ আচ্ছা।’ 
    আহম তরুণী-িাক্তামরর ফপিমন ফপিমন যাহচ্ছ। তার নাম োরজানা। সুন্দর 
মানুষমকও সবসময় সুন্দর লাম  না। কখমনা খুব সুন্দর লাম , কখমনা ফমাটামুহট লাম । 
এই তরুণীমক আহম যতবার ফদমখহি ততবারই মুগ্ধ িময়হি। অযাপ্রন ফেমল হদময় 
োরজানা যহদ িলমমল একটা শাহড় পরত তা িমল কী িমতা? ফিাোঁমট  া়ি হলপহস্টক, 
কপামল হটপ । িালকা নীল একটা শাহড়- কামন িুলমব নীল পাথমরর ফিাট্ট দুল। এই 
ফমময় হক হবময়বাহড়মত ফসমজগুমজ যায় না? তখন চারহদমক অবস্থাটা কী িয়? হবময়র 
কমন হনশ্চয়ই মন-খারাপ কমর ভামব- এই ফমময়টা ফকন এমসমি। আজমকর হদমন 
আমামক সবমচ সুন্দর ফদখামনর কথা। এই ফমময়টা ফসই জায় া হনময় হনময়মি। এটা 
ফস পামর না।  
    ‘হিমু সামিব!’ 
    ‘হজ?’ 
    ‘বসুন।' 



suvom 

 
 

728 

    আহম বসলাম । আমার সামমন হপহরমচ-ঢাকা একটা চাময়র কাপ । োরজানার 
সামমনও তা-ই। চা চতহর কমর ফস আমামক হনময় এমসমি। আহম তার ফভতমর সামানয 
িমলও ফকৌতুিল জাহ ময় তুলমত ফপমরহি।  
    ‘হিমু সামিব!’ 
    ‘হজ?’ 
    ‘আপহন হক হস ামরট খান?’ 
    ‘ফকউ হদমল খাই।’ 
    ‘হনন, হস ামরট হনন। িাক্তাররা সব ফরা ীমক প্রথম ফয-উপমদশ ফদয় তা িমচ্ছ 
হস ামরট িািুন। ফসখামন আহম আপনামক হস ামরট হদহচ্ছ- কারণ কী বলুন ফতা?’ 
    ‘বুিমত পারহি না।’ 
    ‘কারণ, আহম হনমজ একটা হস ামরট খাব। ফিমলমদর সমে পাল্লা হদমত হ ময় 
হস ামরট ধমরহিলাম। ফিমলরা হস ামরট খামব, আমরা ফমময়রা ফকন খাব না? এখন 
এমন অভযাস িময়মি এর ফথমক ফবরুমত পারহি না। ফচষ্টাও অহবহশয করহি না।’ 
    োরজানা হস ামরট ধরাল। আশ্চযথ- হস ামরটটাও তার ফিাোঁমট মাহনময় ফ ল! পাতলা 
ফিাোঁমটর কামি জ্বলে আগুন। বাি, কী সুন্দর! সুন্দরী তরুণীমদর হঘমর যা থামক সবই 
হক সুন্দর িময় যায়।’  
    ‘হিমু সামিব!’  
    ‘টজ?’ 
    ‘এখন  ল্প করুন। আপনার  ল্প শুহন।’ 
    ‘কী  ল্প শুনমত চান?’ 
    ‘আপহন অস্বাভাহবক একটা দৃশয ফদমখ ভয় ফপময়হিমলন। ভয় ফপময় অসুখ 
বাহধময়মিন। ফসই অস্বাভাবক দৃশযটা কী আহম জানমত চাহচ্ছ।’ 
    ‘ফকন জানমত চামচ্ছন?’     
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    ‘জানমত চাহচ্ছ- কারন এই পৃহথবীমত অস্বাভাহবক হকিুই ঘমট না। পৃহথবী চমল তাোঁর 
স্বাভাহবক হনয়মম। মানুষ ফসইসব হনয়ম এমক এমক জানমত শুরু কমরমি- এই সময় 
আপহন যহদ অস্বাভাহবক দৃশয ফদখমত শুরু কমরন তা িমল ফতা সমসযা?’ 
    ‘মানুষ হক সবহকিু ফজমন ফেমলমি?’  
    োরজানা হস ামরমট লম্বা টান হদময় বলল, সবহকিু না জানমলও অমনকহকিুই 
ফজমনমি। ইউহনভাসথ কীভামব সৃহষ্ট িমলা তাও ফজমন ফ মি। 
    আহম চাময় চুমুক হদমত হদমত িাহসমুমখ বললাম, ইউহনভাসথ কীভামব সৃহষ্ট িময়মি? 
    ‘হব  বযাাং ফথমক সবহকিুর শুরু। আহদমত হিল হপ্রমরহিময়ল অযাটম যার চদঘথয, 
প্রস্থ, উচতা হকিুই ফনই। ফসই অযাটম হব  বযাাং-এ ফভমে ফ ল-চতহর িমলা ফেস এবাং 
টাইম । ফসই ফেস িহড়ময় পড়মত লা ল। এেপানহিাং ইউহনভামসথ।’ 
    ‘সমময়র শুরু তা িমল হব  বযাাং ফথমক?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘হব  বযাাং-এর আম  সময় হিল না?’ 
    ‘না।’ 
    ‘হব  বযাাং-এর আম  তা িমল কী হিল?’ 
    ‘ফসটা মানুষ কখমনা জানমত পারমব না। মানুমষর সমস্ত হবদযা এবাং জ্ঞামনর শুরুও 
হব  বযাাং-এর পর ফথমকই।’ 
    ‘তা িমল ফতা বলা ফযমত পামর- জ্ঞামনর একটা বড় অাংশই মানুমষর আড়ামল ফরমখ 
ফদয়া িময়মি।’ 
    ‘আপহন হক আমার সমে তকথ করমত চামচ্ছন?’  
    ‘না, সুন্দরী ফমময়মদর সমে আহম তকথ কহর না। তারা যা বমল তা-ই িাহসমুমখ ফমমন 
হনই।’  
    সস্তা ধরমনর কনভারমসশন আমার সমে দয়া কমর করমবন না। “সুন্দরী ফমময়মদর 
সমে আহম তকথ কহর না” এটা বহু পুরাতন িায়াল  । বহুবার বযবিার করা িময়মি। 
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শুনমলই  া-জ্বালা কমর। আপহন খুব অল্প কথায় আমামক বলুন- কী ফদমখ ভয় 
ফপময়হিমলন, তারপর হরহলজ-অিথার হনময় বাসায় চমল যান।’  
    ‘আহম আপনামক বলব না।’  
    োরজানার দৃহষ্ট তীক্ষ্ণ িমলা। তার ফিাোঁমটর হস ামরট হনমভ হ ময়হিল- ফস আমরকটা 
হস ামরট ধরামত ধরামত বলল, ফকন বলমবন না?  
    আহম শাে লায় বললাম, আপনামক আহম বমল বযাপারটা ফবািামত পারব না। 
আপনামক দৃশযটা ফদখামত িমব। ঘটনাটা কী পহরমামণ অস্বাভাহবক তা জানার জমনয 
আপনামক হনমজর ফচামখ ফদখমত িমব। আহম বরাং আপনামক ফদখাবার বযবস্থা কহর।  
    ‘আপহন আমামক ভূত ফদখামবন?’  
    ‘ভূত হক না তা ফতা জাহন না- ফয-হজহনসটা ফদমখ ভয় ফপময়হিলাম ফসটা ফদখাব।’  
    ‘কমব?’  
    ‘কয়ব র্া বলয়র্ পারটি না। জকায়না-একটদন এয়স আপনায়ক টনয়ে যা।’ 
    োরজানা হস ামরমট লম্বা টান হদময় বলল, আচ্ছ ফবশ হনময় যামবন। আহম অমপো 
কমর থাকব । 
 
 
 
 

@@  
    আহম  হলটার মুমখ দাোঁহড়ময় আহি।      
    ঢাকা শিমরর অনযসব  হলর মমতাই একটা  হল । একপামশ ফনাাংরা নদথমা । 
নদথমায়  লা হপমচর মমতা ঘন-কামলা ময়লা পাহন ।  হলমত িাক্টহবন বসামনা িয় না 
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বমল দুপামশর বাহড়র ময়লা  হলমতই ফেলা িয়। ফসই ময়লার ফবহশরভা  ফলামকর 
পাময় পাময় চমল যায়। আর বাহকটা জমম ফথমক ফথমক একসময়  হলরই অাংশ িময় 
যায়। 
    চারটা কুকুর থাকার কথা- এমদর ফদখলাম না। ফসই জায় ায় ফিাট ফিাট হকিু 
বাচামক ফদখলাম ফটহনস-বল হদময় হক্রমকট ফখলমি। ফখলা আপাতত বে, কারণ বল 
নদথমায় িুমব ফ মি। কাহি হদময় বল ফখাোঁজা িমচ্ছ। ঘন ময়লা পাহনর নদথমায় ফটহনসবমলর 
িুমব যাবার কথা না- আহকথহমহিমসর সূত্র অনুযায়ী ফভমস থাকার কথা। িুমব ফ ল ফকন 
ফক জামন! 
    আহম  হলর ফশষ মাথা পযথে যাব হক যাব না হিক করমত পারহি না। এখন এই 
হদমনর আমলায় ফশষ মাথা পযথে যাওয়া না-যাওয়া অথথিীন— মধযরামতর পমরই ফকামনা 
একসময় আসমত িমব। আজ বরাং হকিুেণ বাচামদর হক্রমকট ফখলা ফদমখ হেমর আসা 
যাক । সাতহদন িাসপাতামল শুময় ফথমক শরীর অনযরকম িময় ফ ি । শরীর হিক 
করমত িমব। হিমু-টাইপ জীবনচচথা শুরু করা দরকার। 
    বাচারা বল খুোঁমজ ফপময়মি। নদথমা ফথমক বল তুলমত হ ময় ি’টা বাচা ফনাাংরায় 
মাখামাহখ িময়মি। তামত তামদর ফকামনা হবকার ফনই। বল খুোঁমজ পাওয়ার আনমন্দই 
তারা অহভভূত। তারা তামদর ফখলা শুরু করল।  
    আহম শুরু করলাম আমার ফখলা— ঢাকা শিমরর রাস্তায়-রাস্তায় িাোঁটা।  ত সাতহদন 
এমদর কাউমক ফদহখহন। রাস্তাগুহলর জমনয আমার মন ফকমন করমি। রাস্তামদরও িয়মতা 
আমার জমনয মন ফকমন করমি। কথা বলার েমতা থাকমল ওরা হনশ্চয়ই আমামক 
ফদমখ আনহন্দত  লায় জীবনানমন্দর মমতা বলত- হিমু সামিব, এত হদন ফকাথায় হিমলন?  
    সেযার হদমক আহম কাকরাইমলর কািাকাহি চমল এলাম। আমার পদযাত্রা 
হকিুেমণর জমনয স্থহ ত িমলা- কারণ আমার পাময়র কামি একটা মাহনবযা । ফপট 
েুমল ফমাটা িময় আমি। আমার কামি মমন িমলা মাহনবযা টা হচৎকার কমর বলমি- এই 
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 াধা, চুপ কমর দাোঁহড়ময় আিস ফকন? আমামক তুমল পমকমট লুহকময় েযাল। ফকউ 
ফদখমি না।  
    কামলা হপমচর রাস্তায় কামলা রমের মাহনবযা , চট কমর ফচামখ পমড় না। তা িাড়া 
অেকার িময় এমসমি। অেকামর ফলাকজন মাহটর হদমক তাহকময় িাোঁমট না, ফসাজাসুহজ 
তাহকময় িাোঁমট । এইজমনযই হক কারও ফচামখ পমড়হন? তার পমরও ফপটমমাটা একটা 
মাহনবযা  রাস্তায় পমড় থাকমব আর তা কারও ফচামখ পড়মব না এটা হিক হবশ্বাসমযা য 
না। আহম সাতহদন রাস্তায় হিলাম না । এই বাাংলামদমশর রাজপথগুহলমত হক অহবশ্বাসয 
কাণ্ডকারখানা ঘটমত শুরু কমরমি?  
    আহম িাত বাহড়ময় মাহনবযা  তুললাম। অহতহরক্ত ফপটমমাটা মাহনবযাম  সাধারণত 
মালপাহন থামক না, কা জপমত্র িাসা থামক। এখামনও িয়মতা তা-ই। তুমল িক খাব। 
আমার আম  অমনমকই এই বযা  তুমল িক ফখময় আবার ফেমল হদময়মি। এমনও িমত 
পামর ফস ঘাপহট ফমমর দূমর দাোঁহড়ময় আমি মজা ফদখার জমনয।  
    বযা  খুললাম। গুপ্তধন পাওয়ার মমতা আনন্দ িমলা। বযা ভরহত টাকা রাবামরর 
হরবন হদময় বাধা পাোঁচমশা টাকার ফনামটর স্তুপ। হত্রশ-পয়হত্রশ িাজার ফতা িমবই, ফবহশও 
িমত পামর। বযা টা বট কমর পাঞ্জাহবর পমকমট লুহকময় ফেলমত যাব তখন মমন িমলা 
আমার পাঞ্জাহবর পমকট ফনই। আহম িহচ্ছ হিমু। হিমুমদর পাঞ্জাহবর পমকট থামক না। 
হিমুরা অমনযর মাহনবযা  এমন িট কমর লুহকময়ও ফেলমত চায় না। এখন কী করব? 
বযা টা ফযখামন হিল ফসখামন ফেমল রাখব? অসম্ভব! রাস্তায় পমড়-থাকা দশ টাকার 
একটা ফনাট ফেমল ফরমখ চমল যাওয়া যায়, হকন্তু পাোঁচমশা টাকার ফনাট ফেমল ফরমখ চমল 
যাওয়া যায় না। ফনাটটা চুম্বক িময় মানব সোনমদর আকষথণ করমত থামক। অহত বড় 
ফয সাধু তার ফভতমরও লুহকময় থামক একটা হিোঁচমক ফচার।  
    ‘ব্রাদার, আপনার িামত এটা হক মাহনবযা ?’  
    আহম পাশ হেরলাম। িুোঁচামলা ফচিারার এক যুবক দাোঁহড়ময় আমি। ঘুম ফথমক উমি 
িাতমুখ না ধুমল ফচিারায় ফযমন অসুস্থ ভাব ফলম  থামক তার মুমখ ফসই অসুস্থ ভাব। 



suvom 

 
 

733 

ফচাখ িলুদ। ফিাট কালমচ ফমমর আমি। হনমচর ফিাট খাহনকটা িুমল ফ মি। ফিাোঁমটর োোঁক 
হদময় দাোঁত ফদখা যায়। তমব কাপড়মচাপড় ফবশ পহরপাহট। শুধু জুতামজাড়া ময়লা। 
অমনকহদন কাহল করা িয়হন, রে চমট ফ মি। একটু দূমর আরও একজন। তার ফচিারাও 
িুোঁচামলা। তার মুমখও অসুস্থ ভাব এবাং ফচাখ িলুদ। ফকামনা িাক্তার ফদখমল দুজনমকই 
হবহলরুহবন ফটষ্ট করামত পািাত। আহম এই জাতীয় যুবকমদর হচহন। সামানয চুহর ফথমক 
শুরু কমর মানুমষর ফপমট দশ ইহি িুহর ঢুহকময় ফমাচড় ফদয়ার মমতা অপরাধ এরা খুব 
স্বাভাহবক ভহেমত করমত পামর। এরা কখমনা একা চলামেরা কমর না। আবার এমদর 
দল বড়ও িয় না। দুজমনর ফিাট ফিাট দল। দুজমনর একজন (সাধারণত দুবলা 
পাতলাজন) ওস্তাদ, হতহন হুকুম ফদন। অনযজন ফসই হুকুম পালন কমর।  
    এই দলটার হযহন ওস্তাদ হতহন আবার কথা বলমলন, কী ব্রাদার, কথা বলমিন না 
ফকন? িামত হক মাহনবযা ?  
    আহম িাই ফতালার মমতা ভহে কমর বললাম, তা-ই ফতা মমন িয়।  
    ‘কুহড়ময় ফপময়মিন?’  
    ‘কুহড়ময় পাব কীভামব? মাহনবযা  ফতা আর েুল না ফয পমড় থাকমব আর কুহড়ময় 
ফনব!’ 
    ‘ফপময়মিন ফকাথায়?’ 
    ‘হিনতাই কমরহি।’ 
    হিতীয় িুোঁচামলা যুবক এবার িালকা চামল এহ ময় আসমি। এ ফবশ বলশালী িমলও 
িাোঁটমি খুোঁহড়ময় খুোঁহড়ময়। তার মুখভরহত পান। ফস হিক আমার পামশ এমস দাোঁড়াল। 
আমার পাময়র কামি পামনর হপক ফেমল অবমিলার ভহেমত বলল, কী িইমি? প্রশ্নটা 
ফস আমামকই করল। তার পমরও আহম হবহমত িবার মমতা কমর বললাম, আমামক 
বলমিন? 
‘ফজ আপনামর, প্রবমলমটা কী?’ 
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    ‘ফকামনা প্রবমলম ফনই। আমার িামত একটা মাহনবযা  আমি, এটাই প্রবমলম। 
মাহনবযা ভরহত পাোঁচমশা টাকার ফনাট। হত্রশ-পয়হত্রশ িাজার টাকা িবার কথা। ফদখমবন? 
এই ফয হনন ফদখুন।’  
    তারা মুখ-চাওয়াচাউহয় করল । ফদখমত চাইল না। তার পমরও আহম বযা  খুমল 
ফভতরটা ফদহখময় হদলাম। তারা আবারও মুখ-চাওয়াচাউহয় করল। আমার বযবিামর তারা 
মমন িমলা খাহনকটা হবভ্রাহেমত পমড় ফ মি। আহম হমহষ্ট কমর িাসলাম । তামদর হবভ্রাহে 
আরও বাহড়ময় হদময় মধুর  লায় বললাম, মাহনবযা  হনমত চান?  
    কাক মানুমষর িাত ফথমক খাবার হনময় উমড় যায়। হকন্তু তামদরমক যহদ যত্ন কমর 
থালায় খাবার ফবমড় িাকা িয় আয় আয় তখন তারা আর কামি আমস না। দূর ফথমক 
ঘাড় ঘুহরময় তাহকময় থামক। উমড় চমলও যায় না, আবার কামিও আমস না। যুবক দুহটর 
মমধয কাকভাব প্রবল বমল মমন িমলা । তারা সরুমচামখ মাহনবযাম র হদমক তাহকময় 
আমি । িাত বাড়ামচ্ছ না। আমামক ফিমড় চমলও যামচ্ছ না। আহম আবারও বললাম, 
কী, মাহনবযা  হনমত চান? হনমত চাইমল ফনন।  
    পানমুমখর যুবক আবারও হপক ফেলল। ফস একটু হচহেতমুমখ তার ওস্তামদর হদমক 
তাকামচ্ছ । ওস্তামদর হনমদথমশর অমপো । ওস্তাদ হনমদথশ হদমচ্ছন না। সময় হনমচ্ছন। 
    পহরহস্থহত হতহন যত সিজ ফভমবহিমলন এখন তত সিজ মমন িমচ্ছ না। চট কমর 
হিহসশান ফনয়া যামচ্ছ না।  
    জায় াটা হনজথন নয়। ঢাকা শিমর হনজথন জায় া ফনই। তমব আহম ফযখামন দাোঁহড়ময় 
ফস-জায় াটায় এই মুহুমতথ ফলাক-চলাচল ফনই। ওস্তাদ এবাং শা মরদ আমার দুপামশ 
দাোঁহড়ময় আমি। ওস্তামদর বা িাত পযামন্টর পমকমট। ফলাকহট সম্ভবত বায়া। এবাং ফস 
তার বা িামত েুর ধমর আমি। ফয-মকামনা মুহুমতথ েুর ফবর করমব। ফসই মুহুমতথর জমনয 
অমপো ।  
    আহম িিাৎ কমরই লম্বা লম্বা পা ফেমল িাোঁটা শুরু করলাম। তারা একটু িকচহকময় 
ফ ল, তমব তৎেণাৎ আমার ফপিমন ফপিমন আসমত শুরু করল । ওস্তাদ হবমশষ ভহেমত 
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কাশমলন, সমে সমে শা মরদ প্রায় ফদৌমড় আমার সামমন চমল এল। এখন আমরা 
হতনজন িাোঁটহি। শা মরদ সবার আম , মাখখামন আহম এবাং ফপিমন ওস্তাদ । ওরা 
আমার িাত ফথমক মাহনবযা টা হনময় ফদৌড় হদমচ্ছ না ফকন বুিমত পারহি না। সবমচ 
সিজ এবাং যুহক্তযুক্ত কাজ িমলা মাহনবযা  হনময় ফদৌড় ফদয়া। অহবহশয এমদর নানানরকম 
ফটকহনক আমি। এরা ফকান ফটকহনক েমলা করমি ফক জামন!  
    কাকরাইমলর আমশপামশর রাস্তার একটা হনয়ম িমলা কথা ফনই বাতথা ফনই িিাৎ 
একদল তবহল  জামাহত ফকামথমক ফযন উদয় িয়। এখামনও তা-ই িমলা । দশ-এ ামরা 
জমনর একটা দল ফপাটলা-পুটহল, বদনা, িাতা হনময় উপহস্থত। িাহসখুহশ কামেলা। তারা 
চলমি আমামদর সমে সমে। আহম মাথা ঘুহরময় আমার ফপিমনর ওস্তামদর হদমক 
তাকালাম। ফবচারার মুখ িতাশায় ফ মি। হনমচর ফিাোঁট আরও ফনমম ফ মি। ভামলা একটা 
হশকার ফপময়হিল । ফসই হশকার িাহসমুমখ তবহল  জামাহতমদর দমল হভমড় ফ মি । 
    তবহলম র দল কাকরাইল মসহজমদর হদমক চমল ফ ল। আহম ইচ্ছা করমল ওমদর 
সমে হভমড় ফযমত পারতাম। তা করলাম না। আহম রওনা িলাম চাময়র ফদাকামনর 
হদমক। ওস্তাদ এবাং শা মরমদর মমধয নতুন উৎসাি ফদখা হদল। তারা ফচামখ-মচামখ হকিু 
কথা বলল। দুজনই একসমে হস ামরট ধরাল। তারাও আসমি। আসুক। চা-টা একসমে 
খাই। িাসপাতাল ফথমক িাড়া ফপময়ই মজাদার নাটমকর ফভতর ঢুমক ফ হি। ভামলা 
লা মি। নাটমকর ফশষটা রক্তারহক্ত পযথে না  ড়ামলই িয়। 
    চাময়র ফদাকামনর মাহলমকর নাম কাওিার হময়া। এক মধযরামত তার সমে আমার 
পহরচয় িময়হিল । কাওিার হময়ার ধারণা ফসই রামত আহম তামক ভয়াংকর হবপদ ফথমক 
উোর কমরহিলাম। মধযরামতর পহরহচতজনরা সাধরণত সেযারামত ফকউ কাউমক ফচমন 
না। কাওিার হময়া হচনল । “আমর হিমু ভাইয়া, আেমন!” এই বমল ফয-হচৎকার হদল 
তামত নামাজ ভে কমর কাকরাইল মসহজমদর মুসুহল্লমদর িুমট আসার কথা। তারা িুমট 
এমলন না, তমব ওস্তাদ ও শা মরমদর আমক্কলগুডু়ম িময় ফ ল। কাওিার হময়া চাময়র 
ফদাকামনর মাহলক িমলও তামক ফদখামচ্ছ ভীমভবানীর মমতা । ফস আদর কমর কারও 
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হপমি থাবা হদমল ফসই মানবসোমনর ফমরুদমণ্ডর ফবশহকিু িাড় খুমল পমড় যাবার কথা 
। 
    কাওিার হময়া হচৎকার হদময়ই থামল না, ফদাকান ফেমল িুমট এমস পাময় পমড় 
ফ ল। ফযন অমনকহদন পর হশষয তার গুরুর ফদখা ফপময়মি। চরণধুহল না ফনয়া পযথে 
হশষয-গুরুর সাোৎ সপূণথ িমব না। 
    ‘আেমনমর ফয আবার ফদখমু ভাহব নাই। আল্লািপামকর খাস রিমমত আেমনমর 
পাইহি। আমিন ফকমুন হিমু ভাই।’ 
    ‘ভামলা ।’ 
    ‘আেমন একটা বড়ই আচাযয মানুষ। অখন কন ফকমমন আেমনর ফখদমত কহর।’ 
    ‘চা খাওয়াও । পয়সা হকন্তু হদমত পারব না।’ 
    কাওিার িতভম্ব  লায় বলল, পয়সার কথা তুলমলন এর থাইকযা জুতা হদয়া দুই 
 ামল দুইটা বাহড় হদমতন। 
আহম ওস্তাদ ও শা মরদমক ফদহখময় বললাম, আমার দুজন ফ স্ট আমি। এমদরও চা 
দাও।  
    কাওিার হময়া তার সবকটা দাোঁত ফবর কমর বলল, আর কী খাইমবন কন । 
    ‘আর হকিু লা মব না।’ 
   ‘হিরম ট? হিরম ট আইনযা ফদই?’ 
    ‘দাও।’ 
    কাওিার হময়া ফদাকামনর ফিমলটামক পান-হস ামরট আনমত পািাল । হতনশলা 
ফবনসন। হতনটা হমহষ্ট পান, জদথা ‘আহলদা’। 
    ওস্তাদ ও শা মরদ পুমরাপুহর থমমক ফ ল । তমব চমল ফ ল না। দাোঁহড়ময় রইল। 
এখন তামদর ফচাখ আমার িামত-ধরা মাটনবযাম র হদমক । আহম চাময়র কাপ তামদর 
হদমক বাহড়ময় বললাম, ভাই, চা খান অমনকেণ আমার হপিমন হপিমন ঘুরমিন, হনশ্চয়ই 
টায়ািথ। 
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    ওস্তাদ বলমলন, চা খাব না। 
    শা মরদও সমে সমে বলল, চা খাব না। 
    কাওিার হময়া ফচাখ কপামল তুমল বলল, হিমু ভাইয়া চা সাধমতমি, আর চা খাইমবন 
না! কন কী আেমন? আচাযয ঘটনা! ধমরন, চা ফনন। 
    ওস্তাদ ও শা মরদ দুজমনই শুকমনামুমখ চাময়র কাপ তুলল। কাওিার হময়া তার 
ফবনসন হস ামরট এহ ময় হদমত হদমত বলল, আেনামদর পহরচয়? 
    ওস্তাদ ও শা মরদ মুখ-চাওয়াচাউহয় করমি। আহম তামদর পহরচয়দান ফথমক রো 
করলাম। কাওিারমক বললাম, ফশামনা কাওিার হময়া। আহম একটা মাহনবযা  কুহড়ময় 
ফপময়হি। মাহনবযাম  টাকার পহরমাণ ভামলাই, হত্রশ-পয়হত্রশ িাজার ফতা বমটই। টাকাটা 
হদময় কী করা যায় বমলা ফতা! 
    কাওিামরর মুখ িাোঁ িময় ফ ল। ফস হবড়হবড় কমর বলল, খাইমি ফর! আহম ওস্তাদ ও 
শা মরমদর হদমক তাকালাম । তারা মমন িমচ্ছ দুিঃমখ ফকোঁমদ ফেলমব। আহম তামদর 
হদমক মাহনবযা টা এহ ময় হদময় বললাম, ভামলা কমর ফদখুন ফতা ফকামনা হিকানা-মলখা 
কা জ আমি হক না। আর টাকাটাও গুমন ফদখুন। হিকানা পাওয়া ফ মল চলুন হদময় 
আহস । এতগুহল টাকা একা একা হনময় যাওয়া হিক না। আমার নাম হিমু, আপনামদর 
পহরচয়টা কী? 
    ওস্তাদ হবড়হবড় কমর বলমলন, আমার নাম ফমাোজ্জল। আর এ জহিরুল । 
    ‘হিকানা পাওয়া ফ মি?’ 
    ‘টুকরা কা জ অমনক আমি- ফকানটা হিকানা ফক জামন!’ 
    ‘ঐ ফদমখ ফদমখ ফবর কমর ফেলব। আপনামদর কাজ না থাকমল চলুন আমার সমে 
। কাজ আমি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘তা িমল মাহনবযা টা আপনার পমকমট রাখুন। আমার পাঞ্জাহবর পমকট ফনই। 
আপনামদর পাওয়ায় আমার সুহবধাই িমলা।’ 
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    ফমাোজ্জল আমার হদমক তাহকময় হবহচত্র ভহেমত িাসল। আহম তার হদমক কহিন 
ফচামখ তাহকময় তার ফচময়ও হবহচত্র ভহেমত িাসলাম। হবহচত্র িাহস, হবহচত্র িাহসমত 
কাটাকাহট । 
    কাওিার উৎসামির সমে বলল, ফটকাটা আম   মনন। কত ফটকা? 
    জহিরুল টাকা গুনমি। ফবশ আগ্রমির সমেই গুনমি। কাওিার বলল, আমরক দো 
চা হদমু হিমু ভাই?   
    ‘দাও।’  
     ‘ফমাোজ্জল ভাই, জহিরুল ভাই আেমনরামর হদমু?’  
    জহিরুল টাকা ফ ানায় বযস্ত। ফস হকিু বলল না। ফমাোজ্জল উদাস  লায় বলল, 
দাও।  
    আমরা রাত দুটার হদমক হিকাতলার এক হটমনর বাহড়র দরজায় প্রবল উৎসামি 
কড়া নাড়মত লা লাম। আমরা কড়া নাড়হি বলা হিক িমচ্ছ না। আহম কড়া নাড়হি, 
বাহক দুজন হচমশামুমখ দাোঁহড়ময় আমি। এরা আমামক ফিমড় চমলও যামচ্ছ না, আবার 
সমে থাকার ফকামনা কারণও ফবাধিয় খুোঁমজ পামচ্ছ না। ফবশ হকিুেণ কড়া নাড়ার পর 
এক ভদ্রমলাক ফবর িময় এমলন। পিাশ-ষাট িমব বয়স। মাথার চুল ধবধমব শাদা। 
ভদ্রমলাক মমন িয় অসুস্থ। ফকমন উদভ্রাে দৃহষ্ট। আমামদর হদমক অমনকেণ তাহকময় 
আমিন, হকন্তু ফচামখর পলক ফেলমিন না। আহম বললাম, আপনার হক ফকামনা মাহনবযা  
িাহরময়মি?  
    ভদ্রমলাক হকিু বলমলন না, শূনযদৃহষ্টমত তাহকময় রইমলন। আহম বললাম, মাহনবযাম  
অমনকগুহল টাকা হিল। আমার ধারণা আপনারই মাহনবযা  ।  
    ভদ্রমলাক বাহড়র হভতমরর হদমক তাহকময় অদু্ভত  লায় িাকমলন, মীরা! মীরা!  
    মীরা ফবর িময় এল। আহম হিমু না িময় অনয ফকউ িমল তৎেণাৎ ফমময়হটর ফপ্রমম 
পমড় ফযতাম কী হমহষ্ট ফয তার মুখ! মমন িমচ্ছ এইমাত্র ফস ফ াসল কমর ফচামখ কাজল 
হদময় এমসমি। সব রূপবতী ফমময়র ফচাখ হবষণ্ন িয়। এই ফমময়র ফচাখও হবষণ্ন ।  
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    ভদ্রমলাক বলমলন, মা, ফতামক আহম বমলহিলাম না টাকাটা পাওয়া যামব? এখন 
হবশ্বাস িমলা?  
    মীরা তাকাল আমার হদমক। আহম বললাম, ভামলা আমিন?  
    মীরা ভুরু কুোঁচমক ফেলল। আহম ফমাোজ্জমলর হদমক তাহকময় বললাম, মাহনবযা  
হদময় হদন। ফমাোজ্জল কহিন  লায় বলল, মাহনবযা  ফয উনামদর তার প্রমাণ কী?  
    আহম উদাস  লায় বললাম, প্রমাণ লা মব না। মীরা,তুহম টাকাটা গুমন নাও ।  
    মীরার ফকাোঁচকামনা ভুরু আরও কুোঁচমক ফ ল। আমার মমতা অভাজন তামক তুহম 
কমর বলমব তা ফস ফমমন হনমত পারমি না। মাহনবযা -সাংক্রাে জহটলতা না থাকমল ফস 
হনশ্চয়ই শুকমনা  লায় বলত, আমামক তুহম কমর না বলমল খুহশ িমবা ।  
    ফমাোজ্জল অপ্রসন্ন মুমখ পমকট ফথমক মাহনবযা  ফবর করল। এরকম অপ্রীহতকর 
কাজ ফস মমন িয় তার জীবমন আর কমরহন। ফমাোজ্জমলর ফচময়ও ফবহশ মন-খারাপ 
িময়মি তার ফটণ্ডল জহিরুমলর। জহিরুল মমন িয় মমনর দুিঃমখ ফকোঁমদই ফেলমব।  
    ভদ্রমলাক আবারও মীরামক বলমলন, বমলহিলাম না সব টাকা ফেরত পাব, হবশ্বাস 
িমলা? তুই ফতা ফকোঁমদ অহস্থর িহল । ফন, টাকাটা গুমন দযাখ। সাোঁইহত্রশ িাজার নয়মশা 
একুশ টাকা আমি।  
    মীরা বলল, গুনমত িমব না।  
    ভদ্রমলাক বলমলন, আিা, গুমন দযাখ-না! 
    আহম বললাম, মীরা, তুহম সাবধামন গুনমত থামকা। আমরা চললাম।  
    শুরুমতই তুহম বলয় ফমময়টা ফরম  ফ মি তামক আবারও তুহম বমল আরও রাহ ময় 
হদময় ফবর িময় এলাম।     
    ফমাোজ্জল কু্রে  লায় বলল, এর্গুয়লা টাকা ফেরত ফপময়মি তার ফকামনা আলামত 
নাই । শালার দুহনয়া! লাহথ মাহর এমন দুহনয়ামর!  
    জহিরুল বলল, এক িাজার টাকা বখহশশ হদমলও ফতা একটা কথা হিল কী বমলন 
ওস্তাদ । বখহশশ না ফদওয়াটা অধমথ িময়মি।  
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    আহম বললাম, বখহশশ ফপমল কী করমতন?  
    জহিরুল দীঘথহনশ্বাস ফেমল বলল, কী আর করতাম-মাল খাইতাম ।  ত চাইরহদমন 
হতন আেুল পহরমাণ বাাংলা খাইহি। হতন আেুল বাাংলায় কী িয় কন। হতন আেুল মাল 
ইচ্ছা করমল একটা মশাও খাইমত পামর। মাল খাওয়া ফতা দূমরর কথা, আজ সারাহদমন 
ভাতও খাই নাই। আপনার হপমি হপমি ফবহেহকর িাোঁটমতহি । আইজ যত িাোঁটা িাোঁটহি 
একটা েহকরও অত িাোঁটা িাোঁমট না ।  
    ফমাোজ্জল হবরক্তমুমখ বলল, চুপ কর। এত কথার দরকার কী। হিমু ভাইয়া হবদায় 
ফদন, আমরা এখন যাই ।  
    ‘যায়বন জকাথাে?’ 
    ‘জাহন না কই যাব।’  
    ‘আমার সমে চমলন, মাল খাওয়াব।’  
    ফমাোজ্জল সরু ফচামখ তাহকময় রইল। ফস আমার কথা হবশ্বাস করমত পারমি না, 
আবার অহবশ্বাসও করমত পারমি না। হবশ্বাস ও অহবশ্বামসর মািামাহি বাস করা খুবই 
কষ্টকর। ফমাোজ্জল আমি ফসই কমষ্ট । 
    ‘কী, যায়বন?’ 
    ‘সহতয মাল খাওয়ামবন?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘কী খাওয়ামবন- বাাংলা?’ 
    ‘বাাংলা ইাংমরহজ জাহন না, তমব খাওয়াব।’ 
    ‘চমলন যাই ।’ 
    ফমাোজ্জল অহনচ্ছার সমে িাোঁটমি। তমব জহিরুমলর ফচাখ চকচক করমি। হকিু 
মানুষ আমি যামদর জেই িয় হশষয িবার জমনয। জহিরুল িমলা ফসই মানুষ এরা 
কখমনা হবশ্বাস-অহবশ্বামসর মািামাহি বাস কমর না। এরা বাস কমর হবশ্বামসর জ মত 
। ফয যা বমল তা-ই হবশ্বাস কমর। 
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    জহিরুল বলল, হিমু ভাই, আপমনমর আমার পিন্দ িময়মি। 
    ‘ফকন?’ 
    ‘জাহন না ফকন ।’ 
    ‘মাল খাওয়ামত হনময় যাহচ্ছ এইজমনয?’ 
    ‘িইমত পামর। আপমনর পমকমট হস ামরট আমি হিমু ভাই? একটা হস ামরট ফদন 
ধরাই ।’ 
    ‘আমার পাঞ্জাহবর পমকটই ফনই, আবার হস ামরট!’ 
    ‘সতযই আপমনর পাঞ্জাহবর পমকট নাই!’ 
    পাঞ্জাহবর পমকট ফয ফনই তা আহম ফদখালাম। ফমাোজ্জ্বল বলল, টাকাপয়সা কই 
রামখন? পায়জামার হসমক্রট পমকমট?  
    আহম িাহসমুমখ বললাম, আমার ফকামনা হসমক্রট পমকট ফনই। আহম সমে কখমনা 
টাকাপয়সা রাহখ না ।  
    ফমাোজ্জল আবারও হবশ্বাস-অহবশ্বামসর মািামাহি জ মত চমল ফ ল। আম র 
অবস্থা, আমার কথা হবশ্বাসও করমত পারমি না, আবার অহবশ্বাসও করমত পারমি না 
। ফস দারুণ অস্বহস্তর মমধয পমড়মি। তমব জহিরুল আমার কথা হবশ্বাস কমরমি।  
    আহম তামদর হনময় বাদলমদর বাহড়মত উপহস্থত িলাম। এত রামত কামরারই ফজম  
থাকার কথা না, হকন্তু আহম জাহন তারা সবাই ফজম  আমি।  
    আমার মন বলমি- প্রবলভামবই বলমি। হকিু-হকিু সময় আমার ইনহটউশন খুব 
কাজ কমর।  
    আহম বড় েুপার কামি প্রহতজ্ঞা কমরহি বাদমলর হত্রসীমানায় থাকব না। হনহবথমঘ্ন 
বাদমলর হবময় িময় যামব। এখন প্রহতজ্ঞা ভে কমর রাত আড়াইটায় দুই উটমকা ফলাক 
হনময় উপহস্থত িমল ঘটনা কী ঘটমব ফক জামন! বড় েুপা বযাপারটা খুব সিজভামব 
ফনমবন বমল মমন িয় না। তমব সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভা  ফয হতহন ইহতমমধয ফবাতল 
হনময় িামদ চমল ফ মিন। কারণ আজ বৃিেহতবার। েুপার মদযপান-হদবস। ফবাতল 
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হনময় বসার জমনয সুন্দর অজুিাতও আমি- ফিমলর হবময়র কথাবাতথা িমচ্ছ। এই ফতা 
ফসহদন ফিাট্ট একটা ফিমল হিল, শীমতর হদমন হবিানায় হপহপ কমর কাোঁমদা-কাোঁমদা  লায় 
বলত, মা, ফক ফযন পাহন ফেমল হদময়মি। ফস আজ হবময় কমর বউ আনমত যামচ্ছ। এ 
ফতা শুধু আনমন্দর ঘটনা না, মিা আনমন্দর ঘটনা। ফসই আনন্দটামক একটু বাহড়ময় 
ফদবার জমনয সামানয কময়ক ফোটা হদময়  লা ফভজামনা। 
    বড় েুপা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকমল ফকামনা সমসযা িমব না। ফমাোজ্জল এবাং 
জহিরুল এরাও ভা  পামব। মদযপায়ীরা মমদর বযাপামর খুব দরাজহদল িয়। দশটা টাকা 
ধার চাইমল এরা ফদমব না, হকন্তু হতন িাজার টাকা দামমর ফবাতমলর পুমরাটা আনমন্দর 
সমে অনযমক খাইময় ফদমব। 
    যা ফভমবহি তা-ই । 
    বাহড়র সব বাহত জ্বলমি। িাহসর শব্দ ফশানা যামচ্ছ। আনন্দ উিমল পড়মি। ফখালা 
জানালায় ফসই আনন্দ উিমল ফবর িময় আসমি। িাহসর শব্দ চিচচময়র শব্দ, ফিাট 
বাচামদর কান্নাকাহটর শব্দ। আহম কহলাংমবমল িাত রাখার আম ই দরজা খুমল ফ ল। 
বড় েুপু দরজা খুলমলন। তার পরমন লাল ফবনারহস, ইদানীাংকার েযাশামনর মমতা 
কপামল হসোঁদুর। বড় েুপু িাহসমুমখ বলমলন, কী ফর হিমু, তুই এত ফদহর করহল? ফতার 
জমনয বাদল এখনও না ফখময় বমস আমি। 
    আহম িাসলাম । “ফদহর করার অপরামধ খুবই লহজ্জত” এই টাইমপর িাহস। 
বযাপারটা কী বুিমত পারহি না। বাদমলর হবময় িময় ফ ল নাহক? হবময় ফবাধিয় না। 
মমন িমচ্ছ  াময়-িলুদ। েুপুর কপামল িলুদ ফলম  আমি।  
    ‘আশ্চযথ, একটা হদন সময়মমতা আসহব না, আহম হক ফরাজই ফিমলর হবময় ফদব? 
 াময়-িলুমদর এমন জমজমাট অনুষ্ঠান- আর তুই ফনই! বাদল অহস্থর িময় আমি ফতার 
জমনয । হিম ফমমর আহিস, বযাপার কী? কথা বলহিস না ফকন?’  



suvom 

 
 

743 

    ‘ফতামামক আসমল হচনমতই পাহরহন। এইজমনযই চুপ কমর হিলাম। মাই  ি, 
ফতামামক ফতা দারুণ লা মি! ফক বলমব ফতামার ফিমলর হবময়! মমন িমচ্ছ ফতামারই 
হবময় িয়হন।’  
    ‘পাম-মদয়া কথা বলহব না ফতা। দরজায় দাোঁহড়ময় আহিস ফকন? আয়, ফভতমর আয়।’  
    আহম  লা হনচু কমর বললাম, েুপু, আমার দুজন ফ ষ্ট আমি, ওমদর হনময় আসব?  
    ‘ওরা ফকাথায়?’  
    ‘রাস্তায় দাোঁড় কহরময় ফরমখহি। বাহড়মত ঢুকমত দাও হক না-দাও জাহন না ফতা!’  
    ‘ফতার হক বুহেশুহে হদনহদন চমল যামচ্ছ নাহক? আমার ফিমলর হবময়মত তুই 
বেুবােব হনময় আসহব না ফতা হক পাড়ার ফলামকর হবময়মত আসহব! আর ফতার 
আমক্কলটাই-বা কীরকম রাস্তায় দাোঁড় কহরময় রাখহল ফকান হিসামব- ওরা নাজাহন কী 
ভাবমি!’ 
    ‘হকিুই ভাবমি না, আহম হনময় আসহি। েুপা হক বাসায় আমিন?’  
    ‘বাসায় থাকমব না ফতা যামব ফকাথায়? একটা অজুিাত ফপময়মি ফিমলর হবময়-
ফবাতল হনময় িামদ চমল ফ মি। বাহড় ভরহত ফলাকজন। নাজাহন কী ভাবমি।’  
    ‘ফতামামক হকন্তু দারুণ লা মি েুপু! শাহড় হক ফকামনা নতুন কায়দায় পমরি? ফমাটাটা 
অমনকটা ঢাকা পমড়মি!’    
    ‘সহতয বলহিস?’  
    ‘অবশযই সহতয বলহি।’  
    ‘হরনাও বলহিল আমামক নাহক হিম লা মি। তুই কথা বমল সময় নষ্ট কহরস না 
ফতা! ফতার বেুমদর হনময় আয়, আহম খাবার  রম করহি।’  
    ‘বেুরা হকিু খামব না েুপু, ওরা ফখময় এমসমি। আহম বাদমলর সমে খাব, ওরা 
িামদ বমস েুপার সমে  ল্প করমব।’  
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    েুপা আমামক ফদমখ আনমন্দ অহভভূত িমলন। মাতালরা একটা পযথাময় ফয-মকামনা 
বযাপামর আনমন্দ অহভভূত িয়। তার এখন ফসই অবস্থা চলমি। েুপার মমনই ফনই ফয 
হতহন আমামক আসমত হনমষধ কমরমিন।  
    ‘আমর হিমু! ফিায়াট এ ফেমজন্ট সারপ্রাইজ! ফতার কথাই ভাবহিলাম।’  
    ‘েুপা, এরা িমলা আমার দুই বেু, একজন ফমাোজ্জল, আর একজন জহিরুল ।’  
    েুপা মধুর  লায় বলমলন, ফতামরা ফকমন আি? তুহম কমর বললাম, হকিু মমন 
ফকামরা না আবার! হিমু িমলা আমার ফিমলর মমতা, ফসই হিমসমব ফতামরাও আমার 
ফিমল। িা িা িা, দাোঁহড়ময় আি ফকন, খুব িাণ্ডা ফতা, এইজমনযই দুমোোঁটা হুইহস্ক খাহচ্ছ। 
তার উপর ফিমলর হবময়- মিা আনমন্দর বযাপার! ফমময়র হবময় িমল কমষ্টর বযাপার 
িমতা। ফমময়র হবময় মামন ফমময়র হবদায়। ফিমলর হবময় মামন নতুন একটা ফমময় প্রাহপ্ত। 
এই উপলমে সামানয মদযপান করা যায়। হিক না?  
    জহিরুল বলল, এই হদন যহদ মাল না খান খামবন কমব!  
    ‘এই বযাপারটাই ফতা ফতামামদর েুপুমক ফবািামত পারহিলাম না। শরৎচমন্দ্রর 
ফদবদাস পমড় ফমময়রা ধমরই হনময়মি মদ একটা ভয়াবি বযাপার। পহরহমত মদযপান ফয 
িামটথর কত বড় অষুধ তা এরা জামন না। টাইম পহত্রকায় একটা আহটথমকল িাপা িময়মি, 
ফসখামন পহরষ্কার ফলখা— যারা পহরহমত মদযপান কমর তামদর িাটথ অযাটামকর হরস্ক 
অমধথক কমম যায়। ফতামরা হক একটু ফখময় ফদখমব?’  
    ফমাোজ্জল বলল, হজ না, হজ না। আপহন মুরুহব্ব মানুষ।  
    ‘লজ্জা করমব না ফতা, খাও। এত বড় একটা আনন্দ-উৎসমব আহম একা একা বমস 
আহি। ফতামরা আসায় তাও কথা বলার ফলাক পাহচ্ছ। হিমু যা ফতা, দুটা গ্লাস এমন ফদ। 
ফবাতল আমরকটা লা মব। আমার ঘমর চমল যা। বুকমশলমের হতন নম্বর তামক 
বইগুমলার ফপিমন একটা েযাক িম র ফবাতল আমি। এইসব হজহনস একা ফখময় ফকামনা 
আনন্দ ফনই- তাই না তোজ্জল?’  
    ‘সযার, আমার নাম ফমাোজ্জল।’ 



suvom 

 
 

745 

    ‘সযার বলি ফকন? আহম হিমুর েুপা, ফতামারও েুপা । এই ফয শুটকা ফিমলটা 
তারও েুপা । ফতামার নাম ফযন কী?’ 
    ‘জহিরুল।’ 
    ‘শুটকা ফিমল বলায় রা  করহন ফতা?’ 
    ‘হজ না।’ 
    ‘ফতামার েুপুমক ফদখার পর পৃহথবীর ফয-মকামনা মানুষমকই আমার কামি শুটকা 
মমন িয়। একবার কী িময়মি ফশামনা। ফেমন কমর হচটা াাং যাহচ্ছ- ফস ফদহখ ফেমনর 
হসমট ফঢামক না। িাসযকর ঘটনা। এয়ার ফিামস্টস, আহম দুজমন হমমল ফিলামিহল । 
এখনও মমন করমল লজ্জায় মমর যাই।’ 
    আহম হনমচ চমল এলাম। ফমাোজ্জল আর জহিরুলমক হনময় আর হচোর হকিু ফনই। 
তারা মমনর সুমখ েযাক ি  ফখমত পারমব। েুপা যত্ন কমর মুমখ তুমল তুমল খাওয়ামবন। 
ফবাতল ফশষ িমলও ফকামনা সমসযা ফনই। হবহচত্র সব জায় া ফথমক নতুন নতুন ফবাতল 
ফবর িমব। ফশমষর হদমক হসচুময়শন আউট অভ িযান্ড িময় যাবার সম্ভাবনাও অহবহশয 
আমি। এক মাতাল িয় হবষণ্ন প্রকৃহতর, দুই মাতাল িয় হমত্রভাবাপন্ন- হতন মাতাল 
সবথদাই ভয়াবি। 
    খাওয়া ফশষ কমর আহম বাদমলর ঘমর হ ময় বমসহি। বাদমলর  াময় হসমের পাঞ্জাহব, 
িামত রাহখ। ফচামখমুমখ লহজ্জত একটা ভাব। হববাি নামক অপরাধ করমত যামচ্ছ এই 
কারমণ ফস ফযন ফিাট িময় আমি। তামক ফদখামচ্ছও খুব সুন্দর। হবময়র আম -আম  
শুধু ফয ফমময়রই সুন্দর িময় যায় তা না, ফিমলরাও সুন্দর িয়। আহম বদমলর হদমক মুগ্ধ 
িময় তাহকময় আহি। 
    ‘বাদল, ফতামক খুব সুন্দর  াময়র রেও ফতা মমন িয় ফখালতাই িময়মি।’ 
    বাদল িাহসমুমখ বলল, িলুদ হদময় িলািহল কমর  াময়র চামড়া তুমল ফেমলমি, রে 
ফতা ফখালতাই িমবই। 
    ‘হবময় িমচ্ছ যার সমে ফসই ফমময়টার নাম কী?’ 
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    ‘পুরানা ধরমনর নাম- আোঁহখ।’ 
    ‘ফমময়টা ফকমন?’ 
    ‘জাহন না ফকমন । কথা িয়হন ফতা!’ 
    ‘খুব সুন্দর?’ 
    ‘সবাই ফতা তা-ই বলমি।’ 
    ‘তুই বলহিস না?’ 
    বাদল লজ্জা-লজ্জা  লায় বলল, আহম বলহি। 
    ‘ফতার খুব ভামলা একটা হদমন হবময় িমচ্ছ। ২২ হিমসম্বর। অদু্ভত!’ 
    ‘২২ হিমসম্বর হক খুব শুভহদন হিমুদা?’ 
    ‘বৎসমরর সবমচময় লম্বা রাতটা িমলা ২২ হিমসম্বমরর রাত। ফতারা দুজন  ল্প করার 
জমনয অমনক সময় পাহব। এই কারমণই শুভ।’ 
    বাদল লহজ্জত ভহেমত িাসল। িিাৎ িাহস থাহমময় বলল, আোঁহখর সমে কী হনময় 
কথা বলব ফসটাই বুিমত পারহি না! ফবাকার মমতা িয়মতা হকিু বলব, পমর ফস এটা 
হনময় িাসািাহস করমব।  
    ‘করুক-না িাসািাহস! ফতার যা মমন আমস তুই বলহব । দুই-একটা কহবতা টহবতা 
মুখস্থ কমর যা।’  
    ‘কী কহবতা?’  
    ‘ফপ্রমমর কহবতা।’ 
    ‘ফপ্রমমর ফতা অমনক কহবতা আমি, ফকানটা মুখস্থ করব ফসটা বমলা।’  
    ‘ফকানটা বলব, আমার ফতা দুই-হতন লাইমনর ফবহশ ফকামনা কহবতা মমন থামক না।’  
    ‘দুই-হতন লাইনই বমলা। এক ফসমকণ্ড দাোঁড়াও- আহম কা জ-কলম হনময় আহস-
হলমখ ফেহল।’  
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    বাদল  ম্ভীর ভহেমত বলপময়ন্ট আর কা জ হনময় বমসমি। আহম কহবতা বলব, ফস 
হলমখ মুখস্থ করমব, বাসররামত তার স্ত্রীমক ফশানামব। িাসযকর একটা বযাপার, হকন্তু 
আমার ফকন জাহন িাসযকর লা মি না। বাদল বলল, কই, চুপ কমর আি ফকন, বমলা!  
    আহম বললাম, হলমখ েযাল- 

এভামব নয়, এভামব হিক িয় না। 
নদীর বুমক বৃহষ্ট পমড় পািাড় তামক সয় না। 

এভামব নয়, এভামব হিক িয় না। 
ফকমন কমর েুমলর কামি রয় 
 ে আর বাতাস দুই জমন... 
এভামব িয়, এমন ভামব িয়। 

    বাদল বলল, এটা কার কহবতা, ফতামার? 
    ‘পা ল িময়হিস? আহম কহবতা হলহখ নাহক? এই কহবতা শহক্ত চমট্টাপাধযাময়র।’ 
    ‘কতহদন পর ফতামামক ফদখহি, কী ফয অদু্ভত লা মি!’ 
    ‘অদু্ভত লা মি?’ 
    ‘হু, লা মি। আোঁহখর সমে ফবহশ  ল্প িমব ফতামামক হনময়।’ 
    ‘ওমক হনময় আবার খাহলপাময় িাোঁটমত ফবর িহব না ফতা?’ 
    ‘অবশযই ফবর িব। আহম পরব িলুদ পাঞ্জাহব, ওমক পরাব িলুদ শাহড়। তারপর…’ 
    ‘তারপর কী?’ 
    ‘ফসটা বলমত পারব না, লজ্জা লা মি। হিমুদা ফশামনা, ফতামার জমনয আহম খুব 
সুন্দর একটা হ েট এমনহি। আন্দাজ কমরা ফতা কী?’ 
    ‘আন্দাজ করমত পারহি না।’ 
    ‘একটা খুব দাহম হিহপাংবযা  হনময় এমসহি। তুহম ফতা ফযখামন-মসখামন রাত কাটাও- 
বযা টা থাকমল সুহবধা- বযাম র ফভতর ঢুমক পড়মব। হিহপাংবযাম র কালার ফতামার পিন্দ 
িমব না। ফমরুন কালার। অমনক খুোঁমজহি- িলুদ পাইহন।’ 
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    বাদল হিহপাংবযা  হনময় এল। ফবািাই যামচ্ছ- অমনক টাকা হদময় হকমনমি।  
    ‘হিমুদা, পিন্দ িময়মি?’  
    ‘খুব পিন্দ িময়মি।’  
    ‘বযা টা থাকায় ফতামার খুব সুহবধা িমব। ধমরা তুহম জেমল ফজািনা ফদখমত হ ময়ি। 
অমনক রাত পযথে ফজািনা ফদখমল-ঘুম ফপময় ফ মল ফকামনা-একটা  ামির হনমচ বযা  
ফরমখ তার ফভতর ঢুমক ফ মল।’  
    ‘আমারও ইমচ্ছ করমি। হিমুদা চমলা, কামিহপমির ফকামনা-একটা জেমল চমল যাই– 
জয়মদবপুমরর শালবমন ফ মল ফকমন িয়?’  
    ‘হবময়র আম  ফতার ফকাথাও যাওয়া হিক িমব না। হবময় িময় যাক, তারপর তুই 
আর আোঁহখ, হিমু ও হিহম...’  
    আহম বাকযটা ফশষ করার আম ই রণরহেনী মূহতথমত েুপু ঢুকমলন। হতহন আমার 
হদমক তাহকময় খরখমর  লায় বলমলন, তুই কামদর বাসায় হনময় এমসহিস? বাোঁদর 
দুমটামক ফজা াড় কমরহিস ফকাথায়?  
    আহম িকচহকময় হ ময় বললাম, ফকন, ওরা কী কমরমি? 
    ‘দুমটাই ফতা নযাাংমটা িময় িামদ নাচানাহচ করমি! ফতার েুপাও নাচমি।’  
    ‘বল কী!’ 
    ‘তুই এেুহন এই মুহুমতথ এমদর হনময় টবয়দে হটব।’ 
    আহম দীঘথহনশ্বাস ফেমল উমি দাোঁড়ালাম। আমার ব মল বাদমলর আনা ফমরুন রমের 
হিহপাংবযা  । 
    েুটপামত যারা ঘুমায় ফদখা যামচ্ছ তামদর হকিু নীহতমালা আমি। তারা জায় া-বদল 
কমর না। ঘুমুবার জায় া সবার ফয হনউ মামকথমটর পামশ ঘুমায় ফস যহদ সেযামবলায় 
বাসামবামত থামক- ফসও ফিোঁমট ফিোঁমট হনউ মামকথমটর পামশ এমস হনমজর জায় ায় ঘুমুমব। 
    কামজই বস্তা-ভাইমক খুোঁমজ ফবর করমত আমার অসুহবধা িমলা না। ফদখা ফ ল সাত 
হদন আম  তারা ফযখামন ঘুমুহচ্ছল এখনও ফসখামনই ঘুমুমচ্ছ। হপতা এবাং পুত্র চমটর 
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ফভতমর ঢুমক আরামম হনদ্রা হদমচ্ছ। আহম তামদর ঘুম ভাোলাম। বস্তা-ভাইময়র পুমত্রর 
বয়স খুবই কম। চার-পাোঁচ বির িমব। কাোঁচা ঘুম ভাোয় ফস খুবই ভয় ফপময়মি। ফচাখ 
বড় বড় কমর তাহকময় আমি আমার হদমক । আহম বললাম, এই  াবলু, ফতার নাম কী? 
     াবলু জবাব হদল না। বাবার কামি সমর এল। বাবা হবরক্তমুমখ বলল, আেমনর 
কী হবষয়? চান কী? 
    আহম িাহসমুমখ বললাম, আমামক হচনমত পারমিন না! আহম িহচ্ছ আপনামদর 
সিহনদ্রক। একসমে ঘুমালাম- মমন ফনই? ফশষরামত জ্বর উমি ফ ল। আপহন হরকশা 
ফিমক- আমামক ধরাধহর কমর তুমল হদমলন। 
    ‘মমন আমি। আেমন চান কী?’ 
    ‘হকিু চাই না। আপনামদর সমে ঘুমাব-অনুমহত চাহচ্ছ।’ 
    ‘অনুমহতর কী আমি?  ভমমমন্টর জায় া। ঘুমাইমত ইচ্ছা িইমল ঘুমাইমব।’  
    আহম তামদর পামশ আমার হিহপাংবযা  হবিালাম। হপতা এবাং পুত্র দুজমনই ফচাখ 
বড় বড় কমর তাহকময় আমি। বযাম র হজপার খুমল আহম ফভতমর ঢুমক পড়লাম। তামদর 
হবমময়র সীমা রইল না।  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, এই হজহনসটার নাম হিহপাংবযা । এর অমনক 
সুহবধা-মভতমর ঢুমক হজপার লাহ ময় হদমল শীত লা মব না, মশা কামড়ামব না। বৃহষ্টর 
সময় হভজমত িমব না। ফচার এমস তুমল হনময় চমল ফযমত পারমব না। ফচার যহদ হনমত 
চায় আমামক সুে হনমত িমব।  
    বস্তা-ভাই তার হবময় সামলামত পারল না। েীণস্বমর বলল, এই হজহনসটার দাম 
কীরকম ভাইজান?  
    আহম ঘুম-ঘুম  লায় বললাম, জাহন না। বমলই হজপার লাহ ময় হদলাম। হিহপাংবযা টা 
আহম আসমল এমনহি এই দুজনমক উপিার হিমসমব হদময় ফদবার জমনয। হিমুরা 
হিহপাংবযা  হনময় পমথ িাোঁমট না। আহম হিক কমরহি বাহক রাতটা হিহপাংবযাম  ঘুমুব। 
সকামল বযা  ফথমক ফবর িময় এক কাপ চা খাব। তারপর হপতা এবাং পুত্রমক বযা টা 
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উপিার হদময় চমল যাব। আিা, এই দুজন আরাম কমর ঘুমাক । ফিমলটার ফচিারা খুব 
মায়াকাড়া। কী নাম ফিমলটার? আচ্ছা, নামটা সকামল জানমলও িমব। এখন ভামলা ঘুম 
পামচ্ছ। সামানয দুহশ্চোও িমচ্ছ বাদলমদর বাহড় ফথমক ফমাোজ্জল এবাং জহিরুলমক 
হনময় আসা িয়হন। এরা এতেমণ কী কাণ্ড করমি ফক জামন। মমনর আনমন্দ িাদ ফথমক 
লাহেময় না পড়মলই িয়।  
    হিহপাংবযা টা আসমলই ঘুমম আমার ফচাখ জহড়ময় আসমি। ! 
    ‘ভাইজান ও ভাইজান!’ 
    ‘কী?’ 
    ‘আমার ফিমল আেমনর এই হজহনসটা একটু িাত হদয়া িুইয়া ফদখমত চায়।’  
    ‘উহু, ময়লা িমব। িাত ফযন না ফদয়।’  
    ‘ফজ্ব আচ্ছা।’  
    ‘ফিমলর নাম কী?’  
    ‘সুলায়মান।’  
    ‘ফিমলর মা ফকাথায়?’  
    ‘ফসইটা ভাইজান এক হবরাট হিসু্টহর।’  
    ‘থাক বাদ হদন, হবরাট হিসু্টহর ফশানার ইচ্ছা ফনই, ঘুম পামচ্ছ।’  
    ‘ভাইজান!’ 
    ‘হু।’ 
    ‘হজহনসটার হভতমর হক দুইজন ফশায়া যায়?’  
    ‘তা যায়। বড় কমর বানামনা।’  
    ‘বাহলশ আমি?’ 
    ‘না, বাহলশ ফনই। বাহলমশর দরকার িয় না।’ 
    ‘যহদ হকিু মমন না ফনন ভাইজান, সুমলমান হজহনসটার হভতমর কী, একটু ফদখমত 
চায়। তার খুব শখ িইমি।’ 
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    আহম ফভতর ফথমক ফবর িময় এলাম। হপতা এবাং পুমত্রর কামি বযা  বুহিময় হদলাম। 
তারা িতভম্ব িময় আমার হদমক তাহকময় আমি। তামদর িতভম্ব দৃহষ্ট ফদমখ আমার 
ফচামখ পাহন আসার উপক্রম িমলা। হিমুমদর ফচামখ পাহন আসমত ফনই- আহম ওমদর 
ফপিমন ফেমল দ্রুত িাটহি। রাস্তার ফশষ মাথায় এমস একবার ফপিমন হেরলাম। হপতা-
পুত্র দুজনই বযাম র ফভতর ঢুমকমি। দুজনই মাথা ফবর কমর তাহকময় আমি আমার 
হদমক। ফক জামন তারা কী ভাবমি। 
 
 
 
 
 

@@  
    ঘুম ফভমেই ফদহখ আমার হবিানার পামশর ফচয়ামর বাদল বমস আমি। আহম চট 
কমর ফচাখ বে কমর ফেললাম। সাতসকামল বাদমলর আমার পামশ বমস থাকার কথা 
না । আজ ২৩ হিমসম্বর। কাল রামত তার হবময় িময়মি। বউ ফেমল ফভারমবলামতই ফস 
আমার কামি চমল আসমব ফকন? ফচাখ বে কমর বযাপারটা একটু হচো করা যাক।  
    আহম থাহক আ ামহস ফলমনর একটা ফমমস। ফমমসর হিকানা বাদল জামন না। শুধু 
বাদল ফকন, আমার পহরহচত ফকউই জামন না। বাদলমক ফসই হিকানা খুোঁমজ ফবর করমত 
িময়মি। ফসটা ফতমন জহটল হকিু না- আম  ফয জময়স টিলাম জসই জময়সর মযায়নজার 
হনতাই কুণু্ড বতথমান ফমমসর হিকানা জামনন। তামক বলা িময়মি আমার হিকানা কাউমক 
ফদমবন না- তার পমরও ভদ্রমলাক হদময়মিন। বাদল হনশ্চয়ই এমন হকিু বমলমি বা 
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কমরমি ফয হিকানা না হদময় ভদ্রমলামকর উপায় হিল না। খুব সম্ভব ফকোঁমদ ফেমলমি। 
বাদল খুব সিমজ কাোঁদমত পামর।  
    একবার ফমমস ঢুমক পড়ার পর আমার ঘমর ফঢাকা অহবহশয খুবই সিজ। আহম 
দরজা এবাং জানালা সব ফখালা ফরমখ ঘুমাই। হিমুমক তা-ই করমত িয়। আমার বাবা 
আমার জমনয ফয-উপমদশনামা হলমখ ফরমখ ফ মিন তার সপ্তম উপমদশ িমচ্ছ-  

“হনদ্রা ও জা রমণর ফয বাধাধরা হনয়ম আমি, ফযমন হদবমস 
জা রণ হনশাকামল হনদ্রা- এসব হনয়ম মাহনয়া চলার ফকামনা 
আবশযকতা নাই । ফকামনারকম বেমন হনমজমক বাোঁহধও না। ফখালা 
মাি বা প্রােমর হনদ্রা হদমত ফচষ্টা কহরমব । ফকামনা প্রমকামষ্ঠ শয়ন 
কহরমল ফসই প্রমকামষ্ঠর দরজা-জানালা সবই খুহলয়া রাহখমব ফযন 
হনদ্রাকামল ফখালা প্রােমরর সহিত ফতামার হনদ্রাকমের ফযা  সাহধত 
িয়।  

হনদ্রাকামল তস্কর বা িাকাত আহসয়া ফতামার মালামাল হনয়া 
পলায়ন কহরমব এই হচো মাথায় রাহখও না, কারণ তস্কর আকষথণ 
কহরবার মমতা হকিু ফতামার কখমনাই থাহকমব না। যহদ থামক তমব 
তািা তস্কর কতৃথক হনয়া যাওয়াই ফেয় ।” 

 
    বাবার উপমদশ আহম অমনকহদন ফথমকই ফমমন চলহি। ফখালা প্রােমর ফশায়া সম্ভব 
িমচ্ছ না— দরজা-জানালা-মখালা ঘমর ঘুমুহচ্ছ। তস্কমরর িামত পমড়হি হতনবার। 
প্রথমবার ফস একটা দাহম হজহনসই হনময় ফ মি- ওয়াকমযান। সহন ফকাপাহনর ওয়াকমযান 
আমামক উপিার হদময়হিল রূপা। রূপার উপিার ফদয়ার পেহত খুব সুন্দর। হ েট-যথামপ 
মুমড় লাল হরবমনর েুল লাহ ময় হবরাট হশল্পকমথ। রূপা হ েট আমার িামত হদময় বলল, 
নাও, ফতামার জেহদমনর উপিার।  
    আহম বললাম, আজ ফতা আমার জেহদন না।  
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    ফস হনমজর মাথার চুমল হবহল কাটমত কাটমত বলল, ফতামার কমব জেহদন ফসটা 
ফতা আহম জাহন না, তুহম আমামক বলমবও না। কামজই আহম ধমর হনলাম আজই 
জেহদন ।  
    ‘ও আচ্ছা।’  
    ‘ও আচ্ছা না, বমলা থযাাংক য়ুয। উপিার ফপমল ধনযবাদ ফদয়া সাধারণ ভদ্রতা। 
মিাপুরুষরা ভদ্রতা কমরন না, তা ফতা না।’  
    ‘ধনযবাদ। কী আমি এর মমধয?’  
    ‘একটা ওয়াকমযান। তুহম ফতা পমথ-পমথই ঘুমর ফবড়াও । মামি মামি এটা কামন 
হদময় ঘুরমব। আমার পিমন্দর ফতমরাটা  ান আহম ফরকিথ কমর হদময়হি।’  
    ‘আবারও ধনযবাদ।’  
    আহম খুব যত্ন কমর ফটহবমলর মািামাহি জায় ায় রূপার উপিার সাহজময় রাখলাম। 
সাহজময় রাখা পযথেই। বযাটাহরর অভামব  ান ফশানা ফ ল না। রূপা মূল যন্ত্র হদময়মি, 
বযাটাহর ফদয়হন। আমারও ফকনা িয়হন। মামি মামি যন্ত্রটা শুধুশুধু কামন হদময় বমস 
থাকতাম। কামনর েুমটা বে থাকার জনযই ফবাধিয় ফশাোঁমশাোঁ শব্দ িমতা। ফসই শব্দও 
কম ইন্টামরহস্টাং হিল না। যা-ই ফিাক, একরামত ফচার (বাবার ভাষায়- তস্কর) এমস 
আমামক বযাটাহর ফকনার যন্ত্রণা ফথমক বাোঁচাল।  
    হিতীয় দোয় তির এমস আমার সযামন্ডলমজাড়া হনময় ফ ল। হিমুর সযামন্ডল থাকার 
কথা না- খাহলপাময় িাোঁটািাহট করার কথা। তার পরও একমজাড়া চামড়ার সযামন্ডল 
হকমনহিলাম। দাম হনময়হিল দুমশা ফতহত্রশ টাকা। সাতহদমনর মাথায় সযামন্ডল চমল ফ ল 
।  
    তৃতীয় দোয় ফচামরর িামত আমার হবিানার চাদর এবাং বাহলশ চমল ফ ল। আমার 
ঘুমে অবস্থায় ফচার কী কমর হবিানার চাদর এবাং বাহলশ হনময় ফ ল ফসই রিমসযর 
সমাধান এখনও িয়হন ।  
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    ফচার-হবষয়ক সমসযা হনময় এখন মাথা ঘামাবার হকিু ফনই- আমার সামমন জহটল 
সমসযা বমস আমি– বাদল। আহম চট কমর হিতীয়বার তামক ফদমখ হনলাম । তার 
ফচামখমুমখ িতভম্ব ভাব। রামত একমোোঁটাও ঘুমায়হন তাও ফবািা যামচ্ছ। ফচামখর হনমচ 
এক রামতই কাহল পমড় ফ মি। আনন্দময়হনহশ-জা রমণ ফচামখর হনমচ কাহল পমড় না। 
কামজই  তরাতটা তার কামি হিল দুিঃস্বমের মমতা। তা িমল হক তার হবময় িয়হন?  
    আহম ফচাখ বে ফরমখই বললাম, বাদল, ফতার হবময়টা হক ফকামনা কারমণ ফভমে 
ফ মি?  
    বাদল বলল, হু। 
    ‘চা খাহব?’  
    ‘হু।’  
    ‘হনমচ চমল যা। রাস্তা পার িমলই ফদখহব ফতালা উনুমন বাচা এক ফিমল চা বানামচ্ছ। 
ওর নাম মহেজ। মহেজমক বমল আয়, দুকাপ চা পািামত।’  
    ‘আমার হবময়টা ফয ফভমে যামব ফসটা হক তুহম আম  ফথমকই জানমত?’  
    ‘আম  ফথমক জানব কীভামব? আহম হক পীর-েহকর নাহক?’  
    ‘আমার মমন িয় তুহম জানমত। জানমত বমলই বরযাত্রী হিমসমব তুহম হবময়মত 
যাওহন।’  
    ‘বরযাত্রী হিমসমব যাইহন, কারণ আমামক েুপা হনমষধ কমর হদময়হিমলন।’  
    ‘ফতামামক ফতা আহম হকিু বহলহন- তা িমল তুহম বুিমল কী কমর ফয আমার হবময় 
িয়হন।’  
    ‘ফতার ফচিারা ফদমখ বুমিহি। মানুমষর সমগ্র অতীত তার ফচিারায় ফলখা থামক। 
যারা ফসই ফলখা পড়মত পামর তারা মানুষমক ফদমখই হুড়হুড় কমর অতীত বমল হদমত 
পামর।’  
    ‘তুহম পার?’  
    ‘ফবহশ পাহর না- সামানয পাহর। যা, চার কথা বমল আয় ।’  



suvom 

 
 

755 

    বাদল উমি দাোঁড়াল। বাদমলর ফচিারা খুব সুন্দর। আজ এই সকামলর আমলামত 
তামক আরও সুন্দর লা মি। হক্রম কালামরর এই শাটথটা তামক খুব মাহনময়মি। যহদ 
হবময়টা িমতা তা িমল ফভারমবলায় বাদলমক ফদমখ আোঁহখ ফমময়টার মন ভামলা িময় ফযত। 
যতই ফমময়টা বাদমলর কািাকাহি ফযত ততই ফস বাদলমক পিন্দ করত। আমার েুপা 
এবাং েুপুর চহরমত্রর ভামলা যা আমি তাোঁর সবই আমি বাদমলর মমধয। েুপা এবাং েুপুর 
অেকার হদমকর হকিুই বাদল পায়হন। বাদমলর জমনয আমার মনটা খারাপ িময় ফ ল। 
যহদও হিমুর মন-খারাপ িমত ফনই। বাবার উপমদশনামার তৃতীয় উপমদশ িমচ্ছ- 

“জ মতর কমথকাণ্ড চেু ফমহলয়া ফদহখয়া যাইমব। 
ফকামনাক্রমমই হবচহলত িইমব না। আনমন্দ হবচহলত িইমব না, দুিঃমখও 
হবচহলত িইমব না। সুখ দুিঃখ এইসব হনতােই তুচ্ছ মায়া। তুচ্ছ মায়ায় 
আবে থাহকমল জ মতর প্রধান মায়ার স্বরূপ বুহিমত পারমব না।”  

    মুশহকল িমচ্ছ, জ মতর প্রধান মায়ার স্বরূপ ফবািার জমনয ফকামনারকম বযস্ততা 
এখনও চতহর িয়হন। আমার আমশপামশর েুদ্র েুদ্র মায়া আমামক বড়ই হবচহলত কমর।  
    মহেজ আমার জনয ফয-চা বানায় তার নাম- ইসহপসাল, িাবলপাহত্ত। এই চাময়র 
হবমশষত্ব িমচ্ছ ঘন হলকার, প্রচুর দুধ, প্রচুর হচহন। ইসহপসাল চা কামপ কমর আমস না-
প্রমাণ সাইমজর গ্লাসভরহত িময় আমস। এক গ্লাস ইসহপসাল িাবলপাহত্ত ফখমল সকামলর 
নাশতা ফখমত িয় না।  
    বাদল চাময়র গ্লামস চুমুক হদমচ্ছ। তার মুখ থমথম করমি। আহম বললাম, হস ামরট 
খাহব?  
    ‘না, হস ামরট ফতা খাই না।’ 
    ‘চা ফখমত ফখমতই ঘটনা কী বল।’ 
    ‘ঘটনা বমল কী িমব?’ 
    ‘তা িমল ফভাররামত এমসহিস ফকন? 
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    বাদল চুপ কমর রইল। আহম বললাম, হকিু বলমত ইমচ্ছ না করমল বলমত িমব 
না। চা ফখময় চমল যা । 
    ‘ফদহখ একটা হস ামরট দাও, খাই।’ 
    আহম হস ামরট হদলাম। বাদল হস ামরট ধহরময়  ম্ভীর মুমখ প্রমেশনালমদর মমতা 
টানমি। নামক-মুমখ ফভাোঁসমভাোঁস কমর ফধাোঁয়া িাড়মি। 
    ‘হিমুদা!’ 
    ‘বল।’ 
    ‘বলার মমতা ফকামনা ঘটনা না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যামচ্ছ। আমরা ফতা সবাই 
ফ লাম- পমনমরাটা  াহড়, দুমটা মাইমক্রাবামস প্রায় একমশাজন বরযাত্রী। আম  ফথমক 
কথা িময় আমি রাত আটটায় কাহজ চমল আসমব। হবময় পড়ামনা িমব। কাহবমনর 
অযামাউন্ট হনময় ফযন িামমলা না িয় ফসজমনয সব আম  ফথমকই হিকিাক করা। পাচ 
লে এক টাকা কাহবন । 
    কাহজ চমল এল আটটার আম ই । উহকলবাবা কবুল পহড়ময় ফমময়র সই হনমত 
যামব-মমময়র বাবা বলমলন, একটু সবুর করুন। নয়টা ফবমজ ফ ল। ফমময়পেরা িিাৎ 
বলল, আপনামদরও খাওয়া িময় িময় যাক। দুই-হতন বযামচ খাওয়া িমব, সময় লা মব। 
তখন বাবা বলমলন, হবময় ফিাক, তারপর খাওয়া। হবময়র আম  হকমসর খাওয়া! ফমময়র 
মামা বলমলন, একটু সমসযা আমি। সামানয ফদহর িমব। 
    কী বযাপার তারা হকিুমতই বলমত চায় না। অমনক চাপাচাহপর পর যা জানা ফ ল 
তা িমলা- ফমময়র নাহক সকালমবলায় তার মা’র সমে খুব ি ড়া িময়মি। ফমময় রা  
কমর তার ফকামনা-এক বেুর বাহড়মত চমল ফ মি। ফসখান ফথমক ফটহলমোন কমরহিল, 
বমলমি চমল আসমব। ফকাথায় আমি তা ফকউ জামন না বমল তামক আনার জমনযও 
ফকউ ফযমত পারমি না। 
    বাবা রা  কমর বলমলন, ফমময় হক তার ফপ্রহমমকর বাহড়মত হ ময় উমিমি? এই 
কথায় ফমময়র মামা খুব রা  কমর বলমলন, এসব ফনাাংরা কথা কী বলমিন? আমামদর 
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ফমময় ফসরকম না। মা’র সমে ি ড়া িময়মি। ফটহলমোমন কথা িময়মি। চমল আসমব, 
একটু অমপো করুন। 
    আমরা রাত সামড় এ ামরাটা পযথে অমপো করলাম। বাসায় এমসও হবরাট লজ্জায় 
পড়লাম। বাবা বাসায় বযান্ডপাহটথর বযবস্থা কমর হ ময়হিমলন। বর-কমন আসমব, বযান্ড 
বাজা শুরু িমব। আমামদর ফেরত আসমত ফদমখ বযান্ড বাজা শুরু িমলা। উদ্দাম বাজনা 
। পাড়ার ফলাক ফভমে পড়ল। লজ্জায় আমার ইচ্ছা করহিল...” 
    ‘কী ইচ্ছা করহিল?’ 
    বাদল চুপ কমর ফ ল। ফস আমার হদক ফথমক মুখ হেহরময় অনযহদমক তাহকময় 
আমি। মমন িয় ফচামখর পাহন সামলামচ্ছ। আহম বললাম, তুই আমার কামি এমসহিস 
ফকন? 
    ‘এমহন এমসহি। মনটা ভামলা করার জমনয এমসহি।’ 
    ‘মন ভামলা িময়মি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘তা িমল চল আমার সমে, িাোঁটািাহট করহব। িাোঁটািাহট করমল মন ভামলা িয়।’ 
    ‘ফক বমলমি?’ 
    ‘আহম বলহি।’ 
    বাদল উমি দাোঁহড়ময় বলল, চমলা । 
    ‘হচহড়য়াখানায় যাহব?’ 
    ‘হচহড়য়াখানায় যাব ফকন?’ 
    ‘জীবজন্তু ফদখমল মন দ্রুত ভামলা িয়। চল বাোঁদমরর খাোঁচার সামমন দাহড়ময় হকিুেণ 
ওমদর লাোলাহে িাোঁপািাহপ ফদমখ আহস। তারপর চল িাহতর হপমি চহড়। পারমিি দশ 
টাকা হনময় ওরা িাহতর হপমি চড়ায়। ফতার কামি টাকা আমি ফতা?’ 
    ‘আমি। আমরা হমরপুর পযথে হক ফিোঁমট যাব?’ 
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    ‘অবশযই! ভামলা কথা— ফতার “িমত পারত শ্বশুরবাহড়” ফটহলমোন নাম্বার হক ফতার 
কামি আমি? ফটহলমোন কমর ফদখতাম আোঁহখ বাসায় হেমরমি হক না। একটা ফমময় রা  
কমর বাহড় ফিমড় চমল ফ মি- ফস হেমরমি না ফসটা জানা আমামদর দাহয়ত্ব না? আমি 
ফটহলমোন নাম্বার? 
    ‘হু।’ 
    ‘তুই ওমদর ফটহলমোন নাম্বার পমকমট হনময় ঘুরহিস ফকন?’ 
    ‘পমকমট কমর ঘুরহি না- ফতামার এখামন আসা যখন হিক কমরহি তখন মমন িময়মি 
তুহম ওমদর ফটহলমোন নাম্বার চাইমত পার, তাই মমন কমর হনময় এমসহি।’ 
    ‘ভামলা কমরহিস।’ 
    ‘তুহম হক সহতয হমরপুর পযথে ফিোঁমট যামব?’ 
    ‘হু। ঘণ্টা দুএক লা মব- এটা ফকামনা বযাপারই না।’ 
    আহম িলুদ পাঞ্জাহব  াময় হদলাম। মমন িমচ্ছ আজমকর হদনহট িমব আমার জমনয 
কমথবযস্ত একহট হদন । 
    পমথ ফনমমই শুহন ফকাহকল িাকমি। তার মামন কী? শীতকামল ফকাহকল িাকমি 
ফকন? 
    ‘বাদল।’ 
    ‘হু।’ 
    ‘ফকাহকল িাকমি শুনহিস।’ 
    ‘হু।’ 
    ‘ফব্রইন-হিমেক্ট ফকাহকল— অসমময় িাকািাহক করমি।’ 
    ‘হু।’ 
    ‘তুই হক হিক কমরহিস হুর ফবহশ হকিু বলহব না?’ 
    ‘কথা বলমত ইচ্ছা করমি না।’ 
    ‘ফকাহকল সপমকথ একটা তথয শুনহব?’ 
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    ‘বমলা।’ 
    ‘ফকাহকমলর  লা হকন্তু এহমমত খুব ককথশ। ফস মধুর  লায় তার সেীমক িামক 
ফমহটাং হসজমন। তখনই ফকাহকল-কণ্ঠ শুমন আমরা মুগ্ধ িই।’ 
    ‘ভামলা।’ 
    ‘ফতার হক এমকবামরই কথা বলমত ইচ্ছা করমি না?’ 
    ‘না।’ 
    ‘পমথ িাোঁটার হনয়ম জাহনস?’ 
    ‘িাোঁটার আবার হনয়ম কী, িাোঁটমলই িমলা।’ 
    ‘সবহকিুর ফযমন হনয়ম আমি- িাোঁটারও হনয়ম আমি। িাোঁটমত িয় একা একা। বল 
ফতা ফকন?’ 
    ‘জাহন না।’ 
    দুজন বা তারমচময় ফবহশ মানুমষর সমে িাোঁটমল কথা বলমত িয়। কথা বলা মামনই 
িাোঁটার প্রথম শতথ ভে করা। িাোঁটার প্রথম শতথ িমচ্ছ- হনিঃশমব্দ িাোঁটা। 
    ‘হু।’  
    ‘হাাঁিার টির্ীে শর্ৃ হয়ি হাাঁিার সমে চারটদয়ক কী হয়ি জদো, টকন্তু গভীরভায়ব 
ফদখার ফচষ্টা না করা । ইাংমরহজমত ‘Glance’— চট কমর তাকামনা, ‘Look’ না।’ 
    ‘হু।’ 
    িাোঁটার তৃতীয় শতথ িমচ্ছ পমথ ফকাথাও থামা চলমব না। কামজই তুই চট কমর 
দাোঁহড়ময় পড়হব না।’ 
    ‘আচ্ছা ।’ 
    ‘ফপিনহদমক তাকামনা চলমব না।’ 
    ‘আচ্ছা।’ 
    ‘ফতার হক এমকবামরই কথা বলমত ইমচ্ছ করমি না?’ 
    বাদল জবাব হদল না। আহম বললাম, বাদল, তুই িাোঁটার চতুথথ শতথ ভে করহিস । 
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    ‘চতুথথ শতথটা কী?’ 
    ‘তুই মাহটর হদমক তাহকময় িাোঁটহিস। িাোঁটার সময় মাহটর হদমক তাহকময় িাোঁটা চলমব 
না। 
    ‘ও আচ্ছা ।’ 
    ‘ফতার িাোঁটমত কষ্ট িমল হরকশা হনময় হনই।’ 
    ‘কষ্ট িমচ্ছ না ।’ 
    ‘আচ্ছা, তুই একটা প্রমশ্নর জবাব ফদ। খুব সিজ প্রশ্ন। হরকশাওয়ালামদর হরকশায় 
পযামিল চাপামত িয় । এই কাজটা করার জমনয তামদর সবমচ ভামলা ফপাশাক িমচ্ছ 
েুলপযান্ট হকাংবা পায়জামা । পুরামনা কাপমড়র ফদাকামন সস্তায় েুলপযান্ট পাওয়া যায়। 
হরকশাওয়ালারা হকন্তু ফকউই েুলপযান্ট বা পায়জামা পমর না। তারা সবসময় পমর লুহে 
। এখন বল, ফকন? খুব সিজ ধাধা।’ 
    ‘জাহন না ফকন । ধাোঁধা হনময় ভাবমত ইচ্ছা করমি না।’ 
    ‘কী হনময় ভাবমত ইচ্ছা করমি?’ 
    ‘ফকামনাহকিু হনময়ই ভাবমত ইচ্ছা করমি না।’ 
    ‘ফচামখর কতকগুহল প্রহতশব্দ বল ফতা! প্রথমটা আহম বমল হদহচ্ছ- আোঁহখ ।’ 
    ‘বললাম ফতা হিমুদা, ধাোঁধার ফখলা ফখলমত ইচ্ছা করমি না।’ 
    আিা আয়-না একটু ফখহল! বল ফদহখ ফচাখ, আোঁহখ...তারপর?’ 
    ‘জচাে, আাঁটে, নেন, জনে, অটক্ষ, জলাচন…’ 
    ‘গুি, ভামলাই ফতা বমলহিস!’ 
    ‘হিমুদা, হখমদ ফলম  ফ মি।’ 
    ‘হখমদ বযাপারটা ফকমন ইন্টমরহস্টাং ফদমখহিস- ফতার যত িামমলা, যত সমসযাই 
থাকুক, হখমদর সমসযা সবসময় সবমচময় বড় সমসযা।’ 
    ‘হেলসহে করমব না। হেলসহে ভামলা লাগয়ি না।’ 
    ‘হখমদর বেন ফথমক মুহক্ত পাওয়ার উপায় জাটনস।’ 
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    ‘না।’ 
    ‘খুব সিজ উপায়। বািাতু্তর ঘণ্টা হকচু্ছ না-মখময় থাকা- পাহন পযথে না। বািাতু্তর 
ঘণ্টার পর এক চামুচ বা দুচামুচ পাহন খাওয়া ফযমত পামর। বািাতু্তর ঘণ্টা পার করার 
পর ফদখহব হখমদমবাধ ফনই- শরীমর েুরেুমর ভাব। মাথার ফভতরটা অসম্ভব োোঁকা। 
মামি মামি িনিন কমর আপনা-আপহন বাজনা ফবমজ ওমি । আমলার হদমক তাকামল 
নানান রে ফদখা যায়- হতনমকাণা কামচর ফভতর হদময় তাকামল ফযমন রে ফদখা যায় 
ফতমন রে।’ 
    ‘তুহম ফদমখি?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘কতহদন না-মখময় হিমল?’ 
    ‘বািাতু্তর ঘণ্টা থাকার কথা, বািাতু্তর ঘণ্টা হিলাম।’ 
    ‘বািাতু্তর ঘণ্টা থাকার কথা ফতামামক ফক বলল?’ 
    ‘বাবা বমলহিমলন। আমার গুরু িমচ্ছন আমার হপতা। মিাপুরুষ বানাবার কাহর র। 
ফতার হক হখমদ ফবহশ ফলম মি?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘কী ফখমত ইমচ্ছ করমি?’ 
    ‘যা ফখমত ইমচ্ছ করমি তা-ই খাওয়ামব?’ 
    ‘আহম হক মযাহজহশয়ান নাহক, তুই যা ফখমত চাইহব– মন্ত্র পমড় তা-ই এমন ফদব?’ 
    ‘তুহম মযাহজহশয়ান ফতা বমটই- অমনক বড় মযাহজহশয়ান। অনযরা ফকউ জামন না, 
আহম জাহন । আমার বাহস ফপালাও ফখমত ইমচ্ছ করমি।’ 
    ‘বাহস ফপালাও মামন?’ 
    ‘ তরামত রান্না করা িময়মি। ফবোঁমচ ফ মি, হেমজ ফরমখ ফদয়া িময়মি। ফসই বাহস 
ফপালাওময়র সমে  রম- রম হিমভাজা ।’ 
    ‘খুব উপামদয় খাবার?’ 
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    ‘উপামদয় হক না জাহন না। একবার ফখময়হিলাম, ফসই স্বাদ মুমখ ফলম  আমি। মামি 
মামি আমার এই খাবারটা ফখমত ইচ্ছা কমর। বাহস ফপালাও ফতা আর চাইমলই পাওয়া 
যায় না। তমব তুহম চাইমল পামব।’ 
    ‘আহম চাইমল পাব ফকন?’ 
    ‘কারণ তুহম িচ্ছ মিাপুরুষ।’ 
    মিাপুরুষরা বুহি চাইমলই বাহস ফপালাও পায়?’ 
    বাদল জবাব হদল না। আহম বললাম, আয় লাক িাই করমত করমত যাই । 
ফরহসমিনহশয়াল এহরয়ার ফভতর ঢুমক যাই। সব বাহড়র সামমন দাোঁড়াব। কহলাংমবল 
হটপব- বাহড়র মাহলক ফবর িমল বলব, আমরা একটা সামভথ করহি। সকালমবলা ফকান 
বাহড়মত হক নাশতা িয় তার সামভথ। ইনকাম গ্রুপ এবাং নাশতার ফপ্রাোইল। 
    ‘কী ফয তুহম বল!’ 
    ‘আমর আয় ফদহখ !’ 
    ‘তুহম হক সহতয হসহরয়াস।’ 
    ‘অবশযই হসহরয়াস। তমব সামভথর কথা বমল শুধুিামত উপহস্থত িওয়া চলমব না। 
কা জ লা মব, বলপময়ন্ট লা মব। ‘তুই বলপময়ন্ট আর কা জ হকমন ফদ।’ 
    ‘আমার ভয়-ভয় লা মি হিমুদা।’ 
    ‘ভময়র হকিু ফনই, আয় ফতা!’ 
    প্রথম ফয-বাহড়র সামমন আমরা দাোঁড়ালাম ফসই বাহড়র নাম উত্তরায়ণ। ফবশ 
জমকামলা বাহড়। ফ মট দামরায়ান আমি। ফ মটর োোঁক হদময় বাহড়র মাহলমকর দুমটা 
 াহড় ফদখা যামচ্ছ। একটা  াহড় মমন িয় হকিুহদমনর মমধয ফকনা িময়মি। িকিক 
করমি। 
    আহম বললাম, আমরা স্টযাহটসহটকযাল বুযমরা ফথমক এমসহি। বাহড়র মাহলমকর সমে 
কথা বলা দরকার । 
    ‘আপনার নাম?’ 
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    ‘হিমু।’ 
    ‘কািথ ফদন।’ 
    ‘আমার সমে কািথ ফনই। আমরা ফিাট কমথচারী, আমামদর সমে ফতা কািথ থামক 
না। আপহন ফভতমর হ ময় খবর হদন। বলমবন োহটসহটকযাল বুযমরা।’ 
    দামরায়ান ফভতমর চমল ফ ল। বাদল বলল, ভয়-ভয় লা মি হিমুদা। ফশমষ িয়মতা 
পুহলমশ হদময় ফদমব। মারমধার করমব।’ 
    ‘ভময়র হকিু ফনই।’ 
    ‘ফতামার খাহল পা। খাহল পা ফদমখই সমন্দি করমব।’ 
    মানুষ চট কমর পাময়র হদমক তাকায় না। তাকায় মুমখর হদমক। তা িাড়া আমামদর 
ফভতমর হনময় বসামব। তখন খাহলপাময় বসমল ভাবমব সযামন্ডল বাইমর খুমল এমসহি।’ 
    ‘ফতামার মারাত্মক বুহে হিমুদা।’ 
    ‘ফতার মন-সযাতমসোঁমত ভাবটা হক এখন দূর িময়মি?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘একটা উমত্তজনার মমধয ফতামক ফেমল হদময়হি যামত আোঁহখ ফমময়হটর হচো ফথমক 
আপাতত মুহক্ত পাস।’ 
    দামরায়ান এমস বলল, যান, হভতমর যাইমত বলমি। 
    আমরা রওনা িলাম। বাদল ভামলা ভয় ফপময়মি। তার ফচামখমুমখ ঘাম। তমব ফস 
আোঁহখর িাত ফথমক এখন মুক্ত। 
    আমমদর বসামলা ড্রহয়াংরুমমর পামশ ফিাট একটা ঘমর। এটা ফবাধিয় গুরুত্বিীন 
মানুষমদর বসার জমনয ঘর। ফদশ ফথমক ফলাক আসমব- এখামন বসমব। হবল হনমত 
আসমব, বসমব এই খুপহরমত। 
    এক ভদ্রয়লাক গম্ভীরমুয়ে ঢুকয়লন। বেস্ক জলাক। সকালয়বলাে হঠাৎ-যন্ত্রণাে টর্টন 
টবরক্ত। টবরটক্ত চাপার জচো করয়িন, পারয়িন না।  
    ‘আপনামদর বযাপারটা কী?’  



suvom 

 
 

764 

    আটম উয়ঠ দাাঁটড়য়ে অর্যন্ত টবনয়ের সয়ি বললাম, সযার, আমরা ঢাকা ইউহনভাহসথহটর 
ফসাহসওলহজ হিপাটথমমন্ট ফথমক একটা সমীো চালাহচ্ছ। সমীোটা িমচ্ছ ঢাকা শিমরর 
মানুষমদর ফব্রকোমষ্টর ফপ্রাোইল ।  
    ভদ্রমলাক হবহমত িময় বলমলন, হকমসর ফপ্রাোইল?  
    ‘ফকান পহরবামর কী ধরমনর নাশতা খাওয়া িয় এর উপর একটা ফজনামরল স্টাহি 
। আজ আপনামদর বাসায় কী নাশতা িময়মি, আপহন কী ফখময়মিন?’  
    ‘সকামল ফতা আহম নাশতাই খাই না। একটা ফটাষ্ট খাই আর এক কাপ কহে খাই 
।’  
    আহম  ম্ভীর মুমখ কা মজ হলখলাম— ফটাষ্ট, কহে ।  
    ‘কহে হক েযাক কহে?’  
    ‘না, েযাক কহে না, দুধ-কহে।’  
    ‘বাহড়মত হনশ্চয়ই অনয সবার জমনয ফকামনা-একটা নাশতা চতহর িময়মি, ফসটা কী?’  
    ‘দাোঁড়ান, আমার ভাহগ্নমক পািাই। ও বলমত পারমব। এই জাতীয় স্টাহির কথা প্রথম 
শুনলাম। ফযসব স্টাহি িবার ফসসব িমচ্ছ না— নাশতা হনময়  মবষণা!’  
    ভদ্রমলাক চমল ফ মলন এবাং প্রায় সমে সমে ফয-মমময়হট ঢুকল ফস মীরা।  ভীর 
রামত তার সমে আমার ফদখা িময়হিল। কুহড়ময় পাওয়া মাহনবযা  এই ফমময়হটর িামতই 
হদময়হি। তমব এমন জমকামলা বাহড়মত নয়। ফমময়হট আমামক হচনমত পারল না। ফসও 
ভদ্রমলামকর মমতাই হবরক্তমুমখ বলল, আজ এ-বাহড়মত ফকামনা নাশতা িয়হন।  তরামত 
বাহড়মত একটা উৎসব হিল। বড়মামার পিাশতম জেহদন। ফসই উপলমে ফপালাও 
রান্না িময়মি। অমনক ফপালাও ফবোঁমচ ফ মি। িীপ হেমজ রাখা হিল। সকামল ফস-মপালাও 
 রম কমর ফদয়া িময়মি।  
    আহম সিজ  লায় বললাম, আমরা দুজন হক ফসই বাহস ফপালাও ফখময় ফদখমত 
পাহর? ফপালাওময়র সমে হিমভাজা ।  
    বাদল ফচাখমুখ শুকমনা কমর ফেলল। মীরা তাকাল তীক্ষ্ণদৃহষ্টমত।  
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    আহম বললাম, তারপর মীরা, তুহম ভামলা আি?  
    মীরা এখনও তাহকময় আমি।  
    ‘আমামক হচনমত পারি ফতা? ঐ ফয ফতামামক টাকা হদময় এলাম সাোঁইহত্রশ িাজার 
নয়মশা একুশ টাকা?’  
    মীরা পুমরা িকচহকময় ফ মি। ফমময়রা িতচহকত অবস্থা ফথমক চট কমর উমি আসমত 
পামর। মীরা পারমি না। ফমময়হট মমন িয় সিজ-সরল জীবমন বাস কমর। বাইমরর 
পৃহথবীর সমে ফতমন ফযা  ফনই তার জীবমন িকচহকময় যাবার ঘটনা ফতমন ঘমটহন। 
    ‘মীরা, আমামক হচনমত পারি ফতা?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘ফভহর গুি! আমামদর নাশতা হদময় দাও। ফখময় চমল যাই । স্টযাহটসহটকযাল িাটা 
সাংগ্রমির জনয ঘুমর ফবড়াহচ্ছ এসব ধাপ্পাবাহজ। আমরা আসমল নাশতা ফখমত এমসহি।’ 
    ‘ও আচ্ছা ।’ 
    আসল কথা বলমত ভুমল ফ হি, নাশতা একজমনর জমনয আনমব, শুধু বাদমলর 
জমনয । আহম একমবলা খাই । বাদমলর সমে ফতামার পহরচয় কহরময় ফদয়া িয়হন। এ 
িমচ্ছ আমার েুপামতা ভাই। হপএইচ.হি. করার জমনয ফকাথায় ফযন হ ময়মি। জায় াটা 
ফকাথায় ফর বাদল?’ 
    বাদল মাথা হনচু কমর হিল। ফস মাথা হনচু কমর েীণস্বমর বলল, কানািা। 
    অপহরহচত মানুমষর সামমন বাদল এমকবামরই সিজ িমত পামর না। ফমময়মদর 
সামমন ফতা নয়ই। হবমশষ কমর ফমময় যহদ সুন্দরী িয় তা িমল বাদমলর হজিবা জহড়ময় 
যায়। ফতাতলাহম শুরু িয়। রামত মীরা ফমময়টামক যত সুন্দর ফদখাহচ্ছল হদমন তারমচময়ও 
ফবহশ সুন্দর লা মি। 
    ফভতর ফথমক ভাহর  লায় ফক ফযন িাকল— মীরা মীরা! 
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    মমন িয় শুরুমত ফয-ভদ্রমলাক এমসহিমলন হতহনই িাকমিন । সকামল কী নাশতা 
িয় তার তাহলকা হদমত মীরার এত ফদহর িবার কথা না। মীরা বলল, আপনারা বসুন। 
আহম আসহি। 
    বাদল মাথা তুলল। তার কানটান লাল িময় আমি। হবময় না িময় ভামলাই িময়মি, 
হবময় িমল বাদল ফতা মমন িয় সারােণ কান লাল কমর বমস থাকত। পামথামনন্ট ফতাতলা 
িময় ফযত। ফকমন আহিসমর বাদল? হজমজ্ঞস করমল উত্তর হদত- ভা ভা ভা ল ।  
    ‘হিমুদা।’  
    ‘হু।’  
    ‘এই ফমময়টামক তুহম ফচন?’  
    ‘হু।’  
    ‘আশ্চযথ ফতা!’  
    ‘আশ্চমযথর কী আমি! সুন্দরী ফমময়র সমে আমার পহরচয় থাকমত পামর না?’  
    ‘ফসইজমনয আশ্চযথ বলহি না। অনয কারমণ আশ্চযথ বলহি।’  
    ‘কী কারণ?’  
    ‘বাহস ফপালাও ফখমত ফচময়হি- তুহম এই বাহড়মত হনময় এমল। এই বাহড়মত আজই 
বাহস ফপালাও নাশতা।’  
    ‘এমক বমল কাকতালীয় ফযা ামযা ।’  
    ‘কাকতালীয় না- এর নাম হিমুতালীয়। ফতামার ফয আধযাহত্মক েমতা আমি তা 
আহম ফ াড়া ফথমকই জাহন- তমব েমতাটা ফয এত প্রবল তা জানতাম না।’  
    ‘আহমও জানতাম না।’ 
    ‘হিমুদা!’ 
    ‘হু?’  
    ‘তুহম কাউমক ফদমখ তাোঁর ভহবষযৎ বলমত পার?’ 
    ‘আমার হনমজর ভহবষযৎ বলমত পাহর-অমনযরটা পাহর না ।’  
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    ‘ফতামার ভহবষযৎ কী?’ 
    ‘বলা যামব না।’ 
    ‘হিমুদা।’ 
    ‘হু?’ 
    ‘তুহম হক জানমত এ-বাহড়মত আজ নাশতা িমচ্ছ বাহস ফপালাও?’ 
    ‘জানতাম না ।’ 
    মীরা ঢুমকমি। তার িামত ফি। ফি ভরহত খাবার। মীরার ফপিমন একটা কামজর 
ফমময়তার িামতও ফি। শুধু ফয বাহস ফপালাও এমসমি তা না, পমরাটা এমসমি, ফ াশত 
এমসমি। ফিাট ফিাট গ্লামস কমলার রস । মীরা বলল, আপনারা চা খামবন, না কহে 
খামবন? 
    আহম বাদলমক বললাম, কী খাহব বল । 
    বাদল বলল, ক ক কহে । 
    বাদলমক ফতাতলাহমমত ধমর ফেমলমি। 
    মীরা আমার সামমন বসল। তার বসার ভহে বমল হদমচ্ছ ফস হনমজমক চতহর কমর 
এমসমি। কী কী বলমব সব হিক করা। নাশতা হনময় ফঢাকার আম  ফস হনশ্চয়ই মমনমমন 
হরিামসথল হদময়ও এমসমি। মীরা বলল, আপনার নাম হিমু? উহন হিমুদা বমল 
িাকহিমলন। 
    ‘আমার নাম হিমু।’ 
    ‘ঐ রামত আপনামক ধনযবাদ ফদয়া িয়হন। আসমল আহম আর বাবা আমরা দুজমনই 
ফভমবহিলাম টাকাটা কখমনা পাওয়া যামব না । বাবা অহবহশয বারবারই বলহিমলন টাকাটা 
ফেরত পাওয়া যামব। তমব এটা হিল হনমজমক সান্ত্বনা ফদয়ার জমনয কথার কথা। আপহন 
যখন সহতয সহতয মাহনবযা  হনময় উপহস্থত িমলন তখন আমরা এতই িতভম্ব িময় 
ফ লাম ফয আপনামক ধনযবাদ হদমত পযথে ভুমল ফ লাম। আপহন ফযমন হুট কমর 
উপহস্থত িমলন ফতমহন হুট কমর চমলও ফ মলন। তখন বাবা খুব চিচচ শুরু করমলন, 
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মানুষটা ফ ল ফকাথায়, মানুষটা ফ ল ফকাথায়? বাবা খুব অল্পমত অহস্থর িময় পমড়ন। 
তখন তার োিমপ্রশারও ফবমড় যায়। হতহন খুবই অহস্থর িময় পড়মলন। আপনামদর খুোঁমজ 
ফবর করার জমনয রাত আড়াইটার সময় ঘর ফথমক ফবর িমলন। 
    ‘বল কী!’ 
    ‘আমার বাবা খুব অহস্থর প্রকৃহতর মানুষ। তার সমে কথা না বলমল বুিমত পারমবন 
না। উহন রাত সামড় হতনটা পযথে আপনামদর খুোঁমজ ফবড়ামলন। আহম একা একা ভময় 
অহস্থর।’ 
    ‘একা, কারণ আমামদর সাংসামর দুজনই মানুষ। আহম আর আমার বাবা। যা-ই 
ফিাক, বাবা বাসায় হেমরই বলমলন, মীরা ফশান, আহম হনহশ্চত টাকা হনময় যারা এমসহিল 
তারা মানুষ না, অনযহকিু।’ 
    ‘আহম বললাম, অনযহকিু মামন?’ 
    ‘বাবা বলমলন, অনযহকিুটা কী আহম হনমজও জাহন না। আমামদর দৃশযমান জ মত 
মানুষ ফযমন বাস কমর, মানুষ িাড়া অনয জীবরাও বাস কমর। তামদর ফকউ এমসহিমলন। 
বাবা এমনভামব বলমলন, ফয, আটম হনমজও প্রায় হবশ্বাস কমর ফেমলহিলাম। ফসই 
কারমণই আপনামক ফদমখ এমন চমমক উমিহিলাম।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘এখন আপনামক একটা অনুমরাধ করহি, আপহন দয়া কমর বাবার সমে ফদখা 
করুন। বাবার মন ফথমক ভ্রাে ধারণা দূর করুন। আজ হক ফযমত পারমবন?’ 
    ‘বুিমত পারহি না। আজ আমামদর অমনক কাজ।’ 
    ‘কী কাজ?’ 
    ‘বাোঁদর ফদখার জমনয হচহড়য়াখানায় ফযমত িমব। িাহতর হপমি চড়মত। এ জাহনথ বাই 
এহলেযান্ট-টাইপ বযাপার। আোঁহখ নামমর একটা ফমময়মক খুোঁমজ ফবর করমত িমব । ওর 
সমে কথা বলমত িমব।’ 
    ‘ফবশ, কাল আসুন।’ 
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    ‘ফদহখ পাহর হক না ।’ 
    ‘আপহন আমার বাবার অবস্থাটা বুিমত পারমিন না। একটা ভুল ধারণা তার মমন 
ঢুমক ফ মি। এটা ফবর করা উহচত।’ 
    আহম িাহসমুমখ বললাম, ফকানটা ভুল ধারণা, ফকানটা শুে ধারণা ফসটা চট কমর 
বলাও হকন্তু মুশহকল। এই পৃহথবীমত সবহকিুই আমপহেক।  
    ‘আপহন হনশ্চয়ই প্রমাণ করার ফচষ্টা করমিন না ফয আপহন মানুষ না, অনযহকিু?’  
    আহম আবারও িাসলাম। আমার ফসই হবখযাত হবভ্রাে-করা িাহস। তমব হবাংশ 
শতাব্দীর ফমময়রা অমনক চালাক, যত হবভ্রাহের িাহসই ফকউ িাসুক ফমময়রা হবভ্রাে িয় 
না। তা িাড়া পহরমবমশর একটা বযাপারও আমি। হবভ্রাে িবার জমনয পহরমবশও লাম । 
আহম যহদ রাত দুটায় িিাৎ কমর মীরামদর বাসায় উপহস্থত িই এবাং এই কথাগুহল বহল 
হকিুেমণর জমনয িমলও ফস হবভ্রাে িমব।  
    এখন িলমমল হদমনর আমলা। আমামদর নাশতা ফদয়া িময়মি। কহে পটভরহত । 
কহের পট ফথমক  রম ফধায়া উড়মি। এই সময় হবভ্রাহে থামক না।  
    বাদল মাথা হনচু কমর বাহস ফপালাও খামচ্ছ। মমন িমচ্ছ বাহস ফপালাও-এর মমতা 
ফবমিশহত খানা ফস এই জীবমন প্রথম খামচ্ছ। 
 
    আমরা হচহড়য়াখানায় ফ লাম। 
    বাোঁদরমদর বাদাম খাওয়ালাম । তামদর লাোলাহে িাোঁপািাোঁহপ ফদখলাম। তারপর 
িাহতর হপমি চড়লাম। দশ টাকা কমর হটহকট। তারপর ফ লাম হশপাহঞ্জ ফদখমত। 
হশপহঞ্জ ফদমখ ফতমন মজা পাওয়া ফ ল না। কারন র্াাঁর অবস্থা বাদমলর মমতা। খুবই 
হবমষথ। আমরা একটা কলা িুমড় হদলাম- ফস হেমরও তাকাল না। বাোঁদরম াত্রীয় প্রাণী 
অথচ কলার প্রহত আগ্রি ফনই- এই প্রথম ফদখলাম। বাদলমক বললাম, চল হজরাে 
ফদহখ । 
    বাদল শুকমনা  লায় বলল, টজরাফ ফদমখ কী িমব! 
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    ‘হজরামের লম্বা  লা ফদমখ যহদ ফতার মনটা ভামলা িয়।’ 
    ‘আমার মন ভামলা িমব না। আহম এখন বাসায় চমল যাব।’ 
    ‘যা, চমল যা । আহম সেযা পযথে থাকব। সেযামবলা সব পশুপাহখ একসমে 
িাকািাহক শুরু কমর- ইন্টামরহস্টাং একটা বযাপার।’ 
    ‘ফকামনা ইন্টামরহস্টাং বযাপামর আহম এখন আর আগ্রি ফবাধ করহি না।’ 
    ‘তা িমল যা, বাহড়মত হ ময় লম্বা ঘুম ফদ।’ 
    ‘তুহম আোঁহখমক ফটহলমোন করমব না?’ 
    ‘করব।’ 
    ‘এখন কমরা। হচহড়য়াখানায় কািথমোন আমি। আমার কামি কািথ আমি। 
    ‘তুই হক ফোন-কািথ সমে হনময় ঘুমর ফবড়াহচ্ছস? এ-পযথে ঐ বাহড়মত ক’বার 
ফটহলমোন কমরহসস?’ 
    ‘দুবার।’ 
    ‘ফতার সমে কথা বমলহন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফতার সমেই কথা বমলহন, আমার সমে হক আর বলমব?’ 
    ‘ফতামার সমে বলমব- কারণ তুহম িচ্ছ হিমু।’ 
    ‘ফটহলমোন কমর কী বলব?’ 
    বাদল চুপ কমর রইল। আহম িাহসমুমখ বললাম, তুই হনশ্চয়ই চাস না- ফকমন আি, 
ভামলা আহি-টাইপ কথা বমল হরহসভার ফরমখ হদ? ফমময়টামক আহম কী বলব ফসটা বমল 
ফদ। 
    ‘ফতামার যা ইচ্ছা তা-ই বমলা।’ 
    ‘আহম হক বলব- আোঁহখ ফশামনা, ম বাজার কাহজ অহেস ফচন? এক কাজ কমরা-
হরকশা কমর কাহজ অহেমস চমল আমসা। আহম বাদলমক হনময় দাোঁহড়ময় আহি। তুহম 
এমল ফতামামদর হবময় হদময় ফদব। ফকামনা সমসযা ফনই।’ 
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    বাদল মাথা হনচু কমর ফেলল। মমন িমচ্ছ ফস খুবই লজ্জা পামচ্ছ। প্রায় হেসহেস 
কমর বলল, তুহম আসমত বলমল আোঁহখ চমল আসমব। 
    ‘ফতার তা-ই ধারণা?’ 
    ‘হাাঁ।’ 
    ‘তুই হকন্তু ভামলাই ফবাকা।’ 
    ‘আহম ফবাকা িই যা-ই িই তুহম িচ্ছ হিমু। তুহম যা বলমব তা-ই িমব।’ 
    ‘আচ্ছা পরীো িময় যাক-আহম আোঁহখমক আমস্ত বহল বলব?’ 
    বাদল প্রায় অেষ্ট স্বমর বলল, বমলা।  
    ফবশ কময়কবার ফটহলমোন করা িমলা। ওপাশ ফথমক ফকউ ফোন ধরমি না। বাদল 
শুকমনামুমখ দাোঁহড়ময় আমি। বাদলমক  ফদমখ খুবই মায়া লা মি। মায়া লা মলও হকচু্ছ 
করার ফনই। পৃহথবীমত ফবোঁমচ থাকমত িমল প্রহত পমদপমদ মায়ামক তুচ্ছ করমত িয়। 
 
 
 
 

@@  
    ফকামনা ভদ্রমলামকর যহদ হবময়র দুবিমরর মাথায় সোনপ্রসবজহনত জহটলতায় 
স্ত্রীহবময়া  িয়, হতহন যহদ আর হবময় না কমরন এবাং বাহক জীবন কাহটময় ফদন সোনমক 
বড় করার জহটল কামজ তখন তার ফভতর নানান সমসযা ফদখা ফদয়। সমসযার মূল 
কারণ অপরাধমবাধ। স্ত্রীর মৃতুযর জমনয হতহন হনমজমক দায়ী কমরন। সোমনর জে না 
িমল স্ত্রী মারা ফযত না। সোমনর জমের জমনয তার ভূহমকা আমি এই তথয তার মাথায় 
ঢুমক যায়। মাতৃিারা সোনমক মাতৃমস্নিবহিত করার জমনযও হতহন হনমজমক দায়ী 
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কমরন। তার হনমজর হনিঃসেতার জমনযও হতহন হনমজমক দায়ী কমরন। হতহন সাংসামর 
ফবোঁমচ থামকন অপরাধীর মমতা। যতই হদন যায় তার আচার, আচরণ, জীবনযাপন পেহত 
ততই অসাংলগ্ন িমত থামক। স্ত্রী জীহবত অবস্থায় তামক যতটা ভামলাবাসমতন, মৃতুযর 
পর তারমচ অমনক ফবহশ ভামলাবাসমত শুরু কমরন। ফসই ভামলাবাসাটা চমল যায় অসুস্থ 
পযথাময়।  
    আশরােুজ্জামান সামিবমক ফদমখ আমার তা-ই মমন িমলা । মীরার বাবার নাম 
আশরােুজ্জামান। একসময় কমলমজ হশেক হিমলন। স্ত্রীর মৃতুযর পর চাকহর ফিমড় 
ফদন। এটাই স্বাভাহবক। অহস্থরতায় আক্রাে একটা মানুষ স্থায়ীভামব হকিু করমত পামর 
না। বাহক জীবমন হতহন অমনকহকিু করার ফচষ্টা কমরমিন- ইনহসউমরন্স ফকাপাহনর 
কাজ, িযামভহলাং এমজহন্সর চাকহর ফথমক ইনমিনহটাং বযবসা, টুকটাক বযবসা সবই করা 
িময়মি। এখন হকিু করমিন না। চপতৃক বাহড় ভাড়া হদময় ফসই টাকায় সাংসার 
চালামচ্ছন। সাংসামর দুহটমাত্র মানুষ থাকায় ফতমন অসুহবধা িমচ্ছ না। ভদ্রমলামকর প্রচুর 
অবসর। এই অবসমরর সবটাই কাটামচ্ছন মৃত মানুমষর সমে ফযা ামযাম র পেহত 
উদ্ভাবমন। ভদ্রমলাক খুব ফরা া। বড় বড় ফচাখ। ফচামখর দৃহষ্টমত ভরসা-িারামনা ভাব। 
বয়স পিামশর কািাকাহি। এই বয়মস মাথায় কাচাপাকা চুল থাকার কথা। তার মাথার 
সব চুলই পাকা । ধবধমব সাদা চুমল ভদ্রমলামকর মমধয ঋহষ-ঋহষ ভাব চমল এমসমি। 
তার  লার স্বর খুব হমহষ্ট। কথা বলার সময় একটু িুোঁমক কামি আমসন। তার িাত খুবই 
সরু। মৃত মানুমষর িামতর মমতা— হববণথ। কথা বলার সময়  াময় িাত ফদয়ার অভযাসও 
তার আমি। হতহন যতবারই  াময় িাত হদময়মিন, আহম ততবারই চমমক উমিহি। 
    ‘আপনার নাম হিমু?’ 
    ‘হজ ।’ 
    ‘মাহনবযা  হনময় রামত আপহন যখন এমসহিমলন তখন আপনার ফচিারা একরকম 
হিল— এখন অনযরকম।’ 
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    আহম বললাম, তাজমিল হদমনর এমকক আমলায় এমকক রকম ফদখা যায়— মানুষ 
ফতা তাজমিমলর ফচময়ও অমনক উন্নত হশল্পকমথ, মানুমষর ফচিারাও বদলামনাার কথা। 
    ‘আমার ধারণা হিল, আপহন মানুষ না।’  
    ‘এখন কী ধারণা, আহম মানুষ?’ 
    আশরাফুজ্জামান সায়হব সরুয়চায়ে র্াটকয়ে রইয়লন। র্াাঁর জচােমুয়ে একধরয়নর 
অস্বহস্ত। মমন িমচ্ছ হতহন আমার বযা বযাপামর এখনও সাংশয়মুক্ত না। আহম িাহসমুমখ 
বললাম, একহদন হদমনর ফবলা এমস আপনামক ফদখাব- ফরামদ দাোঁড়ামল আমার িায়া 
পমড়।  
    আশরােুজ্জামান সামিব হনচু লায় বলমলন, মানুষ না, হকন্তু মানুমষর মমতা 
জীবমদরও িায়া পমড়। 
    ‘তা-ই নাহক?’ 
    ‘হজ। এরা মানুষমদর মমধযই বাস কমর।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘আহম অমনকহকিু জাহন, হকন্তু কাউমক মন খুমল বলমত পাহর না। ফকউ আমার 
কথা হবশ্বাস করমব না- পা ল ভাবমব। মীরামকও আহম ফতমনহকিু বহল না।’ 
    ‘আমামক বলমত চামচ্ছন?’ 
    ‘হজ না।’ 
    ‘বলমত চাইমল বলমত পামরন।’ 
    ‘আচ্ছা, আমামক ফদমখ হক আপনার মমন িয় আহম অসুস্থ?’ 
    ‘না, তা মমন িমচ্ছ না।’ 
    ‘মীরার ধারনা আহম অসুস্থ । যতই হদন যামচ্ছ ততই তার ধারণা প্রবল িমচ্ছ। 
অথচ আহম জাহন আহম খুবই সুস্থ-স্বাভাহবক মানুষ। আমার অস্বাভাহবকতা বলমত এইটুকু 
ফয মীরার মা'র সমে আমার ফদখা িয়, কথাবাতথা িয়। 
    ‘তা-ই বুহি?’ 
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    ‘হজ। মাহনবযা  িাহরময় ফ ল। আহম খুবই আপমসট িময় বাসায় এমসহি। আহম 
ফমাটামুহটভামব দহরদ্র মানুষ- এতগুহল টাকা! মীরামক খবরটা হদময় হনমজর ঘমর দরজা 
বে কমর বমস আহি- তখন মীরার মা'র সমে আমার কথা িমলা। ফস বলল, তুহম 
মনখারাপ ফকামরা না, টাকা আজ রামতই ফেরত পামব। আহম মীরামক বললাম, ফস 
ফিমসই উহড়ময় হদল । 
    ‘ফিমস উহড়ময় ফদয়াটা হিক িয়হন। টাকা ফতা ফসই রামতই ফেরত ফপময়হিমলন। 
তা-ই না?’ 
    ‘হজ। মীরার মা সারাজীবন আমামক নানাভামব সািাযয কমরমি। এখনও করমি?’ 
    ‘ওনার নাম কী?’ 
    ‘ইয়াসহমন।’ 
    ‘উহন হক সরাসহর আপনার সমে কথা বমলন, না েযানমচমটর মাধযমম তামক আনমত 
িয় ।’ 
    হতহন হনচু লায় বলমলন শুরুমত োনমচট আনতাম। এখন হনমজই আমস। যা বলার 
সরাসহর বমল।’ 
    ‘তামক ফচামখ ফদখমত পান?’ 
    ‘সবসময় পাইনা- িিাৎ িিাৎ ফদখা পাই। আপহন ফবাধিয় আমার ফকামনা কথা 
হবশ্বাস করমিন না। অহবশ্বামসর একটা িাহস আপনার ফিামট।’ 
    ‘আহম আপনার সব কথাই হবশ্বাস করহি। আহম ফতা হমহসর আহল না ফয সব কথা 
অহবশ্বাস করব। আহম িহচ্ছ হিমু। হিমুর মূলমন্ত্র িমচ্ছ হবশ্বামস হমলায় বস্তু, তমকথ বহুদূর।’ 
    ‘হমহসর আহল ফক?’ 
    ‘আমিন একজন। তার মূলমন্ত্র িমচ্ছ তমকথ হমলায় বস্তু, হবশ্বামস বহুদূর । তার 
ধারণা— জীবনটা অমির মমতা। এমকর সমে এক ফযা  করমল সবসময় দুই িমব। 
কখমনা হতন িমব না ।’ 
‘হতন হক িয়?’ 
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    ‘অবশযই িয়- আপনার ফবলায় ফতা িময় ফ ল। আপহন এবাং মীরা- এক এক দুই 
িবার কথা। আপনার ফবলায় িমচ্ছ হতন । মীরার মা ফকামথমক ফযন উপহস্থত িমচ্ছন।’ 
    ‘আপহন ফতা ফবশ গুহিময় কথা বমলন । চা খামবন?’ 
    ‘চা ফক বানামব, মীরা ফতা বাসায় ফনই।’ 
    ‘চা আহমই বানাব। ঘর-সাংসামরর কাজ সব আহমই কহর। চা বানামনা, রান্না- সব 
করমত পাহর। ফমা লাই হিশও পাহর।’ 
    ‘আপনার ফকামনা কামজর ফলাক ফনই?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফনই ফকন? মীরার মা পিন্দ কমরন না?’  
    ‘হজ না। আপহন হিক ধমরমিন।’  
    ‘জকায়না কামজর মানুমষর সািাযয িাড়া ফমময়মক বড় করমত আপনার ফকামনা সমসযা 
িয়হন?’  
    ‘সমসযা ফতা িময়মিই। তমব ইয়াসহমন আমামক সািাযয কমরমি। ফযমন ধরুন ফমময় 
রামত কাথা হভহজময় ফেমলমি। আহম হকিু বুিমত পারহি না, ঘুমম অমচতন। ইয়াসহমন 
আমামক ফিমক তুমল বলমব- ফমময় ফভজা কাথায় শুময় আমি।’  
    ‘বাি, ভামলা ফতা।’  
    ‘মীরার একবার খুব অসুখ িমলা। হকিু ফখমত পামর না, যা খায় বহম কমর ফেমল 
ফদয়- শরীমর প্রবল জ্বর। িাক্তাররা কড়া কড়া অযাহন্টবাময়াহটক হদমচ্ছন, জ্বর সারমি 
না। তখন ইয়াসহমন এমস বলল, তুহম ফমময়মক অষুধ খাওয়ামনা বে কমরা। 
কা হজমলবুর শরবত িাড়া হকিু খাওয়ামব না।’  
    ‘আপহন তা-ই করমলন?’  
    ‘প্রথম হদমক করমত চাইহন ভরসা পাহচ্ছলাম না- কারণ ফমময়র অবস্থা খুব খারাপ। 
তামক সযালাইন ফদয়া িমচ্ছ। এরকম একজন ফরা ীর অষুধপত্র বে কমর ফদয়াটা কহিন 
কাজ ।’  
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    ‘অথৃাৎ আপটন আপনার স্ত্রীর কথা পুয়রাপুটর টবশ্বাস কয়রনটন?’ 
    ‘টজ কয়রটি টকন্তু সাহস হটিল না। জময়ের অবস্থা আরও যখন খারাপ িমলা তখন 
প্রায় মহরয়া িময়ই ওষুধপত্র বে কমর ফলবুর শরবত খাওয়ামত শুরু করলাম। দুহদমনর 
মাথায় ফমময় পুমরাপুহর সুস্থ িময় ফ ল।’  
    ‘এরকম ভূত-িাক্তার ঘমর থাকামতা খুব ভামলা।’  
    ‘দয়া কমর আমার স্ত্রীমক হনময় ফকামনা রহসকতা করমবন না। আহম এহমমতই 
রহসকতা পিন্দ কহর না। স্ত্রীমক হনময় রহসকতা এমকবামরই পিন্দ কহর না। চা খামবন 
হক না তা ফতা বমলনহন।’  
    ‘চা খাব।’  
    আশরােুজ্জামান সামিব চা আনমত ফ মলন। সেযা সাতটার মমতা বামজ। পুমরা রাত 
আমার সামমন পমড় আমি। আশরােুজ্জামান সামিব চা বানামত থাকুন, আর আহম বমস 
বমস গুহিময় ফেহল রামত কী কী করব। অমনকগুহল কাজ জমম আমি।   

ক) আহখ নামমর ফমময়টার সমে ফযা ামযা  িয়হন। ফযা ামযা  করমত িমব। 
ফটহলমোন করমলই ওপাশ ফথমক ফপাোঁ-মপাোঁ শব্দ িয়। বাদল হক ফটহলমোন নাম্বার ভুল 
এমনমি?  

খ) বড় েুপু জরুহর খবর পাহিময়মিন। আমার মমন িয় আোঁহখসাংক্রাে হবষময়ই 
আলাপ করমত চান ।  

 ) এক পীমরর সোন পাওয়া ফ মি— নাম ময়লা-বাবা । সারা  াময় ময়লা 
ফমমখ বমস থামকন। তার সমে একটু ফদখা করা দরকার। 

ঘ) হমহসর আহল সামিমবর হিকানা পাওয়া ফ মি। ভদ্রমলামকর সমে কথা বলার 
ইচ্ছা। উহন কথা বলমবন হক না ফক জামন! যুহক্তসেত কারণ উপহস্থত না করমল উহন 
কথা বলমবন বমল মমন িয় না। এই ধরমনর মানুষরা যুহক্তর বাইমর পা ফদন না। তারা 
জামনন অযাহন্টলহজক িমচ্ছ লহজমকরই উলমটা হপি ।  
    ‘হিমু সামিব!’  
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    ‘হজ?’  
    ‘আপনার চা হনন। চাময় আপহন ক’চামচ হচহন খান?’  
    ‘ফয যত চামচ ফদয় তত চামচই খাই। আমার ফকামনাহকিুমতই ফকামনা ধরাবাধা 
হনয়ম ফনই।’  
    ‘আহম এক চামচ হচহন হদময়হি।’  
    ‘খুব ভামলা কমরমিন। এবাং চা অসাধারণ িময়মি—  রম মশল্লা হদময়মিন নাহক?’  
    সামানয হদময়হি- এক দানা এলাচ, এক হচমহট জােরান। ফফ্লভামরর জমনয ফদয়া।’  
    ‘খুব ভামলা কমরমিন।’  
    ‘আমার স্ত্রী চা হনময় অমনক পরীো-হনরীো করত। কমলামলবুর ফখাসা শুহকময় 
ফরমখ হদত। মামি মামি চাময় সামানয কমলামলবুর ফখাসা হদময় হদত। অসাধারণ ফটষ্ট 
। কমলামলবুর শুকামনা ফখাসা আমার কামি আমি, একটদন আপনামক খাওয়াব।’  
    ‘হজ আচ্ছ। একটা কথা-আপনার স্ত্রী হক এই বাহড়মতই থামকন, মামন ভূত িবার 
পর আপনার সমেই আমিন ?’ 
    ‘ইয়াসহমন প্রসমে ভূত-মপ্রত এই জাতীয় শব্দ দয়া কমর বযবিার করমবন না।’ 
    ‘হজ আচ্ছ, করব না। উহন হক এখন আমশপামশই আমিন?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘তার উপহস্থহত আপহন বুিমত পামরন?’ 
    ‘পাহর।’ 
    ‘আহম হক তার সমে কথা বলমত পাহর?’ 
    ‘আপহন কথা বলমল ফস শুনমব । ফস আপনার সমে কথা বলমব হক না তা ফতা 
জাহন না! । ফস মীরার সমেই কথা বমল না । মীরা তার হনমজর ফমময়।’ 
    ‘আহম আপনার স্ত্রীমক হকিু কথা বলমত চাহচ্ছলাম। কীভামব বলব? বাহত হনহভময় 
বলমত িমব?’ 
    ‘বাহত ফনভামত িমব না। যা বলার বলুন, ফস শুনমব।’ 
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    ‘সমম্বাধন করব কী বমল? ভাহব িাকব?’ 
    ‘হিমু সামিব, আপহন পুমরা বযাপারটা খুব িালকাভামব ফনবার ফচষ্টা করমিন। এটা 
হিক না। আমার স্ত্রীমক আপনার যহদ হকিু হজমজ্ঞস করার থামক হজমজ্ঞস করুন। আহম 
তার কাি ফথমক জবাব এমন হদহচ্ছ।’ 
    ‘চা ফশষ কমর হনই। চা ফখমত ফখমত যহদ ওনার সমে কথা বহল, উহন িয়মতা 
এটামক ফবয়াদহব হিমসমব ফনমবন।’ 
    ‘আবারও রহসকতা করমিন?’ 
    ‘আর করব না।’  
    আটম চায়ে জশষ চুমুক টদয়ে ঘয়রর িায়দর টদয়ক র্াটকয়ে গম্ভীর গলাে বললাম, 
আমার ভামলা নাম হিমালয়। িাকনাম হিমু। সবাই এখন আমামক এই নামম ফচমন। 
আমামক বলা িময়মি মীরার মৃতা মা এই বাহড়মত উপহস্থত আমিন। আহম এর আম  
ফকামনা মৃত মানুমষর সমে কথা বহলহন। আহম জাহন না তামদর সমে কীভামব কথা 
বলমত িয়। আমার কথাবাতথায় যহদ ফকামনা ফবয়াদহব প্রকাশ পায়- দয়া কমর েমা কমর 
ফদমবন। আহম আপনার কাি ফথমক একটা বযাপার জানমত চাহচ্ছ। আহম একরামত প্রচণ্ড 
ভয় ফপময়হিলাম। কী ফদমখ ভয় ফপময়হিলাম ফসটা হক আপহন বলমত পারমবন? 
    কথা ফশষ কমর হমহনট পাোঁমচক চুপচাপ বমস রইলাম। আশরােুজ্জামান সামিবও 
চুপচাপ বমস আমিন। তার ফচাখ বে। মমন িয় হতহন ঘুহমময় পমড়মিন। ঘুমে মানুমষর 
মমতা হতহন ধীমর ধীমর শ্বাস ফেলমিন। তার ঘুম ভাোবার জনয আহম শব্দ কমর 
কাশলাম। হতহন ফচাখ ফমলমলন না, তমব নমড়চমড় বসমলন । আহম বললাম, উহন হক 
আমার কথা শুনমত ফপময়মিন? 
    ‘ফপময়মি।’ 
    ‘উত্তমর কী বলমলন?’ 
    ‘ফস এই প্রসমে হকিু বলমত চায় না।’ 
    ‘আহম আজ হবদায় হনহচ্ছ। মীরমক বমল আহম এমসহিলাম।’ 
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    ‘আমরকটু বসুন, মীরা চমল আসমব। তার বােবীর জেহদমন হ ময়মি। বমল ফ মি 
আটটার মমধয চমল আসমব । আটটা বাজমত আর মাত্র পাোঁচ হমহনট।’ 
    আহম উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বললাম, আজ মীরা আসমত অমনক ফদহর করমব- 
বামরাটা-একটা ফবমজ পামর। কামজই অমপো করা অথথিীন।  
    আশরােুজ্জামান সামিব ভুরু কুোঁচমক তীক্ষ্ণ  লায় বলমলন, ফদহর করমব বলমিন 
ফকন?  
    ‘আমার মমন িমচ্ছ ফদহর িমব। একধরমনর ইনহটউশন। আমার ইনহটউশন েমতা 
প্রবল।’  
    ভদ্রমলাক অহবশ্বাসীর দৃহষ্টমত তাকামচ্ছন। আহম বললাম, আপহন ওভামব তাকামচ্ছন 
ফকন? আপহন যা বমলমিন আহম হবশ্বাস কমরহি। আমার কথা আপহন হবশ্বাস করমিন 
না ফকন?  
    ‘মীরা কখমনা রাত আটটার পর বাইমর থামক না । আমার এখামন ফটহলমোন ফনই। 
ফদহর িমল ফটহলমোমন খবর হদময় ফস আমার দুহশ্চো দূর করমত পারমব না বমলই 
কখমনা ফদহর করমব না। আপহন আটটা পযথে অমপো কমর ফদখুন। কমলামলবুর ফখাসা 
হদময় এক কাপ চা বাহনময় হদ, ফখময় ফদখুন।’  
    ‘অনয সময় এমস ফখময় যাব। আমার খুব হকিু জরুহর কাজ আমি, আজ রামতর 
মমধযই সারমত িমব।’ 
    আহম রাস্তায় নামলাম । 
    প্রথমম যাব বড় েুপুর কামি। ফিমলর হবময়ভাোর ফশাক হতহন সামমল উমিমি হক 
না ফক জামন। ফমময়র হবময়ভাোর ফশাক সামলামনা যায় না, ফিমলর হবময়ভাোর ফশাক 
েণস্থায়ী িয়। এইসব ফেমত্র ফিমলর মা একটু ফবাধিয় খুহশও িন— ফিমল আর হকিুহদন 
রইল তার িানার হনমচ । ফিমলর হবময় হনময় এত ভাবারও হকিু ফনই। ফমময়মদর হবময়র 
বয়স পার িময় যায়। ফিমলমদর হবময়র বয়স পার িয় না। 
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    বড় েুপু হবিানায় লম্বা িময় শুময় আমিন। তার মাথার হনমচ অময়লক্লথ। তার মাথায় 
পাহন ঢালা িমচ্ছ। হবভ্রাে িবার মমতা ফকামনা দৃশয না। যারা বড় েুপুর সমে পহরহচত 
তারা জামন, মাথায় পাহন ঢালা তার িহবহবমশষ। হতহন খুব আপমসট, মাথায় পাহন ফঢমল 
তামক হিক করা িমচ্ছ এটা হতহন মামিমমধযই প্রমাণ করমত চান। আহম ঘমর ঢুমকই 
বললাম, েুপু, কী খবর? 
    েুপু েীণস্বমর বলমলন, ফক? 
    এটাও তার অহভনময়র একটা অাংশ। হতহন ফবািামত চামচ্ছন ফয তার অবস্থা এতই 
খারাপ ফয হতহন আমামক হচনমত পারমিন না।  
    ‘মাথায় পাহন ঢালা িমচ্ছ, বযাপার কী েুপু?’  
    ‘তুই হকিু জাহনস না? আমামদর সবার কাপড় ফতা খুমল নযাাংটা কমর ফিমড় হদময়মি!’  
    ‘ফক?’  
    ‘বাদমলর শ্বশুরবাহড়র ফলাকজন। রাত এ ামরাটা পযথে বহসময় ফরমখ ফমময় ফদয়হন।’  
    ‘ও, এই বযাপার!’ 
    বড় েুপু িপাাং কমর উমি বসমলন। ফয পাহন ঢালহিল তার িামতর এইম নষ্ট 
িওয়ায় পাহন চারহদমক িহড়ময় ফ ল। বড় েুপু হুাংকার হদময় বলমলন, এটা সামানয 
বযাপার? ফতার কামি এটা সামানয বযাপার? 
    ‘বযাপার খুবই গুরুতর। ফমময় মা’র সমে রা  কমর বােবীর বাহড় চমল ফ মি, এখন 
করা যামব কী? আজকালকার ফমময়, এরা কথায়-কথায় মা’ফদর সমে রা  কমর।’ 
    ‘ফমময় রা  কমর বােবীর বাহড় চমল ফ মি এই  াোঁজাখুহর  ল্প তুই হবশ্বাস করমত 
বহলস? তুই ঘাস খাস বমল আহমও ঘাস খাই! ফমময়মক ওরাই লুহকময় ফরমখমি?’ 
    ‘তা-ই নাহক?’ 
    ‘অবশযই তা-ই।’ 
    ‘শুধু শুধু লুহকময় রাখমব ফকন?’ 
    ‘ফসটা তুই ফজমন ফদ।’ 
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    ‘আহম কীভামব জানব?’ 
    ‘তুই ওমদর বাসায় যাহব। ফমময়র সমে কথা বলহব, বযাপার কী সব ফজমন আসহব 
। ফমময়র বাবামক বলহব ফিমড় কাশমত । আহম সব জানমত চাই।’ 
    ‘ফজমন লাভ কী?’ 
    ‘লাভ আমি। আহম ওমদর এমন হশো ফদব ফয হতন জমে ভুলমব না।’ 
    ‘হশো হদময় কী িমব, তুহম ফতা আর সু্কল খুমল বসহন।’ 
    ‘ফতার  া-জ্বালা কথা আমার সমে বলহব না। ফতামক যা করমত বলহি করহব । 
এেুহন চমল যা।’ 
    ‘ওমদর ফ াপন কথা ওরা আমামকই-বা শুধু শুধু বলমব ফকন?’ 
    ‘তুই ভুজুাংভাজুাং হদময় মানুষমক ফভালামত পাহরস। ওমদর কাি ফথমক খবর ফবর 
কমর আন, তারপর ফদখ আহম কী কহর।’ 
    ‘করমবটা কী?’ 
    ‘মানিাহনর মামলা করব । আহম সামদকমক বমল হদময়হি- এর মমধয মমন িয় করা 
িময়ও ফ মি। ফমময়র বাপ আর মামাটামক ফজমল ফঢাকাব। তার আম  আমার সামমন 
এমস দুজমন দাোঁড়ামব। কামন ধমর দশবার উিমবাস করমব।’ 
    ‘ফতামার ফবয়াই ফতামার সামমন কামন ধমর উিমবাস করমব এটা হক হিক িমব? 
হববাি-সপহকথত আত্মীয় অমনক বড় আত্মীয়।’ 
    ‘তারা আমার আত্মীয় িমলা কখন?’ 
    ‘িয়হন, িমব।’ 
    ‘হিমু, তুই হক আমার সমে োজলাহম করহিস?’ 
    ‘না, োজলাহম করহি না- ফকামনা-একটা সমসযায় হবময় িয়হন, ফসই সমসযার 
সমাধান িময় ফ মল হবময় িমত আপহত্ত কী? তা িাড়া—’ 
    ‘তা িাড়া কী?’ 
    ‘বাদমলর মন ঐ ফমময়র কামি পমড় আমি।’ 
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    ‘বাদমলর মন ঐ ফমময়র কামি, কী বলহিস তুই! ফয-মমময় লাহথ হদময় তামক নদথমায় 
ফেমল হদল, ফয তামক নযাাংমটা কমর হদল এতমানুমষর সামমন, তার কামি-’ 
    ‘যা পাওয়া যায় না তার প্রহত আকষথণ ফবমড় যায়।’ 
    ‘বাদল যহদ ফকামনাহদন ঐ ফমময়র নাম মুমখ আমন তামক আহম জুতামপটা করব। 
জুহতময় আহম তার রস নাহমময় ফদব।’ 
    ‘জুতামপটা কমরও লাভ িমব না েুপু। আহম বরাং ফদহখ ফজাড়াতাহল হদময় হকিু করা 
যায় হক না । বাদল আোঁহখর ফটহলমোন নাম্বার হদময়মি- ফযা ামযা  কমর ফদহখ।’ 
    ‘বাদল ফতামক ঐ ফমময়র ফটহলমোন নাম্বার হদময়মি?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘দুধকলা হদময় আহম ফতা ফদহখ কালসাপ পুমষহি!’ 
    ‘তা-ই ফতা মমন িমচ্ছ। ফয-মমময় ফতামামদর সবাইমক নযাাংমটা কমর ফিমড় হদময় 
মজা ফদখমি তার জমনয এত বযাকুলতা! তার ফটহলমোন নাম্বার হনময় ফিাটািুহট।’ 
     বড় েুপুর রা  চরমম উমি হ ময়হিল। হতহন বড় বড় কময়কটা হনশ্বাস হনময় রা  
সামলামলন । থমথমম  লায় বলমলন, হিমু ফশান। বাদল যহদ এ ফমময়র কথা মুমখ 
আমন তামক আমরা তযাজযপুত্র করব। এই কথাটা তামক তুই বলহব।’ 
    ‘এেুহন বলহি।’ 
    ‘বাদল বাসায় ফনই, ফকাথায় ফযন ফ মি। তুই বমস থাক, বাদমলর সমে কথা না 
বমল যাহব না।’ 
    ‘আচ্ছা যাব না। বাদল ফ মি ফকাথায়?’ 
    ‘জাহন না।’ 
    ‘আোঁহখমদর বাসায় চমল যায়হন ফতা?’ 
    বড় েুপু রক্তচেু কমর তাকামচ্ছন। এইবার ফবাধিয় তার োিমপ্রসার সহতয সহতয 
চমড়মি। অকারমণ মানুমষর ফচাখ এমন লাল িয় না। 
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    ‘েুপু তুহম শুময় থামকা। ফতামার মাথায় পাহনটাহন ফদয়া ফিাক। আহম বাদমলর সমে 
কথা না বমল যাহচ্ছ না। েুপা ফকাথায়?’ 
    ‘আর ফকাথায়, িামদ।’ 
    আহম িামদর হদমক রওনা িলাম। আজ বুধবার— েুপার মদযপান-হদবস। তার িামদ 
থাকারই কথা। েুপু অময়লক্লমথ মাথা ফরমখ আবার শুময়মিন। হবপুল উৎসামি তার 
মাথায় পাহন ঢালা িমচ্ছ। 
    েুপা িামদই আমিন। 
    তামক ফযন আনহন্দত বমলই মমন িমলা। হজহনস মমন িয় ফপমট পমড়মি। এবাং 
ভামলা ফিামজই পমড়মি। তাোঁর ফচামখমুমখ উদাস এবাং শাহে-শাহে ভাব। 
    ‘ফক, হিমু?’ 
    ‘হজ।’  
    ‘আহিস ফকমন হিমু?’ 
    ‘হজ ভামলা।’ 
    ‘ফকমন ভামলা— ফবহশ, কম, না হমহিয়াম?’ 
    ‘হমহিয়াম ।’ 
    ‘আমার মনটা খুবই খারাপ হিমু।’ 
    ‘ফকন।’ 
    ‘বাদমলর হবময়মত ফতা তুই যাসহন। হবরাট অপমামনর িাত ফথমক ফবোঁমচ ফ হিস । 
তারা হবময় ফদয়হন। ফমময় হনময় লুহকময় ফেমলমি।’ 
    ‘বমলন কী?’ 
    ‘বামনায়াট  ল্প ফেোঁমদমি। ফমময় নাহক রা  কমর বােবীর বাহড় চমল ফ মি। এটা হক 
হবশ্বাসমযা য কথা? যার হবময় ফস রা  কমর বােবীর বাহড় যামব।’ 
    ‘আজকালকার ফিমলমমময়, এমদর সপমকথ হকিুই বলা যায় না।’ 
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    ‘এটা তুই অহবহশয হিক বমলহিস । আমামদর সময় আর বতথমান সময় এক না। 
ফসাসাইহট ফচঞ্জ িমচ্ছ। ঘমর-ঘমর এখন হভহসআর, হিশ অযামন্টনা । এইসব ফদমখশুমন 
ইয়াাং ফিমলমমময়রা নানান ধরমনর ড্রামা করা হশমখ যামচ্ছ। হবময়র হদন রা  কমর 
বােবীর বাহড় চমল যাওয়া ফসই ড্রামারই একটা অাংশ। ভামলা বমলহিস হিমু। well 
said.এখন মমন িমচ্ছ ফমময়টা আসমলই রা  কমর বােবীর বাহড়মত ফ মি।’  
    ‘ফিমলর হবময় িয়হন বমল আপনারা লজ্জার মমধয পমড়মিন । ওমদর লজ্জা ফতা 
আরও ফবহশ । ফমময়র হবময় িমলা না।’  
    ‘অবশযই, অবশযই। ভাহ যস মুসলমান পহরবামরর ফমময়! হিনু্দ ফমময় িমল ফতা দুপড়া 
িময় ফযত! এই ফমময়র আর হবময়ই িমতা না। হিমু, ফিমলরা িমচ্ছ িামসর মমতা,  াময় 
পাহন লাম  না। আর ফমময়রা িমচ্ছ মুরহ র মমতা, একমোোঁটা পাহনও ওমদর  াময় ফলপমট 
যায়। আোঁহখ ফমময়টার জমনয খুবই মায়া িমচ্ছ হিমু।’  
    ‘মায়া িওয়াই স্বাভাহবক।’  
    ‘ঐহদন অহবহশয খুবই রা  কমরহিলাম। ফভমবহিলাম মানিাহনর মামলা করব।’  
    ‘আপনার মমতা মানুষ মানিাহনর মামলা কীভামব কমর! আপহন ফতা গ্রামমর 
মামলাবাজ ফমাড়ল না। আপহন িমচ্ছন হৃদয়বান একজন মানুষ।’  
    ‘ভামলা কথা বমলহিস হিমু। হৃদয়বান কথাটা খুব খাোঁহট বমলহিস।  াহড় কমর যখন 
আহম ফশরাটন ফিামটমলর কামি েুলওয়াহল ফমময়গুহল েুল হনময় আমস ধমক হদমত পাহর 
না। হকমন ফেহল। েুল হনময় আহম করব কী বল। ফতার েুপুমক যহদ হদই ফস ফরম  
যামব, ভাবমব আমার ফব্রইন হিমেক্ট িময়মি। কামজই নদথমায় ফেমল হদ। একবার ফতার 
েুপুমক েুল হদময়হিলাম। ফস হবরক্ত িময় বমলহিল, ঢং কর জকন?’  
    ‘তা-ই নাহক?’ 
    ‘এইসব দুিঃমখর কথা বমল কী িমব! বাদ ফদ।’  
    ‘হজ আচ্ছা, বাদ হদহচ্ছ।’  
    ‘ফতার দুই বেু এখনও আসমি না ফকন বল ফতা?’ 
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    আহম হবহমত িময় বললাম, ওমদর হক আসার কথা নাহক?  
    ‘আসার কথা ফতা বমটই। ওমদর আমার খুব পিন্দ িময়মি। প্রহত বুধবামর আসমত 
বমলহি। ফভহর গুি ফকাপাহন। ওরা ফয আমামক কী পহরমাণ েো কমর ফসটা না ফদখমল 
ফকউ হবশ্বাস করমব না।’  
    ‘েুপু বলহিমলন ওরা নাহক নযাাংটা িময় িামদ নাচানাহচ করহিল।’  
    েুপা গ্লামস একটা লম্বা টান হদময় বলমলন, ফতার েুপু হবনু্দমত হসেু ফদমখ- কাহশর 
শব্দ শুমন ভামব যক্ষ্মা। ঐ রামত হকিুই িয়হন। ফবচারামদর  রম লা হিল- আহম বললাম, 
শাটথ খুমল েযামলা।  রমম কষ্ট করার মামন কী! ওরা শাটথ খুমলমি। আহমও খুলহি, বযস?  
    ‘ও আচ্ছা।’  
    ‘হিমু, ফতার বেু দুজন ফদহর করমি ফকন? এইসব হজহনস একা একা খাওয়া যায় 
না। ফখমত ফখমত মন খুমল কথা না বলমল ভামলা লাম  না। দুধ একা খাওয়া যায়, হকন্তু 
হড্রাংকমস বেুবােব লাম ।’  
    ‘আসমত যখন বমলমিন অবশযই আসমব।’  
    ‘তুই বরাং এক কাজ কর, ঘমরর বাইমরর রাস্তায় দাোঁহড়ময় থাক। ওরা িয়মতা বাসার 
সামমন হদময় ফঘারাঘুহর করমি। বাসা হচনমত পারমি না বমল ঢুকমত পারমি না। ফ ট 
হদময় ফসাজা িামদ হনময় আসহব । ফতার েুপুর জানার দরকার ফনই। দুমটা হনতােই 
ফ ামবচারা ভদ্র ফিমল- অথচ ফতার েুপু ওমদর হবষদৃহষ্টমত ফদমখমি। I don't know 
why শামস্ত্র বমল না, নারী চহরত্র ফদবা না জানহে কুতা মনুষযা- ঐ বযাপার আর হক 
হিমু-Young friend. রাস্তায় হ ময় ওমদর জমনয একটু দাোঁড়া ।  
    ‘হজ আচ্ছা।’  
    আহম হনমচ ফনমম ফদহখ েুপুর মাথায় পাহন ঢালাঢাহল ফশষ িময়মি। হতহন  ম্ভীরমুমখ 
বমস আমি। আহম দরজা খুমল রাস্তায় চুহপচুহপ ফনমম যাব। েুপু  ভীর  লায় বলমলন, 
এই হিমু, শুমন যা । আহম পহরচয় কহরময় হদ, এ িমচ্ছ সামদক । িাইমকামটথ প্রযাকহটস 
কমর। আমার দূর সপমকথর ভাই িয়। ভয়াংকর কামজর ফিমল। মানিাহনর মামলা িুকমত 
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বমলহিলাম, এখন মামলা সাহজময়মি। কাল মামলা দাময়র করা িমব, তারপর ফদখহব 
কত  মম কত আটা। সামদক, তুহম হিমুমক মামলার বযাপারটা বমলা।  
    সামদক হবরক্তমুমখ বলমলন, ওনামক শুহনময় কী িমব?  
    ‘আিা, ফশানাও-না! হিমু আমামদর হনমজমদর ফলাক। মামলাটা কী সাজামনা িময়মি 
ফস শুনুক, ফকামনা সামজশন থাকমল হদক। এই হিমু, বমস ভামলা কমর ফশান। সামদক 
তুহম গুহিময় বমলা।’  
    সামদক সামিব  ম্ভীর  লায় বলমলন, শুধু মানহাটন মামলা ফতা ফতমন ফজারমলা িয় 
না। সামথ আরও হকিু অযাি কমরহি।  
    আহম ফকৌতুিলী িময় বললাম,কী অযাি কমরমিন?  
    সামদক সামিব ভাহর  লায় বলমলন, অযাি কমরহি- কমনপে ভাড়ামট গুণ্ডার 
সিায়তায় ফকামনারকম পূবথউসকাহন িাড়া ধারামলা অস্ত্রশস্ত্র, ফযমন ফলািার রি, 
হকহরচসি বরযাত্রীমদর উপর আচমকা চড়াও িয়। বরযাত্রীমদর দ্রবযসামগ্রী, ফযমন 
মাহনবযা , হরস্টওয়াচ লুণ্ঠন কমর। মহিলামদর শারীহরকভামব লাহিত কমর। 
পূবথপহরকহল্পত এই আক্রমমণ বরসি হতনজন গুরুতর আিত িয়। তািারা বতথমামন 
হচহকৎসাধীন আমি। বরযাত্রীমদর দুহট  াহড়রও প্রভূত েহতসাধন করা িয়। একহট 
 াহড়মত অহগ্নসাংমযা  করা িয়। এই আর হক! সব হিমটল ফদয়া িমব।  
    আহম িতভম্ব িময় বললাম, বমলন কী!  
    সামদক সামিব তৃহপ্তর িাহস ফিমস বলমলন, সাজামনা মামলা অহরহজনামলর ফচময়ও 
কহিন িয়। অহরহজনাল মামলায় আসাহম প্রায়ই খালাস ফপময় যায়। সাজামনা মামলায় 
কখমনা পায় না। কথা িমলা এহভমিন্স হিকমমতা ফেস করমত িমব।  
    ‘এহভমিন্স পামবন ফকাথায়?’  
    ‘বাাংলামদমশ এহভমিন্স ফকামনা সমসযা না। মার ফখময় পা ফভমেমি চান? পা-ভাো 
ফলাক পামবন। X-Ray হরমপাটথ পামবন। ফরহিওলহজমক্টর সাহটথহেমকট পামবন। টাকা 
খরচ করমল দুনম্বহর হজহনস সবই পাওয়া যায়।’ 
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    বড় ফুপ বলয়লন, িাকা আটম েরচ করব। জজাাঁয়কর মুয়ে আটম নুন জিয়ড় জদব। 
সায়দক মামলা শক্ত করার জনয জর্ামার যা যা করা লায়গ কয়রা। দরকার হয়ল আটম 
আমার গাটড় আগুন টদয়ে পুটড়য়ে টদয়ে বলব ওরা পুটড়য়ে টদয়েয়ি। 
    ‘র্া লাগয়ব না। পুরায়না গাটড়র জদাকান জথয়ক ভাো একিা গাটড় এয়ন আগুন 
লাটগয়ে টদয়লই হয়ব। র্য়ব গাটড়র বু্ল বুক লাগয়ব। এিা অটবটশয জকায়না বযাপার না।’ 
    ফুপু র্ত টপ্তর টনশ্বাস জফয়ল বলয়লন, রু্টম থাকাে ভরসা পটি। ওয়দর আটম রু্টকৃ 
নাচন নাটচয়ে িাড়ব । 
    সায়দক সায়হব বলয়লন, বাদলয়ক একিু দরকার। ওয়ক বযাক জডি টদয়ে একিা 
ভাল টিটনয়ক ভরটর্ কটরয়ে টদয়র্ হয়ব। মার োবার পর মাথাে আঘার্ জপয়ে আন্ডার 
অবজারয়ভশয়ন আয়ি এিা প্রমাণ করার জয়নয দরকার। টকিু এক্সয়র-য়িক্সয়র করা 
দরকার । 
    ফুপু উজ্জ্বলমুয়ে বলয়লন, রু্টম অয়পক্ষা কয়রা। বাদল আসুক। আজই র্ায়ক টিটনয়ক 
ভরটর্ কটরয়ে জদব। মাি জদয়েয়ি বড়টশ জদয়েটন।  
    ফুপু প্রবল উৎসায়হ মামলার সূক্ষ্ম টবষে টনয়ে সায়দক সায়হয়বর সয়ি কথা বলয়র্ 
লাগয়লন। আটম “নাকিা জঝয়ড় আটস ফুপু” বয়ল জবর হয়ে লম্বা লম্বা পা জফয়ল উধাও 
হলাম। সায়দক সায়হব ভোবহ বযটক্ত! আটম উপটস্থর্ থাকয়ল পা-ভাো ফাটরোটদ টহয়সয়ব 
আমায়কও হাসপার্ায়ল ভরটর্ কটরয়ে টদয়র্ পায়র। মামলা আরও জপাক্ত করার জয়নয 
মুগুর টদয়ে পা জভয়ে জফলাও টবটচে না। 
    পয়থ জনয়মই জমাফাজ্জল এবং জটহরুয়লর সয়ি জদো। ওরা জঘারাঘুটর করয়ি। 
আমায়ক জদয়ে অকূয়ল কূল পাওোর ময়র্া িুয়ি এল- টহমু ভাইো না? 
    ‘হু।’ 
    ‘সযায়রর বাসািা ভুয়ল জগটি। সযার আসয়র্ বয়লটিয়লন।’  
    ‘এই বাটড়। বাটড়র জভর্য়র ঢুকয়বন না। জগি টদয়ে জসাজা িায়দ চয়ল যান।’  
    ‘সযায়রর শরীর জকমন টহমু ভাইো?’ 
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    ‘শরীর ভাল।’  
    ‘জফয়রশর্ার ময়র্া আদটম। ওনার ময়র্া মানুষ হে না। সায়রর জয়নয একিা পাঞ্জাটব 
এয়নটি।’  
    ‘েুব ভায়লা কয়রয়িন। দাটড়য়ে জথয়ক সমে নে করয়বন না। চয়ল যান।’  
    র্ারা জগয়ির জভর্র ঢুয়ক পড়ল।  
    রার্ দশিার ময়র্া বায়জ। মীরায়দর বাটড়য়র্ একবার উটক টদয়ে যাব টকনা ভাবটি। 
মীরা টফয়রয়ি টকনা জদয়ে যাওো দরকার ।  
    মীরার বাবা ঘয়রর বাইয়র বারান্দাে বয়স আয়িন। আমায়ক জদয়ে উয়ঠ এয়লন। 
আটম বললাম, মীরা এেনও জফয়রটন?  
    টর্টন হাহাকার-য়মশায়না গলাে বলয়লন, টজ না । 
    ‘টচন্তা করয়বন না, চয়ল আসয়ব। এেন মাে দশিা চটিশ । বায়রািা-সায়ড় বায়রািার 
টদয়ক চয়ল আসয়ব।’ 
    ভদ্রয়লাক অদু্ভর্ জচায়ে র্াকায়িন। টর্টন এেন পুয়রাপটর টবভ্রান্ত। আটম আবারও 
পয়থ নামলাম । 
 
 
 
 

@@  
    গা-য়ঘাঁয়ষ জকায়না গাটড় যটদ হাডৃয়েক কয়র র্া হয়ল চময়ক ওঠাই টনেম। শুধু চময়ক 
ওঠা না, চময়ক জপিন টফরয়র্ হয়ব। এরকম পটরটস্থটর্র মুয়োমুটে আটম মায়ঝময়ধযই 
হই। রূপা এই কাণ্ডিা সবয়চ জবটশ কয়র। গাটড় টনয়ে হুি কয়র গা-য়ঘাঁয়ষ দাাঁড়ায়ব, এবং 
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টবকি শয়ব্দ হনৃ জদয়ব। জভর্য়র জভর্য়র চমকায়লও বাইয়র প্রকাশ কটর না। টকিুই 
ঘয়িটন ভটিয়র্ হাাঁঠয়র্ থায়ক যর্ক্ষণ গাটড়র জভর্র জথয়ক জচাঁটচয়ে জকউ না ডায়ক। 
    এবারও র্া-ই করলাম। ঘযাস কয়র গা-য়ঘাঁয়ষ গাটড় জথয়ময়ি। হণৃ জদো হয়ি। আটম 
টনটবৃকার ভটিয়র্ সাময়ন এগুটি। 
    ‘টহমু সায়হব। এই জয টহমু সায়হব!’ 
    আটম র্াকালাম। টিোটরং হুইল ধয়র অপটরটচর্ একিা জময়ে বয়স আয়ি। জময়েিার 
মাথাে ইরাটন জময়েয়দর ময়র্া রটেন ঝলময়ল স্কাফৃ । জময়েটিয়ক জদোয়িও ইরাটনয়দর 
ময়র্া । 
    ‘আমায়ক টচনয়র্ পারয়িন না?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘জস কী ভায়লা কয়র জদেুন জর্া!’ 
    আটম ভায়লা কয়র জদয়েও টচনয়র্ পারলাম না। বাংলাে কথা বয়ল জকায়না ইরাটন 
র্রুণীর সয়ি আমার পটরচে জনই।  
    ‘আটম ফারজানা।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘ও বলয়িন র্ার মায়ন এেনও টচনয়র্ পায়রনটন। আটম ডাক্তার। আপনার টচটকৎসা 
কয়রটিলাম। ঐ জয ভে জপয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপার্ায়ল ভরটর্ হয়লন- ।’ 
    ‘এেন টচনয়র্ জপয়রটি। আপটন জেস অযাজ েুয লাইক প্রটর্য়যাটগর্া করয়িন নাটক? 
ইরাটন জময়ে জসয়জয়িন।’ 
    ‘ডাক্তাররা সাজয়র্ পারয়ব না এমন জকায়না আইন আয়ি?’ 
    ‘না, আইন জনই।’ 
    ‘আপনার যটদ জর্মন জকায়না কাজ না থায়ক র্া হয়ল উয়ঠ আসুন।’ 
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    আটম গাটড়য়র্ উঠলাম। ফারজানা বলল, আটম েুবই আনাটড় ধরয়নর োইভার। 
আজই প্রথম সাহস কয়র একা একা জবর হয়েটি। আপনার কাজ হয়লা সাময়নর টদয়ক 
লক্ষয করা, যথাসময়ে আমায়ক ওোটনৃং জদো। পারয়বন না? 
    ‘পারব। এক কাজ করয়ল জকমন হে- টভয়ড়র রাস্তা জিয়ড় ফাাঁকা রাস্তাে চয়ল যাই।’ 
    ‘ঢাকা শহয়র ফাাঁকা রাস্তা জকাথাে?’ 
    ‘হাইওয়েয়র্ উঠয়বন?’ 
    ‘হাইওয়েয়র্ কেয়না উটঠটন।’ 
    ‘চলুন আজ ওঠা যাক। মেমনটসং-এর টদয়ক যাওো যাক। পয়থ ভদ্রিাইয়পর একিা 
জিল পড়য়ব। গাটড় পাকৃ কয়র আমরা জিয়ল ঢুয়ক পড়য়র্ পাটর।’ 
    ‘জিয়ল ঢুকব জকন?’ 
    ‘ঢুকয়র্ না চাইয়ল ঢুকয়বন না। আমরা জিল পায়শ জফয়ল জহাস কয়র চয়ল যাব।’ 
    ‘আপনার পায়ে সযায়ন্ডল জনই। সায়ন্ডল টক টিাঁয়ড় জগয়ি?’ 
    ‘গাটড় চালায়র্ চালায়র্ পায়ের টদয়ক র্াকায়বন না। এটময়র্ই আপটন আনাড়ী 
োইভার।’ 
    ‘েুব আনাটড় টক ময়ন হয়ি?’ 
    ‘না- েুব আনাটড় ময়ন হয়ি না।’ 
    ‘আপটন টক জায়নন হাসপার্াল জথয়ক আপটন চয়ল যাবার পর জবশ কয়েকবার 
আপনার কথা আমার ময়ন হয়েয়ি? আপনার এক আত্মীয়ের জিটলয়ফান নাম্বার টিল । 
জবাধহে আপনার ফুপা । র্ায়ক একটদন জিটলয়ফানও করলাম। টর্টন জবশ োরাপ 
বযবহার করয়লন।’ 
    ‘ধমক টদয়লন?’ 
    ‘ধমক জদোর ময়র্াই। টর্টন বলয়লন, আমায়ক জিটলয়ফান করয়িন জকন? টহমুর 
বযাপায়র আটম টকিু জাটন না। আর কেয়না জিটলয়ফান কয়র টবরক্ত করয়বন না । বয়লই 
েি কয়র টরটসভার নাটময়ে রােয়লন।’ 
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    আটম হাসলাম । 
    ফারজানা বলল, হাসয়িন জকন?  
    ‘আপনার গাটড় চালায়না েুব ভায়লা হয়ি- এইজয়নয হাসটি।’  
    ‘আমরা টক মেমনটসং-এর টদয়ক যাটি?’  
    ‘হযাাঁ।’  
    ‘জয-জিয়লর কথা বলয়িন জসোয়ন টক চা পাওো যায়ব?’  
    ‘অবশযই পাওো যায়ব। জপাষা জিল । সবই পাওো যাে। যেন জমটডকযাল 
কয়লয়জর িাে টিয়লন, র্েন টপকটনক করয়র্ আয়সনটন।’  
    ‘আটম পড়ায়শানা জদয়শ কটরটন। আমার এম টড টডটি বাইয়রর।’  
    ‘বাংলা জর্া েুব সুন্দর বলয়িন।’  
    ‘আমার মা টিয়লন বাোটল।’  
    ‘টিয়লন বলয়িন জকন?’  
    ‘টিয়লন বলটি, কারণ- টর্টন এেন জনই। র্ার েুব শে টিল র্ার জময়ে জদয়শ টফয়র 
জদয়শর মানুয়ষর জসবা করয়ব। আটম বাংলায়দয়শ কাজ করয়র্ এয়সটি মা’র ইিাপূরয়ণর 
জয়নয । আটম জভয়ব জরয়েটি— এয়দয়শ পাাঁচ বির কাজ করব, র্ারপর টফয়র যাব।’  
    ‘ক’বির পার কয়রয়িন?’ 
    ‘টর্ন বির কয়েক মাস। দাাঁড়ান, একজাে টফগার বলটি- টর্ন বির চার মাস।’  
    ‘বাংলায়দয়শ কাজ করয়র্ জকমন লাগয়ি?’  
    ‘মায়ঝ মায়ঝ ভায়লা লায়গ। মায়ঝ মায়ঝ েুবই টবরক্ত লায়গ। এয়দয়শর টকিু মজার 
বযাপার আয়ি। টবনেয়ক এয়দয়শ দুবৃলর্া ময়ন করা হে, বদয়মজাজয়ক বযটক্তত্ব ভাবা 
হে। জময়েমােয়কই অল্পবুটি ভাবা হে। জময়ে-ডাক্তার বলয়লই সবাই ভায়ব দােী, যারা 
বাচ্চা জডটলভাটর িাড়া আর টকিু জায়ন না।’  
    ‘বাচ্চা জডটলভাটর িাড়া আপটন আর কী জায়নন?’  
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    ‘আটম একজন টনউয়রালটজি। আমার কাজকমৃ মানুয়ষর মটস্তস্ক টনয়ে। আপনার 
প্রটর্ আমার আিয়হর এিাও একিা কারণ। জয-য়কায়না কারয়ণই জহাক আপটন প্রচণ্ড 
ভে জপয়ে অসুস্থ হয়ে পয়ড়টিয়লন। িয়রর জঘায়র আপটন প্রলাপ বকয়র্ন। জসইসব 
আটম শুয়নটি। টকিু মযাগয়নটিক জিয়প জরকডৃ করাও আয়ি।’  
     ‘জরকডৃ কয়রয়িন?’  
    ‘টজ। জরকডৃও কয়রটি। েুবই ইন্টায়রটিং। আসয়ল আপনার উটচর্ একজন ভায়লা 
জকায়না সাইটকোটিয়ির সয়ি কথা বলা । বাংলায়দয়শ ভায়লা সাইটকোটিক্ট আয়িন না?’  
    ‘আয়িন একজন।’  
    ‘একজন জকন? অয়নক জর্া থাকার কথা।’  
    ‘একজয়নর নাম েুব শুটন। টমটসর আটল সায়হব।’  
    ‘ওনার সয়ি একিা আপয়েন্টয়মন্ট করুন। প্রয়োজন ময়ন করয়ল আটমও যাব।’  
    ‘আপনার এর্ আিহ জকন?’  
    ‘আমার আিয়হর কারণ আয়ি, জসিা আপনায়ক বলা যায়ব না। ভায়লা কথা, আপনার 
জসই টবেযার্ জিল আর কর্দূর?’  
    ‘এয়স জগটি। জমাড়িা পার হয়লই জিল।’  
    ‘জিয়ল আয়রকটদন জগয়ল জকমন হে? আজ ইিা করয়ি না।’  
    ‘েুব ভায়লা হে। শুধু একিা কাজ করুন, আময়ক নাটময়ে টদয়ে যান- এয়সটি যেন 
জিল জদয়ে যাই।’  
    ‘সটর্য নাময়র্ চান?’  
    ‘হযাাঁ চাই।’  
    ‘জফরা জকায়না সমসযা না । বাস পাওো যাে।’  
    ফারজানা টির্ীে প্রশ্ন করল না। আমায়ক নাটময়ে টদয়ে জগল।  
    আটম শালবয়ন ঢুয়ক পড়লাম। টপকটনক পাটিৃ এটড়য়ে আটম ঢুয়ক পড়লাম গভীর 
জিয়ল । জিল সিয়কৃ আমার বাবার দীঘৃ উপয়দশ আয়ি—   
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“যেনই সমে পাইয়ব র্েনই বনভূটময়র্ যাইবার জচো 
করয়ব। বতয়ক্ষর সয়ি মানবয়েটণর বন্ধন অটর্ প্রাচীন। আমার ধারণা 
আটদ মানব একপযৃায়ে বতয়ক্ষর সটহর্ কয়থাপকথন কটরর্। সময়ের 
সয়ি সয়ি মানুয়ষর এই ক্ষমর্া নে হইোয়ি। র্য়ব সাধনাে ফল হে। 
মন জকন্দ্রীভূর্ কটরয়র্ যটদ সক্ষম হও- র্য়ব বতয়ক্ষর সটহর্ 
জযাগায়যায়গও সক্ষম হইয়ব। বতক্ষরাজ জর্ামায়ক এমন অয়নক জ্ঞান 
টদয়র্ সক্ষম হইয়ব জয-জ্ঞান এটময়র্ রু্টম কেয়না পাইয়ব না।” 

    কড়া জরাদ উয়ঠয়ি। শালবয়ন িাো হে না। র্বু জমািামুটি িাোমে একটি বতক্ষ জদয়ে 
র্ার টনয়চ কুণ্ডলী পাটকয়ে শুয়ে পড়লাম। শীয়র্র জরাদ আরামদােক। শুকয়না পার্ার 
চাদয়র শুয়ে আটি। নাড়াচড়া করয়লই শুকয়না পার্া মচমচ শব্দ করয়ি। জযমন বলয়ি- 
নড়াচড়া করয়ব না। চুপচাপ শুয়ে থায়কা। শালগায়ির জয ফুল হে জানর্াম না। পীর্াভ 
ধরয়নর অনাকষৃণীে টকিু ফুল জচায়ে পড়য়ি। শায়লর ফুয়ল টক গন্ধ হে? এর্ উাঁচুয়র্ 
জয, টিাঁয়ড় গন্ধ জশাাঁকা সম্ভব না। প্রকত টর্ টনশ্চেই এই ফুল মানুয়ষর জয়নয বানােটন। 
মানুয়ষর জয়নয বানায়ল ফুল ফুির্ হায়র্র নাগায়লর জভর্র।  
    ঘুয়মর জভর্র অদূ্ভর্ স্বপ্ন জদেলাম- গাি টনয়ে স্বপ্ন। গাি আমার সয়ি কথা বলয়ি। 
র্য়ব উলিাপালিা কথা বলয়ি- টকংবা টমথযা কথা বলয়ি। জযমন গািিা বলল, টহমু, 
রু্টম টক জান এই পতটথবীর সবয়চ প্রাচীন গািটি বাংলায়দয়শ আয়ি- যার বেস প্রাে 
ি'হাজার বির?  
    আটম বললাম, টমথযা কথা বলি জকন? বাংলায়দশ উয়ঠ এয়সয়ি সমুদ্র গভৃ জথয়ক। 
এমন প্রাচীন গাি এয়দয়শ থাকা সম্ভব নে। 
    ‘জর্ামায়দর টবজ্ঞানীরা টক সব জজয়ন জফয়লয়িন?’ 
    ‘সব না জানয়লও অয়নক টকিুই জায়নন।’ 
    ‘গাি জয একিা টচন্তাশীল জীব র্া টক টবজ্ঞানীরা জায়নন?’ 
‘অবশযই জায়নন। জগদীশচন্দ্র বসু জবর কয়র জগয়িন।’ 
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    ‘র্া হয়ল বয়লা গায়ির মটস্তষ্ক জকানটি। একিা গাি র্াাঁর টচন্তার কাজটি কীভায়ব 
কয়র।’  
    ‘আটম জাটন না, র্য়ব আটম টনটশ্চর্ উটদ্ভদটবজ্ঞানীরা জায়নন।’  
    ‘কাাঁচকলা। জকউ টকিু জায়ন না।’  
    ‘টবরক্ত করয়ব না, ঘুমুয়র্ দাও।’  
    ‘সতটেরহসয জবাঝার বযাপায়র জর্ামরা গায়ির কায়ি সাহাযয প্রাথৃনা কর না জকন? 
আমায়দর কায়ি সাহাযয প্রাথৃনা করয়লই জর্া আমরা সাহাযয করয়র্ পাটর।’  
    ‘জর্ামরা সাহাযয করয়র্ পার?’  
    ‘অবশযই পাটর। আমায়দর পার্াগুটল অসম্ভব শটক্তশালী অযায়ন্টনা। এই অযায়ন্টনার 
সাহায়যয আমরা এই টবপুল সতটেজগয়র্র সব বতয়ক্ষর সয়ি জযাগায়যাগ রক্ষা কটর।’  
    ‘র্া-ই নাটক?’  
    ‘ময়ন কয়রা টসরাস নক্ষেপুয়ঞ্জর একিা িয়হ গাি আয়ি। আমরা জসই গায়ির সয়ি 
জযাগায়যাগ করয়র্ পাটর। আমরা জসই গাি জথয়ক জর্ামায়দর জয়নয ববজ্ঞাটনক র্থয এয়ন 
টদয়র্ পাটর।’ 
    ‘বাহ, ভায়লা জর্া!’  
    ‘পতটথবীর মানুষরা অমর হয়র্ চাে। টকন্তু অমরয়ত্বর জকৌশল জায়ন না। এই 
অযায়োটমডা নক্ষেপুয়ঞ্জই একিা িহ আয়ি যার অটর্ উন্নর্ প্রাণীরা অমরয়ত্বর জকৌশল 
জজয়ন জগয়ি। জর্ামরা চাইয়লই আমরা জর্ামায়দর র্া টদয়র্ পাটর।’  
    ‘শুয়ন অর্যন্ত প্রীর্ হলাম।’  
    ‘রু্টম টক চাও?’  
    ‘না, আটম চাই না। আটম যথাসময়ে ময়র জযয়র্ চাই হাজার হাজার বির জবাঁয়চ 
জথয়ক কী হয়ব?’  
    ‘রু্টম চাইয়ল আটম জর্ামায়ক বলয়র্ পাটর।’  
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    না, আটম চাটি না। স্বয়প্ন প্রাপ্ত জকায়না ঔষয়ধর আমার প্রয়োজন জনই। রু্টম যয়থে 
টবরক্ত কয়রি। এেন টবয়দে হও। ভায়লা কথা, জর্ামার নাম কী?’  
    ‘আমার নাম িরয়মনাটলো জবয়রটরকা।’  
    ‘এমন অদু্ভর্ নাম!’  
    ‘এিা ববজ্ঞাটনক নাম- সহজ নাম বয়হরা। আমরা টকন্তু অদু্ভর্ গাি। শালবয়নর 
ফাাঁয়ক গজাই এবং লম্বাে শালগািয়কও িাটড়য়ে যাই। আমায়দর বাকয়লর রে কী বয়লা 
জর্া? বলয়র্ পারয়ল না। আমায়দর বাকয়লর রে নীল। আিা যাও, আর টবরক্ত করব 
না। এেন ঘুমাও।’  
    আমার ঘুম ভােল সন্ধযার আয়গ-আয়গ। জজয়গ উয়ঠ জদটে সটর্য সটর্য একিা বয়হরা 
গায়ির টনয়চই শুয়ে আটি । গািভরটর্ টডয়মর ময়র্া ফুল। আটম োটনকিা ধাাঁধাে পয়ড় 
জগলাম। আমার পটরষ্কার ময়ন আয়ি- আটম শুয়েটিলাম শালগায়ির টনয়চ। শায়লর ফুল 
জদেয়র্ জদেয়র্ ঘুটময়ে পয়ড়টিলাম।  
    ঢাকাে জযয়র্ হয়ব পায়ে জহাঁয়ি । জসিা েুব োরাপ হয়ব না। শীর্কায়ল হাাঁিার 
আলাদা আনন্দ । র্য়ব ঢাকাে কর্ক্ষয়ণ জপৌিাব জক জায়ন। টমটসর আটল সায়হয়বর 
সয়ি আমার জদো করা দরকার। জদোিা আজ রায়র্ও হয়র্ পায়র। এক কাপ চা োওো 
দরকার। বয়নর জভর্র জক আমায়ক চা োওোয়ব! আটম গলা উটচয়ে বললাম, আমার 
চারটদয়ক জযসব গাি-ভাইরা আয়িন র্ায়দর বলটি। আমার েুব চায়ের র্তষ্ণা হয়ি। 
আটম আপনায়দর অটর্টথ- আপনারা টক আমায়ক এক কাপ চা োওোয়র্ পায়রন?  
    প্রশ্নিা কয়রই আটম চুপ কয়র জগলাম। উত্তয়রর জয়নয কান জপয়র্ রইলাম। উত্তর 
পাওো জগল না, র্য়ব কয়েক মুহুয়র্ৃর জয়নয আমার ময়ন হটিল গািরা উত্তর জদয়ব। 
 
    দরজাে জকায়না কটলংয়বল জনই। 
    পুরানা িাইয়ল কড়া নাড়য়র্ হর। প্রথমবার কড়া নাড়য়র্ই জভর্র জথয়ক জেষ্মা-
জড়ায়না গলাে জবাব এল-য়ক? আটম চুপ কয়র রইলাম। প্রথমবায়রর ‘জক’-জর্ জবাব 
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টদয়র্ জনই। টির্ীেবায়র জবাব টদয়র্ হে। এই র্থয আমার মামার বাটড়য়র্ জশো ৷ 
জিািমামা বয়লটিয়লন- 
    ‘বুঝটল টহমু, প্রথম ডায়ক কেয়না জবাব টদটব না। েবদৃার না! রু্ই হেয়র্া ঘুমুটিস, 
টনশুটর্রায়র্ বাইয়র জথয়ক জকউ ডাকল-টহমু রু্ই বলটল, টজ? র্া হয়লই সবৃনাশ! মানুষ 
ডাকয়ল সবৃনাশ না। মানুষ িাড়া অনয জকউ ডাকয়ল সবৃনাশ। বাাঁদা পয়ড় যাটব। জর্ায়ক 
জডয়ক বাইয়র টনয়ে যায়ব। এর নাম টনটশর ডাক। কায়জই সহজ বুটি হয়ি- জয-ই 
ডাকুক প্রথমবায়র সাড়া টদটব না। চুপ কয়র থাকটব। টির্ীেবায়র সাড়া টদটব। ময়ন 
থাকয়ব?’  
    আমার ময়ন আয়ি বয়লই প্রথমবায়র জবাব না টদয়ে টির্ীেবায়রর জয়নয অয়পক্ষা 
করয়র্ লাগলাম। আবার কড়া নাড়লাম যায়র্ টমটসর আটল সায়হব টির্ীেবার বয়লন-
জক? আটম আমার পটরচে টদয়র্ পাটর।  
    টমটসর আটল টির্ীেবার ‘জক’ বলয়লন না। দরজা েুয়ল বাইয়র র্াকায়লন। েুব জয 
জকৌরু্হলী হয়ে র্াকায়লন র্াও না। রার্ একিার আগন্তুয়কর টদয়ক যর্িুকু জকৌরু্হল 
টনয়ে র্াকায়র্ হে জস-য়কৌরু্হলও র্ার জচায়ে জনই। পরয়ন লুটি। োটলগায়ে সাদা চাদর 
জড়ায়না। ভদ্রয়লায়কর মাথাভরটর্ কাাঁচাপাকা চুল। আটম জভয়বটিলাম জিয়কামাথার 
কাউয়ক জদেব। আইনিাইন-মাকৃা এর্ চুল ভাটবটন। আটম বললাম, সযার োমাটলকুম।  
    ‘ওোলাইকুম সালাম।’  
    ‘আমার নাম টহমু।’  
    ‘আিা।’ 
    ‘আপনার সয়ি টক কথা বলয়র্ পাটর?’ 
    টমটসর আটল দরজা ধয়র দাাঁটড়য়ে আয়িন। র্াাঁর দতটে আয়গর ময়র্া জকৌরূ্হলশূনয। 
টর্টন টক টবরক্ত? জবাঝা যায়ি না। ভদ্রয়লাক টক ঘুম জথয়ক উয়ঠ এয়সয়িন? না জবাধহে। 
ঘুমন্ত মানুষ প্রথমবার কড়া নাড়য়র্ই জক বয়ল সাড়া জদয়ব না।  
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    আটম টবনীর্ ভটিয়র্ বললাম, কথা বলার জয়নয রার্ দুিা েুব উপযুক্ত সমে নে। 
আপটন জজয়গ টিয়লন র্াই দরজার কড়া জনয়ড়টি। আপটন যটদ বয়লন র্া হয়ল অনয 
সমে আসব।  
    ‘আটম জজয়গ টিলাম না, ঘুমুটিলাম। যা-ই জহাক, আসুন, জভয়র্র আসুন।’ 
    আটম জভর্য়র ঢুকলাম। টমটসর আটল সায়হব দরজার হুক লাগায়লন। দরজার হুকিা 
জবশ শক্ত, লাগায়র্ র্ার কে হয়লা। অনয জকউ হয়ল দরজার হুক লাগার্ না। জয-
অটর্টথ টকিুক্ষয়ণর ময়ধয চয়ল যায়ব র্ার জয়নয এর্ ঝায়মলা কয়র দরজা বন্ধ করার 
দরকারিা কী ! 
    ‘বসুন। ঐ জচোরিাে বসুন। হার্য়লর কায়ি একিা জপয়রক উাঁচু হয়ে আয়ি। 
পাঞ্জাটবয়র্ লাগয়ল পাঞ্জাটব টিাঁড়য়ব।’ 
    টমটসর আটল সায়হব পায়শর ঘয়র ঢুয়ক জগয়লন। আটম বয়স বয়স ঘয়রর সাজসজ্জা 
জদেয়র্ লাগলাম। উয়িে করার ময়র্া টকিুই জচায়ে পড়য়ি না। কয়েকিা জবয়র্র জচোর 
। জগাল একিা জবয়র্র জিটবল । জিটবয়লর উপয়র বাংলা মযাগাটজন। উপয়রর পার্া 
টিাঁয়ড় জগয়ি বয়ল মযাগাটজয়নর নাম পড়া যায়ি না। এক জকানাে একিা জচৌটক। জচৌটকয়র্ 
টবিানা পার্া। এই টবিানাে জক ঘুমাে? টমটসর আটল সায়হব? ময়ন হে না। এই ঘয়র 
আয়লা কম। টবিানাে শুয়ে বই পড়া যায়ব না। টমটসর আটল সায়হয়বর টনশ্চেই টবিানাে 
শুয়ে বই পড়ার অভযাস। র্ার জশাবার ঘরিা জদেয়র্ পারয়ল হয়র্া।  
    টমটসর আটল ঢুকয়লন। র্ার দুহায়র্ দুিা মগ । মগভরটর্ চা ৷  
    ‘টনন, চা টনন। দুচামচ টচটন টদয়েটি- আপটন টক টচটন আরও জবটশ োন?’  
    ‘টজ না। জয যর্িুকু টচটন জদে আটম র্র্িুকুই োই।’  
    টর্টন আমার সাময়নর জচোয়র বসয়লন। এরকম টবয়শষত্বহীন জচহারার মানুষ আটম 
কম জদয়েটি। জক জায়ন টবয়শষত্বহীনর্াই হেয়র্া র্ার টবশষত্ব। চা োয়িন শব্দ কয়র। 
টনয়জর চায়ের স্বায়দ ময়ন হে টনয়জই মুগ্ধ। আটম এর্ আরাম কয়র অয়নকটদন কাউয়ক 
চা জেয়র্ জদটেটন।  
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    ‘র্ারপর টহমু সায়হব, বলুন আমার কায়ি জকন এয়সয়িন।’  
    ‘আপনায়ক জদেয়র্ এয়সটি সযার।’  
    ‘ও আিা । এর আয়গ বয়লটিয়লন কথা বলয়র্ এয়সয়িন। আসয়ল জকানিা?’  
    ‘দুিাই। জচাে বন্ধ কয়র জর্া আর কথা বলব না- আপনার টদয়ক র্াটকয়েই কথা 
বলব।’  
    ‘র্াও জর্া টঠক। বলুন, কথা বলুন। আটম শুনটি।’  
    ‘মানুয়ষর জয নানান ধরয়নর অর্ীটন্দ্রে ক্ষমর্ার কথা জশানা যাে আপটন টক র্া 
টবশ্বাস কয়রন?’ 
    ‘আটম জসরকম অর্ীটন্দ্রে ক্ষমর্াসিন্ন মানুষ এেনও কাউয়ক জদটেটন, কায়জই 
টবশ্বাস-অটবশ্বায়সর প্রশ্ন আয়স না। আমার মন জোলা, জর্মন ক্ষমর্াসিন্ন কাউয়ক 
জদেয়ল অবশযই টবশ্বাস করব। 
    ‘আপটন জদেয়র্ চান?’ 
    ‘টজ না। আমার জকৌরু্হল কম। নানান ঝায়মলা কয়র জকায়না এক পীরসায়হয়বর 
কায়ি যাব, র্ার জকরামটর্ জদেব, জসই ইিা আমার জনই।’  
    ‘জকউ যটদ আপনার সাময়ন এয়স আপনায়ক জকায়না জকরামটর্ জদোয়র্ চাে আপটন 
জদেয়বন?’  
    টমটসর আটল চায়ের মগ নাটময়ে রােয়লন। এটদক-ওটদক র্াকায়িন—সম্ভবর্ 
টসগায়রি েুাঁজয়িন। এই ঘয়র টসগায়রি জনই। আটম ঘরিা েুব ভায়লাময়র্া জদয়েটি। 
টমটসর আটল সায়হয়বর কায়ি জযয়হরু্ এয়সটি স্বভাবিাও র্ার ময়র্া করার জচো করটি। 
পযৃয়বক্ষণ-ক্ষমর্ায়ক বাটড়য়ে জদবার জচো । আটম লক্ষয করলাম, টমটসর আটল সায়হয়বর 
জচহারাে সূক্ষ্ম হর্াশার িাপ পড়ল- অথৃাৎ জশাবার ঘয়রও টসগায়রি জনই। টনয়কাটিয়নর 
অভায়ব টর্টন োটনকিা কার্র জবাধ করয়িন ।  
    আটম বলরাম, সযার, আমার কায়ি টসগায়রি জনই।  
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    জভয়বটিলাম টর্টন আমার কথাে চমকায়বন। টকন্তু চমকায়লন না। র্য়ব র্ার জঠাাঁয়ি 
সূক্ষ্ম একিা হাটসর িাো জদেলাম। হাটসিা টক বযয়ির? টকংবা আমার জিয়লমানুটষয়র্ 
র্ার হাটস পায়ি? না ময়ন হে।  
    ‘সযার, আটম টনয়জও সামানয ভটবষযৎ বলয়র্ পাটর। টঠক আড়াইিার সমে জকউ 
একজন এয়স আপনায়ক এক পযায়কি টসগায়রি জদয়ব।’  
    টমটসর আটল এবায়র সহজ ভটিয়র্ হাসয়লন। চায়ের ময়গ চুমুক টদয়ে টদয়র্ বলয়লন, 
জসই জকউ-একজনিা টক আপটন?  
    ‘টজ সযার। আড়াইিার সমে আটম আপনার কাি জথয়ক টবদাে টনয়ে আপনায়ক এক 
পযায়কি টসগায়রি টকয়ন টদয়ে যাব।’  
    ‘জদাকান জোলা পায়বন?’  
    ‘ঢাকা শহয়র টকিু জদাকান আয়ি জোয়লই রার্ একিার পর।’  
    ‘ভায়লা।’  
    আটম টমটসর আটল সায়হয়বর টদয়ক একিু ঝুাঁয়ক এয়স বললাম, আটম টকন্তু সযার 
মায়ঝ মায়ঝ ভটবষযৎ বলয়র্ পাটর। সবসমে পাটর না- হঠাৎ-হঠাৎ পাটর।  
    ‘ভায়লা জর্া!’  
    ‘আপটন টক আমার ময়র্া কাউয়ক জপয়েয়িন জয মায়ঝ মায়ঝ ভটবষযৎ বলয়র্ পায়র?’  
    ‘সব মানুষই জর্া মায়ঝ মায়ঝ ভটবষযৎ বলয়র্ পায়র। এিা আলাদা জকায়না বযাপার 
না। ইনটিউটিভ একিা টবষে । মায়ঝ মায়ঝ ইনটিউশন কায়জ লায়গ, মায়ঝ মায়ঝ লায়গ 
না। মটস্তষ্ক ভটবষযৎ বয়ল যুটক্ত টদয়ে। জসইসব যুটক্তর পুয়রািা আমরা বুঝয়র্ পাটর না 
বয়ল আমায়দর ময়ন হে আমরা আপনা-আপটন ভটবষযৎ বলটি।’ 
    ‘আমার ভটবষযৎ বলার ক্ষমর্া ইনটিউটিভ জগজ ওোয়কৃর জচয়েও সামানয জবটশ। 
আটম বযাপারিা বুঝয়র্ পারটি না বয়ল আপনার কায়ি এয়সটি।’  
    ‘আপনার ভটবষযৎ বলার ক্ষমর্ী সিয়কৃ অনযরা জায়ন?’  
    ‘যারা আমার কািাকাটি থায়ক, যারা আমায়ক ভায়লাময়র্া জচয়ন র্ারা জায়ন।’  
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    ‘আপনার আয়শপায়শর মানুষয়দর এই ক্ষমর্া জদোয়র্ আপনার ভায়লা লায়গ, র্াই 
না?’  
    ‘টজ, ভায়লাই লায়গ। একজন মযাটজটশোন সুন্দর একিা মযাটজক জদোবার পর 
জযমন আনন্দ পাে- আটমও জসরকম আনন্দ পাই।’  
    ‘টহমু সায়হব!’  
    ‘টজ সযার?’  
    ‘আমার ধারণ আপটন একধরয়নর টডটলউশয়ন ভুগয়িন। টডটলউশন হয়ি টনয়জর 
সিয়কৃ ভ্রান্ত ধারণা। জয-য়কায়না কারয়ণই জহাক আপনার জভর্র একিা ধারণা জয়েয়ি 
আপটন সাধুসন্ত-িাইয়পর মানুষ। আপনার োটল পা, হলুদ পাঞ্জাটব এইসব জদয়ে র্া-ই 
ময়ন হয়ি। জয-য়কায়না টডটলউশন মানুয়ষর মাথাে একবার ঢুয়ক জগয়ল র্া বাড়য়র্ 
থায়ক। আপনারও বাড়য়ি। আপটন টনয়জ আপনার ভটবষযৎ বলার ক্ষমর্া টনয়ে 
একধরয়নর অহংকার জবাধ করয়িন। আপনায়ক যর্ই জলাকজন টবশ্বাস করয়ি আপনার 
র্র্ই ভায়লা লাগয়ি। এেন রার্ দুিাে আপটন আমার কায়ি এয়সয়িন- টবশ্বাসীর 
র্াটলকা বতটির জয়নয। রার্ দুিার সমে না এয়স আপটন সকাল দশিাে আসয়র্ 
পারয়র্ন। আয়সনটন, কারণ জয সাধু জসয়জ আয়ি জস যটদ সকাল দশিাে আয়স র্া 
হয়ল র্ার রহসয থায়ক না। রহসয বজাে রাোর জয়নযই আসয়র্ হয়ব রার্ দুিার টদয়ক। 
টহমু সায়হব!’  
    ‘টজ সযার?’  
    ‘আপনার সিয়কৃ আটম টকিু জাটন না। আপটন আমায়ক টনয়জর সিয়কৃ টকিু 
বয়লনটন। র্য়ব আটম জমািামুটি টনটশ্চর্ টনয়জয়ক অয়নযর জচয়ে আলাদা প্রমাণ করার 
জয়নয আপটন অদূ্ভর্ আচার-আচরণ কয়রন। জযমন আপনার পায়ের অবস্থা জদয়ে ময়ন 
হয়ি আপটন প্রচুর হাাঁয়িন। ময়ন হয়ি রায়র্ই হাাঁয়িন। কারণ টদয়ন হাাঁিা জর্া স্বাভাটবক 
কমৃকায়ণ্ড পয়ড়। জযয়হরু্ আপটন রায়র্ হাাঁয়িন- টবটচে সব মানুয়ষর সয়ি আপনার পটরচে 
আয়ি। আপনার টডটলউশনয়ক জপাক্ত করয়র্ এরাও সাহাযয কয়র। এয়দর জকউয়কউ 
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আপনায়ক টবশ্বাস করয়র্ শুরু কয়র। আপনার প্রটর্ টবশ্বাস স্থাপন করা মায়নই আপনায়ক 
সাহাযয করা। আমার ধারণা এয়দর জকউ-য়কউ আপনায়ক সাধুও ভায়ব। আপনার 
পদধূটল জনে।’  
    ‘মানুষ জকায়না কারণ িাড়াই একজনয়ক সাধু টহয়সয়ব টবশ্বাস করয়র্ শুরু করয়ব?’  
    ‘হযাাঁ, র্া করয়ব। মানুষ েুব যুটক্তবাদী প্রাণী হয়লও র্ার ময়ধয অয়নকোটন অংশ 
আয়ি যুটক্তহীন। মানুষ যুটক্ত িড়াই টবশ্বাস করয়র্ ভায়লাবায়স। প্রাণী টহয়সয়ব মানুষ 
সবসমে অসহাে জবাধ কয়র। জস সারাক্ষণ জচো কয়র অসহাের্া জথয়ক মুটক্ত জপয়র্ । 
পীর-ফটকর, সাধু-সন্নযাসী, হস্তয়রো, অযাস্ট্রলটজ, টনউমযায়রালটজর প্রটর্ এইসব কারয়ণই 
মানুয়ষর টবশ্বাস।’  
    ‘আপনার ধারণা, মানুষ জকায়না টবয়শষ ক্ষমর্া টনয়ে পতটথবীয়র্ আয়সটন?’  
    ‘অবশযই মানুষ টবয়শষ ক্ষমর্া টনয়ে পতটথবীয়র্ এয়সয়ি। একটদন জয-মানুষ সমি 
নক্ষেমণ্ডল জে করয়ব র্ার ক্ষমর্া অসাধারণ । র্য়ব র্ার মায়ন এই না জস ভটবষযৎ 
বলয়ব। দুিা জবয়জ জগয়ি- আপনার কথা টিল না আমার জয়নয এক পযায়কি টসগায়রি 
এয়ন জদোর?’  
    আটম উয়ঠ দাাঁড়ালাম। টমটসর আটল বলয়লন, চলুন আপনার সয়ি যাই। জকান 
জদাকানিা রার্ দুিার সমে জেলা থায়ক আমায়ক জদটেয়ে টদন। মায়ঝ মায়ঝ টসগায়রয়ির 
জয়নয েুব সমসযাে পটড়।  
    টমটসর আটল র্ার ঘয়রর দরজাে র্ালা লাগায়লন না। র্ালা েুাঁয়জ পায়িন না। ঘর 
জোলা জরয়ে গভীর রায়র্ জবর হয়িন র্ার জয়নযও র্ার ময়ধয জকায়না অস্বটস্ত লক্ষয 
করলাম না। ঘর জোলা জরয়ে বাইয়র যাবার অভযাস র্ার নরু্ন না এিা জবাঝা যায়ি। 
ময়ন হয়ি র্ার ময়ধযও োটনকিা টহমুভাব আয়ি।  
    ‘টহমু সায়হব!’  
    ‘টজ সযার?’  
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    ‘আপটন আমার কথাে আপয়সি হয়বন না। আটম আপনায়ক হািৃ করার জয়নয টকিু 
বটলটন।’ 
    ‘আপটন জয এ-ধরয়নর কথা বলয়বন র্া আটম জানর্াম।’ 
    ‘সব জজয়নশুয়নই আমার কায়ি এয়সয়িন?’ 
    ‘টজ সযার।’ 
    ‘আমার ধারণা আপটন আমার কায়ি এয়সয়িন অনয জকায়না সমসযা টনয়ে- যা আপটন 
বলয়িন না।’ 
    ‘সযার, আটম আপনায়ক একিা টজটনস জদোয়র্ চাই।’ 
    ‘কী টজটনস?’ 
    ‘আটম টকিুটদন আয়গ প্রচণ্ড ভে জপয়েটিলাম। যা জদয়ে ভে জপয়েটিলাম, জসই 
টজটনসিা আপনায়ক জদোয়র্ চাই।’ 
    ‘জকন? আপটন চান জয আটমও ভে পাই?’ 
    ‘র্া না।’ 
    ‘র্য়ব?’  
    ‘আমার কায়ি শুয়ন আপটন বযাপারিা সিয়কৃ ধারণা করয়র্ পারয়বন না।’ 
    ‘র্বু শুটন।’ 
    আটম ভে পাবার গল্পিা প্রথম জথয়ক জশষ পযৃন্ত বললাম। টমটসর আটল গয়ল্পর 
মাঝোয়ন একবারও টকিু জানয়র্ চাইয়লন না- হযাাঁ-হু পযৃন্ত বলয়লন না। টসগায়রি 
টকনলাম। টর্টন একিা টসগায়রি ধরায়লন। র্ারপর বলয়লন, আপটন একিা কাজ 
করুন। গল্পিা আবার বলুন। 
    ‘আবার বলব?’ 
    ‘হযাাঁ, আবার।’ 
    ‘জকন?’ 
    ‘টির্ীেবার শুয়ন জদটে জকমন লায়গ।’ 
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    আটম আবারও গল্প শুরু করলাম। টমটসর আটল টসগায়রি িানয়র্ িানয়র্ র্ার বাসার 
টদয়ক যায়িন। আটম সয়ি সয়ি যাটি এবং গল্প বলটি। টর্টন টনিঃশয়ব্দ শুয়ন যায়িন। 
আটম র্ার মুয়ে চাপা হাটসও লক্ষয করটি। 
    ‘টহমু সায়হব!’ 
    ‘আপনার গল্পিা ইন্টায়রটিং, আটম আপনার সয়ি পয়র এই টনয়ে কথা বলব।’ 
    ‘আপটন যটদ চান, জয-জােগািাে আটম ভে জপয়েটিলাম জসোয়ন টনয়ে জযয়র্ পাটর।’ 
    ‘আটম চাটি না।’ 
    ‘র্া হয়ল সযার আটম যাই।’ 
    ‘আিা। আবার জদো হয়ব। ভায়লা কথা, জয-গটলয়র্ আপটন ভে 
জপয়েটিয়লনআপার্র্ জসই গটলয়র্ না জঢাকা ভায়লা হয়ব।’ 
    ‘এই কথা জকন বলয়িন?’ 
    ‘হঠাৎ জেইয়ন চাপ সতটে না করাই ভায়লা। মানুয়ষর একিা অসুয়ের নাম 
“এটরকয়নায়ফাটবো”- মাকড়সাভীটর্। এই অসুে জথয়ক মানুষয়ক মুক্ত করার একিা 
পিটর্ হয়ি র্ার গায়ে মাকড়সা জিয়ড় জদো। মাকড়সা র্ার গায়ে টকলটবল কয়র হাাঁিয়ব 
এবং জরাগী বুঝয়র্ পারয়ব জয মাকড়সা অটর্ টনরীহ প্রাণী। র্ায়ক ভে পাবার টকিু 
জনই। এই টচটকৎসাপিটর্য়র্ মায়ঝ মায়ঝ জরাগ ভায়লা হে, র্য়ব টকিু জক্ষয়ে েুব োরাপ 
ফল হে— জরাগী র্েন চারটদয়ক মাকড়সা জদেয়র্ পাে। আটম চাই না— আপনার 
জক্ষয়ে এই ঘিনা ঘিুক।’ 
    ‘সযার যাই?’ 
    ‘আিা৷’ 
    আটম চয়ল আসটি। রাস্তার জশষ মাথাে টগয়ে টফয়র র্াকালাম । টমটসর আটল ঘয়র 
জঢায়কনটন। এেনও বাইয়র দাাঁটড়য়ে টসগায়রি িানয়িন। র্াটকয়ে আয়িন আকায়শর 
টদয়ক। কী জদেয়িন, র্ারা? আটম একিু টবটির্ হলাম— টমটসর আটল ধরয়নর মানুয়ষরা 
মাইয়িাসয়কাপ িাইপ- কায়ির টজটনসয়ক র্ারা সাবধায়ন জদেয়র্ ভায়লাবায়সন । 
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ধরায়িাাঁোর বাইয়রর জগয়র্র প্রটর্ র্ায়দর আিহ থাকার কথা না। র্াাঁরা অসীয়মর 
অনুসন্ধান কয়রন সীমার জভর্র জথয়ক। 
    জময়স টফয়র জযয়র্ ইিা করয়ি না। ময়ন হয়ি রার্িা জহাঁয়ি জহাঁয়িই কাটিয়ে টদই, 
যটদও িাটন্তয়র্ শরীর জভয়ে আসয়ি। পা ভটর হয়েয়ি। ঘুয়ম জচাে বন্ধ হয়ে আসয়ি। 
বস্তা-ভাইয়ের পায়শ টগয়ে টক শুয়ে থাকব? টিটপংবযাগ র্ায়দর জীবন জকমন কািয়ি 
জসিাও জদেয়র্ ইিা করয়ি- জিয়লিার নাম জযন টক? গাবলু? না, গাবলু না। অনযটকিু। 
নামিা টক জস আমায়ক বয়লয়ি? আিা প্রটর্টি গায়ির টক মানুয়ষর ময়র্া নাম আয়ি? 
গাি-মা টক র্ার গািটশশুয়দর নাম রায়ে? আমরা জযমন গায়ির নায়ম নাম রাটে- টশমুল, 
পলাশ, বাবলা- ওরাও টক পিয়ন্দর মানুয়ষর নায়ম র্ায়দর পুেকনযায়দর নাম রায়ে? 
জযমন একজয়নর নাম রােল টহমু, আয়রকজয়নর জসালােমান । 
    ও হযাাঁ, ময়ন পয়ড়য়ি- বস্তা-ভাইয়ের পুয়ের নাম সুলােমান। সুলােমায়ক জদেয়র্ 
ইিা করয়ি। 
    টিটপংবযায়গর জভর্র টপর্াপুে দুজনই ঘুমুটিল। আটম র্ায়দর ঘুম ভাোলাম না। 
র্ায়র পায়শ শুয়ে পড়লাম। এরা ময়ন হয়চ্চ আমার জয়নয জােগা জরয়েয়ি। পায়শর 
জােগািাে েবয়রর কাগজ টবটিয়ে জরয়েয়ি। শুধু জয েবয়রর কাগজ র্া না, েবয়রর 
কাগয়জর উপর বড় পটলটথয়নর চাদর । আটম জশাোমাে টিটপংবযায়গর মুে েুয়ল জগল। 
সুলােমান র্ার মাথা জবর করল। 
    ‘কী েবর সুলােমান?’ 
    সুলােমান হাসল। র্ার সাময়নর দুিা দাাঁর্ পয়ড় জগয়ি। 
    দাাঁর্-পড়া সুলােমানয়ক সুন্দর জদোয়ি। সুলােমান লাজুক গলাে বলল, আফয়নর 
জয়নয বাপজান জােগা রােয়ি। 
    ‘ভায়লা কয়রয়ি।’ 
    ‘এেন থাইকযা আফয়নর এই জাগা “টরজাভ”।’  
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    ‘বাাঁচা জগল! সব মানুয়ষরই টকিু-না-টকিু টরজাভৃ জােগা দরকার। রু্ই টক পড়য়র্ 
পাটরস?’ 
    ‘জি না।’ 
    ‘পড়ায়শানা জর্া করা দরকার জর বযািা।’ 
    ‘গটরব মানুয়ষর পড়ায়লো লায়গ না।’ 
    ‘জক বয়লয়ি?’ 
    ‘জকউ বয়ল নাই- আটম জাটন।’ 
    ‘এেন জথয়কই টনয়জ টনয়জ জানা শুরু কয়রটিস?’ 
    সুলােমান দাাঁর্ জবর কয়র হাসল। জচাে অনযটদয়ক টফটরয়ে বলল, আফয়নয়র কী 
ডাকুম? 
    ‘যা ডাকয়র্ ইিা হে ডাক। কী ডাকয়র্ ইিা কয়র?’ 
    ‘মামা।’ 
    ‘জবশ জর্া, মামা ডাকটব।’ 
    ‘মামা, আফয়ন টকিা জায়নন?’ 
    ‘জাটন– শুনটব?’ 
    সুলােমান হযাাঁ-না টকিু বলল না। েুব সাবধায়ন টিটপংবযাগ জথয়ক জবর হয়ে এল । 
সম্ভবর্ জস র্ার বাবার ঘুম ভাোয়র্ চায়ি না। সুলােমান এয়স শুয়ে পড়ল আমার 
পায়শ। আটম গল্প শুরু করলাম- আলাউটিয়নর জচরায়গর গল্প, জয-য়চরায়গর জভর্র অসীম 
ক্ষমর্াসিন্ন বদর্য ঘুটময়ে থায়ক। র্াাঁর যটদ ঘুম ভাোয়না যাে র্া হয়ল জস অসাধয 
সাধন করয়র্ পায়র। সব মানুষয়কই একটি কয়র আলাউটদয়নর জচরাগ টদয়ে পতটথবীয়র্ 
পাঠায়না হে। অল্পটকিু মানুষই জচরায়গ ঘুটময়ে-থাকা বদর্যয়ক জাগায়র্ পায়র। 
    ‘সুলােমান!’ 
    ‘টজ মামা?’ 
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    ‘জর্ার ময়নর জয-য়কায়না একিা ইিার কথা বল জর্া জদটে ! জর্ার জয-য়কায়না 
একিা ইিা পূণৃ হয়ব।’ 
    ‘আমার জকায়না ইিা নাই মামা।’ 
    আিা, র্া হয়ল টিটপংবযায়গর জভর্র চয়ল যা । বাবার সয়ি ঘুটময়ে থাক।’ 
    ‘আটম আফয়নর লয়গ ঘুমামু।’ 
    সুলােমান একিা হার্ আমার গায়ে রু্য়ল টদয়েয়ি। আটম চয়ল জগটি একিা অদু্ভর্ 
অবস্থাে, ঘুয়ম জচাে জটড়য়ে আসয়ি, অথচ ঘুম আসয়ি না। জচাে জময়ল রােয়র্ও পারটি 
না, আবার বন্ধও করয়র্ পারটি না। টবশ্রী অবস্থা! 
 
    ‘হযায়লা, আাঁটে টক বাসাে আয়ি?’  
    ‘আপটন জক বলয়িন?’ 
    ‘আমার নাম টহমু?’  
    ‘টহমুিা জক?’  
    ‘টজ, আটম নীরু্র বড় ভাই। নীরু্ হয়লা আাঁটের বান্ধবী।’  
    ‘রু্টম আাঁটের সয়ি কথা বলয়র্ চাও জকন?’  
    ‘নীরু্য়ক গর্কাল জথয়ক েুাঁয়জ পাওো যায়ি না। আাঁটেয়দর বাসাে যাটি বয়ল ঘর 
জথয়ক জবর হয়েয়ি, আর টফয়র আয়সটন। আমরা আাঁটেয়দর বাসা জকাথাে, জিটলয়ফান 
নাম্বার কী, টকিুই জানর্াম না। অয়নক কয়ে জিটলয়ফান নাম্বার জপয়েটি। মা েুব 
কান্নাকাটি করয়িন। ঘনঘন টফি হয়িন...’  
    ‘কী সবৃনাশ। টফি হওোরই জর্া কথা। জশায়না টহমু, নীরু্ নায়ম জকউ এ-বাটড়য়র্ 
আয়সটন। নীরু্ জকন, জকায়না জময়েই আয়সটন।’  
    ‘আপটন একিু আাঁটেয়ক টদন। আাঁটের সয়ি কথা না বলা পযৃন্ত মা শান্ত হয়বন না। 
মা কথা বলয়বন।’  
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    ‘রু্টম ধয়রা, আটম আাঁটেয়ক জডয়ক টদটি। আজকালকার জময়েয়দর কী জয হয়েয়ি। 
মাই গড- টচন্তাও করা যাে না।’  
    আটম জফাাঁপাটনর ময়র্া আওোজ কয়র টনয়জর প্রটর্ভাে টনয়জই মুগ্ধ হয়ে জগলাম। 
আাঁটেয়ক জিটলয়ফায়ন টকিুয়র্ই পাওো যাটিল না- এই অটভনেিা জসই কারয়ণই দরকার 
হয়ে পয়ড়টিল।  
    আাঁটে জিটলয়ফান ধরল। ভীর্ গলাে বুলল জক? 
    ‘আটম টহমু। নীরু্র বড় ভাই।’ 
    ‘আটম জর্া নীরু্ বয়ল কাউয়ক টচটন না।’ 
    ‘আটম টনয়জও টচটন না । নীরু্র গল্পিা বর্টর করা িাড়া উপাে টিল না। জকউ 
জর্ামায়ক জিটলয়ফান টদটিল না ।’ 
    ‘আপটন জক?’ 
    ‘আটম টহমু।’ 
    ‘টহমু নায়মও জর্া আটম কাউয়ক টচটন না!’ 
    ‘আটম বাদয়লর দূর সিয়কৃর ভাই। ঐ জয, যার সয়ি জর্ামার টবয়ে হয়র্ যাটিল! 
রু্টম পাটলয়ে চয়ল জগয়ল বয়ল টবয়ে হেটন।’ 
    ‘আপটন কী চান?’ 
    ‘আটম টকিুই চাই না— বাদয়লর কারয়ণ জর্ামায়ক জিটলয়ফান কয়রটি। ও 
জবাকািাইয়পর জর্া, টবয়ে জভয়ে যাওোে নানান ধরয়নর পাগলাটম করয়ি- আমরা অটস্থর 
হয়ে পয়ড়টি। রু্টম ওয়ক টবয়ে না করার টসিান্ত টনয়ে েুব ভায়লা কাজ কয়রি। জবাকা 
স্বামীর সয়ি সংসার করা ভোবহ বযাপার।’ 
    ‘উটন জবাকা?’ 
    ‘জবাকা জর্া বয়িই। ও হয়লা জবাকান্দর। জবাকা জযাগ বান্দর- জবাকান্দর । সটন্ধ 
করয়ল এই দাাঁড়াে। জবাকা মানুষয়দর প্রটর্ বুটিমানয়দর টকিু দাটেত্ব আয়ি। রু্টম 
বুটিমর্ী জময়ে, রু্টম যটদ এই দাটেত্ব পালন কর।’  
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    ‘আটম বুটিমর্ী আপনায়ক জক বলল?’  
    ‘জশষমূহুয়র্ৃ রু্টম বাদলয়ক টবয়ে করয়র্ রাটজ হওটন- এটি হয়ি জর্ামার বুটির 
প্রধান লক্ষণ। আাঁটে জশায়না- রু্টম বাদয়লর পাগলাটম কমাবার একিা বযবস্থা কয়র দাও।’  
    ‘সটর, আটম টকিু করয়র্ পারব না।’  
    ‘ও টকসব পাগলাটম করয়ি শুনয়ল জর্ামার মাো হয়ব। একিা শুধু বটল- রার্ 
বায়রািার পর ও জর্ামায়দর বাসার সাময়ন হাাঁিাহাটি কয়র। অনয সমে কয়র না, কারণ 
অনয সমে হাাঁিাহাটি করয়ল রু্টম জদয়ে জফলয়ব। জসিা নাটক র্ার জয়নয েুব লজ্জার 
বযাপার হয়ব।’  
    ‘শুনুন, ভায়লা একিা জময়ে জদয়ে আপনারা ওনার টবয়ে টদয়ে টদন- জদেয়বন 
পাগলাটম জসয়র যায়ব।’  
    ‘জসিাই করা হয়ি। জময়ে পিন্দ করা হয়েয়ি। জময়ে েুব সুন্দর। শুধু একিু শিৃ-
পাাঁচ ফুি। হাইটহল পরয়ল অটবটশয জবাঝা যাে না। জময়ে গান জায়ন- জরটডওয়র্ টব 
জিয়ডর টশল্পী।’  
    ‘ভায়লাই জর্া!’  
    ‘ভায়লা জর্া বয়িই। িােও েুব ভায়লা- এস.এস.টস-য়র্ চারিা জলিার এবং িার 
জপয়েয়ি। চারিা জলিায়রর একিা আবার ইংয়রটজয়র্ । ইংয়রটজয়র্ জলিার পাওো সহজ 
না।’ 
    ‘আজকাল অয়নয়কই পায়ি।’ 
    ‘যারা পায়ি র্ারা জর্া আর এটি এটি পায়ি না জোাঁজ টনয়ল জদো যায়ব জচম্বারস 
টডকশনাটর পুয়রািা মুেস্থ।’ 
    ‘আিা শুনুন- আপনার কথা জশষ হয়েয়ি জর্া? আটম এেন জরয়ে জদব।’ 
    ‘রু্টম জকায়না সাহাযয করয়র্ পারয়ব না, র্া-ই না?’ 
    ‘টজ না । জময়েিার নাম কী?” 
    ‘জকান জময়েিার নাম?’ 
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    ‘যার সয়ি আপনার ভাইয়ের টবয়ে হয়ি।’ 
    ‘রু্টম সাহাযয না করয়ল জর্া বাদয়লর টবয়ে হয়ব না। আয়গ বাদয়লর ঘাড় জথয়ক 
“আাঁটে”-ভূর্য়ক নামায়র্ হয়ব। ঘাড় োটল হয়লই “বাাঁধন”-ভূর্ জচয়প বসয়ব। 
    ‘জময়েিার নাম বাাঁধন?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘েুব কমন নাম- I’ 
    ‘কময়নর জভর্রই লুটকয়ে থায়ক আনকমন । আাঁটে নামিাও জর্া কমন। টকন্তু রু্টম 
জর্া আর কমন জময়ে না।’ 
    ‘আটমও কমন-িাইয়পর জময়ে।’ 
    ‘অসম্ভব’ কমন-িাইয়পর জকায়না জময়ে টবয়ের টদন টবয়ে জভয়ে টদয়ে জপ্রটময়কর 
কায়ি চয়ল যাে না। কমন-িাইয়পর জময়ে জপ্রটময়কর কথা ভুয়ল টগয়ে েুটশময়ন টবয়ে 
কয়র জফয়ল।’ 
    ‘শুনুন, আপটন েুব অশালীন কথা বলয়িন। আটম জকায়না জপ্রটময়কর কায়ি যাইটন। 
আমার জকায়না জপ্রটমক জনই।’ 
    ‘ও আিা।’ 
    ‘মা’র সয়ি রাগ কয়র চয়ল টগয়েটিলাম। ঘিনািা শুনয়র্ চান?’ 
    ‘না।’ 
    ‘না বলয়ল হয়ব না, আপনায়ক শুনয়র্ হয়ব। আমায়দর বাটড়য়র্ েুব অদু্ভর্ বযবস্থা। 
কেয়নাই জকউ আমার ইিাে টকিু কয়র না। কেয়নাই না। ময়ন করুন, ঈয়দর জয়নয 
শাটড় জকনা হয়ব। আমার একিা হলুদ শাটড় পিন্দ। আটম জসিা টকনয়র্ পারব না। মা 
বলয়ব- হলুদ শাটড় জর্ামায়ক মানাে না। জিািয়বলাে েুব শে টিল নাচ টশেব। আমায়ক 
টশেয়র্ জদো হেটন। নাচ টশয়ে কী হয়ব? আমার শে টিল সায়েন্স পড়ব- জজার কয়র 
আময়ক টহউমযাটনটিজ গ্রুয়প জদো হয়লা। ধরুন আমার যটদ জকায়না জিটলয়ফান আয়স– 
আমায়ক জস-য়িটলয়ফান ধরয়র্ জদো হয়ব না। দফাে-দফাে নানান প্রয়শ্নর জভর্র টদয়ে 
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জযয়র্ হয়ব। “জক জিটলয়ফান করল?” “বান্ধবী?” বান্ধবীর বাসা জকাথাে?” “বাবা কী 
কয়রন?” ধরুন আটম জকায়না বান্ধবীর সয়ি কথা বলটি- হুি কয়র একসমে মা করয়ব 
টক, হার্ জথয়ক টরটসভার টনয়ে কায়ন টদয়ে শুনয়ব আসয়লই জকায়না জময়ে কথা বলয়ি, 
না জকায়না জিয়ল কথা বলয়ি। আমার গায়ে হলুয়দর টদন কী হয়লা শুনুন। আটম মাি 
জেয়র্ পাটর না। গন্ধ লায়গ। মায়ির গয়ন্ধ আমার বটম এয়স যাে। না, র্াাঁর পয়রও জেয়র্ 
হয়ব। গায়ে-হলুয়দর মাি না জেয়ল অমিল হে। মাি জেলাম, র্ারপর বটম কয়র ঘর 
ভাটসয়ে টদলাম। র্েন েুব রাগ উয়ঠ জগল- আটম টরকশা টনয়ে পাটলয়ে চয়ল জগলাম 
বান্ধবীর বাটড়য়র্। এই হয়ি ঘিনা।’  
    ‘জর্ামার র্া হয়ল জকায়না জপ্রটমক জনই?’  
    ‘অপটরটচর্ জকায়না জিয়লর সয়ি আমার কথা বলার সুয়যাগ পযৃন্ত জনই- আর আমার 
থাকয়ব জপ্রটমক! অথচ জদেুন, আমার সব বান্ধবী জপ্রমটবশারদ। জপ্রটময়কর সয়ি টসয়নমা 
জদেয়ি, জরিুয়রয়ন্ট জেয়র্ যায়ি। জেয়দবপুয়র শালবয়ন হাাঁিয়র্ যায়ি। আমার এক 
বান্ধবী, নাম হয়লা শিা। জস জরটজটস্ট্র কয়র টবয়ে কয়র জফয়লয়ি। জদেুন-না, কীরকম 
জরামাটন্টক। আমার জীবয়নর একমাে স্বপ্র কী টিল জায়নন? একিা জিয়লর সয়ি জপ্রম 
হয়ে, র্ারপর জগাপয়ন র্ায়ক টবয়ে করব।’  
    ‘জসিা জর্া এেনও করয়র্ পার। র্য়ব জর্ামার মা-বাবা েুব কে পায়বন।’  
    ‘আটম চাই র্ারা কে পাক।’  
    ‘র্া হয়ল একিা কাজ করয়ল হে- রু্টম বাদলয়কই জকায়িৃ টবয়ে কয়র ফযায়লা। জকউ 
টকিু জানয়ব না। জর্ামার বাবা-মা শুরুয়র্ প্রচণ্ড রাগ করয়বন। র্ারপর যেন জানয়বন 
রু্টম র্ায়দর পিয়ন্দর পােয়কই টবয়ে কয়রি র্েন রাগ পাটন হয়ে যায়ব। আইটডো 
জর্ামার কায়ি জকমন লাগয়ি?’ 
    আাঁটে চুপ কয়র আয়ি। আাঁটে পটরকল্পনা ধুম কয়র জফয়ল জদেটন। আটম গভীর গলাে 
বললাম, জর্ামাে যা করয়র্ হয়ব র্া হয়ি— বাবা-মা'য়ক কটঠন একিা টচটঠ জলো-মা, 
আটম সারাজীবন জর্ামায়দর কথা শুয়নটি। আর না। এেন আটম আমার টনয়জর জীবন 
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টনয়জই জবয়ি টনলাম । টবদাে । টবদােিা টলেয়ব প্রথয়ম ইংয়রটজ কযাটপয়িল জলিার B 
বাংলা দাে । B দাে । 
    ‘আপটন আমায়ক টি জফার-এর বাচ্চা ভাবয়িন?’ 
    ‘ঠাট্টা করটি। র্য়ব জর্ামায়ক যা অবশযই করয়র্ হয়ব র্া হয়ি- বাসর করয়র্ হয়ব- 
অপটরটচর্ জকায়না জােগাে।’ 
    ‘জকাথাে জসিা?’ 
    ‘আমার জময়সও হয়র্ পায়র। আমার অটবটশয েুবই দটরদ্র অবস্থা।’ 
    ‘যাক, এইসব জিয়লমানুটষ আমার ভায়লা লাগয়ি না।’ 
    ‘র্া হয়ল থাক।’ 
    ‘র্া িাড়া আপনার ভাই বাদল, টমিঃ জরইন- ও টক রাটজ হয়ব? আমার কায়ি 
আইটডোিা েুবই মজার লাগয়ি, টকন্তু র্ার কায়ি লাগয়ব?’ 
    ‘ও টবরাি গাধা। রু্টম যা বলয়ব ও র্ায়র্ই রাটজ হয়ব।’ 
    ‘মানুষয়ক হুি কয়র গাধা বলয়বন না।’ 
    ‘সটর, আর বলব না।’  
    ‘টবয়েয়র্ সাক্ষী লাগয়ব না?’ 
    ‘সাক্ষী টনয়ে রু্টম টচন্তা করয়ব না রু্টম চয়ল এয়সা।’ 
    ‘জকাথাে চয়ল আসব?’ 
    ‘মগবাজার কাটজ অটফয়স চয়ল আয়সা। বাদল জসোয়নই জর্ামার জয়নয অয়পক্ষা 
করয়ি।’ 
    ‘আপটন পাগয়লর ময়র্া কথা বলয়িন জকন? টমিঃ জরইন শুধু শুধু মগবাজার কাটজ 
অটফয়স বয়স থাকয়ব জকন?’    
    ‘বাদল জসোয়ন আয়ি, কারণ আটম র্ায়ক জসোয়ন পাটঠয়ে র্ারপর জর্ামায়ক 
জিটলয়ফান কয়রটি। আটম টনটশ্চর্ টিলাম জর্ামার সয়ি কথা বলয়লই রু্টম আমার প্রস্তায়ব 
রাটজ হয়ব।’  
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    ‘টহমু সায়হব, শুনুন । টনয়জর উপর এর্ টবশ্বাস রােয়বন না। আটম আপনার প্রটর্টি 
কথাে র্াল টদয়ে জগটি জদোর জয়নয জয আপটন কর্দূর জযয়র্ পায়রন।’  
    ‘রু্টম র্া হয়ল কাটজ অটফয়স আসি না?’  
    ‘অবশযই না। এবং আটম আপনার প্রটর্টি টমথযা কথাও ধয়র জফয়লটি।’  
    ‘জকান জকান টমথযা ধরয়ল?’  
    ‘এই জয আপটন বলয়লন, টমিঃ জরইন মগবাজার কাটজ অটফয়স বয়স আয়ি।’  
    ‘কীভায়ব ধরয়ল?’  
    ‘এেন ধটরটন। র্য়ব ধরব । মগবাজার কাটজ অটফস আমায়দর বাসা জথয়ক 
দুটমটনয়ির পথ । আটম একু্ষটন জসোয়ন যাটি।’  
    ‘শুধু জদোর জয়নয বাদল জসোয়ন আয়ি টক না?’  
    ‘হযাাঁ।’  
    েি কয়র শব্দ হয়লা। আাঁটে জিটলয়ফান জরয়ে টদল । আটম ময়ন ময়ন হাসলাম । 
বাদলয়ক আটম আসয়লই কাটজ অটফয়স পাটঠয়ে টদয়েটি। জস একা না, সয়ি দুজন 
সাক্ষীও আয়ি। জমাফাজ্জল এবং জটহরুল ।  
    ওয়দর জয়নয সুন্দর একিা বাসরঘয়রর বযবস্থা করয়র্ হে। সবয়চ ভায়লা হয়র্া 
রার্িা যটদ র্ারা দুজয়ন গায়ির টনয়চ কািায়র্ পারর্। জসিা সম্ভব না। গয়ল্প-উপনযায়স 
গতহটবর্াটড়র্ র্রুণ-র্রুণীর গাির্লাে জীবন কািায়নার কথা পাওো যাে। বাস্তব গল্প-
উপনযায়সর ময়র্া নে।  
 
    রার্ দশিাে ফুপুর বাটড়য়র্ উপটস্থর্ হলাম। ঘিনা কর্দূর গটড়য়েয়ি জানা দরকার।  
    বাসাে টগয়ে জদটে টবরাি গযাঞ্জাম। ফুপুর মাথা আইসবযাগ জচয়প ধরা আয়ি। পায়শই 
ফুপা । টর্টনও রণহুংকার টদয়িন। ফুপু বলয়লন, েবর টকিু শুয়নটিস টহমু?  
    ‘কী েবর।’  
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    ‘হারমজাদিা ঐ বদ জময়েিায়ক জকািৃ মযারজ কয়রয়ি। ওর চামড়া টিয়ল রু্য়ল মটরচ 
লাটগয়ে জদো দরকার।’   
    ‘জকািৃ মযায়রজ কয়র জফয়লয়ি— বাদয়লর ময়র্া টনরীহ জিয়ল!’  
    ‘টনরীহ জিয়ল টক আর টনরীহ আয়ি? ডাইটনর েপ্পয়র পয়ড়য়ি না!’  
    ফুপা বলয়লন, আটময়র্া কল্পনাও করয়র্ পারটি না! কী ইিা করয়ি জাটনস টহমু? 
    ‘না। কী ইিা করয়ি?’  
    ‘ফাোটরং জস্কাোয়ড দাাঁড় কটরয়ে হারামজাদািায়ক গুটল কয়র মারয়র্।’  
    ফুপু কটঠনয়চায়ে ফুপার টদয়ক র্াটকয়ে বলয়লন, এইসব আবার কী ধরয়নর কথা! 
টনয়জর জিয়লর মতরু্য কামনা।  
    ‘আহা, কথার কথা বয়লটি গাধািার জর্া জদাষ জনই। ডাইটনর পািাে পয়ড়য়ি না!’  
    আটম বললাম, টনয়জর জিয়লর বউয়ক ডাইটন বলা টঠক হয়ি না। দুজনই 
জিয়লমানুষ, একিা ভুল কয়রয়ি...এেন উটচর্ ক্ষমাসুন্দর জচায়ে...  
    ফুপু গজৃন কয়র উঠয়লন, টহমু, রু্ই দালাটল করটব না। েবদৃার বললাম। এই বাটড় 
টচরটদয়নর জয়নয ওয়দর জয়নয টনটষি।  
    ‘জবচারারা বাসররায়র্ পয়থ-পয়থ ঘুরয়ব!’  
    ‘জকউ যটদ জােগা না জদে পয়থ-পয়থ জঘারা িাড়া গটর্ কী! আাঁটে বাদলয়ক টনয়ে 
র্ার মা’র বাটড়য়র্ টগয়েটিল। টর্টন মুয়ের উপর দরজা বন্ধ কয়র টদয়েয়িন।’  
    ‘র্া জর্া জদয়বই। বয়দর ঝাড় না? আমার জিয়লর মুয়ের উপর দরজা বন্ধ কয়র, 
এর্বড় সাহস! আটম এই বাটড়য়র্ই আমার জিয়লর বাসর করব।’  
    ‘এিা মন্দ না। লাইি-ফাইি টনয়ে আটস।’ 
    ‘লাইি-ফাইি জকন?’ 
    ‘আয়লাকসজ্জা করয়র্ হয়ব না?’ 
    ‘আয়লাকসজ্জা জর্া পয়রর বযাপার- বাসরঘর সাজায়র্ হয়ব। ফুল আনয়র্ হয়ব। এর্ 
রায়র্ ফুল পাটব?’ 
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    ‘পাব না মায়ন?’ 
    ফুপু মাথার আইসবযাগ জফয়ল টদয়ে উয়ঠ বসয়লন। 
    ফুপার জচাে চকচক করয়ি। ময়ন হে জিয়লর টববাহ উপলয়ক্ষ আজ টর্টন জবার্ল 
েুলয়বন । র্াাঁর সিীর অভাব হয়ব না। জমাফাজ্জল এবং জটহরুল বটড়র সাময়নই 
জঘারাঘুটর করয়ি। টসগনযাল জপয়লই চয়ল আসয়ব। 
 
 
 
 
 

@@  
    সায়দক সায়হব শুকয়নামুয়ে ফুপুয়দর বসার ঘয়র বয়স আয়িন। র্ার সাময়ন এক 
কাপ চা। নাশর্ার জেয়ি দুটপস জকক। জদয়েই ময়ন হয়ি অয়নকটদয়নর বাটস, িার্াপড়া 
। আমায়ক জদয়ে ভদ্রয়লাক হর্াশ গলাে বলয়লন, বাটড়র সবাই জকাথাে জগয়ি জায়নন?  
    আটম বললাম, না। যটদও সুনসান নীরবর্া জদয়ে টকিুিা আাঁচ করয়র্ পারটিলাম। 
বাদল এবং আাঁটে হাটনমুন করয়র্ কক্সবাজায়রর টদয়ক রওনা হয়েয়ি। র্ায়দর সয়ি এ-
বাটড়র সবাই রওনা হয়েয়ি। ফুপা সম্প্রটর্ একিা মাইয়িাবাস টকয়নয়িন। মাইয়িাবাস 
বযবহায়রর সুয়যাগ পাওো যাটিল না। এেন সুয়যাগ হয়েয়ি। হাটনমুয়ন স্বামী-স্ত্রী একা 
থাকয়ব এিাই টনেম। এ-বাটড়য়র্ সব টনেমই উলয়িাটদয়ক চয়ল।  
    ‘বাটড়র সবাই জকাথাে আপটন জায়নন না?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘ওরা সবাই কক্সবাজার চয়ল জগয়ি।’ 
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    ‘ও আিা।’ 
    ‘কায়জর জিয়লিায়ক টজয়জ্ঞস কয়র জানলাম। আমার টবশ্বাস হটিল না বয়ল 
আপনায়ক টজয়জ্ঞস কয়রটি।’ 
    ‘আপটন ময়ন হে টকিুিা আপয়সি হয়েয়িন।’ 
    ‘আপয়সি হওো টক যুটক্তযুক্ত নে? আপনার ফুপুর জঠলায়ঠটলয়র্ মামলার সমস্ত 
বযবস্থা কয়র চারজনয়ক আসাটম টদয়ে মামলা দায়ের কয়র বাসাে এয়স শুটন সবাই 
কক্সবাজার ।’ 
    ‘মামলা দায়ের হয়েয়ি?’ 
    ‘অবশযই হয়েয়ি। পাাঁচজন সাক্ষী জজাগাড় কয়রটি। এর ময়ধয মারাত্মক আহর্ আয়ি 
দুজন। দুজনই হাসপার্ায়ল টচটকৎসাধীন। আসাটম কয়রটি টর্নজনয়ক- জময়ের বাবা 
জময়ের বড়মামা আর জময়জামামা। আজই ওোয়রন্ট ইসু হয়ব।’ 
    ‘আপটন জর্া ভাই েুবই কটরৎকমৃ মানুষ। ডােনাটমক পায়সৃাটনটলটি।’ 
    প্রশংসাে সায়দক সায়হব েুটশ হয়লন না। টর্টন আরও টমইয়ে জগয়লন। বাটস জকক 
কচকচ কয়র জেয়ে জফলয়লন।  
    ‘টহমু সায়হব!’  
    ‘টজ?’  
    ‘আমার অবস্থািা টচন্তা করুন। যায়দর নায়ম মামলা কয়রটি র্ারা ফটরোটদয়দর সয়ি 
টমটলটময়শ জময়ে এবং জময়ের জামাই-এর সয়ি হাটনমুয়ন চয়ল জগয়ি।’  
    ‘ঐ পাটিৃও জগয়ি নাটক?’  
    ‘টজ, র্ারাও টগয়েয়ি। আটম এোন জথয়ক জিটলয়ফান কয়র জজয়নটি। র্ারা আয়রকিা 
মাইয়িাবাস ভাড়া কয়রয়ি।’  
    ‘বাহ, ভায়লা জর্া!’  
    সায়দক সায়হব জরয়গ জগয়লন। হর্ভম্ব গলাে বলয়ল, ভায়লা জর্া মায়ন? ভায়লা জর্া 
বলয়িন জকন?’  
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    ‘টকিু জভয়ব বলটি না, কথার কথা বলটি।’  
    ‘আমার অবস্থািা আপটন টচন্তা করয়িন?’  
    ‘আসয়ল মামলার কথায়র্ জনয়চ ওঠািা আপনার টঠক হেটন। সবুর করা উটচর্ টিল। 
সবুয়র “ফুি” ফয়ল বয়ল একিা কথা আয়ি। সবুর করয়ল আপনায়ক এই ঝায়মলাে 
জযয়র্ হয়র্া না। ফু্রি ফলর্, আপটনও মাইয়িাবায়স কয়র হাটনমুন পাটিৃয়র্ শাটমল হয়র্ 
পারয়র্ন।’ 
    ‘রটসকর্া করয়িন?’ 
    ‘রটসকর্া করটি না।’ 
    ‘দো কয়র রটসকর্া করয়বন না। রটসকর্া আমার পিন্দ না। আটম টসটরোস 
ধরয়নর মানুষ।’ 
    ‘চা োয়বন?’ 
    ‘না, চা োব না। আিা টদয়র্ বলুন। আমার মাথা আউলা হয়ে জগয়ি, এেন করবিা 
কী বলুন জর্া?’ 
    ‘সায়জশান চায়িন?’ 
    ‘না, সায়জশান চাটি না। আটম অয়নযর সায়জশায়ন চটল না।’ 
    ‘না চলাই ভায়লা। ফুপুর সায়জশান শুয়ন আপনার অবস্থািা কী হয়েয়ি জদেুন। 
পুয়রাপুটর জফাঁয়স জগয়িন।’ 
    সায়দক সায়হব টসগায়রি ধরায়লন । জবচারায়ক জদয়ে সটর্য সটর্য মাো লাগয়ি। 
    ‘সায়দক সায়হব!’ 
    ‘টজ?’ 
    ‘আপটন মন-োরাপ করয়বন না। আটম আটি আপনার সয়ি।’ 
    ‘আপটন আমার সয়ি আয়িন মায়ন কী?’ 
    ‘ওরা যা ইিা করুক। ওয়দর টমল-মহব্বয়র্র আমরা জর্াোক্কা কটর না। আমরা 
আমায়দর ময়র্া মামলা চাটলয়ে যাব ।’ 
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    ‘আবার রটসকর্া করয়িন?’ 
    ‘ভাই, আটম জমায়িই রটসকর্া করটি না। আটম টসটরোস। আাঁটের বাবা এবং দুই 
মামায়ক আমরা হাজয়র্ ঢুটকয়ে িাড়ব। পুটলশয়ক টদয়ে জরালায়রর ডলা জদওোব। কায়ন 
ধয়র উঠয়বাস করাব।’  
    ‘টহমু সায়হব। আপনার টক মাথা োরাপ? আপটন উোদ?’  
    ‘আটম উোয়দর ময়র্া কথা বলটি?’  
    ‘অবশযই বলয়িন।’  
    ‘র্া হয়ল আয়রকিা সায়জশান টদই। আপটন টনয়জও কক্সবাজার চয়ল যান। আসাটম 
ফটরোটদ দুই পাটিৃয়কই একসয়ি িযাকল করুন। দুপাটিৃই আপনার জচায়ের সাময়ন 
থাকয়ব। আপটন টবচক্ষণ আইনটবদ। আইয়নর পযায়চ জফয়ল হালুো িাইি কয়র টদন। 
ওরা বুঝুক হাউ জমটন পযাটড, হাউ জমটন রাইস।’  
    ‘শুনুন টহমু সায়হব, আপটন আপনার মাথার টচটকৎসা করাবার বযবস্থা করুন। ইউ 
আর এ টসক পারসন।’  
    ‘আপনার চায়ের কথা বলা হেটন। দাাঁড়ান, চায়ের কথা বয়ল এয়স আপনার সয়ি 
জটময়ে আডডা জদব।’  
    সায়দক সয়হব উয়ঠ দাড়ায়লন এবং আমায়ক টির্ীে বাকয বলার সুয়যাগ না টদয়ে 
জবর হয়ে জগয়লন। সাটহয়র্যর ভাষাে যায়ক বয়ল— ঝয়ড়র জবয়গ টনস্ক্রমণ।  
    ফুপুর কায়জর জিয়ল রটশদ আমার েুব যত্ন টনল। আমায়ক জস টকিুয়র্ই জযয়র্ 
জদয়ব না। রটশয়দর বেস আঠায়রা-উটনশ। শরীয়রর বাড় হেটন বয়ল এেনও বালক-
বালক জদোে। ফুপার বাটড়য়র্ জস গর্ দুবির হয়লা আয়ি। ফুপুর ধারণা রটশয়দর ময়র্া 
এক্সপািৃ কায়জর জিয়ল বাংলায়দয়শ টির্ীেিা জনই। জস একা একয়শা না, একাই 
টর্নয়শা। কথািা ময়ন হে সটর্য।  
    রটশদ দাাঁর্ জবর কয়র বলল, আইজ আর কই ঘুরয়বন, শুইো টবোম কয়রন। 
মাথামাটলশ কইরা টদমু। দুপুয়র আফয়নর জয়নয টবরাটন পাকামু।  
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    ‘টবরাটন রাাঁধয়র্ পাটরস?’  
    ‘আটম পাটর না এমন কাম এই দুটনোয়র্ পেদা হে নাই। সব টকটসয়মর কাম এই 
জীবয়ন করটি।’  
    ‘বটলস কী!’  
    ‘আমার ভাইজান আফয়নর ময়র্া অবস্থা। জবটশটদন জকায়না কায়ম মন টিয়ক না। 
চুটরধাটর কইরা টবদাে হই।  
    ‘চুটর ধাটর কটরস?’  
    ‘পরথম কটর না। জশষ সময়ে কটর। টবদাে জযটদন টনমু র্ার একটদন আয়গ কটর। 
ভাইজান, আফয়নর চুল বড় হইয়ি, চুল কািয়বন?’  
    ‘নাটপয়র্র কাজও জাটনস?’  
    ‘জাটন। মডান জসলুয়ন এক বির কাম করটি। কলাবাগান। ভায়লা জসলুন। এটস 
টিল । কটরগরও টিল ভায়লা।’ 
    ‘নাটপয়র্র জদাকান জথয়ক কী চুটর কয়রটিটল?’ 
    ‘কু্ষর, জকাঁটচ, টচরুটন, দুইিা শযািু এইসব িুকিাক…’ 
    ‘োরাপ কী? জিাি জথয়ক বড়। িুকিাক জথয়ক একটদন ধুরুমধারুম হয়ব। জদ, চুল 
জকয়ি জদ।’ 
    আটম হার্-পা িটড়য়ে বারান্দাে জমাড়াে বসলাম। রটশদ মহা উৎসায়হ আমার চুল 
কািয়র্ বসল। 
    ‘মাথা কামাইয়বন ভাইজান?’ 
    ‘মাথা-কামায়নার দরকার আয়ি?’ 
    ‘শে হইয়ল বয়লন। মার্াকামাটনিা হইল শয়ের টবষে।’ 
    মাথা কামায়র্ জর্ার যটদ আরাম লায়গ র্া হয়ল কাটময়ে জদ। সমসযা টকিু জনই। 
আমার মাথাে চুল থাকাও যা, না-থাকাও র্া।’ 
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    রটশদ গম্ভীরমুয়ে বলল, জলায়কর ধারণা মাথা-কামাটন েুব সহজ। আসয়ল টকন্তু 
ভাইজান বড়ই কটঠন কাজ । 
    আটম গভীর গলাে বললাম, জগয়র্র যাবর্ীে কটঠন কাজই আপার্দতটেয়র্ েুব 
সহজ ময়ন হে। সহজ কাজয়ক ময়ন হে কটঠন। জযমন ধর সর্য কথা বলা। ময়ন হে 
না েুব সহজ, ইিা করয়লই পারা যায়ব? আসয়ল ভেংকর কটঠন। জয-মানুষ একমাস 
জকায়না টমথযা না বয়ল শুধুই সটর্যকথা বলয়ব, ধয়র টনয়র্ হয়ব জস একজন মহামানব।   
    ‘ভাইজান!’  
    ‘বল।’  
    ‘আফয়নর সয়ি আমার একিা প্রাইয়ভি কথা টিল।’  
    ‘বয়ল ফযাল।’  
    ‘আফয়নর কায়ি আটম একিা টজটনস চাই ভাইজান— আফয়ন না বলয়র্ পারয়বন 
না।’  
    ‘কী টজটনস চাস?’  
    ‘জসইিা ভাইজান পয়র বলয়র্টি । আয়গ আফয়ন ওোদা কয়রন টদয়বন।’  
    ‘রু্ই চাইয়লই আটম টদয়র্ পারব এিা ভাবটল কী কয়র?’ 
    ‘আফয়ন মুে টদো একিা কথা বলয়লই জসইিা হে- এইিা আমরা সয়বই জাটন।’ 
    ‘জর্ায়ক বয়লয়ি জক?’ 
    ‘বলা লায়গ না ভাইজান। বুঝা যাে। র্ারপয়র বাদল ভাই বলয়িন। বাদল ভাইয়ের 
টববাহ জগটিল ভাইিা। বাদল ভাই আফয়নয়র বলল- সয়ি সয়ি সব টঠক।’ 
    ‘রু্ই চাস কী?’ 
    ‘টবয়দশ যাইয়র্ েুব মন চাে ভাইজান । জদয়শ মন টিয়ক না।’ 
    ‘আিা যা, হয়ব।’ 
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    রটশদ মাথা-কামায়না বন্ধ কয়র র্ৎক্ষণাৎ আমার পা িুয়ে ভটক্তভয়র প্রণাম করল । 
আটম টসিপুরুষয়দর ময়র্াই র্ার োি িহন করলাম। মানুষয়ক ভটক্ত করয়র্ ভায়লা 
লায়গ না- মানুয়ষর ভটক্ত জপয়র্ ভায়লা লায়গ।  
    আমার মাথা-কামায়না হয়লা । মাথা-মযায়সজ করা হয়লা । গা-মাটলশ করা হয়লা । 
দুপুয়র জহটভ োনাটপনা হয়লা। োটসর টবটরোটন, মুরটগর জরাি। অটর্ সুস্বাদু রান্না, 
ভরয়পি োবার পয়রও ময়ন হয়ি আরও োই ।  
    ‘রটশদ, রু্ই জর্া ভায়লা রান্না জাটনস!’  
    ‘টচিাগাং জহায়িয়ল বাবুটচৃর জহল্পার টিলাম ভাইজান। বাবুটচৃর নাম ওস্তাদ মনা টমো। 
এক লম্বর বাবুটচৃ টিল। রান্ধয়নর কাজ সব টশেটি ওস্তায়দর কায়ি।’  
    ‘ভায়লা টশয়েটিস। েুব ভায়লা টশয়েটিস।’  
    ‘রাইয়র্ ভাইজান আফয়নয়র টচর্লমায়ির জপটি োওোমু। এইিা একিা টজটনস?’  
    ‘টক রকম টজটনস?’ 
    ‘একবার োইয়ল টমরু্যর টদনও ময়ন পড়ব। আজরাইল যেন জান-কবয়চর জয়নয 
আসব র্েন ময়ন হইব- আহায়র, টচর্লমায়ির জপটি। ওস্তাদ মনা টমো আমায়র হায়র্ 
ধইরা টশোইয়ি। আমায়র েুব টপোর করর্।’  
    ‘ওস্তায়দর কাি জথয়ক কী চুটর করটল?’  
    রটশদ চুপ কয়র রইল। আটম আর চাপাচাটপ করলাম না। দুপুয়র লম্বা ঘুম টদলাম। 
রায়র্ জেলাম টবেযার্ টচর্লমায়ির জপটি। জসই রান্না টশল্পকমৃ টহয়সয়ব কর্িা উত্তীণৃ 
বলয়র্ পারলাম না— কারণ শুরুয়র্ই গলাে কাাঁিা টবাঁয়ধ জগল। মায়ির কাাঁিা েুবই রু্ি 
বযাপার, টকন্তু এয়ক অিাহয করা যাে না। প্রটর্টনের্ই জস জানান টদয়র্ থায়ক। আটম 
আটি। আটম আটি। আটম আটি জঢাক জগলার প্রয়োজন জনই, র্ার পয়রও িমাগর্ জঢাক 
টগয়ল জযয়র্ হে। কাাঁিার প্রসয়ি আমার বাবার কথা ময়ন পড়ল। র্ার টবেযার্ বাণীমালাে 
কাাঁিাসংিান্ত বাণীও টিল।  

কণ্টক 
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কাাঁিা, কণ্টক, শলা, র্রুনে, সূচী, জচাাঁচ 
“বাবা টহমালে, বশশয়ব কইমায়ির জঝাল োইয়র্ টগো 

একবার জর্ামার গলাে কইমায়ির কাাঁিা টবাঁটধল । রু্টম বড়ই অটস্থর 
হইয়ল । মায়ির কাাঁিার যন্ত্রণা জর্মন অসহনীে নে, র্য়ব বড়ই 
অস্বটস্তকর। কণ্টক নীরয়বই থায়ক, র্য়ব প্রটর্টনের্ই জস র্ার অটস্তত্ব 
িরণ করাইো জদে। কন্টয়কর এই জকায়না বযবস্থা কটর নাই। রু্টম 
টকিুটদন গলাে কাাঁিা টনো ঘুটরো জবড়াইয়ল । বাবা টহমালে, রু্টম টক 
জান জয মানুয়ষর ময়নও পরম করুণামে টকিু কাাঁিা টবধাইো জদন? 
একটি কাাঁিার নাম-মন্দ কাাঁিা । রু্টম যেনই জকায়না মন্দ কাজ কটরয়ব 
র্েনই এই কািা জর্ামায়ক িরণ করাইো টদয়ব। রু্টম অস্বটস্ত জবাধ 
কটরয়র্ থাটকয়ব। বযথা জবাধ না-অস্বটস্তয়বাধ ।  

সাধারণ মানুষয়দর জনয এইসব কাাঁিার প্রয়োজন আয়ি। 
টসিপুরুষয়দর জনয প্রয়োজন নাই। কায়জই কণ্টকমুটক্তর একিা জচো 
অবশযই জর্ামার ময়ধয থাকা উটচর্। জযটদন টনয়জয়ক সিূণৃ 
কণ্টকমুক্ত কটরয়র্ পারয়ব জসইটদন জর্ামার মুটক্ত। বাবা টহমালে, 
প্রসিিয়ম জর্ামায়ক একিা কথা বটল, মহাপাষণ্ডরাও কণ্টকমুক্ত। এই 
অয়থৃ মহাপুরুষ এবং মহাপাষয়ণ্ডর টভর্য়র জর্মন জকায়না প্রয়ভদ 
নাই।”  

    গলাে কাাঁিা টনয়ে রায়র্ আশরাফুজ্জামান সায়হয়বর সয়ি জদো করয়র্ জগলাম। 
ভদ্রয়লাক ময়ন হয়ি জকায়না জঘায়রর ময়ধয আয়িন। আমার মুটণ্ডর্ মস্তক র্ার নজয়র 
এল না। টর্টন হাটসমুয়ে এয়স আমায়ক জটড়য়ে ধরয়লন।  
    ‘ভাইসায়হব, আটম আপনার জয়নযই অয়পক্ষা করটিলাম। আটম জানর্াম আজ 
আপটন আসয়বন।’  
    ‘আজ টক টবয়শষ জকায়না টদন?’  
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    ‘টজ। আজ আমার জময়ের পানটচটন হয়ে জগয়ি।’  
    ‘বয়লন কী।’  
    ‘কী জয আনন্দ আমার হয়ি ভাই! একিু পরপরই জচায়ে পাটন এয়স যায়ি।’  
    টর্টন জচাে মুিয়র্ লাগয়লন। জচাে ময়ন হে অয়নকক্ষণ ধয়রই মুিয়িন। জচাে লাল 
হয়ে আয়ি। আটম বললাম, আপনার জময়ে জকাথাে? এর্ বড় উৎসব, বাসা োটল জকন?  
    ‘জময়ে েুব কান্নাকাটি করটিল। আমার কান্না জদয়েই কাাঁদটিল। জশয়ষ র্ার মামায়র্া 
ভাইয়বানরা এয়স টনয়ে জগয়ি। আমায়কও টনয়র্ চাটচ্চল, আটম যাইটন।’  
    ‘যানটন জকন?’  
    ইোসটমন একা থাকয়ব। র্া িাড়া জময়ের টবয়ে টনয়ে র্ার সয়ি একিু কথাবার্ৃা 
বলব। আমার দাটেত্ব এেন জশষ।’  
    ‘ওনার দাটেত্বও জর্া জশষ। জময়েয়ক আর জচায়ে-য়চায়ে রােয়র্ হয়ব না। উটন আবার 
জময়ের শ্বশুরবাটড়য়র্ টগয়ে উপটস্থর্ হয়বন না জর্া? জীটবর্ শ্বাশুটড়য়কই জামাইরা জদেয়র্ 
পায়র না- উটন হয়লন ভূর্-শ্বাশুটড়।’  
    আশরাফুজ্জামান সায়হব করুণ গলাে বলয়লন, আমার স্ত্রী সিয়কৃ এই জার্ীে 
বাকয বযবহার করয়বন না ভাই। আটম ময়ন েুব কে পাই ।  
    ‘আিা যান, আর করব না।’  
    ‘ভাই, আজ রার্িা আপটন আমার সয়ি জথয়ক যান। দুজয়ন গল্পগুজব কটর।’  
    ‘আটম থাকয়ল আপটন আপনার স্ত্রীর সয়ি কথা বলয়বন কীভায়ব?’  
    ‘ওর সয়ি জর্া সারাক্ষণ কথা বটল না। কথাবার্ৃা সামানযই হে । ওর কথা বলয়র্ 
কে হে।’  
    ‘ও আিা।’  
    ‘টহমু সায়হব! ভাই আমার অনুয়রাধিা রােুন। থাকুন আমার সয়ি। টবিানাে জধাো 
চাদর টদয়ে টদটি।’  
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    ‘চাদর-ফাদর টকিু লাগয়ব না। একিা টবড়াল লাগয়ব। আপনার বাসাে টক টবড়াল 
আয়ি?’ 
    ‘টজ না, টবড়াল লাগয়ব জকন?’  
    ‘আমার গলাে কাাঁিা ফুয়িয়ি। টবড়ায়লর পা ধরয়ল নাটক গলার কাাঁিা যাে...’  
    ‘এইসব কথা একদম টবশ্বাস করয়বন না। এসব হয়ি কুসংস্কার। গরম লবণপাটন 
টদয়ে গাগৃল কয়রন, গলার কাাঁিা চয়ল যায়ব। আটম গরম পাটন এয়ন টদটি। গলার কাাঁিার 
েুব ভায়লা জহাটমওপযাটথ অষুধ আয়ি। কাল সকায়ল আটম আপনায়ক জজাগাড় কয়র জদব- 
অযায়কানইি ৩।’ 
    ‘আপটন র্া হয়ল জহাটমওপযাটথও জায়নন?’  
    ‘জিাি বাচ্চা মানুষ কয়রটি, জহাটমওপাটথ জর্া জানয়র্ই হয়ব। বই পয়ড় পয়ড় টশয়েটি, 
স্বআহৃর্ জ্ঞান। আপনার যটদ দীঘৃটদয়নর জকায়না বযাটধ থায়ক বলয়বন, টচটকৎসা করব। 
র্েন বুঝয়র্ পারয়বন জয আটম আসয়ল একজন ভায়লা টচটকৎসক।’  
    ‘ভে-পাওো জরাগ সারায়র্ পারয়বন?’ 
    ‘ভে-পাওো জরাগ? আপটন ভে পান?’  
    ‘একবার জপয়েটিলাম। জসই ভেিা ময়ন জগাঁয়থ িটনক হয়ে জগয়ি। টকংবা এমনও 
হয়র্ পায়র- পাগল হয়ে যাটি।’  
    ‘এই দুটি জরায়গরই জহাটমওপযাটথয়র্ েুব ভায়লা টচটকৎসা আয়ি। ভূর্-য়প্রর্ জদেয়র্ 
জপয়ল স্ট্রায়মাটনোম ৬, আর যটদ ময়ন হে পাগল হয়ে যায়িন র্া হয়ল জেয়র্ হয়ব 
েযাটিনা ৩০, দুিাই মানটসক অসুে।’  
    ‘ময়ন হয়ি জহাটমওপযাটথয়র্ মানটসক জরায়গর ভাল টচটকৎসা আয়ি।’  
    ‘অবশযই আয়ি। জযমন ধরুন জকউ যটদ ময়ন জর সব টবষয়ে র্ার িনিয়ন জ্ঞান 
র্ায়ক টদয়র্ হয়ব কটফো ৬, অনবরর্ কথা-বলা জরায়গর জয়নয লযঅয়কটসস ৬, জলায়কর 
সি টবরটক্ত এয়ল নাস্কভটমকা ৩, উদাসীন ভাব অযাটসড ফস-৩, েুন করার ইিা জাগয়ল 
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হাোসায়েমাস ৩, আত্মহর্যা করার ইিা- অরাম জসি ৩০, কথা বলার সমে কান্না 
জপয়ল- পালস ৬, অটর্টরক্ত ধমৃটচন্তা- নাক্সভটমকা।’  
    ‘অটর্টরক্ত কথা বলার ইিা কয়ম জকান অষুয়ধ বলয়লন?’ 
    ‘লযায়কটসস ৬।’ 
    ‘ঘয়র আয়ি না?’ 
    ‘টজ আয়ি। গলার কাাঁিার অষুধিা জনই। এইিা আয়ি।’  
    ‘আপনার জর্া ময়ন হে লযায়কটসস ৬ অষুধিা টনেটমর্ োওো উটচর্।’  
    ‘টহমু সায়হব, আটম টকন্তু কথা কম বটল। কথা বলার মানুষই পাই না- কথা বলব 
কী কয়র? আমার জময়ে জর্া আমার সয়ি কথা বয়ল না। যেন জিাি টিল র্েন বলর্। 
এেন যর্ই টদন যায়ি র্র্ই জস দূয়র সয়র যায়ি। কথা কম-বলা জরায়গরও ভায়লা 
জহাটমওপযাটথ টচটকৎসা আয়ি- অযাটসড ফস ৬, উদাসীন ভায়বর জয়নয অযাটসড ফস ৩, 
আর কথা কম-বলা জরায়গর জয়নয অযাটসড ফস ৬, টকন্তু আমার অষুধ োয়ব না। ওর 
ধারণা জহাটমওপযাটথ হয়লা টচটনর দলা । জকায়না-একিা টবষয়ে টসিান্ত জনবার আয়গ 
পরীক্ষা কয়র জদেয়র্ হে। পরীক্ষা না কয়রই জকউ যটদ বয়ল টচটনর দলা, জসিা টক 
টঠক?’ 
    ‘টজ না, টঠক না।’ 
    ‘আমায়দর টনেম হয়ি পরীক্ষা িাড়াই টসিান্ত । োরাপ না?’ 
    ‘েুবই োরাপ।’ 
    ‘আটম কথা জবটশ বলাে টবরক্ত হয়বন না। অয়নকটদন পর আপনায়ক জপয়েটি বয়ল 
এর্ কথা বলটি। আপটন জর্া আর সাধারণ মানুয়ষর ময়র্া না জয আপনার সয়ি জময়প 
জময়প কথা বলয়র্ হয়ব!’ 
    ‘আটম সাধারণ মানুয়ষর ময়র্া না?’ 
    ‘অবশযই না। ঐটদন আপটন আমার কনযার বাটড় জফরা সিয়কৃ জয-সমে বয়ল 
টগয়েটিয়লন, জস টঠক জসই সমে টফয়রয়ি। আটম েুবই টবটির্ হয়েটিলাম। অযাজ এ 
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মযািার অভ ফযাক্ট আমার টবিেভাব এেনও যােটন। প্রচণ্ড আধযাটত্মক ক্ষমর্াসিন্ন 
মানুষ জর্া আর আজকাল পাওো যাে না। যায়দর এই ক্ষমর্া আয়ি র্ারা র্া প্রকাশ 
কয়রন না। র্ারা আড়ায়ল থাকয়র্ই পিন্দ কয়রন। আপনার সয়ি টনশ্চেই অয়নয়কর 
জযাগায়যাগ আয়ি । আপটন যটদ দো কয়র এমন জলায়কর সয়ি আমার পটরচে কটরয়ে 
জদন র্া হয়ল েুব েুটশ হয়বা। আয়ি এমন জকউ?’ 
    ‘আয়ি একজন— মেলা-বাবা । গায়ে মেলা জময়ে বয়স থায়কন।’ 
    ‘মেলা জময়ে বয়স থায়ক জকন?’ 
    ‘বলয়র্ পারব না। টজয়জ্ঞস কটরটন।’ 
    টজয়জ্ঞস কয়রনটন জকন?’ 
    ‘টজয়জ্ঞস কটরটন কারণ র্াাঁর সয়ি আমার জদো হেটন। র্াাঁর টঠকানা জজাগাড় 
কয়রটি। একটদন যাব।’  
    ‘টহমু সায়হব ভাই, জযটদন যায়বন অবশযই আমায়ক টনয়ে যায়বন। ওনার ক্ষমর্া 
জকমন?’ 
    ‘জলাকমুয়ে শুয়নটি ভায়লা ক্ষমর্া। ময়নর কথা হড়বড় কয়র বয়ল জদন। আপনার 
ময়ন জকায়না োরাপ কথা থাকয়ল ওনার সয়ি জদো না করাই ভায়লা। হড়বড় কয়র বয়ল 
জদয়বন, আপটন পড়য়বন লজ্জাে।’ 
    ‘ওনার নাম কী বলয়লন, মেলা-বাবা?’ 
    ‘টজ, মেলা-বাবা।’ 
    ‘কী ধরয়নর মেলা গায়ে মায়েন?’ 
    ‘এক-র্তর্ীোংশ নদৃমার পাটনর সয়ি এক-র্তর্ীোংশ ডািটবয়নর মেলা, 
একষষ্ঠমাংশ িািকা গু োস আরও টকিু হাটবজাটব টদয়ে জসটম সটলড একিা টমকশ্চার 
বর্টর কয়র জর্য়লর ময়র্া গায়ে জময়ে জফয়লন।’ 
    ‘সটর্য?’ 
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    ‘ভাই আটম রটসকর্া করটি। সটর্য টক না এেনও জাটন না । জদো হয়ল জানব । 
মেলার ফমুৃলা টনয়ে আসব। ইিা করয়ল আপটনও গায়ে মােয়র্ পায়রন।’ 
    একজন মানুষ জয অনয একজনয়ক কী পটরমাণ টবরক্ত করয়র্ পায়র আটম 
আশরাফুজ্জামান সায়হয়বর সয়ি রার্ কাটিয়ে এই র্থয জজয়ন জগলাম।  
    আটম পা গুটিয়ে টবিানাে বয়স আটি। টর্টন বয়স আয়িন আমার সাময়ন একিা 
জবয়র্র জচোয়র। টর্টন ননিপ কথা বয়ল যায়িন। ঢাকা-টচিাগাং আন্তনগর জিনও টকিু 
জিশয়ন থায়ম। উটন জকায়না জিশনই ধরয়িন না। িুয়ি চলয়ি রু্ফান জমইল । র্ার 
সব গল্পই র্ার কনযা এবং ভূর্-স্ত্রী প্রসয়ি। আটম শুয়ন যাটি- মন টদয়েই শুনটি। 
অয়নযর কথা মন টদয়ে জশানার টবদযা আমার ভায়লাই আেত্ত হয়েয়ি।  
    ‘বুঝয়লন টহমু ভাই, আজ আটম একজন মুক্ত মানুষ। এ ফ্রী মযান। মায়ন এেনও 
ফ্রী না, র্য়ব হয়ে যাটি। জযটদন আমার জময়ে শ্বশুরবাটড়র টদয়ক রওনা হয়ব, জসটদনই 
আটম হয়বা একজন স্বাধীন মানুষ। জময়েিা সুন্দর হওোে নানান সমসযা হটিল । 
কয়লয়জ ওঠার পর জথয়ক শুধু টবয়ের সম্বন্ধ আয়স। শুধু সম্বন্ধ এয়ল ক্ষটর্ টিল না। 
র্ারা নানানভায়ব চাপাচাটপ কয়র। ভে পযৃন্ত জদোে এমন অবস্থা টবয়ে না টদয়ল জময়ে 
উটঠয়ে টনয়ে চয়ল যাব, এই জার্ীে কথাবার্ৃা পযৃন্ত বয়ল। শুধু জয ওরা চাপাচাটপ 
কয়রয়ি র্াই না, আমার আত্মীেস্বজনরাও চাপাচাটপ কয়রয়ি। আটম একা মানুষ, জময়ে 
মানুষ করয়র্ পারটি না- এইসব উদ্ভি যুটক্ত। যেন টবয়ে টদয়র্ মন টঠক করলাম র্েন 
অনয সমসযা। টবয়ের সব টঠকঠাক হে, জিয়ল পিন্দ হে, কথাবার্ৃা পাকা হে, র্েন 
টবয়ে জভয়ে যাে। ক’বার এরকম হয়লা জায়নন? পাাঁচবার । এর ময়ধয টর্নবার টবয়ের 
কাডৃ পযৃন্ত িাপা হয়ে টগয়েটিল। আপনায়ক কাডৃ জদোব। সব যত্ন কয়র জরয়ে টদয়েটি।’  
    ‘টবয়ে জভয়ে যাে জকন?’ 
    ‘দুে জলায়করা কানভাোটন জদে। আমার জময়ের নায়ম আয়জবায়জ কথা বয়ল, উয়ড়া 
টচটঠ জদে। জিটলয়ফান কয়র। সুন্দরী জময়েয়দর প্রসয়ি আয়জবায়জ ধরয়নর কথা মানুষ 
েুব সহয়জ টবশ্বাস কয়র । টবয়ে জভয়ে যাে। আমার জময়ে এয়র্ েুব কে পাে। আটম 
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জর্মন পাই না, কারণ আমার স্ত্রী আয়গই আমায়ক জাটনয়ে জদে টবয়ে জভয়ে যায়ব। 
আমার জভর্র একধরয়নর মানটসক প্রস্তুটর্ থায়ক। টকন্তু আমার জময়ের জভর্র থায়ক 
না বয়ল জস েুব কে পাে। টবয়ে হয়ি না এইজয়নয কে না, অপমায়নর কে।’ 
    ‘কে হবারই কথা।’ 
    ‘র্ারপর জস টঠক করল জকায়নাটদন টবয়েই করয়ব না। কটঠনভায়ব আমায়দর 
সবাইয়ক বলল, র্ার টবয়ে টনয়ে আর একটি কথাও জযন না বলা হে। আমার জময়ে 
আবার েুব কটঠন ধরয়নর- একবার যা বলয়ব র্া-ই। এর জকায়না নড়চড় হয়ব না। 
আমরা টবয়ে টনয়ে কথাবার্ৃা দীঘৃটদন বটলটন। এর্টদন পর হঠাৎ আবার কথা উঠল। 
অটর্দ্রুর্ সব ফাইনাল হয়ে জগল।’ 
    ‘ভায়লা জর্া!’ 
    ‘ভায়লা জর্া বয়িই! কী জয আনন্দ আমার হয়ি র্া আপনায়ক বয়ল জবাঝায়র্ পারব 
না ।’ 
    ‘আপনার স্ত্রী? টর্টনও টক আপনার ময়র্াই আনটন্দর্?’ 
    ‘হযাাঁ, জসও েুটশ। েুব েুটশ।’ 
    ‘আপনার সয়ি কথা হয়েয়ি?’ 
    ‘টজ, কথা হয়েয়ি।’ 
    ‘টর্টন আবার বয়লনটন জর্া জয এবারও টবয়ে জভয়ে যায়ব?’ 
    ‘না, বয়লটন। অটবটশয জস ভটবষযয়র্র কথা েুব আয়গভায়গ বলয়র্ পায়র না। 
জশষমূহুয়র্ৃ বয়ল। জক জায়ন এইবারও জশষমূহুয়র্ৃ টকিু বয়ল টক না।’ 
    ‘জশষমূহুয়র্ৃ টকিু বলার সুয়যাগ না টদয়লই হে। টবয়ের কথাবার্ৃা পাকা হয়ব, সয়ি 
সয়ি টবয়ে হয়ে যায়ব। ধয়রা র্ক্তা মায়রা জপয়রক অবস্থা। জকউ ভােটন জদবার সুয়যাগ 
পায়ব না ।’ 
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    ‘র্া টক আর হে! জময়ের টবয়ে বয়ল কথা! এ জর্া আর চাইটনজ জরিুয়রয়ন্ট টডনার 
োওোর ময়র্া ঘিনা না জয রার্ আিিাে টঠক করা হয়ব রার্ ন’িাে জেয়র্ যাওো 
হয়ব!’ 
    ‘র্াও টঠক।’ 
    ‘জময়ের িটব জদেয়বন?’ 
    ‘টনশ্চেই জদেব।’ 
    ‘সব িটব জদেয়র্ সমে লাগয়ব । শর্ শর্ িটব আটম রু্য়লটি। একসমে ফয়িািাটফর 
শে টিল। এেনও আয়ি। টনয়ে আসব?’ 
    ‘আনুন।’  
    ‘সব টমটলয়ে পাঁটচশিা অযালবাম।’ 
    ‘পাঁটচশিা অযালবাম!’ 
    ‘টজ, এয়কক বিয়রর জয়নয এয়ককিা। আসুন আলবাম জদটে। আটম জময়েয়ক 
বয়লটি, মা জশান, এই বাটড় জথয়ক রু্ই সবটকিু টনয়ে যা, শুধু অযালবামগুটল টনয়র্ পারটব 
না।’ 
    আমরা অযালবাম জদো শুরু করলাম। িটবর উপর টদয়ে শুধু জয জচাে বুটলয়ে যাব 
জস-উপাে জনই- প্রটর্টি িটব আশরাফুজ্জামান সায়হব বযােযা করয়িন- 
    ‘জয-ফ্রকিা পরা জদেয়িন, র্ার একিা সাইড জিাঁড়া আয়ি। মীরার েুব টপ্রে ফ্রক। 
টিাঁয়ড় জগয়ি, র্ার পয়রও পরয়ব। থুর্টনয়র্ কািা দাগ জদেয়র্ পায়িন না? বাথরুয়ম পা 
টপিয়ল পয়ড় বযথা জপয়েটিল। রক্তারটক্ত কাণ্ড। বাসাে গাদাফুল টিল। জসই ফুল কচয়ল 
টদয়ে রক্ত বন্ধ কয়রয়ি।’  
    আমরা জভার চারিা পযৃন্ত সার্িা অযালবাম জশষ করলাম। অেম অযালবাম হায়র্ 
টনয়ে বললাম, আশরাফুজ্জামান সায়হব, কাপড় পরুন জর্া!  
    টর্টন চময়ক উয়ঠ বলয়লন, জকন? 
    আটম বললাম, আমার ধারণা আপনার কনযার টবয়ে হয়ে জগয়ি।  
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    ‘কী বলয়িন এসব?’  
    ‘মায়ঝ মায়ঝ আটম ভটবষযৎ বলয়র্ পাটর।’  
    আশরাফুজ্জামান সায়হব টকিুক্ষণ হর্ভম্ব হয়ে র্াটকয়ে জথয়ক টনিঃশয়ব্দ উয়ঠ টগয়ে 
পাঞ্জাটব গায়ে টদয়লন । 
    আমরা জভার পাাঁচিাে ধানমটণ্ডয়র্ জময়ের মামার বাটড়য়র্ জপৌিলাম। জদো জগল 
আসয়লই মীরার টবয়ে হয়ে জগয়ি। রার্ দশিাে কাটজ এয়ন টবয়ে পড়ায়না হয়েয়ি।  
    আটম বলরাম, জময়ের বাবায়ক না জাটনয়ে টবয়ে, বযাপারিা কী?  
    জময়ের মামা আমায়ক আড়ায়ল জডয়ক টনয়ে বলয়লন, আপটন বাইয়রর মানুষ, 
আপনায়ক কী বলব, না বয়লও পারটি না- জময়ের টবয়ে জভয়ে জযর্ র্ার বাবার কারয়ণ। 
উটনই পােপক্ষয়ক উয়ড়া টচটঠ টদয়র্ন। জিটলয়ফায়ন টনয়জর জময়ের সিয়কৃ আয়জবায়জ 
কথা বয়ল টবয়ে ভােয়র্ন। টবয়ের পর জময়ে র্ায়ক জিয়ড় চয়ল যায়ব এিা সহয করয়র্ 
পারয়র্ন না। উটন োটনকিা অসুস্থ। আমরা যা কয়রটি উপাে না জদয়েই কয়রটি।  
    আশরাফুজ্জামান সায়হব দাাঁটড়য়ে দাাঁটড়য়ে কাাঁদয়িন। আটম র্ায়ক জরয়ে টনিঃশয়ব্দ চয়ল 
এলাম। সকালয়বলাে হাাঁিার অনযরকম আনন্দ । 
 
 
 
 

@@  
    মেলা-বাবার আস্তানা কুড়াইল িায়ম। বুটড়গিা পার হয়ে টরকশাে দু-টকয়লাটমিার 
জযয়র্ হে। র্ারপর হন্টন। কাাঁচা রাস্তা জক্ষয়র্র আইল সব টমটলয়ে আরও পাাঁচ 
টকয়লাটমিার। মহাপুরুষয়দর জদো পাওো সহজ বযাপার না।  
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    ‘বাবা’ টহয়সয়ব র্ার েযাটর্ এেনও জবাধহে জর্মন িড়ােটন। অল্পটকিু ভক্ত উয়ঠায়ন 
শুকয়নামুয়ে বয়স আয়ি। উয়ঠায়ন চািাই পার্া, বসার বযবস্থা। উয়ঠান এবং টিয়নর 
বারান্দা সবই পটরস্কার-পটরিন্ন। জয-বাবা সারাগায়ে মেলা জময়ে বয়স থায়কন র্ার 
ঘরদুোর এমন ঝকঝয়ক জকন- এই প্রশ্ন সির্ কারয়ণই ময়ন আয়স।  
    আমার পায়শ একজন হাাঁপাটনর জরাগী। জিয়ন জিয়ন শ্বাস টনয়ি। জদয়ে ময়ন হে 
সমে হয়ে এয়সয়ি, জচােমুে উলয়ি একু্ষটন টভরটম োয়ব। আটম র্ায়র্ টবভ্রান্ত হলাম না 
। হাাঁপাটন জরাগীয়ক যর্ টসটরোসই জদোক এরা এর্ সহয়জ টভরটম োে না। জরাগী 
আমার টদয়ক জচাে-ইশারা কয়র বলয়লন, বাবার কায়ি আইয়িন?  
    আটম বললাম, হযাাঁ।  
    ‘আপনার সমসযা কী?’  
    ‘সমসযা টকিু না, মেলা-বাবায়ক জদেয়র্ এয়সটি। আপটন জরাগ সারায়র্ এয়সয়িন?’  
    ‘টজ।’  
    ‘বাবার কায়ি এই প্রথম এয়সয়িন?’  
    ‘টজ।’  
    ‘আর জকায়না বাবার কায়ি যানটন? বাংলায়দয়শ জর্া বাবার অভাব জনই।’  
    ‘জকরামর্গয়ঞ্জর নযাংিা বাবার কায়ি টগয়েটিলাম।’  
    ‘লাভ হেটন?’   
    ‘বাবা আমার টচটকৎসা কয়রন নাই।’  
    ‘ইটন করয়বন?’  
    ‘জদটে, আিাহপায়কর কী ইিা।’  
    জরাগীর হাাঁপাটনর িান বতটি জপল। আটম জচাে অনযটদয়ক টফটরয়ে টনলাম। মানুয়ষর 
কে জদো কয়ের । হাাঁপাটন জরাগীর টদয়ক জবটশক্ষণ র্াটকয়ে থাকয়ল সুস্থ মানুয়ষরও 
টনশ্বায়সর কে হে ।  
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    সকাল এগায়রািার ময়র্া বায়জ। বাবার জদো জনই। উয়ঠায়ন জরাদ এয়স পয়ড়য়ি। 
গা টচড়টবড় করয়ি। ভয়ক্তর সংেযা বাড়য়ি। বাবার োয়দময়দর র্ৎপরর্া জচায়ে পড়য়ি। 
র্ারা জিয়লয়দর এক জােগাে বসায়ি, জময়েয়দর এক জােগাে বসায়ি। সবারই উয়ঠায়ন 
চািাইয়ে বসয়র্ হয়ি, র্য়ব চািাইয়ের মাঝামাটঝ চুয়নর দাগ জদো । এই দাগ আয়গ 
জচায়ে পয়ড়টন। জচায়ে সুরমা-য়দো জময়ে-য়ময়ে জচহারার এক োয়দময়ক টনচুগলাে 
বললাম, মেলা-বাবা িাকাপেসা কী জনন?  
    োয়দম টবরক্তমুয়ে বলল, বাবা িাকাপেসা জনন না।  
    ‘িাকাপেসা না টনয়ল ওনার চয়ল কীভায়ব?’  
    ‘ওনার কীভায়ব চয়ল জসিা টনয়ে আপনার টচন্তা করয়র্ হয়ব না।’  
    ‘আপনায়দরও জর্া েরচপাটর্ আয়ি। এই জয জচায়ে সুরমা টদয়েয়িন, জসই সুরমাও 
জর্া নগদ পেসাে টকনয়র্ হে। বাবার জয়নয টকিু পেসাকটড় টনয়ে এয়সটি, কার কায়ি 
জদব বয়লন।’ 
    ‘বাবায়ক টজয়জ্ঞস করয়বন।’ 
    ‘উটন দশৃন জদয়বন কেন?’  
    ‘জাটন না। যেন সমে হয়ব উটন একজন একজন কয়র ডাকয়বন।’ 
    ‘টসটরোটল ডাকয়বন? জয আয়গ এয়সয়ি জস আয়গ যায়ব?’ 
    ‘বাবার কায়ি জকায়না টসটরোল নাই। যায়ক ইিা বাবা র্ায়ক আয়গ ডায়কন। অয়নয়ক 
আয়স বাবা ডায়কনও না।’  
    ‘আমার ডাক জর্া র্া হয়ল নাও পড়য়র্ পায়র। অয়নক দূর জথয়ক এয়সটি 
ভাইসায়হব।’  
    ‘বাবার কায়ি টনকি-দূর জকায়না বযাপার না।’  
    ‘র্া জর্া বয়িই, টনকি-দূর হয়লা আমায়দর ময়র্া সাধারণ মানুয়ষর জয়নয। বাবায়দর 
জয়নয না।’  
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    ‘আপটন জবটশ পযাচাল পাড়য়র্য়িন। পযাচাল পাড়য়বন না, বাবা পযাচাল পিন্দ কয়রন 
না। টঝম ধয়র বয়স থায়কন। ভাগয ভায়লা হয়ল ডাক পায়বন।’  
    আটম টঝম ধয়র বয়স রইলাম। আমার ভাগয ভায়লা, বাবার ডাক জপলাম। োয়দম 
আমার কায়নকায়ন টফসটফস কয়র বলল, বাবার হুজরাোনা জথয়ক জবর হবার সমে 
বাবার টদয়ক টপঠ টদয়ে জবর হয়বন না। এয়র্ বাবার প্রটর্ অসম্মান হে। আপনার এয়র্ 
টবরাি ক্ষটর্ হয়ব ।  
    বাবায়দর হুজরাোনা অন্ধকার ধরয়নর হে। ধূপ-িুপ িয়ল। ধূয়পর জধাাঁোে ঘর 
জবাঝাই থায়ক। দরজা-জানালা থায়ক বন্ধ । ভক্তয়ক একধরয়নর আটধয়ভৌটর্ক পটরয়বয়শ 
জফয়ল টদয়ে হকচটকয়ে জদো হে । এিাই টনেম । মেলা-বাবার জক্ষয়ে এই টনেয়মর 
সামানয বযটর্িম জদো জগল। র্ার হুজরাোনাে দরজা-জানালা সবই জোলা। প্রচুর 
বার্াস। বাবা োটলগায়ে বয়স আয়িন। আসয়লই গা ভরটর্ মেলা । ময়ন হয়ি ডািটবন 
উপুড় কয়র গায়ে জঢয়ল জদো হয়েয়ি। উৎকি গয়ন্ধ আমার বটম আসার উপিম হয়লা 
। একী কাণ্ড! টবিেকর বযাপার হয়ি বাবার জচায়ে জসানাটল জফ্রয়মর চশমা, এবং র্ার 
মুে হাটসহাটস। কুটিল ধরয়নর হাটস না, সরল ধরয়নর হাটস। টর্টন চশমার ফাাঁক টদয়ে 
আমার টদয়ক র্াটকয়ে িানা-িানা গলাে সুর কয়র বলয়লন, জকমন আয়িন জগা? 
    আটম বললাম, ভায়লা। 
    ‘দুগৃন্ধ সহয হয়ি না?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘টকিুক্ষণ বয়স থায়কন- সহয হয়ে যায়ব। টকিুক্ষণ কে কয়রন।’ 
    ‘গায়ে মেলা জময়ে বয়স আয়িন জকন?’ 
    ‘কী করব বয়লন, নাম হয়েয়ি মেলা-বাবা। নায়মর কারয়ণ মেলা মাটে। গু জময়ে 
বয়স থাকয়ল ভায়লা হয়র্া। জলায়ক বলর্ গু-বাবা । টহ টহ টহ ।’ 
    টর্টন হাসয়র্ শুরু করয়লন। এই হাটস স্বাভাটবক মানুয়ষর হাটস না। অস্বাভাটবক 
হাটস। এবং োটনকিা ভে-ধরায়না হাটস। 
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    ‘আপনার নাম কী জগা বাবা?’ 
    ‘টহমু।’ 
    ‘বাহ, ভায়লা নাম-সুন্দর নাম। টপর্া জরয়েয়িন?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘ভায়লা-অটর্ ভায়লা। গন্ধ টক এেনও নায়ক লাগয়ি বাবা।’ 
    ‘এেনও লাগয়ি।’ 
    ‘সহয হয়ে যায়ব। সব োরাপ টজটনসই মানুয়ষর সহয হয়ে যাে। আপনার টক 
অসুেটবসুে আয়ি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘এর্ চি কয়র না বলয়বন না। মানুয়ষর অয়নক অসুে আয়ি যা ধরা যাে না। ির 
হে না, মাথা টবষ কয়র না- র্ার পয়রও অসুে থায়ক। ভেংকর অসুে । এই জয আটম 
মেলা জময়ে বয়স আটি এিা অসুে না?’ 
    ‘টজ, অসুে।’ 
    ‘ময়নর জভর্য়র আমরা যেন মেলা টনয়ে বয়স থাটক র্েন জসিা অসুে না, কারণ 
জসই মেলা জদো যাে না, জসই মেলার দুগনৃ্ধ নাই। র্াই না বাবা?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘বাইয়রর মেলা পটরষ্কার করা যাে। এেন আটম যটদ গরম পাটন টদো জগাসল জদই, 
শরীয়র সাবান টদো ডলা জদই– মেলা দূর হয়ব। হয়ব না?’ 
    ‘হয়ব।’ 
    ‘ময়নর মেলা দূর করার জয়নয জগাসলও নাই, সাবানও নাই।’ 
    ‘টঠক বয়লয়িন।’ 
    ‘আপটন আমার কায়ি কী জয়নয এয়সয়িন বয়লন।’ 
    ‘শুয়নটি আপনার আধযাটত্মক ক্ষমর্া আয়ি। আপটন মানুয়ষর ময়নর কথা ধরয়র্ 
পায়রন। সটর্য পায়রন টক না জদেয়র্ এয়সটি।’ 
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    ‘পরীক্ষা না- জকৌরু্হল।’ 
    ‘শুয়নন বাবা, আমার জকায়না ক্ষমর্া জনই। মেলা জময়ে বয়স থাটক বয়ল জলায়ক 
নানান কথা ভায়ব । জকউ-য়কউ কী কয়র জায়নন? আমার গা জথয়ক মেলা টনয়ে যাে। 
র্াটবজ কয়র গলাে পয়র— এয়র্ নাটক র্ায়দর জরাগ আয়রাগয হে— 
ডাক্তার কটবজার জগল র্ল 
মেলা বয়ল কর্ জল? 
টহ টহ টহ– ’ 
    মেলা-বাবা আবারও অপ্রকত টর্য়স্থর ময়র্া হাসয়র্ শুরু করয়লন। আটম দীঘৃটনশ্বাস 
জফললাম, শুধু শুধু পটরেম কয়রটি। মানটসক টদক টদয়ে অপ্রকত টর্স্থ একজন মানুষ। 
এর কাি জথয়ক জবটশ টকিু আশা করা টঠক না। জ্ঞানগভৃ টকিু কথা এরা বয়ল। টকংবা 
সাধারণ কথাই বয়ল- পটরয়বয়শর কারয়ণ জসই সাধারণ কথা জ্ঞানগর্ৃ কথা বয়ল ময়ন 
হে। 
    ‘মেলা টনয়বন বাবা?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘ঢাকা শহর জথয়ক কে কয়র এয়সয়িন- টকিু মেলা টনয়ে যান। সপ্তধারু্র কবয়চ 
মেলা ভরয়বন। জকাময়র কায়লা ঘুনটশ টদয়ে মিলবার সন্ধায়বলা শরীয়র ধারন করয়বন- 
এয়র্ উপকার হয়ব।’ 
    ‘কী উপকার হয়ব?’ 
    ‘রায়র্-টবরায়র্ জয ভে পান জসই ভে কময়র্ পায়র।’ 
    আটম ময়নময়ন োটনকিা চমকালাম । পাগলাবাবা টক থিটরটডং করয়িন? আমার 
ভে পাবার বযাপারিা টর্টন ধরয়র্ জপয়রয়িন? নাটক কাকর্ালীেভায়ব কািাকাটি চয়ল 
এয়সয়িন? টবস্ততর্ ফাাঁদ পার্া হয়েয়ি। আটম জসই ফাাঁয়দ পা টদয়েটি- টর্টন জসই ফাাঁদ 
এেন গুটিয়ে আনয়বন। 
    ‘ভয়ের কথা জকন বলয়িন? আটম জর্া ভে পাই না!’ 
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    ‘রায়র্ জকায়নাটদন ভে পান নাই বাবা?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘উনায়র জর্া একবার জদেয়লন । ভে জর্া পাওয়নর কথা।’ 
    ‘কায়ক জদয়েটি?’ 
    ‘জসিা জর্া বলব না। র্ার হায়র্ লাটঠ টিল, টিল না?’ 
    আটম জমািামুটিভায়ব টনটশ্চর্ হলাম মেলা-বাবা থিটরটডং জায়নন। জকায়না-একটি 
টবয়শষ প্রটিোে টর্টন আমার ময়নর কথা পড়য়র্ পারয়িন। এটি টক জকায়না জগাপন 
টবদযা- জয-টবদযার চচৃা শুধুই অপ্রকত টর্স্থ মানুয়ষর ময়ধযই সীমাবি? মেলা-বাবায়ক প্রশ্ন 
করয়ল টক জবাব পাওো যায়ব? ময়ন হে না। আটম উয়ঠ দাাঁড়ালাম। মেলা-বাবা বলয়লন, 
বাবা টক চয়ল যায়িন? 
    আটম বললাম, হযাাঁ। 
    ‘পরীক্ষাে টক আটম পাশ কয়রটি?’ 
    ‘ময়ন হে কয়রয়িন। বুঝয়র্ পারটি না?’ 
    ‘বুয়ঝয়িন বাবা, আটম টনয়জও বুঝয়র্ পাটর না। েুব কয়ে আটি। দুগৃন্ধ টক এেনও 
পায়িন বাবা?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘সুগন্ধ একিা পায়িন না? সুগন্ধ পাবার কথা। অয়নয়কই পাে।’ 
    আটম অর্যন্ত টবিয়ের সয়ি লক্ষ করলাম- সুগন্ধ পাওো যায়ি। আমার টপ্রে একিা 
ফুয়লর গন্ধ। জবটলফুয়লর গন্ধ। গয়ন্ধ জকায়না অস্পের্া জনই- টনমৃল গন্ধ। এিা টক 
জকায়না মযাটজক? আড়য়কর টশটশ জগাপয়ন জঢয়ল জদো হয়েয়ি? 
    ‘গন্ধ পায়িন না বাবা?’ 
    ‘টজ পাটি।’ 
    ‘ভায়লা। এেন বয়লন জদটে পরীক্ষাে উত্তীণৃ হয়েটি?’ 
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    মেলা-বাবা আবার চশমার ফাাঁক টদয়ে র্াকায়িন। মযাটজটশোন র্াাঁর জকায়না জেলা 
জদোয়নার পর জয-ভটিয়র্ দশৃয়কর টবিে উপয়ভাগ কয়র— অটবকল জসই ভটি। আটম 
বললাম, আমার ধারণা আপনার টকিু ক্ষমর্া আয়ি। 
    ‘টকিু ক্ষমর্া জর্া সবারই আয়ি। আপনারও আয়ি।’ 
    ‘আটম যটদ ঢাকা শহয়র আপনায়ক টনয়ে জযয়র্ চাই আপটন যায়বন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘না জকন?’ 
    ‘অসুটবধা আয়ি। আপটন বুঝয়বন না।’ 
    ‘র্া হয়ল আজ উটঠ।’ 
    ‘আিা যান। আপনায়র জয-য়েলা জদোলাম র্ার জয়নয নজরানা টদয়বন না? একয়শা 
িাকার জনািিা জরয়ে যান!’ 
    ‘শুনটিলাম আপটন িাকাপেসা জনন না।’ 
    ‘সবার কাি জথয়ক জনই না। আপনার কাি জথয়ক টনব।’ 
    ‘জকন?’ 
    ‘জসিা বলব না। সয়বয়র সবটকিু বলয়র্ নাই। আিা এেন যান। একটদয়ন অয়নক 
কথা বয়ল জফয়লটি- আর না।’  
    ‘আটম যটদ কাউয়ক সয়ি কয়র টনয়ে আটস, র্ায়ক টক আপটন আপনার জেলা 
জদোয়বন?’ 
    মেলা-বাবা আবারও অপ্রকত টর্য়স্থর হাটস হাসয়র্ শুরু করয়লন। আটম একয়শা 
িাকার জনািিা র্ার পায়ের কায়ি জরয়ে চয়ল এলাম। মেলা-বাবার বযাপারিা টনয়ে 
টমটসর আটল সায়হয়বর সয়ি আলাপ করয়র্ হয়ব। সবয়চ ভায়লা হয়র্া যটদ র্ায়ক সয়ি 
কয়র টনয়ে আসা জযর্। জসিা জবাধহে সম্ভব হয়ব না। টমটসর আটল-িাইয়পর মানুষ 
সহয়জ জকৌরু্হলী হন না। এাঁরা টনয়জয়দর চারপায়শ শক্ত পাাঁটচল রু্য়ল রায়েন। পাাঁটচয়লর 
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জভর্র কাউয়ক প্রয়বশ করয়র্ জদন না। এ-ধরয়নর মানুষয়দর জকৌরু্হলী করয়র্ হয়ল 
পাাঁটচল জভয়ে জভর্য়র ঢুকয়র্ হে— জসই ক্ষমর্া জবাধহে আমার জনই।  
    র্বু একিা জচো জর্া চালায়র্ হয়ব। মেলা-বাবার ক্ষমর্ায়ক ফুটলয়ে-ফাাঁটপয়ে বয়ল 
জদো জযয়র্ পায়র। লাভ হয়ব বয়ল ময়ন হে না। অয়নক সমে টনয়ে টমটসর আটল 
সায়হয়বর সয়ি কথা বলয়র্ হয়ব। টর্টন টবভ্রান্ত হবার মানুষ না, র্বুও জচো কয়র জদেয়র্ 
ক্ষটর্ কী? 
 
 
 
 

@@  
    ‘জক?’ 
    আটম জবাব টদটি না, চুপ কয়র আটি। টির্ীেবার ‘জক বলয়ল জবাব জদব। টমটসর 
আটল টির্ীেবার জক বলয়বন টক না বুঝয়র্ পারটি না। আয়গর বার বয়লনটন- সরাসটর 
দরজা েুয়লয়িন। আজ আটম টমটসর আটল সায়হয়বর জয়নয উপহার টনয়ে এয়সটি। এক 
পি োটজটলোন কটফ । ইভায়পায়রায়িড টময়ের একিা জকৌিা এবং এক বাক্স সুগার 
টকউবস্। কটফ বাটনয়ে চায়ের চাময়চ জময়প জময়প টচটন টদয়র্ হয়ব না। সুগার টকউব 
জফয়ল টদয়লই হয়ব। একিা সুগার টকউব মায়ন এক চামচ টচটন। দুিা মায়ন দু-চামচ ।  
    উপহার আনার জপিয়ন ইটর্হাসিা বলা যাক। শর্াব্দী জিায়র আটম টগয়েটিলাম 
জিটলয়ফান করয়র্। এমটনয়র্ শর্াব্দী জলাকজনয়দর বযবহার েুব ভায়লা, শুধু জিটলয়ফান 
করয়র্ জগয়ল োরাপ বযবহার কয়র। জিটলয়ফান নে, মাটলয়কর টনয়ষধ আয়ি, চাটব জনই- 
নানান িালবাহানা কয়র। জশষ পযৃন্ত জদে র্য়ব জিটলয়ফান জশষ হওোমাে বয়ল, পাাঁচিা 
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িাকা জদন। কল চাজৃ। আজও র্া-ই হয়লা। আটম হায়র্র মুঠা জথয়ক পাাঁচয়শা িাকার 
একিা জনাি জবর করলাম । 
    ‘ভাংটর্ জদন!’ 
    ‘ভাংটর্ জনই। আর শুনুন, আপনায়ক িাকা জফরর্ টদয়র্ হয়ব না। এেন জয-কলিা 
কয়রটি জসিা পাাঁচয়শা িাকা দায়মর কল । আমার বান্ধবীর সয়ি কথা বয়লটি, ওর নাম 
রূপা। আয়রকিা কথা শুনুন ভাই- আটম যর্বার আপনায়দর এোন জথয়ক রূপার সয়ি 
কথা বলব র্র্বারই আপনায়দর পাাঁচয়শা কয়র িাকা জদব। র্য়ব অনয অনয কয়ল আয়গর 
ময়র্া পাাঁচ িাকা। ভাই যাই?’  
    বয়ল আটম হনহন কয়র পয়থ চয়ল এয়সটি— জদাকায়নর এক কমৃচারী এয়স আময়ক 
ধরল। শর্াব্দী জিায়রর মাটলক জডয়কয়িন। আমায়ক জযয়র্ই হয়ব, না জগয়ল র্ার চাকটর 
থাকয়ব না।  
    আটম মাটলয়কর সয়ি জদো করার জয়নয টফয়র জগলাম। টনর্ান্ত অল্পবয়েটস একিা 
জিয়ল। জগালাটপ রয়ের হাওোই শািৃ পয়র বয়স আয়ি। সুন্দর জচহারা। টডপািৃয়মন্টাল 
জিায়রর মাটলক টহয়সয়ব র্ায়ক মানায়ি না। র্ায়ক সবয়চ মানার্ যটদ টিটভ জসয়ির 
সাময়ন বয়স টিয়কি জেলা জদের্ এবং জকায়না বযািসমযান িক্কা মারয়ল লাটফয়ে উঠর্। 
    শর্াব্দী জিায়রর মাটলক আমায়ক অটর্ যয়ত্ন বসাল। কটফ োওোল। আটম কটফ 
জেয়ে বললম, অসাধারণ! জীবনানন্দ দায়শর কটবর্ার ময়র্াই অসাধারণ।  
    জস বলল, জকান কটবর্া?  
    আটম আবতটত্ত করলাম- 

“পুরায়না জপাঁচারা সব জকািয়রর জথয়ক 
এয়সয়ি বাটহর হয়ে অন্ধকার জদয়ে 

মায়ঠর মুয়ের পয়র, 
সবুজ ধায়নর টনয়চ– মাটির টভর্য়র 

ইাঁদুয়ররা চয়ল জগয়ি- আাঁটির টভর্র জথয়ক চ’জল জগয়ি চাষা, 
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শয়সযর জক্ষয়র্র পায়শ আজ রায়র্ আমায়দর জজয়গয়ি টপপাসা।” 
    শর্াব্দী জিায়রর মাটলক র্াাঁর এক কমচৃারীয়ক জডয়ক বলল, ওনায়ক সবয়চ ভায়লা 
কটফ একটিন দাও, ইভায়পায়রয়িড দুয়ধর একিা টিন, সুগার টকউব দাও।  
    আটম থযাংকস বয়ল উপহার িহণ করলাম। র্ারপর জিয়লিা বলল, এেন জথয়ক 
জদাকায়ন উটন এয়ল প্রথম টজয়জ্ঞস করয়ব ওনার কী লাগয়ব । যা লাগয়ব জদয়ব। জকায়না 
টবল করয়র্ পারয়ব না। উটন জঢাকামাে আমার ঘয়র টনয়ে যায়ব। জসোয়ন জিটলয়ফান 
আয়ি । উটন যর্ ইিা জিটলয়ফান করয়র্ পারয়বন।  
    বযবসােী মানুষ (র্ার বেস যর্ অল্পই জহাক) এমন ফ্রী পাশ জদে না। আটম টবটির্ 
হয়ে র্াকালাম । জিয়লিা বলল, আটম আপনায়ক টচটন। আপটন টহমু। জদাকায়নর 
জলাকজন আপনায়ক টচনয়র্ পায়রটন- ওয়দর অপরাধ ক্ষমা করয়বন। এেন বলুন আপটন 
জকাথাে যায়বন। োইভার আপনায়ক নাটময়ে টদয়ে আসয়ব।  
    োইভার আমায়ক টমটসর আটলর সায়হয়বর বাসার সাময়ন নাটময়ে টদয়ে জগয়ি। আটম 
কড়া জনয়ড় অয়পক্ষা করটি কেন টমটসর আটল সায়হব দরজা জোয়লন। টির্ীেবার কড়া 
নাড়য়র্ ইিা করয়ি না। সাধারণ মানুয়ষর বাসা হয়ল কড়া নাড়র্াম, এই বাসাে থায়কন 
টমটসর আটল- টকংবদটন্ত পুরুষ। প্রথম কড়া নাড়ার শয়ব্দই র্ার বুয়ঝ যাবার কথা জক 
এয়সয়ি, জকন এয়সয়ি। 
    দরজা েুলল। টমটসর আটল সায়হব বলয়লন, জক? টহমু সায়হব? 
    ‘টজ সযার।’ 
    ‘মাথা কাটময়েয়িন। আপনায়ক ঋটষ-ঋটষ লাগয়ি।’ 
    আটম ঋটষসুলভ হাটস হাসলাম। টর্টন সহজ গলাে বলয়লন, আজ এর্ সকালসকাল 
এয়সয়িন, বযাপার কী? রার্ জমায়ি নিা বায়জ। হায়র্ কী? 
    ‘আপনার জয়নয সামানয উপহার। কটফ, দুধ, টচটন।’ 
    টমটসর আটল সায়হয়বর জচায়ে হাটস টঝটলক টদয়ে উঠল । আটম বলললাম, সযার, 
আপনার রায়র্র োওো টক হয়ে জগয়ি? 
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    ‘হযাাঁ, হয়েয়ি।’ 
    ‘র্া হয়ল আমায়ক রান্নাঘয়র যাবার অনুমটর্ টদন, আটম আপনার জয়নয কটফ বাটনয়ে 
টনয়ে আটস।’ 
    ‘আসুন আমার সয়ি।’ 
    আটম টমটসর আটল সায়হয়বর সয়ি রান্নাঘয়র ঢুকলাম। রান্নাঘরিা আমার পিন্দ 
হয়লা। ময়ন হয়ি রান্নাঘরিাই আসয়ল র্ার লাইয়েটর। টর্নিা উচু জবয়র্র জচোর, 
জশলফভরটর্ বই। রান্না করয়র্ করয়র্ হার্ বাড়ায়লই বই পাওো যাে। রান্নাঘয়র একিা 
ইটজয়চোরও আয়ি। ইটজয়চোয়রর পায়ের কায়ি ফুিয়রি। জবাঝাই যায়ি ফুিয়রয়ি পা 
জরয়ে আরাম কয়র বই পড়ার বযবস্থা । 
    টমটসর আটল চুলা ধরায়র্ ধরায়র্ বলয়লন, রান্নাঘয়র এর্ বইপে জদয়ে আপটন টক 
অবাক হয়িন? 
    ‘টজ না। আটম জকায়নাটকিুয়র্ই অবাক হই না।’ 
    ‘আসয়ল কী হে জায়নন? হেয়র্া চা োবার ইিা হয়লা। চুলাে জকর্টল বসালাম। 
পাটন ফুিয়র্ অয়নক সমে লাগয়ি। চুপচাপ অয়পক্ষা করয়র্ েুব োরাপ লায়গ। র্েন 
বই পড়া শুরু কটর। চুলাে জকর্টল বটসয়ে আটম একুশ পতষ্ঠা পড়য়র্ পড়য়র্ পাটন ফুয়ি 
যাে। এই জথয়ক আপটন আমার বই বড়ার টস্পড সিয়কৃ একিা ধারণা পায়বন।’ 
    আমরা কটফর জপোলা হায়র্ টনয়ে বসার ঘয়র এয়স বসলাম । টমটসর আটল বলয়লন, 
আপনার গলাে টক মায়ির কাাঁিা ফুয়িয়ি? লক্ষয করলাম অকারয়ণ জঢাক টগলয়িন। 
    আটম বললাম, টজ। 
    ‘শুধুশুধু কে করয়িন জকন? কাাঁিা জর্ালার বযবস্থা কয়রন- জমটডকযাল কয়লয়জর 
ইমায়জৃটন্সয়র্ জগয়লই ওরা টচমিা টদয়ে কাাঁিা রু্য়ল জফলয়ব।’ 
    ‘আটম কাাঁিার যন্ত্রণা সহয করার জচো করটি। মানুষ জর্া কযানসায়রর ময়র্া বযাটধও 
শরীয়র টনয়ে বাস কয়র, আটম কাাঁিা টনয়ে পারব না?’ 
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    টমটসর আটল হাসয়লন। জিয়লমানুটষ যুটক্ত শুয়ন বেস্করা জয-ভটিয়র্ হায়স জসই ভটির 
হাটস। জদেয়র্ ভায়লা লায়গ । 
    ‘টহমু সায়হব!’ 
    ‘টজ সযার?’ 
    ‘আটম আপনার ভে পাবার বযাপারিা টনয়ে জভয়বটি।’ 
    ‘রহয়সযর সমাধান হয়েয়ি?’ 
    ‘ভয়ের কাযৃকারণ সিয়কৃ একিা বযােযা দাাঁড় কটরয়েটি। এইটিই সটঠক বযােযা টক 
না র্া প্রমাণসায়পক্ষ। বযােযা শুনয়র্ চান?’ 
    ‘বলুন।’ 
    টমটসর আটল কটফর কাপ নাটময়ে টসগায়রি ধরায়লন। সামানয হাসয়লন। জসই হাটস 
অটর্ দ্রুর্ মুয়িও জফলয়লন। কথা বলয়র্ শুরু করয়লন শান্ত গলাে। জযন টর্টন টনয়জর 
সয়িই কথা বলয়িন, অনয কায়রার সয়ি নে। জযন টর্টন যুটক্ত টদয়ে টনয়জয়কই 
জবাঝায়নার জচো করয়িন 
    ‘টহমু সায়হব, আমার ধারণা জয- ভয়ের কথা আপটন বলয়িন- এই ভে অটর্ 
বশশয়বই আপনার জভর্র বাসা জবাঁয়ধয়ি। জকউ-একজন হেয়র্া এই ভয়ের বীজ আপনার 
জভর্র পুাঁয়র্ জরয়েটিল যায়র্ পরবর্ৃী জকায়না একসমে বীয়জর অঙু্কয়রাদগম হে। র্ীে 
ভে আপনায়ক আিন্ন কয়র। 
    অটর্ বশশয়বর র্ীে ভে অয়নক অয়নককাল পয়র টফয়র আয়স। এিা একিা টরকাটরং 
ফয়নায়মনা। ময়ন করুন টর্ন বিয়রর জকায়না টশশু পাটনয়র্ ডুয়ব মতরু্যর কািাকাটি চয়ল 
জগল র্ায়ক জশষমূহুয়র্ৃ পাটন জথয়ক উিার করা হয়লা। জস জবাঁয়চ জগল। পাটনয়র্ জডাবার 
ভেংকর িতটর্ র্ার থাকয়ব না। জস স্বাভাটবকভায়ব বড় হয়ব। টকন্তু ভয়ের এই অংশটি 
টকন্তু র্ার মাথা জথয়ক যায়ব না। মটস্তয়স্কর িতটর্-লাইয়েটরয়র্ জসই িতটর্ জমা থাকয়ব। 
জকায়না কারয়ণ যটদ হঠাৎ জসই িতটর্ জবর হয়ে আয়স র্া হয়ল র্ার সমি জচর্না প্রচণ্ড 
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নাড়া োয়ব। জস জভয়বই পায়ব না, বযাপারিা কী। আপটন টক বশশয়ব কেয়না পাটনয়র্ 
ডুয়বয়িন?’ 
    ‘হযাাঁ, জচৌবাচ্চাে ডুয়ব টগয়েটিলাম।’ 
    ‘ঘিনািা বলুন জর্া।’ 
    ‘ঘিনা আমার ময়ন জনই। বাবার ডায়েটর পয়ড় জজয়নটি। আমার বাবা আমায়ক টনয়ে 
অয়নক পরীক্ষা-টনরীক্ষা করয়র্ন। মতরু্যভে কী এিা আমায়ক জবাঝায়নার জয়নয টর্টন 
একিা ভেংকর পরীক্ষা কয়রটিয়লন। জচৌবাচ্চাে ভরটর্ কয়র আমায়ক ডুটবয়ে 
টদয়েটিয়লন। র্ার হায়র্ টিল িপওোচ। টর্টন িপওোচ জদয়ে পাঁচাত্তর জসয়কন্ড 
আমায়ক পাটনয়র্ ডুটবয়ে জরয়েটিয়লন।’ 
    ‘আপনার বাবা টক মানটসকভায়ব অসুস্থ টিয়লন?’ 
    ‘একসমে আমার ময়ন হয়র্া টর্টন মানটসক জরাগী। এেন র্া ময়ন হে না। বাবার 
কথা থাক। আপটন আমার সিয়কৃ বলুন। আটম মানটসক জরাগী টক না জসিা জানা 
আমার পয়ক্ষ জরুটর।’ 
    ‘অটর্ বশশয়বর একিা র্ীে ভে আপনার জভর্র বাসা জবাঁয়ধ টিল। আমার ধারণা 
জসই ভয়ের সয়ি আরও ভে যুক্ত হয়েয়ি। মটস্তয়স্কর জময়মাটর জসয়ল ভয়ের ফাইল ভাটর 
হয়েয়ি। একসমে আপটন জসই ভে জথয়ক মুটক্ত জপয়র্ জচো কয়রয়িন। র্েনই ভেিা 
মূটর্ৃমান হয়ে আপনার সাময়ন দাাঁটড়য়েয়ি। জস চায়ি না আপটন র্ায়ক অস্বীকার করুন।’  
    ‘সযার, আপটন টক বলয়র্ চায়িন— ঐ রায়র্ আটম যা জদয়েটি সবই আমার কল্পনা?’  
    ‘না । জবটশর ভাগই সটর্য। র্য়ব জসই সর্যিায়ক কল্পনা জঢয়ক জরয়েয়ি।’  
    ‘বুঝয়র্ পারটি না।’  
    ‘আটম জবাঝায়নার জচো করটি। ঐ রায়র্ আপটন টিয়লন েুব িান্ত। আপনার স্নােু 
টিল অবসন্ন।’  
    ‘েুব িান্ত টিলাম, স্নােু অবসন্ন টিল বলয়িন জকন?’  
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    ‘আপনার কাি জথয়ক শুয়নই বলটি। সারারার্ আপটন জহাঁয়িয়িন। জজািনা 
জদয়েয়িন। র্ারপর ঢুকয়লন গটলয়র্। দীঘৃ সমে জকায়না-একটি টবয়শষ টজটনস জদোে 
িাটন্ত আয়স। স্নােু অবসন্ন হে।’ 
    ‘টঠক আয়ি বলুন।’ 
    ‘আপনায়ক জদয়ে কুকুররা সব দাাঁটড়য়ে জগল। একটি এটগয়ে এল সাময়ন, র্া-ই 
না?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘কুকুরয়দর দলপটর্। আবার ঐ ভেংকর মূটর্ৃ যেন এল র্েন কুকুররা র্ার টদয়ক 
টফরল। দলপটর্ এটগয়ে জগল সাময়ন। জদেুন টহমু সায়হব, কুকুররা যা কয়রয়ি র্া হয়ি 
কুকুরয়দর জয়নয অর্যন্ত স্বাভাটবক কমৃকাণ্ড। র্ারা উদ্ভি টকিু কয়রটন। অথচ র্ায়দর 
এই স্বাভাটবক কমৃকাণ্ডই আপনার কায়ি েুব অস্বাভাটবক ময়ন হটিল। কারণ আপটন 
টনয়জ স্বাভাটবক টিয়লন না। আপনার ময়ধয একধরয়নর জঘার কাজ করা শুরু কয়রয়ি। 
বশশয়বর সমস্ত ভে বাক্স জভয়ে জবর হয়ে আসা শুরু কয়রয়ি।’ 
    ‘র্ারপর?’ 
    ‘আপটন শুনয়লন লাটঠ ঠকঠক কয়র জক জযন আসয়ি। আপটন যটদ স্বাভাটবক 
থাকয়র্ন র্া হয়ল টকন্তু লাটঠর ঠকঠক শব্দ শুয়ন ভয়ে অটস্থর হয়র্ন না। লাটঠ ঠকঠক 
কয়র জকউ আসয়র্ই পায়র। আপটন েুবই অস্বাভাটবক অবস্থাে টিয়লন বয়লই এই কাণ্ডিা 
ঘয়িয়ি। আপনার মটস্তষ্ক অসম্ভব উয়ত্তটজর্ । জস টবটচে জেলা শুরু কয়রয়ি। আপনার 
স্বাভাটবক দতটে জস এয়লায়ময়লা করয়র্ শুরু কয়রয়ি। আপটন মানুষিা জদেয়লন। 
চাদরগায়ে একজন মানুষ যার জচাে জনই, মুে জনই। টঠক না?’ 
    ‘টজ।’  
    ‘আমার ধারণা আপটন অযাটসয়ড ঝলয়স যাওো একজন অন্ধয়ক জদয়েয়িন। অন্ধ 
বয়লই জস লাটঠ-হায়র্ হাাঁিাচলা কয়র। আপনায়ক জদয়ে জস দাাঁটড়য়ে পড়ল। লাটঠ উাঁচু 
করল আপনার টদয়ক। একজন অয়ন্ধর পয়ক্ষ আপনার উপটস্থটর্ বুঝয়র্ পারা জকায়না 
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বযাপার না। অন্ধয়দর ইটন্দ্রে েুব র্ীক্ষ্ণ থায়ক। অটবটশয অন্ধ না হয়ে একজন কুষ্ঠয়রাগীও 
হয়র্ পায়র। কুষ্ঠয়রাগীও এমন টবকত র্ হয়র্ পায়র। আটম টনয়জ কয়েকজনয়ক জদয়েটি।’ 
    আটম বললাম, সযার একিা কথা, আটম জদয়েটি মানুষিা যেন টফয়র যাটিল র্েন 
র্ায়ক েুব লম্বা জদোটিল। 
    ‘আপটন যা জদয়েয়িন র্া আর টকিুই না, লাইি অযান্ড জশয়ডর একিা বযাপার। 
গটলয়র্ একিা মানুষয়ক দাাঁড় কটরয়ে আপটন টবটভন্ন জােগা জথয়ক আয়লা গায়ে জফয়ল 
পরীক্ষািা করয়র্ পায়রন। জদেয়বন আয়লা জকায়থয়ক জফলয়িন, এবং জসই আয়লা জফলার 
জয়নয র্ার িাো কর্বড় হয়ি র্ার উপর টনভৃর করয়ি র্ায়ক কর্ লম্বা ময়ন হয়ি। 
এয়ক বয়ল ‘optical illusion’- মযাটজটশোনরা optical illusion জ র সাহায়যয অয়নক 
মজার মজার জেলা জদোন।’ 
 
    ‘পুয়রা বযাপারিা আপনার কায়ি এর্ সহজ ময়ন হয়ি?’  
    ‘টজ ময়ন হয়ি। পতটথবীর সমস্ত জটিল সূেগুটলর মূল কথা েুব সহজ। আপটন জয 
আপনার মাথার জভর্র শুনয়লন জক বলয়ি টফয়র যাও, টফয়র যাও- র্ার বযােযাও েুব 
সহজ বযােযা । আপনার অবয়চর্ন মন আপনায়ক টফয়র জযয়র্ বলটিল।’  
    ‘আটম টক আপনার সব বযােযা িহণ কয়র জনব, না টনয়জ পরীক্ষা কয়র জদেব?’  
    ‘জসিা আপনার বযাপার।’  
    ‘আমার জকন জাটন ময়ন হে ঐ টজটনসিার মুয়োমুটে দাাঁড়ায়না মায়ন আমার মতরু্য-
জস আমায়ক িাড়য়ব না।’  
    ‘র্া হয়ল জর্া আপনায়ক অবশযই ঐ টজটনসিার মুয়োমুটে হয়র্ হয়ব।’  
    ‘যটদ না হই?’  
    ‘র্া হয়ল জস আপনায়ক েুাঁয়জ জবড়ায়ব। আজ একিা গটলয়র্ জস আয়ি। কাল চয়ল 
আসয়ব রাজপয়থ। একটি গটল জযমন আপনার জয়নয টনটষি হয়েয়ি, জর্মটন শুরুয়র্ 
একিা রাজপথও আপনার জয়নয টনটষি হয়ব, র্ারপর আরও একিা । র্ারপর একসমে 
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জদেয়বন শহয়রর সমস্ত পথঘাি টনটষি হয়ে জগল। আপনায়ক জশষ পযৃন্ত ঘয়র আেে 
টনয়র্ হয়ব। জসোয়নও জয স্বটস্ত পায়বন র্া না- মাঝরায়র্ হঠাৎ ময়ন হয়ব দরজার বাইয়র 
ঐ অশরীরী দাাঁটড়য়ে, দরজা েুলয়লই জস ঢুকয়ব...’  
    আটম চুপ কয়র রইলাম।  
    টমটসর আটল হাটসমুয়ে বলয়লন, আপনার বাবা জবাঁয়চ থাকয়ল টর্টন আপনায়ক কী 
উপয়দশ টদয়র্ন?  
    আটম দীঘৃটনশ্বাস জফয়ল বললাম, আপটন জয উপয়দশ টদয়িন জসই উপয়দশই 
টদয়র্ন। আিা সযার, আজ উটঠ ।    
    ‘উঠয়বন? আিা-কটফর জয়নয ধনযবাদ।’  
    ‘একিা কথা টজয়জ্ঞস কটর, মানুয়ষর টক থিটরটডং আয়ি?’  
    ‘থাকয়র্ পায়র। পুয়রাপুটর টনটশ্চর্ কয়র বলা যায়ি না। র্য়ব টনিয়েণীর প্রাণীয়দর 
এই ক্ষমর্া সম্ভবর্ আয়ি । টডউক ইউটনভাটসৃটিয়র্ একবার একিা গয়বষণা করা 
হয়েটিল। পঞ্চাশিা ইাঁদুরয়ক দুিা থালাে কয়র োবার জদো হয়র্া। একিা থালাে নাম্বার 
‘এবং অনযিার নাম্বার শূনয। োবার জদবার সমে ময়ন ময়ন ভাবা হয়র্া শূনয নাম্বার 
থালার োবার জয-ইাঁদুর োয়ব র্ায়ক জময়র জফলা হয়ব। জদো জগল শূনয নাম্বার থালার 
োবার জকায়না ইাঁদুর স্পশৃ করয়ি না। অথচ একই োবার।’  
    ‘আপনার ধারণা ইাঁদুর মানুয়ষর ময়নর কথা বুঝর্ বয়লই এিা করর্?’  
    ‘হয়র্ পায়র।’  
    ‘আপটন থিটরটডং-এর ক্ষমর্া আয়ি এমন জকায়না মানুয়ষর জদো পানটন ?’  
    ‘জপয়েটি। র্য়ব পুয়রাপুটর টনটশ্চর্ হয়র্ পাটরটন। টনটশ্চর্ হয়র্ ইিাও কয়রটন। 
থাকুক-না টকিু রহসয!’  
    ‘সযার যাই।’  
    ‘আিা।’  
    টমটসর আটল সায়হব আমায়ক রাস্তা পযৃন্ত এটগয়ে টদয়লন ।  
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    আটম রাস্তাে জনয়ম জদেলাম সুন্দর জজািনা হয়েয়ি। 
    জকাথাে যাওো যাে? 
    জকাথাও জযয়র্ ইিা করয়ি না। পয়থ-পয়থ হাাঁিয়র্ও ভায়লা লাগয়ি না। ভ্রময়ণর 
জনশাে মার্াল ভূপযৃিকও টক একসমে িান্ত হয়ে বয়লন হাাঁিয়র্ ভায়লা লাগয়ি না? 
পরম েয়িে সাধু টযটন প্রটর্ সন্ধযাে মুটণ্ডর্ মস্তয়ক বৎসয়দর নানান জ্ঞায়নর কথা বয়লন 
টর্টনও টক একসমে িান্ত হয়ে বয়লন, আর ভায়লা লাগয়ি না? মানুয়ষর শরীরযয়ন্ত্রর 
দুটি র্ার একটিয়র্ িমাগর্ই বায়জ- “ভায়লা লাগয়ি”, “ভায়লা লাগয়ি”— অনযটিয়র্ 
বায়জ “ভায়লা লাগয়ি না”, “ভায়লা লাগয়ি না”। দুটি র্ার একসয়িই বাজয়র্ থায়ক। 
একটি উাঁচুস্বয়র উাঁচুসপ্তয়ক অনযটি মন্ত্রসপ্তয়ক। কারও কারও জকায়না একটি র্ার টিাঁয়ড় 
যাে। আমার জবলাে কী হয়ি? ভায়লা লাগয়ি র্ারটি টক টিাঁয়ড় জগয়ি? 
    ঘয়র টফয়র যাব? চারয়দোয়ল টনয়জয়ক বটন্দ কয়র জফলব? জসই ইিাও করয়ি না। 
আটম আশরাফুজ্জামান সায়হয়বর সন্ধায়ন রওনা হলাম। টর্টন টক কনযার শ্বশুরবাটড়য়র্ 
টগয়েয়িন? ময়ন হে না। অটর্ আদয়রর মানুয়ষর অবয়হলা সহয করার ক্ষমর্া মানুয়ষর 
জনই। মানুষ বড়ই অটভমানী প্রাণী । 
    আশরাফুজ্জামান সায়হব বাসায়র্ই টিয়লন। আমায়ক জদয়ে যয়ন্ত্রর ময়র্া গলাে 
বলয়লন, জকমন আয়িন? 
    আটম বললাম, ভায়লা আটি। আপটন কী করয়িন? 
    ‘টকিু করটি না। শুয়ে টিলাম।’  
    ‘শরীর োরাপ?’  
    ‘টজ না, শরীর োরাপ না। শরীর ভয়লা।’ 
    ‘োওোদাওো কয়রয়িন?’ 
    ‘টজ না। রান্না কটরটন।’ 
    ‘আপনার কনযার সয়ি জযাগায়যাগ হয়েয়ি?’ 
    ‘টজ না। ওরা টচিাগাং জগয়ি। ওর শ্বশুরবাটড় টচিাগাং।’ 
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    ‘যাবার আয়গ আপনার সয়ি জদো কয়র যােটন?’ 
    ‘আমায়ক জনবার জয়নয জলাক পাটঠয়েটিল, আমার জযয়র্ ইিা করটিল না।’ 
    ‘আটম আপনায়ক টনয়র্ এয়সটি।’  
    ‘জকাথাে টনয়ে যায়বন?’ 
    ‘জর্মন জকাথাও না। পয়থ-পয়থ হাাঁিব। জজািনারায়র্ পয়থ হাাঁিয়র্ অনযরকম লায়গ, 
যায়বন?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘পয়থ হাাঁিয়র্ হাাঁিয়র্ আপটন আপনার জময়ের গল্প করয়বন, আটম শুনব। র্ার সব 
গল্প জশানা হেটন। যায়বন?’ 
    ‘আিা চলুন।’ 
    আমরা পয়থ নামলাম। টঠক কয়র জফললাম র্ায়ক টনয়ে প্রচুর হাাঁিব। হাাঁিয়র্ হাাঁিয়র্ 
টর্টন িান্ত হয়ে পড়য়বন– শরীর যর্ই অবসাদিস্ত হয়ব মন র্র্ই হালকা হয়ব।  
    ‘টহমু সায়হব!’  
    ‘টজ?’  
    ‘আপটন জবাধহে ভাবয়িন আটম জময়ের উপর েুব রাগ কয়রটি। আসয়ল রাগ 
কটরটন। কারণ রাগ করব জকন বলুন, আটম জর্া আসয়লই র্ার টবয়ে জভয়েটি। উয়ড়াটচটঠ 
টদয়েটি, জিটলয়ফায়ন েবর টদয়েটি।’  
    ‘টনয়জর ইিাে জর্া কয়রনটন। আপনার স্ত্রী আপনায়ক করয়র্ বয়লয়িন, আপটন 
কয়রয়িন।’  
    ‘েুবই সটর্য কথা, টকন্তু আমার জময়ে টবশ্বাস কয়র না। র্ার মা'র সয়ি জয আমার 
কথাবার্ৃা হে এিাও টবশ্বাস কয়র না।’  
    ‘অল্প বেয়স সবটকিু অটবশ্বাস করার একিা প্রবণর্া জদো যাে। বেস বাড়য়ল টঠক 
হয়ে যায়ব।’  
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    ‘আমার জময়ের জকায়না জদাষ জনই। আমার আত্মীেস্বজনরা িমাগর্ র্ার কায়ন 
মন্ত্রণা জদে। আটম জয কী ধরয়নর মন্দয়লাক এিা শুনয়র্ শুনয়র্ জসও টবশ্বাস কয়র 
জফয়লয়ি।’  
    ‘আপটন মন্দয়লাক?’  
    ‘ওয়দর কায়ি মন্দ জলাক। জময়ে অসুস্থ হয়ল ডাক্তায়রর কায়ি টনই না। টনয়জ টনয়জ 
জহাটমওপযাটথ কটর । এইসব আর টক...’ 
    ‘ওরা জর্া জায়ন না, আপটন যা কয়রন স্ত্রীর পরাময়শৃ কয়রন।’  
    ‘জায়ন। ওয়দর বয়লটি, টকন্তু ওরা টবশ্বাস কয়র না।’  
    ‘জময়ের টবয়ে হয়ে যাবার পর টক আপনার স্ত্রীর সয়ি আপনার কথা হয়েয়ি?’  
    ‘টজ না।’  
    ‘আশ্চযৃ জর্া!’   
    ‘আটম টনয়জও েুব আশ্চয ৃহয়েটি। আজ সন্ধযা জথয়ক ঘর অন্ধকার কয়র শুয়েটিলাম। 
জস থাকয়ল অবশযই কথা বলর্। জস জনই।’  
    ‘আশরাফুজ্জামান সায়হব, এমনও জর্া হয়র্ পায়র জয টর্টন জকায়নাকায়লই টিয়লন 
না। আপনার অবয়চর্ন মন র্ায়ক বর্টর কয়রয়ি। হয়র্ পায়র না?’  
    আশরাফুজ্জামান সায়হব জবাব টদয়লন না। মাথা টনচু কয়র হাাঁিয়র্ লাগয়লন।  
    ‘আশরাফুজ্জামান সায়হব!’  
    ‘টজ?’ 
    ‘টেয়দ জলয়গয়ি?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘আসুন োওোদাওো কটর।’ 
    ‘আপটন োন। আমার টকিু জেয়র্ ইয়ি করয়ি না। আটম এেন বাসাে চয়ল যাব। 
আপনার সয়ি ঘুরয়র্ ভায়লা লাগয়ি না। আপনায়ক আটম পিন্দ করর্াম কারণ আমার 
ধারণা টিল আপটন আমার স্ত্রীর কথা টবশ্বাস কয়রন।’ 
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    ‘আপনার স্ত্রীয়ক টবশ্বাস কটর বা না-কটর— আপনায়ক জর্া কটর । জসিাই টক যয়থে 
না?’ 
    ‘না।’ 
    আশরাফুজ্জামান সায়হব হনহন কয়র এগুয়িন। আমার েুব মাো লাগয়ি। রাগ 
ভাটেয়ে ভদ্রয়লাকয়ক রায়র্র জিয়ন রু্য়ল জদো যাে না? রু্ণৃা টনটশর্াে রু্য়ল জদব। জসই 
জিন টচিাগাং জপৌিাে জভাররায়র্। আশরাফুজ্জামান সায়হব জিন জথয়ক জনয়ম জদেয়বন 
জিশয়ন র্ায়ক টনয়র্ জময়ে এবং জময়ে-জামাই দাাঁটড়য়ে আয়ি। বাস্তয়বর সয়ি সব গয়ল্পর 
সুন্দর সুন্দর সমাটপ্ত থাকয়ল ভায়লা হে। বাস্তয়বর গল্পগুটলর সমাটপ্ত ভায়লা না। বাস্তয়বর 
অটভমানী বাবারা টনয়জয়দর অটভমান এর্ সহয়জ ভায়ে না। রূপকথার ময়র্া সমাটপ্ত 
বাস্তয়ব হে না।  
    ‘আশরাফুজ্জামান সায়হব এক জসয়কন্ড দাাঁড়ান জর্া?’ 
    আশরাফুজ্জামান সায়হব দাাঁড়ায়লন। আটম জদৌয়ড় র্ায়ক ধরলাম।  
    ‘চলুন আপনায়ক বাসা পযৃন্ত এটগয়ে টদ।’  
    ‘দরকার জনই। আটম বাসা টচয়ন জযয়র্ পারব।’  
    ‘আপনার জয়নয বলটি না। আটম আমার টনয়জর জয়নয বলটি। আমার একিা সমসযা 
হয়েয়ি, আটম একা একা রায়র্ হাাঁিয়র্ পাটর না। ভে পাই।’  
    আশরাফুজ্জামান সায়হব শান্তগলাে বলয়লন, চলুন যাই।  
    আমরা জহাঁয়ি জহাঁয়ি টফরটি, জকউ জকায়না কথা বলটি না। আশরাফুজ্জামান সায়হয়বর 
গাল চকচক করয়ি। টর্টন কাাঁদয়িন। কান্নায়ভজা গায়ল চাাঁয়দর িাো পয়ড়য়ি।  
    জচায়ের জয়ল চাাঁয়দর িাো আটম এই প্রথম জদেটি। অদু্ভর্ জর্া! জভজা গায়ল চায়দর 
আয়লা টনয়ে টক জকায়না কটবর্া হয়েয়ি? জকায়না গান?  
    ‘আশরাফুজ্জামান সায়হব!’  
    ‘টজ।’  
    ‘জময়ের উপর রাগ কয়ময়ি?’ 
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    ‘ওর উপর আমার কেয়না রাগ টিল না। আিা টহমু সায়হব, আজ টক পূটণৃমা?’ 
    ‘টজ না। আজ পূটণৃমা না। পূটণৃমার জয়নয আপনায়ক আরও টর্নটদন অয়পক্ষা করয়র্ 
হয়ব।’ 
    ‘জময়েিা কে পায়ব। জময়েিা ভাবয়ব র্ার উপর রাগ কয়র টবষ জেয়েটি।’ 
    ‘র্ায়ক সুন্দর কয়র গুটিয়ে একিা টচটঠ টলয়ে যায়বন। ভায়লাময়র্া সব বযােযা 
করয়বন, র্া হয়লই হয়ব। র্ার পয়রও কে পায়ব। জসই কে দীঘৃস্থােী হয়ব না।’ 
    ‘দীঘৃস্থােী হয়ব না জকন?’ 
    ‘আপনার জময়ে র্ার সংসার টনয়ে বযস্ত হয়ে পড়য়ব। র্ার সংসায়র জিয়লপুয়ল 
আসয়ব। কারও হাম হয়ব, কায়রার হয়ব কাটশ। ওয়দর বড় করা, সু্কয়ল ভরটর্ করায়না, 
জহামওোকৃ করায়না, ঈয়দ নুর্ন জামা জকনা, অয়নক ঝায়মলা। জদাকায়নর পর জদাকান 
জদো হয়ব, ফ্রয়কর টডজাইন পিন্দ হয়ব না। এর্ সমসযার ময়ধয জক আর বাবার মতরু্য 
টনয়ে মাথা ঘামায়ব!’  
    আশরাফুজ্জামান সায়হব জহয়স জফলয়লন। সহজ স্বাভাটবক হাটস। ময়ন হয়ি র্ার 
মন জথয়ক কেয়বাধ পুয়রাপুটর চয়ল জগয়ি।  
    ‘টহমু সায়হব!’  
    ‘টজ?’  
    ‘আপটন মানুষিা েুব মজার।’  
    ‘মজার মানুষ টহয়সয়ব আপনায়ক মজার একিা সায়জশান জদব?’  
    ‘টদন।’  
    ‘চলুন আমরা কমলাপুর জরলয়িশয়ন চয়ল যাই। আপটন রু্ণৃা টনটশথাে জচয়প বসুন। 
অন্ধকার থাকয়র্ থাকয়র্ টচিাগাং জরলয়িশয়ন নাময়বন। জনয়মই জদেয়বন আপনার 
জময়ে এবং জময়ে-জামাই দাাঁটড়য়ে আয়ি। জময়ের জচােভরটর্ জল। জস িুয়ি এয়স 
আপনায়ক জটড়য়ে ধরয়ব।’  
    আশরাফুজ্জামান শব্দ কয়র হাসয়লন। আটম বললাম, হাসয়িন জকন?  
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    ‘আপনার উদ্ভি কথাবার্ৃা শুয়ন হাসটি।’  
    ‘পতটথবীিা ভেংকর উদ্ভি। কায়জই উদ্ভি কাণ্ডকারোনা- মায়ঝ ময়ধয করা যাে।’  
    ‘সবয়চ বড় কথা কী জায়নন টহমু সায়হব? এেন বাজয়ি রার্ বায়রািা! রু্ণৃা টনটশথা 
চয়ল জগয়ি।’ 
    ‘আমার ময়ন হয়ি যােটন। জলি করয়ি।’  
    ‘শুধু শুধু জলি করয়ব জকন?’ 
    ‘জলি করয়ব- কারণ এই জিয়ন জচয়প এক অটভমানী টপর্া আজ রায়র্ র্াাঁর কনযার 
কায়ি যায়বন। আটম টনটশ্চর্ আজ জিন জলি।’  
    ‘আপটন টনটশ্চর্?’ 
    ‘হযাাঁ, আটম টনটশ্চর্। কারণ আটম হটি টহমু। পতটথবীর রহসযমের্া আটম জাটন। জিন 
জয আজ জলি হয়ব এই টবষয়ে আপটন বাটজ ধরয়র্ চান?’ 
    ‘হযাাঁ চাই। বলুন কী বাটজ?’ 
    ‘জিন যটদ সটর্য সটর্য জলি হে র্া হয়ল আপটন জসই জিয়ন জচয়প বসয়বন।’ 
    আশরাফুজ্জামান সায়হব চুপচাপ দাাঁটড়য়ে আয়িন। ময়ন হে টঠক বুয়ঝ উঠয়র্ 
পারয়িন না কী করয়বন। আটম জবটবিযাটক্সর সন্ধায়ন জবর হলাম। জদটর করা যায়ব না-
অটর্ দ্রুর্ কমলাপুর জরলয়েশয়ন জপৌঁিয়র্ হয়ব। আন্তনগর জিন অনন্তকাল কায়রার 
জয়নয দাাঁটড়য়ে থায়ক না। 
 
    জিন জলি টিল। 
    আমরা যাবার পয়নায়রা টমটনি পর জিন িাড়ল চলন্ত জিয়নর জানালা জথয়ক প্রাে 
পুয়রা শরীর জবর কয়র আশরাফুজ্জামান সায়হব আমার টদয়ক হার্ নাড়য়িন। র্াাঁর 
মুেভরটর্ হাটস, টকন্তু গাল আবারও টভয়জ জগয়ি। জভজা গায়ল জিশয়নর সরকাটর 
লযায়ির আয়লা পয়ড়য়ি। ময়ন হয়ি চাাঁয়দর আয়লা। 
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@@  
    ঘুম ভােয়র্ই প্রথম জয-কথািা আমার ময়ন হয়লা র্া হয়ি- ‘আজ পূটণৃমা’। জভায়রর 
আয়লাে পূটণৃমার কথা ময়ন হে না। সূযৃ জডাবার পরই ময়ন হে- রার্িা জকমন হয়ব? 
শুিপক্ষ, না কত ষ্ণপক্ষ? আটম অনযানযয়দর ময়র্াই টদয়নর আয়লাে চাাঁয়দর পক্ষ টনয়ে 
ভাটব না, টকন্তু আজ অনয বযাপার। আজ রায়র্র চাাঁয়দর সয়ি আমার অযাপয়েন্টয়মন্ট 
আয়ি। আজ মধযরায়র্ আটম জসই টবয়শষ গটলিার সাময়ন দাাঁড়াব। লাটঠহায়র্র ঐ 
মানুষিার মুয়েমুটে হয়বা। টমটসর আটলর ধারণা- জস আর টকিুই না, সাধারণ জরাগিস্ত 
একজন মানুষ। টকংবা এক অন্ধ— চাাঁয়দর আয়লাে লাটঠহায়র্ জয জবর হয়ে আয়স। 
চাাঁয়দর আয়লা র্ায়ক স্পশৃ কয়র না ।  
    আমার ধারণা র্া না। আমার ধারণা জস অনযটকিু। র্ার জে এই ভুবয়ন না, অনয 
জকায়না ভুবয়ন। জস-ভুবয়নর সয়ি আমায়দর জকায়না জযাগায়যাগ জনই। র্ার জে আয়লায়র্ 
নে— আটদ অন্ধকায়র।  
    জানালার কায়ি একিা কাক এয়স বয়সয়ি। মাথা ঘুটরয়ে জস আমায়ক জদেয়ি। র্ার 
জচায়ে রায়জযর জকৌরু্হল। আটম টদয়নর শুরু করলাম কায়কর সয়ি কয়থাপকথয়নর মধয 
টদয়ে।  
    ‘হযায়লা টমিার জিা, হাউ আর ইউ?'  
    কাক বলল— কা কা। 
    র্ার ধ্বটনর অনুবাদ আটম ময়ন ময়ন কয়র টনলাম। জস বলয়ি, ভায়লা আটি। রু্টম 
আজ এর্ জভায়র উয়ঠি জকন? কাাঁথাগায়ে শুয়ে থায়কা। মানবসম্প্রদায়ে জর্ামার জে । 
রু্টম মহাসুেীজনয়দর একজন। োবায়রর সন্ধায়ন সকাল জথয়ক জর্ামায়ক উড়য়র্ হে 
না।  
    আটম বললাম, মানুষ হয়ে জোয়নার অয়নক দুিঃে আয়ি জর পাটে। অয়নক দুিঃে ।  
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    ‘দুিঃয়ের জচয়ে সুে জবটশ।’ 
    ‘জাটন না। আমার ময়ন হে না।’ 
    ‘আমার ময়ন হে- এই জয রু্টম এেন উঠয়ব, এক কাপ গরম চা োয়ব, একিা 
টসগায়রি ধরায়ব- এই আনন্দ আমরা জকাথাে পাব! আমায়দর জর্া মায়ঝ মায়ঝ চা জেয়র্ 
ইয়ি কয়র!’ 
    ‘র্াই বুটঝ?’ 
    ‘হযাাঁ র্া-ই।’ 
    আটম টবিানা জথয়ক নামলাম। দুকাপ চায়ের কথা বয়ল বাথরুয়ম ঢুকলাম। হার্মুে 
ধুয়ে নরু্ন একিা টদয়নর জয়নয টনয়জয়ক প্রস্তুর্ করা। আজয়কর টদনিা আমার জয়নয 
একিা টবয়শষ টদন। সূযৃ জডাবার আগ পযৃন্ত আটম পটরটচর্ সবার সয়ি কথা বলব। 
টদনিা েুব আনয়ন্দ কািাব। সন্ধযার পর টদটঘর পাটনয়র্ জগাসল কয়র টনয়জয়ক পটবে 
করব— র্ারপর চাাঁয়দর আয়লাে র্ার সয়ি আমার জদো হয়ব । হায়র্-মুয়ে পাটন টদয়র্ 
টদয়র্ দ্রুর্ টচন্তা করলাম— কায়দর সয়ি আটম কথা বলব- 
 

রূপা 
আজ র্ার সয়ি কথা বলব জপ্রটময়কর ময়র্া। র্ায়ক টনয়ে 

চটন্দ্রমা উদযায়ন টকিুক্ষণ হাাঁিাহাটিও করা জযয়র্ পায়র। একগাদা ফুল 
টকয়ন র্ার বাটড়য়র্ উপটস্থর্ হয়বা। রয়ক্তর ময়র্া লাল রয়ের জগালাপ।  

 
ফুপা-ফুপু  

র্াাঁরা টক কক্সবাজার জথয়ক টফয়রয়িন? না টফয়র থাকয়ল 
জিটলয়ফায়ন কথা বলয়র্ হয়ব। কক্সবাজায়র জকান জহায়িয়ল উয়ঠয়িন 
র্াও জর্া জাটন না। বড় বড় জহায়িল সবকিাে জিটলয়ফান কয়র জদো 
জযয়র্ পায়র। 
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টমটসর আটল 

টকিুক্ষণ গল্পগুজব করব। দুপুয়রর োওোিা র্ার সয়ি জেয়র্ 
পাটর। র্ায়ক আজ রায়র্র অযাপয়েন্টয়ময়ন্টর কথািা বলা জযয়র্ 
পায়র…  

    আিা, টদটঘ জকাথাে পাব? ঢাকা শহয়র সুন্দর টদটঘ আয়ি না? কায়কর জচায়ের 
ময়র্া িলিয়ল পাটন? 
 
    ‘সযার চা আনটি।’ 
    আটম চায়ের কাপ টনয়ে বসলাম। এক কাপ চা জানালার পায়শ জরয়ে টদলাম— টম. 
জিা যটদ জেয়র্ চান োয়বন। 
    আশ্চযৃ, কাকিা জঠাাঁি জডাবায়ি গরম চায়ে । কক কক কয়র কী জযন বলল। ধনযবাদ 
টদল বয়ল ময়ন হয়ি। পশুপাটের ভাষািা জানা থাকয়ল েুব ভায়লা হয়র্া। মজার মজার 
র্থয অয়নক টকিু জানা জযর্। পশুপাটের ভাষা জানািা েুব টক অসম্ভব? আমায়দর এক 
নবী টিয়লন না টযটন পশুপাটের কথা বুঝয়র্ন? হযরর্ সুলাইমান আলােয়হস-সালাম । 
টর্টন পাটেয়দর সয়ি কথা বলয়র্ন। জকারআন শটরয়ফ আয়ি- টপাঁপয়ড়রা র্ার সয়ি কথা 
বয়লয়ি। একিা পাটেও র্ার সয়ি কথা বয়লটিল, পাটের নাম হুদ হুদ। সূরা সায়দ র্ার 
সুন্দর বণৃনা আয়ি।  
    হুদ হুদ পাটে এয়স বলল, “আটম এমনসব র্থয লাভ কয়রটি, যা আপনার জানা 
জনই। আর আটম ‘জসবা’ জথয়ক আসল েবর টনয়ে এয়সটি । আটম এক নারীয়ক জদেলাম 
জয জাটর্র উপর রাজত্ব করয়ি। র্ার সবই আয়ি, এবং আয়ি এক টবরাি টসংহাসন।”  
    হুদ হুদ পাটে বয়লটিল জসবার রাটনর কথা। কুইন অব জসবা- ‘টবলটকস’।  
    হুদ হুদ পাটেিা জদেয়র্ জকমন? কাক নে জর্া?  
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    কাকিা চায়ের কাপ উলয়ি জফয়লয়ি। র্ার ভাবভটিয়র্ অপ্রস্তুর্ ভাব লক্ষয করটি। 
জকমন আড়য়চায়ে আমার টদয়ক র্াকায়ি- জযন বলার জচো করয়ি, Sir I am sorry, 
extremely sorry. I have broken the cup.   
    না, Broken the cup হয়ব না, কাপ ভায়েটন, শুধু উলয়ি জফয়লয়ি। চায়ের কাপ 
উলয়ি জফলার ইংয়রটজ কী হয়ব? রূপায়ক টজয়জ্ঞস কয়র জজয়ন টনয়র্ হয়ব । শর্াব্দী 
জিার জথয়ক টকিু জিটলয়ফান কয়র টদয়নর শুরুিা করা যাক। 
 
    শর্াব্দী জিায়রর জলাকজন আমায়ক জদয়ে বযস্ত হয়ে পড়ল। টর্নজন এয়স টজয়জ্ঞস 
করল, সযার জকমন আয়িন? একজন এয়স অটর্ যয়ত্ন মাটলয়কর ঘয়র টনয়ে বসাল। 
জিটলয়ফায়নর চাটব েুয়ল টদল। আটম বসয়র্ বসয়র্ই কটফ চয়ল এল, টসগায়রি চয়ল 
এল। পীর-ফটকররা জয কর্ আরায়ম জীবনযাপন কয়রন র্া বুঝয়র্ পারটি। শর্াব্দী 
জিায়র মাটলক উপটস্থর্ জনই, টকন্তু আমার জকায়না সমসযা হয়ি না। 
    ‘হযায়লা, এিা টক রূপায়দর বাটড়?’ 
    ‘জক কথা বলয়িন?’ 
    ‘আমার নাম টহমু।’ 
    ‘রূপা বাটড়য়র্ জনই। বান্ধবীর বাসাে জগয়ি।’ 
    ‘এর্ সকায়ল বান্ধবীর বাটড়য়র্ যায়ব কীভায়ব! এেনও নািা বায়জটন। রূপা জর্া 
আিিার আয়গ ঘুম জথয়কই ওয়ঠ না।’ 
    ‘বয়লটি জর্া ও বাসাে জনই।’ 
    ‘আপটন জর্া টমথযা বলয়িন। আপনার গলা শুয়নই বুঝয়র্ পারটি আপটন একজন 
দাটেত্বশীল বেস্ক মানুষ-আপটন টদয়নর শুরু কয়রয়িন টমথযা টদয়ে। এিা টক টঠক হয়ি? 
আপটন চায়িন না, রূপা আমার সয়ি কথা বলুক। জসিা বলয়লই হে- শুধুশুধু টমথয 
বলার প্রয়োজন টিল না।’ 
    ‘িপ ইি।’ 
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    ‘টঠক আয়ি সযার, িপ করটি। রূপায়ক একিা কথা টজয়জ্ঞস করয়র্ চাটিলাম-
আমার ময়ন হে আপনায়ক টজয়জ্ঞস করয়লও হয়ব। আিা সযার, চায়ের কাপ উলয়ি 
জফলার ইংয়রটজ কী?’ 
    েি কয়র শব্দ হয়লা । ভদ্রয়লাক জিটলয়ফান নাটময়ে রােয়লন। টর্টন এেন যা 
করয়বন র্া হয়ি জিটলয়ফায়নর োগ েুয়ল রােয়বন, এবং হেয়র্া-বা জময়েয়ক জকাথাও 
পাটঠয়ে জদয়বন। ভদ্রয়লাকয়ক প্রচুর টমথযা কথা আজ সারাটদয়ন বলয়র্ হয়ব। টমথযা টদয়ে 
টযটন টদয়নর শুরু কয়রন, র্ায়ক টদয়নর জশয়ষও টমথযা বলয়র্ হে। 
    আটম ফুপুর বাসাে জিটলয়ফান করলাম। ফুপুয়ক পাওো জগল। টর্টন রায়গ টচড়টবড় 
কয়র িলয়িন। 
    ‘জক, টহমু। আমার জর্া সবৃনাশ হয়ে জগয়ি, শুয়নটিস টকিু?’ 
    ‘না, কী হয়েয়ি?’ 
    ‘রটশদ হারামজাদািায়ক বাসাে জরয়ে টগয়েটিলাম, জস টিটভ, টভটসআর সব টনয়ে 
হাওো হয়ে জগয়ি। আমার আলটমরাও েুয়লয়ি। জসোন জথয়ক কী টনয়েয়ি এেনও 
বুঝয়র্ পারটি না।’ 
    ‘ময়ন হে গেনা-িেনা টনয়েয়ি।’ 
    ‘না, গেনা টনয়র্ পারয়ব না। সব গেনা বযাংয়কর লকায়র । কযাশ িাকা টনয়েয়ি। 
জর্ার ফুপার একিা জবার্লও টনয়েয়ি। েুব দাটম টজটনস নাটক টিল। জর্ার ফুপা হােহাে 
করয়ি।’  
    ‘এই জদেুন ফুপু, সব োরাপ টদয়কর একিা ভায়লা টদকও আয়ি। রটশদ আপনার 
চকু্ষশূল একিা টজটনসও টনয়ে জগয়ি।’  
    ‘ফাজলাটম কটরস না- পেসা টদয়ে একিা টজটনস জকনা।’  
    ‘টফ্রয়জ আপনায়দর জয়নয টচর্লমায়ির জপটি রান্না করা টিল না?’  
    ‘হযাাঁ, টিল। রু্ই জানটল কী কয়র?’  
    ‘জস এক টবরাি ইটর্হাস। পয়র বলব, এেন বলুন কক্সবাজায়র জকমন কািল।’  



suvom 

 
 

857 

    ‘ভায়লাই কািটিল, মাঝোয়ন সায়দক টগয়ে উপটস্থর্ হয়লা।’  
    ‘মামলা-টবষেক সায়দক?’  
    ‘হযাাঁ। দযাে-না যন্ত্রণা! র্ায়ক ঠাট্টা কয়র কী না কী বয়লটি- জস সটর্য সটর্য 
মামলািামলা কয়র টবশ্রী অবস্থা কয়রয়ি। জবোই-য়বোয়নর কায়ি লজ্জাে মুে জদোয়র্ 
পাটর না। টি টি!’  
    ‘আপনার জবোই-য়বোন জকমন হয়েয়ি?’  
    ‘জবোইসায়হব জর্া েুবই ভায়লা মানুষ। অসম্ভব রটসক। কথাে-কথাে হাসটিয়লন। 
জর্ার ফুপার সয়ি র্ার েুবই োটর্র হয়েয়ি। চারজয়ন টময়ল নরক-গুলজার কয়রয়ি।’  
    ‘চারজন জপয়লন জকাথা? ফুপা আর র্ার জবোই দুজন হয়ব না?’  
    ‘এয়দর সায়থ দুই িাগলাও জর্া আয়ি- জমাফাজ্জল আর জটহরুল।’  
    ‘এই দুইজন এেনও ঝুয়ল আয়ি?’  
    ‘আয়ি জর্া বয়িই! র্য়ব দুিায়ক যর্ োরাপ জভয়বটিলাম র্র্ োরাপ না।’  
    ‘ভায়লা কাজ কী কয়রয়ি?’ 
    ‘সায়দকয়ক টশক্ষা টদয়েয়ি। আটম র্ায়র্ েুব েুটশ হয়েটি। সায়দক সবার সাময়ন 
মামলা টনয়ে বহচচ শুরু করল, ওোয়রন্ট নাটক জবর হয়ে জগয়ি এইসব। আটম লজ্জাে 
বাাঁটচ না। কী বলব টকিু বুঝয়র্ও পারটি না, র্েন জমাফাজ্জল এয়স ঠাশ কয়র সায়দয়কর 
গায়ল এক চড় বটসয়ে টদল।’ 
    ‘জসকী!’ 
    ‘েুবই আকটিক ঘিনা, আটম েুব েুটশ হয়েটি। উটচর্ টশক্ষা হয়েয়ি। জিািয়লায়কর 
বাচ্চা— আমায়ক মামলা জশোে!’ 
    ‘জমাফাজ্জল আর জটহরুল ময়ন হয়ি আপনায়দর পটরবায়র এটি জপয়ে জগয়ি?’ 
    ‘এটি পাওোর কী আয়ি! সয়ি সয়ি জঘায়র, মাো পয়ড় জগয়ি এিা বলয়র্ পাটরস।’ 
    ‘আমায়দর সবৃনাশ করল এই মাো! আমরা বাস কটর মাোর জভর্র আর জচাঁটচয়ে 
বটল আমায়দরয়ক মাো জথয়ক মুক্ত কয়র!’ 
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    ‘জ্ঞায়নর কথা বলটব না টহমু চড় োটব।’ 
    ‘জ্ঞায়নর কথা না ফুপু। আমার সহজ কথা হয়ি মাো সবৃিাসী । এই জয রটশদ 
আপনার এর্ বড় ক্ষটর্ করল র্ার পয়রও জস যেন টমডল ইে জথয়ক টফরয়ব, 
জােনামাজ, র্সটব এবং টমটে জর্াঁরু্ল টনয়ে আপনার সয়ি জদো করয়র্ যায়ব, আপটন 
টকন্তু েুটশই হয়বন। আপটন হাটসমুয়ে বলয়বন- জকমন আটিস জর রশীদ?’ 
    ‘ঐ হারামজাদা টক টমডল ইে যায়ি?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘রু্ই এর্সব জানটল ক কয়র?’ 
    ‘কী আশ্চয,ৃ আটম জানব না। আটম হটি টহমু!’ 
    ‘রু্ই ফাটজল জবটশ হয়েটিস । জর্ায়ক ধয়র চাবকায়না উটচর্, হাসটিস জকন?’ 
    ‘বাদল এবং আাঁটে এরা জকমন আয়ি?’ 
    ‘ভায়লাই আয়ি। কক্সবাজায়র ওরা জয-কাণ্ডিা কয়রয়ি- আমার জর্া লজ্জাে মাথা 
কািা যাবার অবস্থা।’ 
    ‘কী কয়রয়ি?’ 
    আয়র, টদনরার্ চটব্বশ ঘণ্টা জহায়িয়লর দরজা বন্ধ কয়র বসা। আমরা এর্গুটল 
মানুষ এয়সটি জসটদয়ক জকায়না লক্ষই জনই। ডাইটনংহয়ল সবাই জেয়র্ বটস, ও েবর 
পাঠাে- িরির লাগয়ি। আসয়র্ পারয়ব না। োবার জযন পাটঠয়ে জদো হে। আমার 
জপয়ির জিয়ল জয এর্ টনলৃজ্জ হয়ব ভাবয়র্ই পাটর না।’  
    ‘ফুপু!’  
    ‘বল কী বলটব।’ 
    ‘সটর্য কয়র বলুন জর্া ওয়দর ভায়লাবাসা জদয়ে আনয়ন্দ আপনার মন ভয়র জগয়ি 
না? কী, কথা বলয়িন না জকন? আপনায়দর যেন টবয়ে হয়েটিল— আপটন এবং ফুপা- 
আপনারা টক এই কান্ড কয়রনটন?’ 
    ‘আমরা এর্ জবহাো টিলাম না।’ 
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    ‘আমার জর্া ধারণা আপনারাও টিয়লন।’ 
    ‘জর্ার ফুপা অয়নক জবহাোপনা কয়রয়ি। বুটিকম মানুষ জর্া! বাদ জদ।’ 
    ‘না, বাদ জদব না। আপনারা কী ধরয়নর জবহাোপনা কয়রয়িন র্ার একিা উদাহরণ 
টদয়র্ই হয়ব। জাি ওোন।’ 
    ‘টহমু!’ 
    ‘টজ ফুপু?’ 
    ‘রু্ই এর্ ভায়লা জিয়ল হয়েটিস জকন বল জর্া?’ 
    ‘আটম টক ভায়লা জিয়ল?’ 
    ‘অবশযই ভাল জিয়ল। রু্ই আমার একিা কথা জশান- ভায়লা জদয়ে একিা জময়েয়ক 
টবয়ে কর । র্ারপর রু্ই বউমায়ক টনয়ে নানান ধরয়নর জবহাোপনা করটব- আমরা 
সবাই দূর জথয়ক জদয়ে হাসব।’ 
    ‘ফুপু রাটে?’ বয়ল আটম েি কয়র টরটসভার জরয়ে টদলাম। কারণ কথা বলয়র্ বলয়র্ 
ফুপু জকাঁয়দ জফয়লয়িন, এিা আটম বুঝয়র্ পারটি- মার্ত য়েণীর মানুয়ষর কান্নায়ভজা গলার 
আহবান অিাহয করার ক্ষমর্া মানুষয়ক জদো হেটন। জসই আহবান এই কারয়ণই জশানা 
টঠক না। 
 
    টমটসর আটল বলয়লন, আপনার টক শরীর োরাপ? 
    আটম বললাম, টজ না।  
    ‘জদয়ে ময়ন হয়ি েুব শরীর োরাপ। আপটন টক জকায়না কারয়ণ জিনশান জবাধ 
করয়িন?’  
    ‘সযার, আজ পূটণৃমা।’  
    ও আিা আিা, বুঝয়র্ পারটি। আপটন র্া হয়ল ভয়ের মুয়োমুটে হয়র্ যায়িন?’  
    ‘টজ সযার।’ 
    ‘আপটন যটদ চান- আটম আপনার সয়ি থাকয়র্ পাটর।’  
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    ‘না, আটম চাটি না।’ 
    ‘দুপুয়র োওোদাওো কয়রয়িন?’ 
    ‘টজ না।’  
    আমার সয়ি চারিা োন। োবার অটবটশয েুবই সামানয। টেচুটড় আর টডমভাজা। 
োয়বন?’  
    ‘টজ োব।’  
    ‘হার্মুে ধুয়ে আসুন। আটম োবার সাজাই।’ 
    ‘দুজয়নর ময়র্া োবার টক আয়ি?’  
    ‘হযাাঁ আয়ি। েুবই আশ্চয়যৃর বযাপার হয়ি আজ সকায়ল ঘুম জভয়েই ময়ন হয়লা- 
দুপুয়র কু্ষধার্ৃ অবস্থাে আপটন আমার এোয়ন আসয়বন। এইসব জিটলপযাটথক বযাপায়রর 
জকায়না গুরুত্ব আটম টদই না-র্ার পয়রও দুজয়নর োবার রান্না কয়রটি। জকন বলুন জর্া?’  
    ‘বলয়র্ পারটি না।’  
    ‘আমায়দর ময়নর একিা অংশ রহসযমের্াে আিন্ন। আমরা অয়নক টকিুই জাটন 
র্াাঁর পয়রও অয়নকটকিু জাটন না। টবজ্ঞান বয়লয়ি- 'Out of nothing nothing can 
be created’- র্ার পয়রও আমরা জাটন শূনয জথয়কই এই অনন্ত নক্ষেবীটথ বর্টর 
হয়েয়ি যা একটদন হেয়র্া-বা শূয়নযই টমটলয়ে যায়ব। ভাবয়ল ভোবহ লায়গ বয়ল ভাটব 
না।’  
    ‘সযার, আপনার টেচুটড় েুব ভায়লা হয়েয়ি।’ 
    ‘ধনযবাদ। টহমু সায়হব!’ 
    ‘টজ সযার?’  
    ‘আপটন যটদ ময়ন কয়রন ঐ টজটনসিার মুয়োমুটে হওো টঠক হয়ব না র্া হয়ল বাদ 
টদন।’  
    ‘এই কথা জকন বলয়িন?’  
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    ‘বুঝয়র্ পারটি না জকন বলটি। আমার লটজক বলয়ি- আপনার উটচর্ ভয়ের 
মুয়োমুটে হওো, আবার এই মুহুয়র্ৃ জকন জাটন মন সাে টদয়িনা। ময়ন হয়ি মস্ত 
জকায়না টবপদ আপনার সাময়ন।’  
    আটম হাটসমুয়ে বললাম, এরকম ময়ন হয়ি কারণ আপটন আমার প্রটর্ একধরয়নর 
মাো অনুভব করয়িন। যেন জকউ কারও প্রটর্ মমর্ায়বাধ করয়র্ থায়ক র্েনই জস 
লটজক জথয়ক সয়র আসয়র্ থায়ক। মাো, মমর্া, ভায়লাবাসা যুটক্তর বাইয়রর বযাপার।  
    ‘ভায়লা বয়লয়িন।’  
    ‘এিা আমার কথা না। আমার বাবার কথা। বাবার বাণী । টর্টন র্ার টবেযার্ 
বাণীগুয়ি র্ার পুয়ের জয়নয টলয়ে জরয়ে জগয়িন।’  
    ‘আটম টক জসগুটল পয়ড় জদেয়র্ পাটর?’  
    ‘হযাাঁ পায়রন। আটম বাবার োর্ািা টনয়ে এয়সটি আপনায়ক টদয়ে যাব। র্য়ব একিা 
শর্ৃ আয়ি।’  
    ‘কী শর্?ৃ’  
    ‘আটম যটদ জকায়নাটদন টফয়র না আটস আপটন োর্ার জলোগুটল পড়য়বন। আর যটদ 
কাল জভায়র টফয়র আটস, আপটন োর্া না-পয়ড়ই আমায়ক জফরর্ জদয়বন।’  
    ‘েুব জটিল শর্ৃ জর্া না।’      
    ‘না। শর্ৃ আপনার জয়নয জটিল না। আমার জয়নয জটিল।’  
    টমটসর আটল হাসয়লন নরম গলাে বলয়লন, টঠক আয়ি।  
    আটম োওো জশষ কয়র, োর্া র্ার হায়র্ টদয়ে জবর হলাম। ঘুম পায়ি। পায়কৃর 
জবটঞ্চয়র্ শুয়ে লম্বা ঘুম জদব যেন জজয়গ উঠব র্েন জযন জদটে চাাঁদ উয়ঠ জগয়ি।  
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@@  
    ঘুময়ভয়ে একিু হকচটকয়ে জগলাম। আটম জকাথাে শুয়ে আটি? সবটকিু েুব অয়চনা 
লাগয়ি। ময়ন হয়ি গটহন জকায়না অরয়ণয শুয়ে আটি। চারটদয়ক সুনসান নীরবর্া। েুব 
হাওো হয়ি- হাওোে গায়ির পার্া কাাঁপয়ি। অসংেয পার্া একসয়ি জকাঁয়প উঠয়ল জয 
অস্বাভাটবক শব্দর্রি সতটে হে জসরকম শব্দ। বযাপারিা কী? আটম ধড়মড় কয়র উয়ঠ 
বললাম। র্াকালাম চারটদয়ক। না, যা ভাবটিলাম র্া না।  
    আটম জসাহরাওোটদ উদযায়নর একিা পটরটচর্ জবটঞ্চয়র্ই শুয়েটিলাম । গায়ির 
পার্ার শব্দ বয়ল যা ভাবটিলাম র্া আসয়ল গাটড় চলাচয়লর শব্দ। এর্বড় ভ্রাটন্তও 
মানুয়ষর হে?  
    আকায়শ চাাঁদ থাকার কথা না? কই, চাাঁদ জদো যায়ি জর্া! পাকৃ অন্ধকার। পায়কৃর 
বাটর্ কেন িলয়ব? ঢাকা টমউটনটসপযাটলটি পুটণৃমার রায়র্ শহয়রর সব বাটর্ িালাে 
না। চাাঁদই জর্া আয়ি- সব বাটর্ িালায়নার দরকার কী? এরকম ভাব।  
    পূটণৃমার প্রথম চাাঁদ হলুদ বয়ণৃর থায়ক। আকায়রও জসই হলুদ চাাঁদিায়ক েুব বড় 
লায়গ । যর্ই সমে যাে হলুদ রে র্র্ই কময়র্ থায়ক। একসমে চাাঁদিা ধবধয়ব সাদা 
হয়ে আবারও হলুদ হয়র্ থায়ক। টির্ীেবার হলুদ হবার প্রটিো শুরু হে মধযরায়র্র 
পর । আজ আমার যাো মধযরায়র্ । আটম আবারও চাাঁদ জদোর জচো করলাম ।  
    ‘কী জদয়হন?’ 
    আটম চময়ক প্রশ্নকর্ৃার টদয়ক র্াকালাম। ঝুপটড়র ময়র্া জােগাে জময়েিা বয়স 
আয়ি। টনটশকনযায়দর একজন। জয-গায়ির গুটড়য়র্ জস জহলান টদয়ে আয়ি জসিা একিা 
কদমগাি। আমার টপ্রে গায়ির একটি। রুটবয়েটস পটরবায়রর গাি। ববজ্ঞাটনক নাম 
এনয়থায়সফালাস কাদাম্বা। গািিা জদেয়লই গায়নর লাইন ময়ন পয়ড়—“বাদল টদয়নর 
প্রথম কদম ফুল কয়রি দান।” 
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    আটম জময়েটির টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, কী নাম? 
    জস ‘থু’ কয়র থুথু জফয়ল বলল, কদম । 
    আসয়লই টক র্ার নাম কদম? না জস রটসকর্া করয়ি, কদমগায়ির টনয়চ বয়সয়ি 
বয়ল টনয়জর নাম বলয়ি কদম? টবটচে কারয়ণ এ-ধরয়নর জময়েরা রটসকর্া করয়র্ 
পিন্দ কয়র। পতটথবী র্ায়দর সয়ি রটসকর্া কয়র বয়লই জবাধহে োটনকিা রটসকর্া 
র্ারা পতটথবীর মানুষয়দর জফরর্ জদে। 
    ‘জর্ামার নাম কদম?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘যেন নাটরয়কল গায়ির গুটড়য়র্ জহলান টদয়ে বস র্েন জর্ামার নাম কী হে? 
নারয়কল?’ 
    জময়েটি টেলটেল কয়র জহয়স উঠল। এেন আর র্ায়ক টনটশকনযায়দর একজন বয়ল 
ময়ন হয়ি না। পয়নয়রা-য়ষায়লা বিয়রর টকয়শারীর ময়র্া লাগয়ি, জস সন্ধযায়বলা একা 
একা বয়ন জবড়ায়র্ এয়সয়ি। হাটস েুব অদু্ভর্ টজটনস। হাটস মানুয়ষর সব গ্লাটন উটড়য়ে 
টনয়ে যাে। 
    ‘আমার নাম িফুরা।’ 
    ‘িফুরার জচয়ে জর্া কদম ভায়লা।’ 
    ‘আিা যান, আফয়নর জয়নয কদম।’  
    ‘এয়কক জয়নর জয়নয এয়কক নাম? ভায়লা জর্া!’  
    ‘আফয়নর ভায়লা লাগয়লই আমার ভায়লা।’  
    জময়েিা গায়ির টনচ জথয়ক উয়ঠ এয়স আমার পায়শ জবটঞ্চয়র্ বয়স হাই রু্লল। 
জময়েিার মুে পটরস্কার জদো যায়ি না, র্ার পয়রও ময়ন হয়চ্চ জদেয়র্ মাোকাড়া। 
বকয়শায়রর মাো জময়েটি এেনও ধয়র আয়ি। জবটশটদন ধয়র রােয়র্ পারয়ব না। কদম 
শাটড় পয়র আয়ি। শাটড়র আাঁচয়ল বাদাম। জস বাদাম জভয়ে জভয়ে মুয়ে টদয়ি।  
    ‘এটু্ট পয়র পয়র আসমায়নর টদয়ক চাইো কী জদয়হন?’  
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    ‘চাাঁদ উয়ঠয়ি টক না জদটে।’  
    ‘চাাঁয়দর জোাঁজ টনর্ায়িন কযান? আফয়ন টক চাাঁদ সওদাগর?’  
    কদম আবারও টেলটেল কয়র হাসল। আটম জময়েটির কথার টপঠ কথা বলার ক্ষমর্া 
জদয়ে মুগ্ধ হলাম।  
    ‘রাগ হইয়িন?’  
    ‘রাগ হয়বা জকন?’ 
    ‘এই জয আফয়নয়র টনো র্ামশা করয়র্টি।’ 
    ‘না, রাগ হইটন।’ 
    ‘আমর টভটজি পঞ্চাশ জিকা।’ 
    ‘পঞ্চাশ িাকা টভটজি?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘টভটজি জদবার সামথৃয আমার জনই। এই দযায়ো পাঞ্জাটবর পয়কি পযৃন্ত জনই।’ 
    ‘পঞ্চাশ জিকা আফয়নর কায়ি জবটশ লাগয়র্য়ি?’ 
    ‘না। পঞ্চাশ িাকা বরং কম ময়ন হয়ি- রমণীর মন সহস্র বৎসয়রর সো সাধনার 
ধন।’ 
    ‘আফয়নর কায়ি আসয়লই জিকা নাই?’ 
    ‘না।’ 
    ‘সর্য বলয়র্য়িন?’ 
    ‘হযাাঁ। আর থাকয়লও লাভ হয়র্া না।’ 
    ‘কযান, জময়েমানুষ আফয়নর পিন্দ হে না?’ 
    ‘হে। হয়ব না জকন?’ 
    আমার জচহারািটব টকন্তু ভায়লা। আন্ধাইর বইলযা বুঝয়র্য়িন না। যেন চাাঁদ উঠয়বা 
র্হন জদেয়বন।’ 
    ‘র্া হয়ল বয়সা— অয়পক্ষা কয়রা। চাাঁদ উঠুক।’   
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    ‘আপয়নর কায়ি টভটজয়ির জিকা নাই। বইসযা থাইকযা ফােদা কী?’ 
    ‘জকায়না ফেদা জনই।’ 
    ‘আফয়ন এইোয়ন কর্ক্ষণ থাকয়বন?’ 
    ‘বুঝয়র্ পারটি না, ভালময়র্া চাাঁদ না ওঠা পযৃন্ত থাকব।’ 
    ‘র্াইয়ল আটম এিু ঘুরান টদো আটস?’ 
    ‘আসার দরকার কী?’ 
    ‘আিা যান আসব না। আমার জঠকা নাই।’ 
    ‘জঠকা না থাকাই ভায়লা।’ 
    ‘বাদাম োইয়বন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ধয়রন োন। ভায়লা বাদাম । নাটক োরাপ জময়ের হায়র্র টজটনস োন না?’ 
    কদম আাঁচয়লর বাদাম জবটঞ্চয়র্ জঢয়ল দ্রুর্পায়ে চয়ল জগল। আটম বয়স বয়স বাদাম 
োটি। একিা টহসাবটনকাশ করয়র্ পারয়ল ভায়লা হয়র্া— আটম আমার একজীবয়ন 
কর্ মানুয়ষর অকারয়ণ মমর্া জপয়েটি, এবং কর্জনয়ক জসই মমর্া জফরর্ টদয়র্ 
জপয়রটি। মমর্া জফরর্ জদবার অংশগুটল ময়ন থায়ক- মমর্া পাবার অংশগুটল ময়ন 
থায়ক না । টকিুটদন পর ময়নই থাকয়ব না কদম-নায়মর একটি পয়থর জময়ে টনয়জর 
অটর্ কয়ের িাকাে জকনা বাদাম আমায়ক জেয়র্ টদয়েটিল। টকন্তু আটম যেন পয়থ নামব, 
ফুিপায়র্ শুয়ে-থাকা মানুয়ষর টদয়ক র্াকাব, সয়ি সয়ি ময়ন পড়য়ব- বস্তা-ভাই এবং 
বস্তা-ভাইয়ের পুেয়ক আটম একবার একিা টমটপং বযাগ উপহার টদয়েটিলাম।  
    আকায়শ চাাঁদ উয়ঠয়ি। হলুদ রয়ের কুৎটসর্ একিা চাাঁদ। চাাঁদিায়ক সাজবার সমে 
টদয়র্ হয়ব। র্ার সাজ সিন্ন জহাক, র্ারপর আটম জবর হয়বা। এইমাে ঘুম জথয়ক 
উয়ঠটি, র্ার পয়রও জচাে জথয়ক ঘুম যায়ি না। জবটঞ্চয়র্ আবার শুয়ে থাকা যাক। আটম 
শুয়ে পড়লাম। মশা েুব উৎপার্ করয়ি, র্য়ব কামড়ায়ি না। বয়নর মশারা কামড়াে 
না। পায়কৃর সব বাটর্ িয়ল উয়ঠয়ি। গািপালার সয়ি ইয়লটিয়কর আয়লা এয়কবায়রই 
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মানাে না। ইয়লকটিয়কর আয়লাে ময়ন হয়ি গািগুটলর অসুে কয়রয়ি। োরাপ ধরয়নর 
জকায়না অসুে।  
    আটম অয়পক্ষা করটি।  
    টকয়সর অয়পক্ষা? আশ্চয়যৃর বযাপার, আটম অয়পক্ষা করটি কদম-নায়মর জময়েিার 
জয়নয। জস আসয়ব, র্ার সয়ি টকিুক্ষণ গল্পগুজব করব। আয়লার অভায়ব র্ার মুে 
ভায়লা কয়র জদো হেটন। এইবার জদো হয়ব । জস জকাথাে থায়ক জসই জােগািাও জর্া 
জদয়ে আসা যাে। জময়েিার টনয়জর টক জকায়না সংসার আয়ি? পাইয়পর জভর্য়রর একার 
এক সংসার। জয-সংসার জস েুব গুটিয়ে সাটজয়েয়ি। পুরায়না কায়লন্ডায়রর িটব টদয়ে 
চারটদক সাজায়না । জিাট্ট ধবধয়ব সাদা একিা বাটলশ। বাটলয়শ ফুল-য়র্ালা। অবসয়র 
জস টনয়জই সুই সুর্া টদয়ে ফুল রু্য়ল টনয়জর নাম সই কয়রয়ি- কদম।  
    না, কদম না। জময়েিার নাম হয়লা িফুরা। নামিা টক আমার ময়ন থাকয়ব? আজ 
মধযরায়র্র পর আবারও যটদ টফয়র আটস িফুরা জময়েটিয়ক েুাঁয়জ জবর করব। র্ায়ক 
টনয়ে র্ার সংসার জদয়ে আসব। কথাগুটল ময়েিায়ক বয়ল জযয়র্ পারয়ল ভায়লা হয়র্া। 
রার্ বাড়য়ি, জময়েিা আসয়ি না। জস হেয়র্া আর আসয়ব না।  
    কুোশা পড়য়র্ শুরু কয়রয়ি কুোশা িয়মই ঘন হয়ি। আটম জবঞ্চ জথয়ক উয়ঠ 
দাাঁড়ালাম ।  
 
    এেন মধযরার্ । 
    আটম দাাঁটড়য়ে আটি গটলর সাময়ন। ঐ জর্া কুকুরগুটল শুয়ে আয়ি। ওরা উয়ঠ 
দাাঁটড়য়েয়ি। প্রটর্টি দতশযই আয়গর ময়র্া- জকায়না জবশকম জনই। জযন আটম টসয়নমাহয়ল 
বয়স আটি। জদো িটব টির্ীেবার আমায়ক জদোয়না হয়ি। ঐ রায়র্ কুকুরগুটলর সয়ি 
আটম কথা বয়লটিলাম। কী কথা বয়লটিলাম ময়ন পড়য়ি না। টকিু ময়ন পড়য়ি না। 
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    পয়ড়য়ি। ময়ন পয়ড়য়ি। আটম বয়ল টিলাম-র্ারপর, জর্ামায়দর েবর কী? জজািনা 
কুকুরয়দর েুব টপ্রে হে বয়ল শুয়নটি, জর্ামায়দর এই অবস্থা জকন? মনমরা হয়ে শুয়ে 
আি। 
    না, এই বাকযগুটল বলা যায়ব না। কুকুররা এেন আর শুয়ে জনই। ওরা দাাঁটড়য়ে 
আয়ি। র্ায়দর শরীর শক্ত হয়ে আয়ি। র্ারা জকউ জলজ নাড়য়ি না। র্ারা হঠাৎ চময়ক 
উলয়িা টদয়ক টফরল। এেন আর এয়দর কুকুর বয়ল ময়ন হয়ি না। ময়ন হয়ি পাথয়রর 
মূটর্ৃ। আটম জযন হঠাৎ প্রয়বশ করটি- প্রাণহীন পাথয়রর জদয়শ, জয-য়দয়শ সমে জথয়ম 
জগয়ি। লাটঠর ঠকঠক শব্দ পাওো যায়ি। আসয়ি, জস আসয়ি। 
    মাথার জভর্রিা িালমািাল করয়ি। টফসটফস কয়র জক জযন কথা বলয়ি। গলার 
স্বর েুব পটরটচর্, টকন্তু অয়নক দূর জথয়ক শব্দ জভয়স আসয়ি বয়ল টচনয়র্ পারটি না। 
চাপা ও গভীর গলাে জক জযন ডাকয়ি, টহমু— টহমু! 
    ‘বলুন, শুনয়র্ পাটি।’ 
    ‘আটম জক বল জদটে !’ 
    ‘বুঝয়র্ পারটি না।’ 
    ‘আটম জর্ার বাবা।’ 
    ‘আপটন আমার বাবা নন। আপটন আমার অসুস্থ ময়নর কল্পনা। আটম প্রচণ্ড ভে 
পাটি বয়লই আমার মন আপনায়ক বর্টর কয়রয়ি। আমায়ক সাহস জদবার জচো করয়ি।’ 
    ‘এইগুটল জর্া জর্ার কথা না জর বযািা। এগুটল টমটসর আটলর হাটবজাটব। রু্ই চয়ল 
আে। চয়ল আে বলটি।’ 
    ‘না।’ 
    ‘জশান টহমু। রু্ই জর্ার মা’র সয়ি কথা বল। এইবার আটম একা আটসটন। জর্ার 
মায়ক টনয়ে এয়সটি।’ 
    ‘জকমন আি মা?’ 
    অদূ্ভর্ করুণ এবং টবষন্ন গলাে জকউ-একজন বলল, ভায়লা আটি। 
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    ‘মা জশায়না— জর্ামার জচহারা জকমন আটম জাটন না। আমার েুব জানয়র্ ইয়ি 
কয়র রু্টম জদেয়র্ জকমন। রু্টম টক জান আমার জয়ের পরপর বাবা জর্ামার সব িটব 
নে কয়র জফয়লন যায়র্ জকায়নাটদনই আটম জানয়র্ না পাটর রু্টম জদেয়র্ জকমন টিয়ল?’ 
    ‘এয়র্ একিা লাভ হয়েয়ি না? রু্ই জয-য়কায়না জময়ের টদয়ক র্াকাটব র্ার জভর্র 
আমার িাো জদেটব।’ 
    ‘মা, রু্টম জদেয়র্ জকমন?’ 
    ‘অয়নকিা কদম জময়েিার ময়র্া।’ 
    ‘ওয়ক আটম জদেয়র্ পাইটন।’ 
    ‘জাটন। টহমু জশান-রু্ই ঘয়র টফয়র যা।’ 
    ‘না।’ 
    ‘জর্ার বাবা জর্ায়ক টনয়ে অয়নক স্বপ্ন জদয়ে- র্ার সব স্বপ্ন নে হয়ে যায়ব।’ 
    লাটঠর ঠকঠক আরও স্পে হয়লা। মা’র কথাবার্ৃা এেন আর জশানা যায়ি না। 
লাটঠর শব্দ িাড়া পতটথবীয়র্ এেন আর জকায়না শব্দ জনই। জদো যায়ি- কুৎটসর্ ঐ 
টজটনসিায়ক জদো যায়ি। জসও আমায়ক জদেয়র্ জপয়েয়ি- ঐ জর্া জস লাটঠ উাঁচু করল। 
চাাঁয়দর আয়লাে র্ার িাো পয়ড়টন। একজন িাোশূনয মানুষ। 
    আটম পা বাড়ালাম। কুকুররা সয়র টগয়ে আমার যাবার পথ কয়র টদল । আটম 
এগুটি। আর মাে টকিুক্ষণ, র্ার পরই আটম র্ার মুয়োমুটে হয়বা। আিা, জশষবায়রর 
ময়র্া টক চাাঁয়দর টদয়ক র্াটকয়ে জদেব- আজ রায়র্র জজািনািা জকমন? 

(সমাপ্ত) 
 

একটি শুভম টিয়েশন 
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হিমুর রূপালী রাহত্র 
হুমায়ূন আিমমদ  
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    োমতমা খালা একটা হচরকুট পাহিময়মিন। হচরকুমট ফলখা— 

হিমু,  
এেুহন চমল আয়, মযামনজারমক পািালাম। খবদথার ফদহর করহব না। 

very urgent.  
হত  

ইটর্  
োমতমা খালা। 

 
    মযামনজার ভদ্রমলাক  ম্ভীর মুমখ বমস আমিন। তার  াময় সুযট। পাময় কামলা রমের 
জুতা। মমন িয় আসার আম  পাহলশ কহরময় এমনমিন। জুতা ফজাড়া আয়নার মত 
চকচক করমি।  লায় সবুজ রমের টাই। ফবহশর ভা  মানুষমকই টাই মানায় না। 
ইনামক মাহনময়মি। মমন িমচ্ছ ইনার  লাটা চতহরই িময়মি টাই পরার জমনয। ভদ্রমলাক 
আেটার ফশভ ফলাশন, হকাংবা ফসন্ট ফমমখমিন। হমহষ্ট  ে আসমি। তার ফচিারাও সুন্দর। 
ভরাট মুখ। িকিমক শাদা দাোঁত। হবমদশী টুথমপমষ্টর হবজ্ঞাপমন এই দাোঁত বযবিার করা 
ফযমত পামর। ভদ্রমলাকমক োমতমা খালার মযামনজার বমল মমন িমচ্ছ না। মমন িমচ্ছ 
ফকান মাহন্টনযাশনাল ফকাপাহনর হসহনয়র ভাইস ফপ্রহসমিন্ট। ফবািাই যামচ্ছ, আমার 
ঘরটা তাোঁর খুবই অপিন্দ িমচ্ছ। হতহন সম্ভবত ফকান হবকট দু থে পামচ্ছন। কারণ 
হকিুেণ পরপরই ফচাখ-মুখ কুোঁচমক ফেমল হনিঃশ্বাস টানমিন। পমকমট িাত হদমচ্ছন, 
সম্ভবত রুমামলর ফখাোঁমজ। তমব ভদ্রতার খাহতমর রুমাল হদময় নাকচাপা হদমচ্ছন ন। 
এহদক-ওহদক তাকামচ্ছন। সম্ভবত দু থে ফকামথমক আসমি তা ফবর করার ফচষ্টা। 
    ভদ্রমলাক অহস্থর  লায় বলমলন, ‘বমস আমিন ফকন? চলুন, ফদহর িময় যামচ্ছ।’ 
    আটম হাই রু্লয়র্ রু্লয়র্ বললাম, ‘জকাথাে যাব?’ 
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    ভদ্রমলাক অহতহরক্ত রকমমর হবহমত িময় বলমলন, আপনার খালার বাসায়। আহম 
 াহড় হনময় এমসহি। 
    ‘ফদহর িমব। িাত-মুখ ফধাব, চা-নাশতা করব।’ 
    ‘চা-নাশতা মযািামমর বাসায় করমবন। চট কমর মুখটা শুধু ধুময় হনন।’ 
    ‘মুখ ধুমতও ফদহর িমব। ঘন্টা দুই লা মব।’ 
    ভদ্রমলাক আকাশ ফথমক পড়ার মত কমর বলমলন, ‘মুখ ধুমত দুঘন্টা লা মব?’ 
    আহম আবামরা িাই তুলমত তুলমত (এবামরর িাইটা নকল িাই) বললাম, ‘ফবহশও 
লা মত পামর। আমামদর এই ফমমস একটা ফমামট বাথরুম। হত্রশজন ফবািথার। হত্রশজন 
ফবািথামরর সমে সব সময় থামক ফ াটা দমশক আত্মীয়, হকিু ফদমশর বাহড়র মানুষ। সব 
হমহলময়  মড় চহল্লশজন। এই চহল্লশজমনর সমে আমামক লাইমন দাোঁড়ামত িমব। 
সকালমবলার হদমক লম্বা লাইন িয়।’ 
    ‘দু'ঘন্টা অমপো করা সম্ভব না। আপহন  াহড়মত উিুন। িাত-মুখ আপনার খালার 
বাহড়মত ধুমবন। ফসখানকার বযবস্থা অমনক ভাল।’ 
    ভদ্রমলামকর  লায় এখন হুকুমমর সুর ফবর িমচ্ছ। সুযট-টাই পরা মানুষ অবহশয 
নরম স্বমর কথা বলমত পামর না। আপনামতই তামদর  লার স্বমর একটা ধমমকর ভাব 
চমল আমস। অবহশয সুট পরা মানুষ হমনহমন কমর কথা বলমল শুনমতও ভাল লাম  না। 
তামদরমক ঘরজামাই মমন িয়। শ্বশুরবাহড়র সুমট পামসথাহনহলহট আমস না। 
এহক এখমনা বমস আমিন? বললাম না, চলুন।’ 
    আহম ফচৌহক ফথমক নামমত নামমত বললাম, আজ হক বার? 
    ‘মেলবার।’ 
    আহম আবামরা ধপ কমর ফচৌহকমত বমস পড়লাম। হচহেত ভহেমত বললাম, মেলবার 
যহদ িয়, তািমল যাওয়া যামব না। মেলবার যাত্রা নাহস্ত। 
    ‘যামবন না?’ 
    ‘টি না। আপহন বরাং বুধবামর আসুন।' 
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    ‘বুধবামর আসব?’  
    ‘টি। খনার বচমন আমি — বুমধর ঘামড় হদময় পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।’ 
    মযামনজার ফচাখ বড় বড় কমর তাহকময় আমিন। মমন িমচ্ছ খনার বচন ফশানা তাোঁর 
অভযাস ফনই। হতহন মমন িয় খাহনকটা ফরম ও যামচ্ছন। ফচাখ ফিাট ফিাট িময় ফ মি। 
রা মল মানুমষর ফচাখ ফিাট িময় যায়। আনহন্দত মানুমষর ফচাখ িয় বড় বড়। 
    ‘হিমু সামিব।' 
    ‘টি।’ 
    ‘আপনামক ফযমতই িমব। মযািাম আমামক পাহিময়মিন, আপনামক হনময় ফত। আহম 
না হনময় যাব না। আপহন লাইমন দাোঁহড়ময় িাত-মুখ ফধান, চা-নাশতা খান, ইমচ্ছ করমল 
আমরা খাহনকেণ  ড়া হড় করুন। আহম বসহি। দু'ঘন্টা ফকন দরকার িমল সাত ঘন্টা 
বমস থাকব। হকিু মমন করমবন না, নাশত হক হনমজই বানামবন?’  
    ‘টি না। িকু হদময় যামব।' 
    ‘িকু্কটা ফক?’ 
    ‘হবসহমল্লাি ফরষু্টমরমন্টর বয়।’ 
    ‘িকু্ক নাশতা কখন হদময় যামব?’  
    ‘িাত-মুখ ধুময় এমস উত্তর হদমকর এই জানালাটা খুমল ফদব। এটাই িল আমার 
হস নযাল। হবসহমল্লাি ফরষু্টমরন্ট ফথমক আমার ঘমরর জানালা ফদখা যায়। িকু্ক আমার 
ঘমরর জানালা ফখালা ফদমখ বুিমব আহম িাত-মুখ ধুময় ফেমলহি। ফস নাশতা হনময় চমল 
আসমব। পমরাটা-ভাহজ।' 
    ‘হকিু মমন করমবন না, আহম এখনই জানালাটা খুমল হদ। আপনার িময় হস নযাল 
হদময় হদ। নাশতা চমল আসুক। নয়ত নাশতার জমনয আবার এক ঘন্টা বসমত িমব।’ 
    ‘আম ভাম  জানালা ফখালা হিক িমব না। আমার ঘরটা নদথমার পামশ ফতা— হবকট 
 ে আসমব। আপহন নতুন মানুষ। আপনার অসুহবধা িমব। শুধু রুমামল কাজ িমব না। 
 যাস মাস্ক পরমত িমব।’ 
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    ভদ্রমলাক হবহমত দৃহষ্টমত তাহকময় আমিন। হকিু হকিু মানুষ আমি — সিমজ হবহমত 
িয় না। তারা যখন হবহমত িয় তখন ফদখমত ভাল লাম । এই ভদ্রমলাক মমন িমচ্ছ 
ফসই দমলর। তার হবহমত দৃহষ্ট ফদখমত ভাল লা মি। তামক আমরা খাহনকটা ভড়মক 
হদমল ফকমন িয়? 
    মযামনজার সামিব! আপনার নাম হক? 
    ‘রহকব! রহকবুল ইসলাম।’ 
    ‘আপহন ভাল আমিন?’ 
    রহকবুল ইসলাম জবাব হদমলন না। সরু ফচামখ আমার হদমক তাহকময় রইমলন। 
হতহন ফবাধিয় তাোঁর শরীর-স্বাস্থয হনময় আমার সমে কথা বলমত চান না। 
    ‘োমতমা খালার মযামনজারী কতহদন িল করমিন?’ 
    ‘ফবহশহদন না, দুমাস।' 
    ‘খালার অবস্থা হক? তার মাথা হক পুমরাপুহর আউলা িময় ফ মি— না এখমনা হকিু 
বাহক আমি?’  
    ‘হক বলমিন আপহন, মাথা আউলা িমব ফকন?’  
    ‘গুপ্তধন ফপমল মানুমষর মাথা আউলা িয়। খালা গুপ্তধন ফপময়মিন। গুপ্তধন এখমনা 
আমি, না খরচ কমর ফেমলমিন?’  
    মযামনজার  ম্ভীর ভহেমত বলমলন, মযািাম সপমকথ আপনার সমে ফকান আমলাচনায় 
ফযমত চাহচ্ছ না। উহন আপনার খালা। উনার সপমকথ আপহন যা ইচ্ছা বলমত পামরন। 
আহম পাহর না। আহম তার এমেয়ী। আমার অমনক দাহয়মত্বর একহট িল তার সম্মান 
রো করা। হিমু সামিব, আপহন অপ্রময়াজনীয় কথা বমল সময় নষ্ট করমিন। আপহন 
বরাং দয়া কমর বাথরুমমর লাইমন দাোঁড়ান। উত্তমরর জানালা ফখালার দরকার ফনই। আহম 
হবসহমল্লাি ফরষু্টমরমন্ট হ ময় িকু্কমক নাশতা হদমত বমল আসহি।  
    ‘ধনযবাদ?’  
    ‘আর আপহন যহদ চান, আহম আপনার িময় লাইমনও দাোঁড়ামত পাহর।'  
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    ‘এই বুহেটা খারাপ না। আপহন বরাং লাইমন দাোঁড়ান। আহম চট কমর ফরসু্টমরন্ট 
ফথমক এক কাপ চা ফখময় আহস। ফকাষ্ঠ পহরষ্কামরর জমনয খাহল ফপমট চাময়র ফকান 
তুলনা ফনই। কড়া এক কাপ চা। চাময়র সমে একটা আহজজ হবহড়। িাইমরক্ট একশান। 
ফকামষ্ঠর জ মত ফতালপাড়। ফকাষ্ঠ মামন হক জামনন ফতা? ফকাষ্ঠ মামন িমচ্ছ গু। ফকাষ্ঠ 
কাহিনয মামন কহিন গু।’  
    রহকবুল ইসলাম আমার হদমক তাহকময় আমিন। এরকম কহিন ফচামখ অমনক হদন 
ফকউ আমার হদমক তাকায়হন।  
    ফদাতলায় ফনমম এলাম। ফমমসর ফকয়ার ফটকার িাবীব সামিব (আড়ামল িাকা িয় 
িাবা সামিব। যহদও হতহন ফমামটই িাবা না। চালামকর চূড়াে। সু ার কুমটট কুইনাইমনর 
মত িাবা ফকমটট বুহেমান। বলমলন, ‘হিমু ভাই, আজমকর কা জ পমড়মিন?’  
    আহম বললাম, ‘না।’  
    ‘ভয়াবি বযাপার। আবার একটা ন'বিমরর ফমময় ফরপি িময়মি। একটু দাোঁড়ান, 
পমড় ফশানাই।’  
    ‘এখন শুনমত পারব না। আপহন ভাল কমর পমড় রাখুন — পমর শুমন ফনব।’  
    ‘ফমময়টার নাম হমতু। যাত্রাবাহড়মত বাসা। বাবা হরকশা চালায়।’  
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘আহম একটা োইমলর মত করহি। সব ফরমপর হনউজ কাহটাং জমা কমর রাখহি।’ 
    ‘ভাল করমিন।’ 
    িাবা সামিমবর িাত ফথমক সিমজ উোর পাওয়া যায় না। ভা য ভাল তাোঁর িাত 
ফথমক আজ সিমজই িাড়া পাওয়া ফ ল। ভা য একবার ভাল িওয়া শুরু িমল ভালটা 
চলমতই থামক। অহত সিমজ বাথরুমমও ঢুমক পড়মত পারলাম। মমনর আনমন্দ দু লাইন 
 ানও  াইলাম — 
      ‘জীবমনর পরম লগ্ন কমর না ফিলা  

ফি  রহবনী।’ 
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    রবীন্দ্রনাথ হক ফকানহদন ফভমবহিমলন তার  ান সবমচ ফবহশ  ীত িমব বাথরুমম! 
এমন ফকান বাোহল হক আমি ফয বাথরুমম ঢুমক দু'লাইন গুণগুণ কমরহন! 
    বাথরুমমক ফিাট কমর ফদখার হকিু ফনই। জ মতর মিত্তম হচোগুহল করা িয় 
বাথরুমম। আহম অবহশয এই মুহুমতথ ফতমন ফকান মিৎ হচো করহি না। োমতমা খালার 
কথা ভাবহি— িিাৎ ফখাোঁজ করমিন, বযাপারটা হক? 
 
    োমতমা খালার বয়স পিামশর কািাকাহি। হতহন ফবশ সিজ স্বাভাহবক মহিলাই 
হিমলন। জদথা হদময় পান ফখমতন। আগ্রি হনময় হটহভর নাটক, িায়ািন্দ এবাং বাাংলা 
হসমনমা ফদখমতন। মযা াহজন পড়মতন (তাোঁর মযা াহজন পড়া ফবশ অদু্ভত। মািখামনর 
পৃষ্ঠা খুলমবন। ফসখান ফথমক পড়া শুরু িমব। খালা দুটা হভহিও ক্লামবর ফমম্বার হিমলন। 
ক্লাব ফথমক ফলমটষ্ট সব হিন্দী িহব হনময় আসমতন। তাোঁর ঘমরর দু’জন কামজর ফমময়মক 
হনময় রাত ফজম  হিন্দী িহব ফদখমতন। কহিন কহিন হিন্দী িায়াল  ওমদর বুহিময় 
হদমতন। অহমতাভ বচন ফকন হদলীপ কুমামরর ফচময় বড় অহভমনতা— এই ধরমনর 
উচতর  মবষণা ওমদর হনময় করমতন এবাং ওমদর মতামতমক যমথষ্ট গুরুত্ব হদমতন।  
    তাোঁর একটা অমটাগ্রামের খাতাও হিল। বাইমর ফবরুমলই ফসই খাতা তাোঁর সমে 
থাকত। ফয ফকান সময় হবখযাত ফকান বযহক্তর সমে ফদখা িময় ফযমত পামর। খাতা সমে 
না থাকমল সমসযা। হনউ মামকথমট একহদন রুহট হকনমত হ ময় আসাদুজ্জামান নূর 
সামিমবর সমে ফদখা িময় ফ ল। হতহন োমতমা খালামক অমটাগ্রাে হদমলন —  

জয় ফিাক  
আসাদুজ্জামান নূর। 

    আমরকবার এহলেযান্ট ফরামি ফদখা িল হচত্রনাহয়কা ফমৌসুমীর সমে। ফমৌসুমী মযািাম 
ফবারকা পমর হিমলন। তারপমরও োমতমা খালা তামক হচমন ফেলমলন। ফমৌসুমী 
মযািামও অমটাগ্রাে হদময়মিন – 
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মানুষ িও  
ফমৌসুমী। 

    খালার জীবন ফমাটামুহট সুমখই ফকমট যাহচ্ছল। সমসযা বাধামলন খালু সামিব। হতহন 
েট কমর একহদন মমর ফ মলন। 
    োমতমা খালার জীবনধারায় হবরাট পহরবতথন িল। হতহন পুমরাপুহর হদশিারা িময় 
ফ মলন। খালামক ফদাষ ফদয়া যায় না। ফয ফকান মানুষই হদশািারা িত। কারণ ফিাট 
খালুর মৃতুযর পর ফদখা ফ ল এই ভদ্রমলাক কময়ক ফকাহট টাকা নানানভামব ফরমখ 
ফ মিন। োমতমা খালার মত ভয়াবি খরুমচ মহিলার পমেও এক জীবমন এত টাকা 
খরচ করার ফকান উপায় ফনই। 
    ফিাট খালু ফমািাম্মদ শহেকুল আহমন হবহচত্র মানুষ হিমলন। ভদ্রমলাকমক ফদমখই 
মমন িত মাথা হনচু কমর বমস থাকা িাড়া হতহন ফকান কাজ কমরন না। বমস থাকা িাড়া 
হতহন আর যা কমরন তা িমচ্ছ  াময়র চাদর হদময় চশমার কাচ পহরষ্কার। শীত এবাং 
গ্রীষ্ম দুই হসজমনই হতহন  াময় চাদর পরমতন সম্ভবত চশমার কাচ পহরষ্কামর সুহবধার 
জমনয। ফমািাম্মদ মুকামদস হময়ামক ফদমখ ফক বলমব তার নানান হদমক নানান বযবসা 
— হব্রক হেল্ড, হেহনাং হমমলর ফশয়ার, এেমপাটথ-ইমমপাটথ,  ারমমন্টমসর বযবসা, 
িান্সমপাটথ বযবসা। 
    বযবসায়ী মানুষ মাত্রই উমিম র ফভতর বাস কমর। ঘুমমর অষুধ ফখময় রামত ঘুমায়। 
পীর-েহকমরর কামি যাতায়াত কমর। িামত রাংমবরাং-এর পাথরওয়ালা আাংহট পমর। অল্প 
বময়মসই তামদর িায়ামবহটস, িামটথর অসুখ, িাই োি ফপ্রসার িয়। সবমচ ফবহশ যা িয় 
তার নাম  যাস। বযবসায়ী মামত্ররই ফপট ভহতথ থামক  যাস। মািাহর টাইমপর ফয ফকান 
বযবসায়ীর ফপমটর  যাস হদময় দুই বানথামরর একটা  যাস চুলা অনায়ামস কময়ক ঘন্টা 
জ্বালামনা যায়। একমাত্র ফিাট খালুমক ফদখলাম  যাস িাড়া। ফপমট  যাস ফনই, বযবসা 
হনময় ফকান উমি ও ফনই। তামক ফবহশর ভা  সময়ই ফদমখহি জবুথবু িময় বমস থাকমত। 
আ বাহড়ময় কামরা সমে কথাও বলমতন না। তার সমে আমার ফশষ ফদখা এক 
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হবময়বাহড়মত। হবময়বাহড়র চিচচ-এর মমধয হতহন এক ফকাণায় ফসাোয় পা উহিময় বমস 
আমিন। মমন িল তার শীত করমি, ফকমন গুহটমুহট ফমমর বসা। আহম এহ ময় হ ময় 
বললাম, খালু সামিব ফকমন আমিন? 
    হতহন হনচু  লায় বলমলন, ভাল।  
    ‘খাওয়া-দাওয়া িময়মি?’  
    ‘হু।’ 
    ‘তািমল শুধু শুধু বমস আমিন ফকন, চমল যান।'   
    ‘ফতামার খালার জমনয বমস আহি। একটু ফদখমব – ও যামব হকনা। মমন িয় না 
হবময়বাহড়র মজা ফেমল যামব।’  
    আহম খালামক খুোঁমজ ফবর করলাম। হতহন িতভম্ব  লায় বলমলন, ‘পা ল! আহম 
এখহন যাব হক? খাওয়া-দাওয়ার পর  ান-বাজনা িমব।  ান শুনব না? তুই ফতার খালুমক 
চমল ফযমত বল।  াহড়টা ফযন ফরমখ যায়। হিমু ফশান, তুই একটা উপকার করহব? ফতার 
খালুর সমে বাসায় চমল যা। আমার অমটাগ্রামের খাতাটা হনময় আয়।’  
    ‘খাতা ফেমল এমসি?’  
    ‘হু। মামি মামি এমন ফবাকাহম কহর ফয ইচ্ছা কমর হনমজমকই হনমজ চড় মাহর। 
চড় ফমমর চাপার দাোঁত ফেমল ফদই।’  
    ‘হবময়বাহড়মত হবখযাত ফকউ এমসমি?’  
    ‘তুই হক  াধা নাহক? ফদখমত পাহচ্ছস না— জুময়ল আইচ সামিব এমসমিন, উনার 
স্ত্রী হবপাশা আইচ এমসমিন। এরা কতেণ থাকমবন ফক জামন। তুই চট কমর 
অমটাগ্রামের খাতা হনময় আয়। আমার ফিহসাং ফটহবমলর উপর আমি। শুধু খাতা না, 
কলমও আনহব।’  
    আহম খালু সামিমবর সমে বাসায় ফ লাম। ফিহসাং ফটহবমলর উপর ফথমক োমতমা 
খালার অমটাগ্রামের খাতা উোর করলাম। খালু সামিব গুমণ গুমণ সাত টাকা হদময় 
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হদমলন ফেরার হরকশা ভাড়া। আমামক বলমলন, হরকশাওয়ালা আট টাকা চাইমব। 
দরাদহর করমল সাত টাকায় রাহজ িমব।  
    আহম হকিুেণ হবহমত িময় খালুর হদমক তাহকময় বললাম, আচ্ছা। পরহদন খালু 
সামিবমক আহম চার টাকা ফেরত হদময় বললাম, ‘ফশয়ামর হরকশা ফপময় চমল ফ হি। 
হতন টাকা হনময়মি। আপনার চার টাকা বাোঁহচময় হদলাম।’    
    হতহন িাসমত িাসমত বলমলন, ‘ঐহদন গুমণ গুমণ সাত টাকা হদময়হি বমল রা  
কমরি?’  
    আহম বললাম, না, ‘রা  করব ফকন?’  
    ‘মমন িয় রা  কমরি। রা  না করমল এই চার টাকা ফেরত হদমত আসমত না। 
যাই ফিাক, তুহম হকিু মমন কমরা না। হিমসব কমর কমর এই অবস্থা িময়মি। সারােণ 
হিমসব কহর।  াহড়মত যখন ফতল ভহর তখন হিমসব কহর কতটুকু ফতল হনলাম।  াহড় 
কতেণ চলমব। এর আম  কমব ফতল হনময়হি। বুিমল হিমু, আহম শাহেমত পাোঁচটা 
টাকাও খরচ করমত পাহর না। ঐহদন হক িময়মি ফশান —  াহড় কমর যাহচ্ছ মহতহিল। 
ফশরাটমনর কামি ফরি লাইমট  াহড় ফথমমমি — েুল হবহক্র কমর একটা ফমময় এমস 
ঘযানঘান শুরু করল, েুল ফনন। েুল ফনন। আহম মুখ শক্ত কমর বমস আহি। িিাৎ 
ফদহখ আমার ড্রাইভার তার পমকট ফথমক েস কমর একটা দশ টাকার ফনাট ফবর কমর 
ফমময়টামক হদময় হদল। আহম িতভম্ব।’  
    ‘ড্রাইভামরর কাণ্ড ফদমখ খুহশ িমলন?’  
    ‘না। আমার মাথায় ঢুমক ফ ল, ড্রাইভার হক পয়সা মারমি? ফতল চুহর করমি? নতুন 
টায়ার হবহক্র কমর পুরান টায়ার লাহ ময়  াহড় চালামচ্ছ? তা না করমল েুলওয়ালীমক 
েস কমর দশ টাকার ফনাট ফদয় হক কমর?’  
    ‘আপহন ড্রাইভার িাোঁটাই কমর হদমলন?’  
    ‘হিক ধমরি। নতুন ড্রাইভার হনলাম। আহম অবহশয এহমমতই এক ড্রাইভার ফবহশহদন 
রাহখ না। চার মামসর ফবহশ কাউমকই রাহখ না। িাইভাররা শুরুমতই চুহর শুরু কমর 
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না। একটু সময় ফনয়। আহম ফসই সময় পযথে তামদর রাহখ। তারপর হবদায়। সবই 
িমচ্ছ আমার হিমসব। আহম বাস কহর কহিন হিমসমবর জ মত।’  
    ‘তার জমনয হক আপনার মন খারাপ িয়?’  
    ‘না, মন খারাপ িয় না। আমামক চতহরই করা িময়মি এইভামব — মন খারাপ িমব 
ফকন? সাধু সে মানুষ হক মন খারাপ কমর – ফকন তারা সাধু প্রকৃহতর িল? না কমর 
না। কারণ তামদর মানহসক  ড়নটাই এমন। আমার ফবলামতও তাই। এই ফয তুহম হিমু 
ফসমজ পমথ পমথ ঘুমর ফবড়াও — ফতামার হক মন খারাপ িয়?’  
    ‘না।’  
    ‘কহে খামব?’  
    ‘কহেও হনশ্চয়ই আপনার হিমসব করা। আহম ফখমল কম পড়মব না?’  
    ‘না, কম পড়মব না, খাও। কহে ফখমত ফখমত ফতামার সমে হকিুেণ  ল্প কহর।’  
    ফিাট খালু হনমজই কহে বানামলন। হটমনর ফকৌটা খুমল হবসহকট ফবর করমলন। 
ফকক ফবর করমলন। অপ্রস্তুত ভহেমত বলমলন, ‘আলসামরর মত িময়মি। িাক্তার শুধু 
চা হকাংবা কহে ফখমত হনমষধ কমরমি।  রু িা মলর মত সারােণই হকিু খাই।’ 
    আহম িাসমত িাসমত বললাম, ‘হনমজর জমনয এেটা খরচ করমত িমচ্ছ – এই 
জমনয মনটা সব সময় খচখচ কমর?’ 
    খালু সামিব লহজ্জত মুমখ বলমলন, ‘হযাাঁ, কমর।' 
    ‘আচ্ছা খালু সামিব, আপনার হিক কত টাকা আমি বলুন ফতা?’ 
    ‘ফতমনভামব হিমসব কহরহন। ভালই আমি।’ 
    ‘ভালই মামন হক?’ 
    ‘ফবশ ভাল।’ 
    ‘ফকাহটর উপর িমব?’ 
    ‘তা ফতা িমবই।’ 
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    একটা মানুমষর ফকাহটর উপর টাকা আমি, ফস হনহবথকার ভহেমত কহে বানামচ্ছ 
ফভমবই আমার শীত শীত করমত লা ল। অবহশয আজ এহমমতই শীত। ফকাল্ড ওময়ভ। 
শীতটা ফটর পাহচ্ছলাম না। এখন পাহচ্ছ। 
    ‘খালু সামিব চলুন একটা কাজ কহর। এক রামত আমরা দুটা হেেহটন হসটার 
মাইমক্রাবাস ভাড়া কহর। বাস ভরহত থাকমব কম্বল। শীমতর রামত আমরা শিমর ঘুরব– 
ফযখামনই ফদখব খাহল  াময় ফলাকজন শুময় আমি– ওহম দূর ফথমক তামদর  াময় একটা 
কম্বল িুমড় হদময়ই লাে হদময় মাইমক্রাবামস উমি পাহলময় যাব। যামক কম্বল ফদয়া িময়মি 
ফস ফযন ধনযবাদ ফদয়ার সুমযা ও না পায়।’ 
    ‘কাজটা হক জমনয করব, ফসায়ামবর জমনয? ফবমিশমত যামত িরপরী পাই?’ 
    ‘না ফসায়াব-মটায়াব না, িিাৎ দামী কম্বল ফপময় ফলাকগুহলর মুমখর ভাব ফদমখ মজা 
পাওয়া। আপনার জীবমন হনশ্চয়ই মজার অাংশ খুব কম। যামদর জীবমন মজার অাংশ 
কম তারা অনযমদর মজা ফদমখ আনন্দ পায়। দুমধর স্বাদ তামতর মামড় ফমটামনার মত।’  
    খালু সামিব হস ামরট ধরামলন। শাে মুমখ হস ামরট টান হদমচ্ছন, হকিু বলমিন 
না। আহম কহে ফশষ কমর উমি দাোঁড়ালাম। ফিাট খালু আমামক হবহমত কমর হদময় 
বলমলন, ‘হিক আমি। বাস ভহতথ কম্বল ফদয়া যাক। কমব হদমত চাও?’ 
    ‘পুমরাটাই ফতা আপনার উপর। আপহন ফয রামত হিক করমবন, ফসই রামতই যাব। 
চলুন আজই যাই।’ 
    ‘আজ না, তুহম আ ামী ফসামবামর এমসা। রাত ন’টার হদমক চমল এমসা। এক সমে 
রামতর খাবার ফখময় ফবর িময় পড়ব। রাত বামরাটার হদমক ফবর িব।’ 
    ‘হিক আমি।’ 
    ‘আহম কম্বল হকহনময় রাখব। িাজার পাোঁমচক কম্বল হকনমল িমব না?’ 
    ‘অবশযই িমব। কম্বল হদময় একবার যহদ মজা ফপময় যান তািমল আপহন কম্বল 
হদমতই থাকমবন। ফক জামন আপনার নামই িয়ত িময় যামব শহেকুল আহমন কম্বল।’  
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    খালু সামিব আমার রহসকতা সপূণথ অগ্রািয কমর হনচু লায় বলমলন, ‘কম্বল ফদয়া 
ফযমত পামর। আমার ফয মামি মামি হদমত ইচ্ছা কমর না, তা না। ফকন জাহন ফশষ 
পযথে ফদয়া িয় না।’  
    ফসামবার রাত বামরাটায় তাোঁর কম্বল হনময় ফবরুবার কথা, উহন মারা ফ মলন শহনবার 
সকাল দশটায়। অহেমস যাবার জমনয কাপড় পমরমিন, োমতমা খালামক বলমলন, 
‘একটা সুময়টার দাও ফতা। ভাল িাণ্ডা লা মি, শুধু চাদমর শীত মানমি না।’  
    খালা রান্নাঘমর রান্না করহিমলন। হতহন বলমলন, ‘আমার িাত বে, তুহম হনমজ খুোঁমজ 
নাও। আলহমরায় আমি। হনমচর তামক ফদখ।'  
    খালু সামিব হনমজই সুময়টার খুোঁমজ ফবর করমলন। সুময়টার পরমলন না। িামত হনময় 
খাবার ঘমর বমস রইমলন। োমতমা খালা রান্নাঘর ফথমক ফবর িময় অবাক িময় বলমলন, 
‘হক বযাপার, তুহম অহেমস যাওহন?’  
    ‘শরীরটা ভাল লা মি না। ফদহখ এক কাপ ফলবু চা দাও ফতা।’  
    ‘সুময়টার িামত হনময় বমস আি ফকন?’  
    ‘পরমত ইচ্ছা করমি না। আোঁস োোঁস লা মি।’  
    োমতমা খালা আদা চা বাহনময় এমস ফদমখন খালু সামিব কাত িময় ফচয়ামর পমর 
আমিন। ক্রীম কালামরর সুময়টারটা তার পাময়র কামি পমর আমি। প্রথম ফদখায় তার 
মমন িল— মানুষটা বুহি ক্লাে িময় ঘুমুমচ্ছ।  
    আহম সকাল ফবলামতই খবর ফপলাম – হিক করলাম একটু রাত কমর খালামক 
ফদখমত যাব। সেযার মমধয হচৎকার, কান্নাকাহট ফথমম যাওয়ার কথা। ফয বাহড়মত মানুষ 
মারা যায় ফস বাহড়মত মৃতুযর আট ফথমক ন'ঘন্টা পর একটা শাহে শাহে ভাব চমল 
আমস। আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাহট কমর ফচামখর পাহনর ষ্টক েুহরময় ফেমল। ফচষ্টা কমরও 
তখন কান্না আমস না। তমব বাহড়র সবার মমধয দুিঃখী দুিঃখী ভাব থামক। সবাই 
সমচতনভামবই ফিাক বা অবমচতনভামবই ফিাক — ফদখাবার ফচষ্টা কমর মৃতুযমত ফস-ই 
সবমচ ফবহশ কষ্ট ফপময়মি। মূল দুিঃমখর ফচময় অহভনময়র দুিঃখই প্রধান িময় দাোঁড়ায়। 



suvom 

 
 

883 

একমাত্র বযহতক্রম সোমনর মৃতুযমত মাময়র দুিঃখ। ফয বাহড়মত মাময়র ফকান সোন মারা 
যায় ফস বাহড়মত আহম কখনই যাই না। সোন ফশামক কাতর মাময়র সামমন দাোঁড়ামনার 
েমতা হিমুমদর ফদয়া িয়হন। 
    আহম রাত ন’টার হদমক োমতমা খালার বাহড়মত উপহস্থত িলাম। বাহড় ভহতথ মানুষ। 
োমতমা খালা নাহক এর মমধয কময়কবার অজ্ঞান িময়মিন। এখন একিু সুস্থ। ডাক্তার 
টরলায়ক্সন জেয়ে শুয়ে থাকয়র্ বলা হয়েয়ি। টর্টন র্াাঁর জশাবার ঘমর ওময় আমিন। ফসই 
ঘমর কামরর যাবার হুকুম ফনই।  
    িকুম িাড়াই আহম ফশাবার ঘমর ঢুমক ফ লাম। খালা আমামক ফদমখ ফিোঁচহকর মত 
শব্দ তুমল বলমলন, ‘হিমু ফর, আমার সবথনাশ িময় ফ ল ফর ফলবু চা ফখমত ফচময়হিল – 
বুিহল। ঘমর ফলবু হিল না বমল আদা চা বাহনময় হনময় পমর ফদহখ এই অবস্থা। নমড় না, 
চমড় না, ফচয়ামর কত িময় আমি। মানুষটার ফশষ ইচ্ছাও পূণথ িল না। সামানয ফলবু চা, 
তাও ফখমত পারল না।'  
    ‘ঘমর ফলবু হিল না?’  
    ‘বুহল হিমু আসমল হিল। পমর আহম েীমজর দরজা খুমল ফদহখ ফভজা নযাকড়া হদময় 
মুড়ামনা চার-পাোঁচটা কা হজ ফলবু।'  
    ‘ফভজা নযাকরা হদময় মুড়ামনা ফকন?’  
    ‘কামজর ফমময়টা ফয আমি জামিদার মা— ফস হক ফয ফবাকা তুই হচোও করমত 
পারহব না। তামক একবার বমলহিলাম, পান ফভজা নযাকরা হদময় মুমড় রাখমত। এর পর 
ফথমক ফস কমর হক, যা-ই পায় ফভজা নযাকরা হদময় মুমড় রামখ।'  
    খালা উমত্তহজত ভহেমত হবিানায় উমি বসমলন। আহম এখন স্বহস্ত ফবাধ করহি। 
খলামক মৃতুযমশাক ফথমক ফবর কমর কামজর ফমময়র সমসযায় এমন ফেমল ফদয়া িময়মি।  
    ‘হিমু ফশান, এই ফমময়টা আমামক ফয হক যন্ত্রণার মমধয ফেমল তুই কল্পনাও করমত 
পারহব না। মামি-মমধয ইচ্ছা কমর ওর  াময় এহসি ফঢমল ফদই।'  
    ‘ফস হক?’  
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    ‘ফতার খালু মারা ফ মি সকাল দশটায়। এ ামরাটা ফথমক ফলাকজন আসমত শুরু 
কমরমি। আর তখন জামিদার মা শুরু কমরমি কান্না। আিাড় হপিাড় কান্না। বাহড়ঘর 
ফভমে পমড় যায় এমন অবস্থা। আহম তামক আড়ামল ফিমক হনময় বললাম, খবদথার, 
ফচামখর পাহন, হচৎকার সব বে। আমরকটা হচৎকার যহদ কহরস  লা হটমপ ফমমর 
ফেলব।’    
    ‘ফকন? আমর বুহিস না ফকন –তার কান্নাকাহট ফদমখ ফলাকজন ভাবমব না – বাহড়র 
বুয়া এত কাোঁমদ ফকন? রিসযটা হক? তার উপর ফমময়টা ফদখমত ভাল। শরীর স্বাস্থযও 
ভাল। ভারী বুক, ভারী ফকামর। মাথার চুলও লম্বা। চুমল ফ াপমন ফ াপমন শযাপু ফদয়। 
আমার শযাপুর ফবাতল োোঁক কমর ফদয়। এত সাজম াজ ফলাকজন উোপাো ভাবমত 
পামর না?’ 
    ‘তা ফতা পামরই।’ 
    ‘এইসব কথা ফতা কাউমক বলমতও পাহর না। তুই এমসহিস, ফতামক বমল মনটা 
িালকা িল। চা খাহব?’ 
    ‘না।’ 
    ‘খা এক কাপ চা। ফতার সমে আহমও খাই। যন্ত্রণায় মাথা ফেমট যামচ্ছ। আহম ফতা 
আর এই অবস্থায় চা হদমত বলমত পাহর না। সবাই বলমব স্বামীর লাশ কবমর নাহমময়ই 
চা কহে ফখময় হবহবয়ানা করমি। ভাো দরজারও হিটহকহন আমি। মানুমষর মুমখর ফতা 
আর হিটহকহন ফনই। তুই যা, চাময়র কথা বমল আয়।' 
    চা ফখমত ফখমত খালা পুমরাপুহর স্বাভাহবক িময় ফ মলন। ফকাথায় ফশাক, ফকাথায় 
হক? সব জমল ফভমস ফ ল। 
    ‘বুিহল হিমু, ফতার সমে কথা বমল আরাম আমি। তুই ফয ফকান কথা সিজভামব 
হনমত পাহরস, ফবহশর ভা  মানুষ তা পামর না। একটা সাধারণ কথার দশটা বাোঁকা অথথ 
ফবর কমর। এখন ফথমক তুই আমামক পরামশথ হদহব, বুিহল। ফতার পরামশথ আমার 
দরকার।'  
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    ‘হক পরামশথ?’  
    ‘ফতার খালু ফমলা টাকা ফরমখ ফ মি। হবহল বযবস্থার বযাপার আমি।’  
    ‘কত ফরমখ ফ মিন?’  
    ‘পুমরাপুহর জাহন না। আন্দাজ করমত পারহি। ভময় আমার িাত-পা ফপমট ঢুমক 
যামচ্ছমর হিমু।’  
    ‘ফকন?’  
    ‘টাকাওয়ালা মানুমষর হদমক সবার নজর। তািাড়া আহম ফমময়মানুষ। ফতার খালুর 
আত্মীয়-স্বজনরা এখন সব উদয় িমব। মড়া কান্না কাোঁদমত কাোঁদমত আসমব। তারপর 
সুমযা  বুমি িাময়নার মত খুবমল ধরমব।’  
    ‘তুহম বড় িাময়না িময় িািা কমর এমন িাহস ফদমব ফয িাহস শুমন ওরা পালাবার 
পথ পামব না।’  
    ‘রহসকতা কহরস না। সব হদন রহসকতা করা যায় না। এই বাহড়মত আজ একটা 
মানুষ মারা ফ মি— এটা মমন রাহখস। এখমনা কবমর নামমহন। আচ্ছা ফশান— কুলখাহনর 
একটা ভাল আময়াজন করা দরকার না?’  
    ‘অবশযই দরকার। এমন খাওয়া আমরা খাওয়াব ফয সবার ফপমট অসুখ িময় যামব। 
পমরর এক সপ্তাি ওরসযালাইন ফখমত িমব।’ 
    খালা  ম্ভীর  লায় বলমলন, ‘হিমু তুই আবার োজলাহম শুরু কমরহিস। জর্াফক 
অসিয লা মি। একটা মৃত মানুমষর জমনয ফতার সম্মান থাকমব না? তুই হক অমানুষ?' 
    ‘টঠক জাটন না খালা। আহম হক তা পমর সবাই হমমল হিক করমলই িমব। আপাতত 
এমস কুলখাহনর ফমনু হিক কহর। তুহম হক ফখমত চাও?’  
    ‘আহম হক ফখমত চাই মামন? োহজল ফবহশ িময়হিস। ধরামক সরা জ্ঞান করহিস? 
আমার সমে রহসকতা। তুই এেুহন হবমদয় ি। এই মুিূমতথ।'  
    ‘চমল যাব?’  
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    খালা রাম  জ্বলমত জ্বলমত বলমলন, ‘অবশযই চমল যাহব। আহম হক ফখমত চাই 
হজমজ্ঞস করমত ফতার মুমখ বাধল না? ফশান হিমু, আর ফকানহদন তুই এ বাহড়মত আসহব 
না।’  
    আহম খুবই সিজভামব বললাম, ‘তুহম িাকমলও আসব না?’  
    খালা তীব্র  লায় বলমলন, ‘না, আসহব না। ফতার জমনয এ বাহড়র দরজা বে। 
িাবার মত বমস আহিস ফকন? চমল ফযমত বললাম, চমল যা।’  
    আহম চমল এলাম। খালা আর িাকমলন না, আহমও ফ লাম না। 
 
    দু'বির িময় ফ ল। োমতমা খালা কাোঁটায় কাোঁটায় দু'বির পর ফিমক পাহিময়মিন। 
আহম আবামরা যাহচ্ছ। তার মমধয হক পহরবতথন ফদখব ফক জামন। মযামনজার সামিবমক 
ফদমখ শাংহকত ফবাধ করহি। মমন িমচ্ছ বড় ধরমনর পহরবতথন ফদখমত পাব। ফক জামন, 
িয়ত ফদখব শাহড় ফেমল হদময় স্কাটথ টপ ধমরমিন। চুল বব কহরময় ফেমলমিন। মাথার 
সাদা চুমল আম  ফমহন্দ হদমতন। এখন সম্ভবত হরচ করামচ্ছন। 
    ‘মযামনজার সামিব।’ 
    ‘হজ্ব।' 
    ‘োমতমা খালা - আপনার মযািাম আমিন ফকমন?’  
    ‘ভাল আমিন।  যামসর প্রবমলম িমচ্ছ, হচহকৎসার জমনয হশ হ রই হসোপুর যামবন।’ 
    ‘গযায়সর প্রবয়লম মায়ন টক? জপয়ি গযাস হয়ি?’ 
    ‘টি।’ 
    ‘খুবই দুিঃসাংবাদ। ফমময়মদর ফপমট  যাস এমকবামরই মানায় না।  যামসর জমনয 
হসোপুর ফযমত িমচ্ছ?’ 
    ‘ যাসটামক তুচ্ছ কমর ফদখমবন না।  যামসর প্রবমলম ফথমক অনযানয ফমজর প্রবমলম 
ফদখা ফদয়।  যাস ফবহশ িমল উপমরর হদমক েুসেুমসর িায়ামেমম চাপ ফদয়, িামটথর 
োাংশামন ইন্টারমেয়ার কমর।’  
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    আহম হবহেত  লায় বললাম, ‘ভাই আপহন ফতা মমন িমচ্ছ জ্ঞানী মযামনজার। 
িাক্তারীও জামনন।’  
    ভদ্রমলাক আমার রহসকতা পিন্দ করমলন না।  ম্ভীর িময় ফ মলন। সারা পমথ তার 
সমে আমার আর ফকান কথাবাতথা িল না। এবার একটা হস ামরট ধহরময় হিলাম— 
মযামনজার সামিব কহিন  লায় বলমলন, ‘ াহড়মত এহস চলমি। হস ামরট ফেমল হদন।’  
    আহম বড়ই সুমবাধ ফিমল িময় ফ লাম। হস ামরট ফেমল হদলাম। 
 
    োমতমা খালামক ফদমখ আহম ফিাটখাট একটা চমক ফখলাম। স্কাটথ টপ না, হতহন 
সাধারণ শাহড়-োউজই পমর আমিন। সাধারণ মামন ফবশ সাধারণ – সুহত শাহড়। িালকা 
সবুজ রমে সাদা সুতার কাজ করা। তার পমরও তাোঁমক ফদমখ চমকাবার কারণ িমচ্ছ 
তাোঁমক খুকী খুকী ফদখামচ্ছ। মমন িমচ্ছ দশ বির বয়স কমম ফ মি। মুখ িাহস িাহস। 
পান ফখময়মিন বমল ফিাোঁট লাল িময় আমি। সারা শরীমর সুখী সুখী ভাব। ফচামখ ফসানাহল 
ফেমমর চশমা।  
    খালা বলমলন, ‘িা কমর হক ফদখহিস?’  
    ‘ফতামামক ফদখহি। ফতামার বযাপারটা হক?’  
    ‘হক বযাপার জানমত চাস?’  
    ‘ফতামামক এমন ফদখামচ্ছ ফকন?’  
    ‘ফকমন ফদখামচ্ছ?’  
    ‘খুকী খুকী ফদখামচ্ছ। মমন িমচ্ছ দশ বির বয়স কহমময় ফেমলি।’  
    ‘োজলাহম কহরস না হিমু।'   
    ‘োজলাহম করহি না। আমার এই িলুদ পাঞ্জাবীর শপথ, ফতামামক ফদমখ মমন িমচ্ছ 
ফতামার বয়স কুহড় বির কমমমি।’  
    ‘একটু আম  ফতা বলহল দশ বির কমমমি।'  
    ‘শুরুমত দশ বির মমন িহচ্ছল – এখন মমন িমচ্ছ কুহড় । বযাপারটা হক?’  
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    খালা আনহন্দত  লায় বলমলন, ‘েুি ফিহবট ফচঞ্জ কমরহি। এখন এক ফবলা ভাত 
খাই। শুধু রামত। তাও  াদা খাহনক খাই না, চাময়র কামপর এক কাপ ভাত। আতপ 
চামলর ভাত। হদমন শাকসহি, েলমূল খাই। ফসই সমে হভটাহমন।'  
    ‘হক হভটাহমন?’ 
    ‘হভটাহমন ই। এহন্ট এহজাং হভটাহমন। খুব কামজর। হভটাহমন ই ক্রীম পাওয়া যাে। 
ঐ ক্রীম মুমখ মাহখ। গুলশামন একটা ফিলথ ক্লামব ভহতথ িময়হি। কী িযান্ড একসারসাইজ 
কহর। একসারসাইমজর পর ফসায়ানা ফনই। ফসায়ানার পর আধঘণ্টা সুইহমাং কহর। 
ফসায়ানাটা শরীমর েযাট কমামনর জমনয খুব উপকার।'  
    ‘ফসায়ানাটা হক?’  
    ‘িীম বাথ। দশ-পমনমরা হমহনট ষ্টীম বাথ হনমল শরীর পুমরাপুহর হরলােি িময় 
যায়। ফটনশন কমম। সুস্থ থাকার প্রধান রিসয ফটনশন েী থাকা।'  
    ‘ফসায়ানা-েুয়ানা হনময় তুহম ফয ফটনশন েী িময়ি এটা ফতামামক ফদমখ ফবািা যামচ্ছ 
এবাং খুবই ভাল লা মি। ফতামামক মায়াবতী লা মি। তমব ফতামার মযামনজার বলহিল 
তুহম নাহক মায়াবতীর সমে সমে  যামসাবতী িময়ি।  যাস ফিমড় আসার জমনয হসোপুর 
যাচ্ছ।’  
    খালা  ম্ভীর  লায় বলমলন, ‘ যামসাবতী িময়হি মামন — হক ধরমনর কথা বলহিল। 
গুরুজনমদর সমে কথা বলার সময় সম্মান ফরমখ কথা বলহব না? আহম ফতার খালা না? 
আহম হক ফতার ইয়ার-বােবী?’  
    ‘অবশযই তুহম আমার খালা। ধনবতী খালা। আমামক ফিমকি ফকন বল?’  
    ‘তাড়াহুড়া করহিস ফকন? বলব। ফতামক খুব জরুরী কামজ ফিমকহি। গুহিময় না 
বলমল তুই বুিহব না। সময় হনময় বলমত িমব। তুই ফতা এমকবামর কামকর মত িময় 
ফ হিস, খুব ফরামদ ফরামদ ঘূহরস?’  
    ‘হু ঘুহর।’  
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    ‘আজমকর জমনয ফঘারাঘুহর বাদ ফদ। বাহড়টা নতুন কমর হিকিাক কমরহি। ঘুমর 
হেমর ফদখ, মজা পাহব। সপ্তািখাহনক পমর এমল ফসায়ানা পাহব। আহকথমটক্ট ফিমক ফসায়ানা 
বানামত বমল হদময়হি। ফরাজ ফরাজ গুলশামন হ ময় ফপাষায় না।’  
    ‘ভাল কমরি।’  
    ‘ফসায়ানাটা বানামনা িমল ফতার যখন ইচ্ছা কমর ফসায়ানা হনময় যাহব। দামরায়ানমক 
বমল ফদব— আহম না থাকমলও ঢুকমত ফদমব।’  
    ‘থযাাংক য়ুয।'   
    ‘একটা সুইহমাং পুল ফদবার ইচ্ছা হিল। আহকথমটক্ট বলল, সম্ভব না। জায় া ফনই। 
িামদর উপর ফয করব ফস উপায়ও ফনই। সুইহমাং পুমলর ফলাি ফনয়ার মত স্টাকচারাল 
ফষ্টাং থ বাহড়র ফনই।’  
    ‘নতুন বাহড় করি না ফকন?’  
    ‘নতুন বাহড় করার কথা মামি মামি মমন িয়। বাহড় করা ফকান বযাপার না। 
জলশামন ফতার খালু জায় া হকমন ফরমখহিল। ভাবলাম হক দরকার পুরামনা বাহড়মত ফতা 
ভালই আহি। তািাড়া ফতার খালুর এই বাহড়মত আমি। মানুষটা ফতা িাহরময়ই ফ ল, 
তার মৃহতটা থাক। হক বহলস ?’ 
    ‘হিকই বলি।’ 
    ‘আমার মযামনজার ফকমন ফদখহল?’ 
    ‘সুযট পরা মযামনজার?’ 
    ‘আহমই বমলহি সুযট পরমত। মাটথ লাম । পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা একটা ফলামকর 
কথায় মানুষ যতটা গুরুত্ব ফদয় সুযট পরা মানুমষর কথায় তারমচ অমনক ফবহশ গুরুত্ব 
ফদয়।' 
    ‘মানুষটা ফক তার উপমরও হকিুটা হনভথর কমর। ফনাংহট পরা মানুমষর কথাও 
ফলাকজন খুব গুরুত্ব হদময় শুমন, যহদ মানুষটা িয় মিাত্মা  ােী।’   
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    ‘োলতু কথা বহলস না ফতা হিমু, মিাত্মা  ােীমক আহম মযামনজার হিমসমব পাব 
হকভামব? আহম যা ফপময়হি তাই ভাল। খুব চালাক চতুর ফিমল। মাহির মত চারহদমক 
ফচাখ। সব ফদখমি। সমসযা িমল হনমজই হিহসশান হনমচ্ছ, ফতমন প্রময়াজন িমল আমামক 
জানামচ্ছ। ফকাহট ফকাহট টাকার বযাপার বুিমতই ফতা পারহিস।’ 
    ‘টাকা এখমনা খরচ কমর ফশষ করমত পারহন?’  
    ‘হক বলহিস তুই? ফতার হক ধারণা, িামত টাকা ফপময় দুই িামত উড়াহচ্ছ? খুব ভুল 
ধারণা। খরচ ফতা অবশযই করহি। টাকা ফতা খরমচর জমনযই। বযাাংমক জমা ফরমখ টাকার 
হিম পাড়ামনার জমনয না। তমব খরচ-টরচ কমরও ফতার খালু যা ফরমখ ফ মি ফসটামকও 
বাহড়ময়হি। গুলশামনর এত বড় জায় া শুধু শুধু ফেমল ফরমখহিল – হরময়ল এমষ্টট 
ফকাপাহনমক হদময় হদময়হি। আমামক চারটা ফ্লযাট হদমচ্ছ, োস এক ফকাহট টাকা কযাশ 
— বুলবুলই সব বযবস্থা কমরমি।' 
    ‘বুলবুল ফতামার মযামনজার?’ 
    ‘ি ভাল নাম রহকবুল ইসলাম। িাকনাম বুলবুল। আহম বুলবুলই িাহক।’ 
    ‘বুলবুল সামিব তািমল ফতামার িান িাত?’ 
    ‘তা বলমত পাহরস— খুব ওস্তাদ ফিমল। িিাৎ কমর ফতার খালুর এক আত্মীয় ফসহদন 
ফবর িল, সৎ ফবান। সপহত্তর ভা  হনময় চিচচ শুরু করল। ফিাট আদালমত মামলাও 
কমর হদল। বুলবুল তামক এমন পযামচ ফেমলমি ফয তার ফচৌদ্দটা ফবমজ ফ মি। এখন 
ফকোঁমদ কূল পামচ্ছ না। আমার সমে ফদখা করমত এমসহিল। আহম তামান্নামক বললাম, 
বমল দাও আমার সমে ফদখা িমব না। তারপমরও যামব না। শুরু কমরমি কান্নাকাহট। 
আহম তামান্নামক বললাম, ফযভামব পার ঐ মহিলামক হবদায় কর। একবার বমলহি ফদখা 
করব না – ফদখা করব না।’  
    ‘তামান্না আবার ফক?’  
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    ‘ও আচ্ছা, তামান্নার কথা ফতা ফতামক বলা িয়হন—আমার হপ.এ। বুলবুল ফযমন 
শক্ত, তামান্না ফতমহন নরম। উচু  লায় কাউমক ফকান কথা বলা তার পমে সম্ভব না। 
তুই তার সমে একটু কহিন িময় হকিু বলহব ওহম ফদখহব ফমময়র ফচাখ িলিল করমি।’ 
    ‘তামান্নামক ফদখহি না ফতা।’ 
    ‘ফদখহব। আজ ফরাববার ফতা, ওর আসমত ফদহর িমব। ফরাববার ফস তার সাংসামরর 
জমনয বাজার কমর। সাংসার মামন ভাই-মবান, মা-বাবার সাংসার। আমরা হবময় কমরহন। 
হবময় করমবই বা হকভামব ঘামড় এত বড় সাংসার। যাই ফিাক, ওমক হনময় আর ফতামক 
হনময় আমার একটা েযান আমি।’  
    আহম ঘাবমড় হ ময় বললাম, ‘এই জমনয তুহম আমামক আহনময়ি?’ 
    খালা িাহসমুমখ বলমলন, ‘ফতামক আহনময়হি অনয কারমণ। ফসটা এখন না, পমর 
বলব। তার সমে তামান্নার সপকথ ফনই। যাই ফিাক, তুই তামান্নামক ফদখ। তার সমে 
কথাবাতথা বল। সারাজীবন পমথ পমথ ঘুরহব নাহক? হিমুহ হর ফতা অমনকহদন করহল, 
আর কত। ঘর-সাংসার করহব না? মুসলমান ধমথ, হিনু্দ ধমথ না – সাংসার ধমথই আসল 
ধমথ।’ 
    ‘ফমময়টা ফদখমত ফকমন?’ 
    ‘সাধারণ বাোহল ফমময়র মত। সাধারমণর ফচময় একটু িাউনও িমত পামর। তবু 
খুব ফবহশ িাউন না। চমল। আর তুই হনমজও ফতা বা দামদর রাজপুত্র না। ফচিারা 
কমরহিস কামকর মত, চাকহর ফনই, হকিু ফনই। কামকর মতই এোঁমটাকাোঁটা কুহড়ময় 
খাহচ্ছস। ফয ফমময় ফতামক হবময় করমত রাহজ িমব বুিমত িমব তার ফব্রইমন সমসযা।’ 
    ‘তামান্না ফতা তািমল রাহজ িমব না।’  
    ‘ফসটা আহম ফদখব। তুই একটা কাজ কর, িাত-মুখ ধুময় ফমাটামুহট ভদ্র ভাব ধরার 
ফচষ্টা কর । এখনও খাহল পাময় থাহকস?’ 
    ‘হু।’ 
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    ‘দাোঁড়া, সযামন্ডল হকহনময় হদহচ্ছ। আচ্ছা ফশান, এক কাজ কর, আহম বুলবুলমক বমল 
হদহচ্ছ ও ফতামক সযামন্ডল হকমন ফদমব। নাহপমতর ফদাকান ফথমক চুল কাহটময় আনমব। 
ভাল একটা পাঞ্জাবী হকমন ফদমব। অসুহবধা আমি?’ 
    ‘ফকান অসুহবধা ফনই।’ 
    খালা মযামনজারমক হক সব বলমলন। হনচু  লায় বলমলন, আহম হকিুই শুনলাম না। 
    মযামনজার সামিব কমথী মানুষ। হতহন প্রথমম আমার চুল কাটামলন। চুল কাটার সময় 
সামমন উপহস্থত থাকমলন এবাং ক্রমা ত নাহপতমক হিমরকশন হদমত লা মলন—
ফপিমনরটা আমরকটু ফিাট। সামমন বড়, জুলহে আমরকটু রাখ। চুল কাটামক মমন 
িহচ্ছল হশল্পকমথ এবাং হতহন একজন মিান হশল্পহনমদথশক । মাথার চুমল পমথর পাোঁচালী 
বানামনা িমচ্ছ এবাং হতহন সতযহজৎ রায়।  
    চুল কাটার পর শযাপু করা িল, ফিয়ার ড্রায়ার হদময় চুল শুকামনা িল। তারপর 
আমরা ফ লাম সযামন্ডল হকনমত। হনউ এহলেযান্ট ফরাি ফথমক ফমি ইন ইটালী সযামন্ডল 
হকনলাম। মাখমনর মত ফমালাময়ম সযামন্ডল। সযামন্ডল ফজাড়া ফযন গুণগুণ কমর  াইমি, 
‘চরণ ধহরমত হদও ফ া আমামর ......' পায়জামা পাঞ্জাবী ফকনা িল। পাঞ্জাবীর উপর 
ফেমল রাখার জমনয চাদর। সুহতর চাদর তমব সুন্দর কাজ আমি।  
    মযামনজার সামিব বলমলন, ‘চলুন, চশমা হকমন ফদই।’  
    আহম হবহমত িময় বললাম, ‘চশমা ফকন? আমার ফতা ফচাখ খারাপ না।’  
    মযামনজার হবরক্ত মুমখ বলমলন, ‘ফচাখ খারামপর চশমা না, ফ টাপ ফচমঞ্জর চশমা। 
অমনক মানুষ আমি চশমা পরমল তামদর ফ টামপ হবরাট পহরবতথন িয়। যামদর ফচিারায় 
মাাংহক ভাব আমি — চশমা তামদর জমনয মাষ্ট । মুমখর অমনক— খাহন ফঢমক ফেমল।’  
    আমার ফচিারায় মাাংহক ভাব আমি তা জানতাম না। আহম শুধু বললাম, ‘ও, আচ্ছ।’  
    ‘আপহন ফযভামব ও আচ্ছা বলমলন তামত মমন িল আপহন আমার কথা হবশ্বাস 
করমলন না। কথা সহতয।  লায় টাই পরমল মানুষমক এক রকম লাম , আবার টাইময়র 
বদমল কাোঁমধ চাদর ফেলমল অনয রকম লাম । ফতমহন চশমা পরমল লা মব এক রকম, 



suvom 

 
 

893 

চশমা না পরমল লা মব আমরক রকম। সুন্দর ফেম ফদমখ হজমরা পাওয়ামরর একটা 
চশমা হকমন হদ চলুন।’  
    ‘চলুন।’  
    আহম ফতাল পামে ফেললাম। চশমা পরলাম। পাঞ্জাবী বদমল নতুন পাঞ্জাবী পরলাম। 
ফিহসাং রুম হিল না বমল পায়জামা বদলামনা ফ ল না। কাোঁমধ ফেললাম চাদর। মযামনজার 
সামিব হক্রহটমকর মত শুকমনা  লায় বলমলন, ‘আপনামক ফদখমত ভাল লা মি। ফবশ 
ভাল লা মি। ফপ্রমজমন্টবল। শুধু চুল কাটাটা ফতমন ভাল িয়হন। আজকালকার নাহপত 
চুল কাটমত জামন না।'  
    ‘চলুন আমরকবার ফকমট আহস। মমন আেমসাস রাখা হিক না।’  
    মযামনজার সামিব বলমলন, ‘না থাক, ফদহর িময় যামচ্ছ। চলুন যাই।’ 
    বাহড় হেরলাম। আমামক ফদমখ োমতমা খালা মুগ্ধ  লায় বলমলন, ‘আমর ফতামক 
ফতা ফচনা যামচ্ছ না। ফতার ফচিারা ফথমক চামহচকা ভাবটা ফমাটামুহট চমল ফ মি।' 
    ‘আহম কদমবুহচ কমর ফেললাম। খালা বলমলন, ‘ওহক, সালাম করহিস ফকন?’ 
    ‘নতুন জাম-কাপড় পমরহি এই জমনয। তামান্না হক এমসমি খালা?’  
    ‘না আজ আসমব না। ওর বাসায় সমসযা িময়মি। ওর ফিাট ভাইটা হরকশা ফথমক 
পমর হসহরয়াস বযথা ফপময়মি। তামান্না ওমক হনময় ফ মি িাসপাতামল। পুমরা পহরবারটা 
ফমময়টার ঘামড় হসন্দাবামদর ভূমতর মত ফচমপ আমি। একা ফস কাহদক সামলামব? দু থার 
মত তার ফতা আর চারটা িাত না, দুটা ফমামট িাত।’ 
    ‘খালা আমার মনটা খারাপ িময় যামচ্ছ — এত িামমলা কমর ফ টাপ ফচঞ্জ করা 
িল, ফকান কামজ লা ল না। তামান্নার সমে ফদখা িল না। এক কাজ করমল িয় না? 
হিকানা দাও বাসায় চমল যাই।’ 
    ‘বাসায় হ ময় হক করহব?’ 
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    ‘তামান্নামক বলব, আমামক োমতমা খালা পাহিময়মিন। আপনার ফিাট ভাই হরকশা 
ফথমক পমর বযথা ফপময়মি— ঐ বযাপামর ফখাোঁজখবর হনমত বমলমিন। তামান্নার ফিাট 
ভাইটার নাম হক খালা?’ 
    ‘জামাল।’ 
    ‘জামামনর বয়স কত?’ 
    ‘পাোঁচ বির।’ 
    ‘জামামনর জমনয ফবলুন-মটলুন জাতীয় ফকান হ েট হনময় ফ মল ফকমন িয় খালা?’ 
    ‘তুই হক সহতয যাহব?’ 
    ‘অবশযই।’ 
    ‘যাক, ফতার মমধয হকিু ফচঞ্জ তািমল এমসমি। আহম ফভমবহিলাম তুই আর বদলাব 
না।’ 
    ‘বাসার হিকানা দাও, হরকশা ভাড়া দাও ঘুমর আহস।' 
    ‘তামান্নার বাসায় উপহস্থত িওয়াটা বাড়াবাহড় িমব। আহম বযবস্থা করব, তুই হচো 
কহরস না। ফয জনয ফতামক ফিমক আনালাম ফসহট ফতা বলা িল না।’ 
    ‘কখন বলমব?’ 
    ‘আয়, ফশাবার ঘমর আয় ---বহল।' 
    োমতমা খালার ফশায়ার ঘমর আহম বমস আহি। খালা খামট, আহম খামটর সমে 
লাম ায়া ফচয়ামর। খালা কথা বলমিন হেসহেস্ কমর। দরজাও ফভহজময় ফদয়া িময়মি। 
ঘর আমধা অেকার। ফকমন ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ভাব। হমহলটারী কু যখন িয় তখন সম্ভবত 
ফজনামরলরা এইভামবই কথা বমলন।   
    ‘একজন ফলাকমক তুই খুোঁমজ ফবর করব। ফলাকটার নাম ইয়াকুব । বাবার নাম 
ফসালায়মান হময়া। বয়স পিামশর উপর। তার স্থায়ী হিকানা আমার কামি ফনই। ঢাকায় 
ফযখামন থাকমতা ফসই হিকানা আমি– অতীশ দীপাংকর ফরাি। ফসখামন এখন ফনই। 
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মযামনজারমক পাহিময়হিলাম। ফকাথায় ফ মি তাও ফকউ জামন ন৷ ফতার কাজ িমচ্ছ 
ইয়াকুবমক খুোঁমজ ফবর করা। ফঢাল হপহটময় ফখাোঁজা যামব না। চুহপ চুহপ খুোঁজমত িমব।’  
    ‘ফতামার মযামনজার ফযখামন ফেল কমরমি ফসখামন আহম পাশ করব হকভামব।’  
    ‘তুই পাশ করহব। ফতার কাজই ফতা পমথ পমথ ফঘারা। আর ইয়াকুব ফলাকটা খুব 
সম্ভব পমথ পমথই থামক।'    
    ‘যহদ পাই হক করব? কামন ধমর ফতামার কামি হনময় আসব?’  
    ‘আমার কামি আনমত িমব না। খবদথার আমার কামি আনহব না। তুই তার সমে 
 ল্পগুজব করহব।’  
    ইয়াকুব সামিবমক খুোঁমজ ফবর কমর তার সমে হকিুেণ  ল্পগুজব করব, এই আমার 
কাজ?’  
    ‘হু।’  
    ‘খালা আমার মাথায় হকিু ঢুকমি না। হক ধরমনর  ল্পগুজব করব? ফদমশর 
রাজনীহত? িাহসনা-খামলদা সাংবাদ?’   
    খালা ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, ‘দাোঁড়া, ফতামক পুমরা বযাপারটা খুমল বহল। পুমরা 
ঘটনা না শুনমল তুই গুরুত্বটা বুিহব না। আমামক কথা ফদ ফয হিতীয় ফকউ জানমব না। 
কসম কাট।’  
    ‘কসম কাটহি ফকউ জানমব না।’  
    ‘এইভামব ফকউ কসম কামট? ফতার ফকান হপ্রয় মানুমষর নামম কসম কাট।'  
    ‘তামান্নার কসম। হিতীয় ফকউ জানমব না।’  
    খালা অসম্ভব হবরক্ত িময় বলমলন, ‘ফতার সবহকিু হনময় োজলাহমটা আমার অসিয 
লাম । ফতামক খবর হদময় আনাই ভুল িময়মি। তামান্নার নামম কসম কাটহিস ফকান 
হিমসমব? ও ফতার অহত হপ্রয়জন িময় ফ ল?’  
    ‘তুহমও আমার অহত হপ্রয়। ফতামার নামম কসম কাটব?’  
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    ‘থাক কসম কাটমত িমব না। ঘটনাটা ফশান – ফতামক আল্লাির ফদািাই লাম  ফকউ 
ফযন না জামন।’ 
    ‘ফকউ জানমব না খালা। আপহন হনহশ্চে মমন বলুন।’ 
    দরজা ফভজামনাই হিল। খালা উমি হ ময় লক কমর হদমলন। এমতও তার মন ভাল 
না। হতহন আবার দরজা খুমল বাইমর উহক হদময় আবার দরজা বে করমলন। ফচয়ার 
ফটমন আমার কামি হনময় এমলন।  লার স্বর আমরা নাহমময় ফেলমলন, ‘ফতার খালুজান 
হিল খুব ফবষহয়ক মানুষ। তার হবহল-বযবস্থা, হিসাব-হনকাশ খুব পহরষ্কার। তার মৃতুযর 
পর টাকা-পয়সার হক করমত িমব না করমত িমব সব ফস হলমখ ফ মি। উহকলমক হদময় 
সাহে-সাবুদ হদময় উইল কমর ফ মি। ফসই উইল ঘাোঁটমত হ ময় ফদহখ সবথনাশ— ইয়াকুব 
নামমর এক ফলাকমক ফস মালীবাম র বাহড় আর ন দ দশ লাখ টাকা হদময় ফ মি।’ 
    ‘ফস হক, ফকন?’ 
    ‘আমামরা ফতা ফসটাই প্রশ্ন— ফকন? ফতার খালুজামনর কামি সারাজীবমন একবার 
তার নাম শুনলাম না ফকাথাকার ফকান ইয়াকুব —তামক বাহড় আর দশ লাখ টাকা। 
ফতার খালুর হক ভীমরহত িময়মি।’ 
    ‘ভীমরহত-েহত খালুজামনর িমব না।’ 
    ‘হিক বমলহিস ফস ঐ টাইমপর না। টাকা যখন হদময়মি তখন ফকান কারমণই 
হদময়মি।’ 
    ‘এ ফলাকমক খুমজ বার করা ফতামার জমনয খুব ফবাকাহম িমব। ও আসমব বাহড় 
আর ন দ টাকা হনময় ভযাহনশ িময় যামব। হভহন হভহি হভহস।’ 
    ‘ াধার মত কথা বহলস না ফতা হিমু। বাহড় আর টাকা ফনয়া অত সিজ— আহম 
শুধু জানমত চাই ফতার খালুজামনর সমে ফলাকটার সপকথ হক হিল? আমার ধারণা 
হেসোস ফকান বযাপার?’ 
    ‘হেসোস বযাপার মামন? হেসোসটা হক?’ 
    ‘ফমময়ঘহটত হকিু।’ 
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    ‘হকিুটা হক?’ 
    ‘ফসটা হক আর আহম জাহন নাহক?’ 
    ‘খালুজান ফযমন মানুষ তাোঁর ফতমন ভীমরহত িওয়া সম্ভব না, ফতমহন হেসোস 
িওয়াও সম্ভব না।’  
    ‘পুরুষ মানুমষর পমে সবই সম্ভব। পুরুষ জাহত বড়ই আজব জাহত।’  
    ‘তািমল আমার কাজ িমচ্ছ ইয়াকুবমক খুোঁমজ ফবর কমর তার ফপমটর ফভতর ফথমক 
 ল্প ফটমন ফবর কমর হনময় আসা।’ 
    ‘হু। পারহব না?’ 
    ‘ইয়াকুব সামিবমক খুোঁমজ ফবর করমত পারমল পারব।’ 
    ‘বুিহল হিমু, পহত্রকায় হবজ্ঞাপন-হটজ্ঞাপন হদময় ফলাকটামক পাওয়া ফযত, ফকন 
হবজ্ঞাপন হদহচ্ছ না— বুিমতই পারহিস।' 
    ‘তা পারহি।’ 
    ‘তুই এই উপকারটা আমার কর। ফলাকটামক খুোঁমজ ফবর কর। আহম ফতামক খুহশ 
কমর ফদব।’ 
    ‘আচ্ছা।’ 
    ‘খুমজ ফবর করমত পারহব না?’ 
    ‘মমন িয় পারব।’ 
    ‘হকভামব খুোঁজহব?’ 
    ‘রাস্তায় রাস্তায় িাোঁটব— সমন্দিজনক কাউমক ফদখমল হজমজ্ঞস করব, সযার আপনার 
নাম হক ইয়াকুব? নাম যহদ ইয়াকুব না িয় তািমল আমার ফকান কথা ফনই। আর নাম 
যহদ ইয়াকুব িয় তািমল আমার একটা কথা আমি। কথাটা িমচ্ছ আপনার হপতার নাম 
হক?’ 
    ‘হিমু।' 
    ‘হক খালা?’ 
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    ‘তুই ফতা মমন িয় আমার সমে ইয়ারহক করহিস। ফতামক ইয়ারহক করার জমনয 
আহম িাহকহন। আহম খুব ভাল কমর জাহন ইয়াকুব নামমর ফলাকটামক খুোঁমজ ফবর করা 
ফতার কামি ফকান বযাপার না। ইচ্ছা করমল তুই হতন হদমনর মাথায় ফলাকটামক ফবর 
কমর ফেলহব। এই জমনযই ফতামক িাহকময়হি।’ 
    ‘আচ্ছা হিক আমি।’ 
    ‘তুই ফলাকটামক খুোঁমজ ফবর কর। আহম কথা হদহচ্ছ ফতামক খুহশ কমর ফদব।’ 
    ‘আহম ফতা সব সময় খুহশ িময়ই আহি। তুহম এরমচ ফবহশ খুহশ হক কমর করমব?’ 
    ‘বললাম ফতা ফতামক খুহশ করব। হকভামব করব ফসটা তখন ফদখহব।' 
    ‘আজ তািমল হবদায় িই খালা?’ 
    ‘আচ্ছা যা।’ 
    ‘সযামন্ডল চশমা এইসব ফরমখ যাই? তামান্নার সমে ফদখা িবার সম্ভাবনা যখন িমব 
তখন পরব। খাহল পাময় ফিোঁমট অভযাস িময় ফ মি। সযামন্ডল পাময় পমথ নামমল হুমহড় 
ফখময় চলে িামকর সামমন পমড় ফযমত পাহর। ফতমন হকিু ঘটমল ইয়াকুব সামিমবর 
সোন পামব না। ফসটা হিক িমব না।' 
    ‘ফতার যা ইচ্ছা কর। ফতার কথাবাতথা একনা ামড় ফশানা অসম্ভব বযাপার। তুই ফয 
হক বহলস না বহলস তা ফবাধিয় ফতার হনমজমরা জানা ফনই।' 
    আহম সযামন্ডল, চাদর, চশমা ফরমখ খালার বাহড় ফথমক ফবর িলাম। ফ মটর দামরায়ান 
সমন্দমির ফচামখ আমার হদমক তাকামচ্ছ। আচ্ছা, এই দামরায়ামনর নাম ইয়াকুব না ফতা? 
বামঘর ঘমর ফঘাম র বাসা। অনুসোন খালার বাহড়র ফ ট ফথমকই শুরু ফিাক। 
দামরায়ামনর বয়স চহল্লমশর উপমর। কামজই তামক সমন্দিভাজনমদর তাহলকায় রাখা 
ফযমত পামর। আহম থমমক দাোঁড়ালাম। দামরায়ামনর কামি এহ ময় এমস বললাম, ‘ফক 
ইয়াকুব না? ইয়াকুব ফকমন আি? ভাল?’ 
    দামরায়ান থতমত ফখময় বলল, ‘সযার আমার নাম কালাম।’ 
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    ‘ও আচ্ছা, কালাম ফতামার ফচিারা অহবকল ইয়াকুমবর মত। ফসই রকম নাক, ফসই 
রকম মুখ। ফতামার ফচাখও ইয়াকুমবর মতই টযারা। ভাল কথা, ইয়াকুব নামম কাউমক 
ফচন?’  
    ‘ফজ্ব না।’ 
    ‘না ফচনাই ভাল। ফিনজারাস ফলাক।’ 
    আহম লম্বা লম্বা পা ফেমল এগুহচ্ছ। দামরায়ামনর হবময় এখমনা কাটমি না। ফস 
তাহকময় আমি। আচ্ছা, হবষ্ময় নামক মানহবক আমব  কত ধরমনর িমত পামর? হক হক 
কারমণ আমরা হবহেত িই? 
    অমনযর ফবাকাহম ফদমখ হবহমত িই। 
    অমনযর বুহেমত্তা ফদমখও হবহমত িই। 
    এখামনও সমসযা আমি। ফয মিামবাকা ফস অমনযর ফবাকাহম ফদমখ হবহমত িমব না। 
ফস ফসটাই স্বাভাহবক ধমর ফনমব। হবজ্ঞানীমদর উহচত হবময় বযাপারটা হনময়  মবষণা 
করা। হবময় হমটার জাতীয় যন্ত্র ফবর কমর ফেলা। ফয যন্ত্র মানুমষর ফচামখর পলমক 
হবময় ফমমপ ফেলমব। হবময় মাপা িমব এক ফথমক দমশর মমধয। ল াহরদহমক ফস্কমল। 
দশ িমব হবমময়র সবথমশষ সীমা। একজন মানুমষর জীবমন মাত্র দু'বার হবময় হমটামরর 
সবথমশষ মাপ দমশ উিমব। 
    প্রথমবার িমব যখন ফস মাময়র  ভথ ফথমক পৃহথবীমত ভূহমষ্ট িমব। পৃহথবী ফদমখ 
হবময় দশ। আর ফশষবার আবামরা হবশ্বয় হমটামরর মাপ দশ িমব যখন ফস মৃতুযর 
মুমখামুহখ দাোঁড়ামব। পৃহথবী অেকার িময় আসমত শুরু করমব, ফস িতভম্ব িময় ভাবমব— 
হক িমত যামচ্ছ? এহক, আহম ফকাথায় যাহচ্ছ?  
    যারা খুব ভা যবান মানুষ তামদর ফকউ ফকউ এক জীবমন হবময় হমটার আমরা এক 
দুবার িয়ত দশ ফস্কার করমবন। ফনইল আমথষ্টাং যখন চাোঁমদ নামমলন তখন হতহন দশ 
ফস্কার করমলন।  
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    টমাস আলভা এহিসন েমনাগ্রাে আহবষ্কার করমলন । এমন এক যন্ত্র যা মানুমষর 
কথা বহন্দ কমর ফেলমত পামর। আসমলই তা পামর হকনা তা পরীোর জমনয হনমজই 
যমন্ত্রর সামমন বমস হবড়হবড় কমর একটা িড়া বলমলন –  
    Mary had a little lamb  

Its fleece was as white as snow  
And every where that Mary went  

That lamb was sure to go.  
    িড়া ফশষ কমর উমত্তজনায় কপামলর ঘাম মুিমলন। তার  লার শব্দ আসমলই হক 
যন্ত্রটা বহন্দ করমত ফপমরমি? হতহন যন্ত্র চালু করমলন – যমন্ত্রর ফভতর ফথমক শব্দ আসমত 
লা ল —  

Mary had a little lamb  
    ফসহদন হবময় হমটার হেট কমর রাখমল টমাস আলভা এহিসমনর হবশ্বয় দশ বা 
দমশর কািাকাহি িত।  
    আচ্ছা আহম এইসব হক ভাবহি মূল দাহয়ত্ব পাশ কাহটময় যাহচ্ছ। আমামক ইয়াকুব 
সামিমবর সোন করমত িমব। বরহশ ফেমল তার ফপমটর ফভতর ফথমক কথা ফবর কমর 
হনময় আসমত িমব।  
    পামজমরা একটা জীপ রাস্তার পামশ দাোঁহড়ময় আমি। জীমপর মাহলক হবরসমূমখ বমস 
আমি। হবরসমুমখর কারণ  াহড়র চাকার িাওয়া চমল ফ মি। ড্রাইভার চাকা বদলামচ্ছ। 
আচ্ছা পামজমরার মাহলমকর নাম হক ইয়াকুব িমত পামর না? আহম ফকন ধমর হনহচ্ছ 
ইয়াকুব ফলাকটা িমব িতদহরদ্র? ফস হবত্তশালীও ফতা িমত পামর।  
    আহম ভদ্রমলামকর কামি এহ ময় ফ লাম। ভদ্রমলাক তীব্র দৃহষ্টমত তাকামলন। ফসই 
দৃহষ্টমত খাহনকটা সমন্দিও আমি। পামজমরার মাহলকরা সবার হদমক খাহনকটা সমন্দি 
হনময় তাকান। 
    ‘সযার হকিু মমন করমবন না, আপনার নাম হক ইয়াকুব?’ 
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    ফকান জবাব আসমি না। আহম িাহসমুমখ বললাম, সযার আপনার ফয ভাইভার তার 
নাম হক? বাই এহন চান্স ইয়াকুব না ফতা? আহম ইয়াকুমবর সোমন ফবর িময়হি। আমামক 
একটু সািাযয করুন।  

I need your friend help.  
    পা লমদর হদমক মানুষ ফয দৃহষ্টমত তাহকময় থামক, ভদ্রমলাক ফসই দৃহষ্টমত আমার 
হদমক তাহকময় আমিন। এতেণ তার ফচাখ ভহতথ হিল সমন্দি এখন ফসই সমদমির সমে 
যুক্ত িময়মি ভয়। হতহন দ্রুত  াহড়র কাচ উিামচ্ছন।  াহড়র কামচ নাক ফচমপ 
ভদ্রমলাকমক ফভাংহচ কাটমল ফকমমন িয়। ভময় তার হনশ্চয়ই হপমল চমমক যামব। 
পামজমরার মাহলকরা িমড়র ফবম   াহড় চাহলময় আমার মত হনরীি পথচারীমক ভয় 
ফদখান। কামজই সুমযা  মত তামদরমকও ফিাটখাট ভয় ফদখাবার অহধকার আমার আমি। 
আহম  াহড়র কামচ নাক ফচমপ হজভ ফবর কমর সামপর মত এহদক-ওহদক করমত লা লাম 
এবাং ফঘোঁষ ফঘোঁষ জাতীয় শব্দ করমত লা লাম। পামজমরা মাহলক ভময় এবাং আতাংমক 
ফকমন জাহন িময় ফ মিন। তার সমে হনশ্চয়ই ফমাবাইল ফোন ফনই। থাকমল পুহলশমক 
খবর হদমতন।  
 
 
 
 

২  
    ইয়াকুমবর সোমন যাত্রা শুরু িল। ফকান একটা উমদ্দশয হনময় ঘর ফথমক ফবর িবার 
আলাদা আনন্দ। হনমজমক গুরুত্বপূণথ মমন িয়। িকু্কর ফদাকামন চা ফখময় েুটপামত পা 
রাখা মাত্র হনমজমক কলম্বামসর মত মমন িল। একজন মানুষ, একটা মিামদমশর মত। 
মানুষমক আহবষ্কার এবাং মিামদশ আহবষ্কার একই বযাপার। 
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    েুটপামত হবশাল এক পাথর। 
    পাথমর ধাক্কা ফখময় হুমহড় ফখময় পমড় যাবার ফজা াড় িল। হনমজমক পতন ফথমক 
অমনক কমষ্ট সামলালাম। িান পাময়র নখ ফকমট রক্ত ফবর িমচ্ছ দু িামত পাময়র নখ 
ফচমপ বমস পড়মতই ফক একজন হজমজ্ঞস করল, ‘ভাইজান, আইজ কত তাহরখ?’ 
    তাহকময় ফদহখ পাথরটা ফথমক পাোঁচ ি িাত দূমর এক মধযম বয়সী হভহখরী। তার 
একটা ফচাখ নষ্ট। ভাল ফচাখটা অহতহরক্ত ভাল। ফসই ফচামখর পাতা ক্রমা ত হপট হপট 
করমি। দৃহষ্টও তীে। একচেু হভহখরীই তাহরখ জানমত চামচ্ছ। তার মুমখ চাপা িাহস। 
পাথমরর সমে ধাক্কা বযাপারটা ফদমখ ফস মমন িয় মজা ফপময়মি। হভহখরীমদর জীবমন 
মজার অাংশ কম। অমনযর দুিঃখকষ্ট ফথমক মজা আিরণ করা িাড়া তামদর উপায় ফনই। 
আহম বললাম, ‘এই পাথরটা হক তুহম এখামন ফরমখ হদময়ি?’ 
    হভহখরী  ভীর  লায় বলল, ‘রাখমল অসুহবধা হক?’ 
    ‘না ফকান অসুহবধা ফনই। তুহম ফরমখি হকনা ফসটা বল।' 
    ‘ি রাখহি।’ 
    ‘প্রহতহদনই ফলাকজন এখামন ধাক্কা খামচ্ছ?’ 
    ‘ফবহখয়ামল িাোঁটমল ধাক্কা খাইবই।’ 
    ‘আজ সারাহদন ক’জন ধাক্কা ফখময়মি?’ 
    ‘অত হিসাব নাই।’ 
    ‘আহমই হক প্রথম?’ 
    ‘হজ্ব না — আেমন পরথম না।’  
    ‘নাম টক জর্ামার?’ 
    ‘আমার নাম টনো আেমনর হক দরকার?’ 
    ‘জকান দরকার জনই, র্ারপয়রও জানয়র্ চাটি। রু্টম জযমন কারন িাড়াই জানয়র্ 
চাহচ্ছমল আজ কত তাহরখ? আহমও ফস রকম জানমত চাহচ্ছ।' 
    ‘আমার নাম ফমিকান্দর হময়া। বাহড় বহরশাল নবীন র।’ 
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    ‘হভো ফশষ কমর যখন বাহড়মত হেমর যাও তখন পাথরটা হক কর, সমে কমর হনময় 
যাও?’ 
    ‘আহম পাথর হনমু কযান? পাথর হক আমার?’ 
    ‘সারাহদমন ফতামার ফরাজ ার কত িয়?’ 
    ‘এক জা াত হভো কহর বইলা ফরাজ ার কম। িাোঁটািাহটমত ফরাজ ার ফবহশ।' 
    ‘িাোঁটািাহট কর না ফকন?’ 
    ‘ইিা কয়র না। সামানয দুইিা পেসার জয়নয অর্ োিনী ভাল লায়গ না। কামরার 
ইচ্ছা িইমল হদব। ইচ্ছা না িইমল নাই। আহম হক আেমনর কামি হভো চাইহি?’ 
    ‘না।' 
    ‘আেমনর কামি ফযমন হভো চাই না, অমনযর কামিও চাই না।’ 
    ‘শুধু তাহরখ জানমত চাও?’ 
    ‘হু।’ 
    ফমিকান্দর হময়া তার িুহলর ফভতর হক ফযন ফখাোঁজাখুহজ করমি। এর িুহলও 
অনযমদর িুহলর মত। শাহেহনমকতনী কাপমড়র বযা । ফমিকান্দর হময়া হবহড় ফবর করল। 
মুমখ হদমত হদমত বলল, ‘েহকর দুই হকহসমমর আমি – হভো চাওইনযা েহকর। হভো 
না চাওইনযা েহকর। আহম িইলাম না চাওইনযা।' 
    ‘ভাল ফকানটা, চাওইনযাটা, না না চাওইনযাটা?’ 
    ‘ভাল-মন্দ দুই হদকই আমি।’ 
    নখ ফথমক রক্তপাত বে িমচ্ছ না। আহম উমি দাোঁড়ালাম। রক্ত পড়মি পডু়ক। 
    হভেুক আবামরা বলল, ‘সযার তাহরখ কত জামনন?’ 
    আহম বললাম, ‘জাহন না। মমন করার ফচষ্টা করহি। যহদ মমন পমড় ফতামামক জাহনময় 
যাব। আর ফশান, পাথরটামক যমত্ন ফরমখা, এটা সাধারণ পাথর না। এই পাথর 
রিসযময়।’ 
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    ফমিকান্দর আমার হদমক তাহকময় আমি। আর আহম ভাবহি আজমকর তাহরখটা 
ফযন কত? োমতমা খালার সমে ফদখা িবার পর সাতহদন হক ফকমট ফ মি? আজমক 
হক ষষ্ঠ হদবস, না সপ্তম হদবস?  
    ঘমর তাহরখ ভুমল ফ মল ফদয়ামল কযামলন্ডার ফদখা যায় – পমথ কযামলণ্ডার িুমল না। 
ন রকতথারা ধমর ফনন যারা পমথ নামম তারা তাহরখ ফজমনই নামম। এ জমনযই শিমরর 
ফমামড় ফমামড় কযামলন্ডার িুমল না।  
    ইদানীাং ঢাকা শির অমনক উন্নত িময়মি – একটু পরপর ফদাকান সাহজময় ফচাংড়া 
ফিমলপুমল বমস আমি –আইএসহি ফটহলমোন, ফদশ-হবমদমশ ফোন, েযাে। এমদর 
বযবসাও রমরমা। বাাংলামদমশর মানুষ হবমদমশ ফটহলমোন করমত ভালবামস।  
    ধাই ধাই কমর ফয ফদশ এগুমচ্ছ ফস ফদমশর পমথ পমথ কযামলন্ডার থাকা দরকার। 
কাউমক হক হজমজ্ঞস করব আজ তাহরখ কত? ক'টা বামজ হজমজ্ঞস করা সিজ। আজ 
কত তাহরখ—হজমজ্ঞস করা খুব সিজ না। পহরহচত প্রমশ্নর জবাব আমরা আগ্রি কমর 
ফদই। অপহরহচত প্রমশ্নর জবাব হদমত থমমক যাই। ভুরু কুচমক ভাহব ফলাকটা এই প্রশ্ন 
করল ফকন? ফস তাহরখ জানমত চায় ফকন? রিসযটা হক?  
    রাস্তার পামশ হচহেত মুমখ এক ভদ্রমলাক দাোঁহড়ময় আমিন। তাোঁর ফবাধিয় অহেমস 
যাবার তাড়া। ফববীমটহে ফদখা মাত্র িাত উচু করমিন এবাং এই ফববী এই ফববী কমর 
ফচোঁচামচ্ছন। আহম তার পামশ দাোঁড়ালাম এবাং অতযে হবনময়র সমে বললাম, ‘সযার আজ 
কত তাহরখ?’  
    যা ফভমবহিলাম তাই, ভদ্রমলাক জবাব হদমলন না। এমনভামব তাকামলন ফযন আহম 
ভয়াংকর ফকান মতলব হনময় তার কামি এমসহি। শুরুমত ভাল মানুমষর মত তাহরখ 
জানমত চাহচ্ছ, তারপরই হনচু  লায় হেসহেস কমর বলব, মাহনবযা  ফবর করুন। আপমস 
মাহনবযা  আমার িামত হদময় চমল যান। ফনা সাউন্ড েীজ। আহম ভদ্রমলাকমক আমরা 
ভড়মক হদলাম। মিা হবনীত ভহেমত বললাম, ‘এেহকউজ হম সযার। আপনার নাম হক 
ইয়াকুব?’  
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    ভদ্রমলাক ফকান হকিু না বমল দ্রুত িাোঁটমত শুরু করমলন। আজ মমন িয় হতহন 
ফববীমটহে ফনমবন না। ফিোঁমটই অহেমস যামবন। ভদ্রমলাক িাোঁটমত িাোঁটমত একবার ফপিমন 
হেরমলন। ওহম্ন আহম িাসলাম। ফিমস তাোঁর ফপিমন ফপিমন িাোঁটা শুরু করলাম। ভদ্রমলাক 
তাোঁর িাোঁটার  হত বাহড়ময় হদমলন। আহমও বাহড়ময় হদলাম। হতহন এখন প্রায় ফদৌড়ামচ্ছন। 
ভদ্রমলাকমক তাড়াতাহড় অহেমস ফপৌমি ফদবার বযাপামর সামানয সািাযয করহি। 
পমরাপকার বলা ফযমত পামর।  
    আচ্ছা ন রীর মানুষ হক বদমল যামচ্ছ? তারা এত সমন্দিপ্রবণ িময় উিমি ফকন? 
সবাই সবাইমক সমন্দি করমি। আপনার নাম হক ইয়াকুব? এই হনমদথাষ আতাংমক অহস্থর 
িওয়ার মামন হক? আপনার নাম হক ফ ালাম আযম? এই প্রমশ্ন শহিত িওয়া যায়। 
এমন প্রশ্ন ফতা করহি না। 
    সামমনর ভদ্রমলামকর ভা য ভাল। হতহন খাহল ফববীটযাহে ফপময় প্রায় লাহেময় 
টযাহেমত উমি ফ মিন। ফববীমটহের ফপিমনর জানালা হদময় ফকৌতুিলী িময় আমামক 
ফদখমিন। তার ফচাখ ফথমক ভয় এখমনা কামটহন। আহম টা-টা, বাইবাই ভহেমত িাত 
নড়লাম। হতহন চট কমর মুখ ঘুহরময় হনমলন। অহেমস হেমর এই ভদ্রমলাক আজ 
ফরামিষথক সব  ল্প শুরু করমবন। তার সিকমথীরা ফচাখ বড় র  ল্প শুনমব — " 
    ‘ভেংকর এক বদমায়শর পািাে পয়ড়টিলাম। অমল্পর জমনয জীবনটা রো ফপময়মি। 
ফববীমটহের জমনয অমপো করহি— িিাৎ ফদহখ িলুদ পাঞ্জাবী পরা এক ফলাক এহ ময় 
আসমি। তার একটা িাত পাঞ্জাবীর পমকমট। ফস যখন আমার পামশ এমস দাোঁড়াল, 
তখন বুিলাম তার িামত হপস্তল। মদ ফখময় এমসমি। মুখ হদময় ভক ভক কমর মমদর 
 ে আসমি। আমামক বলল, “তুহম ইয়াকুব?”  
    আহম বললাম, ‘হজ্ব না।’  
    ফস বলল, ‘হমথযা কথা বলহিস ফকন? ফতার নাম ইয়াকুব।' আহম িতভম্ব। হক বলব 
বা হক করব হকিুই বুিমত পারহি না।  
    ফস বলল, ‘ফকান কথা না, আমার সমে  াহড়মত ওি। কুইক। ফনা সাউন্ড।’  



suvom 

 
 

906 

    আহম তাহকময় ফদহখ রাস্তার পামশ একটা মাইমক্রাবাস দাোঁহড়ময় আমি। মাইমক্রাবামস 
িয় জন বমস আমি। তামদর  াময়ও িলুদ পাঞ্জাবী। সবাই তাহকময় আমি আমার হদমক। 
আমার িাত-পা জমম ফ ল। আহম ফকানমমত বললাম, আপহন ভুল করমিন ....।’  
    ফোতারা িতভম্ব িময়  ল্প শুনমব। তারা যতই িতভম্ব িমব,  মল্পর িালপালা ততই 
িড়ামব এবাং একটা সময় আসমব যখন এই ভদ্রমলাক হনমজই হনমজর  ল্প হবশ্বাস করমত 
শুরু করমবন। হতহন যহদ ফলখক িন তািমল তার আত্মজীবনীমত এই  ল্প স্থান পামব।  
    োমতমা বালার সমে কথা বলা দরকার। তাোঁমক জানামনা দরকার ফয প্রমজক্ট 
ইয়াকুমবর কাজকমথ পূণথ উদযাম চলমি। অনুসোন সকল সম্প্রদাময়র মমধযই চলমি। 
হভেুক সম্প্রদাময়র প্রহতহনহধ ফমিকান্দর হময়ামক হদময় অনুসোমনর কাযথক্রম শুরু 
িময়মি। সােলয িারপ্রামে। ফটহলমোন ফকামথমক করব বুিমত পারহি না। সমে কািথ 
ফনই ফয কািথ ফোমন কথা বলব। ফটহলমোমনর ফদাকান খুমল যারা বমস আমি তামদর 
কামি ফ মল লাভ িমব না। তামদর িমচ্ছ ‘ফেল কহড় মাখ ফতল' বযাপার। মালীবাম  
আমার একটা ফটহলমোমনর বাহকর ফদাকান আমি। ফসখামন আমার নামম খাতা আমি। 
খাতায় নাম হলমখ ফটহলমোন করমত িয়। কল ফশষ িবার পর ফদাকামনর মাহলক জ লু 
ভাই হবরস  লায় বমলন— ‘টাকা ফতা অমনক জমম ফ ল হিমু সামিব। হকিু অেত 
হক্লয়ার কমরন। আজ না পারমলও এই সপ্তামির মমধয হকিু হদমত পামরন হকনা ফদমখন। 
চা খামবন?’  
    আমার ফটহলমোমনর এই বাহকর ফদাকামনর সবমচ বড় সুহবধা িমচ্ছ ফটহলমোন ফশষ 
িবার পর চা পাওয়া যায়। এক কাপ না, যত কাপ ইচ্ছা। দুপুমর ফ মল জ লু ভাই 
ফজার কমর ভাত খাইময় ফদন। রামত হবপমদ পড়মল ঘুমুবার বযবস্থাও আমি। জ লু ভাই 
রামত ফদাকামন থামকন। ফশারুমমর ফপিমন বড় ঘর আমি। ফসই ঘমরর সবটা জুমড় খাট 
পাতা। রামত উপহস্থত িমল হতহন মিা হবরক্ত িময় বমলন—‘হক বযাপার রামত থাকমবন? 
বাহলশ ফনই, ফকালবাহলশ মাথার হনমচ হদময় ঘুমুমত িমব। আর শুনুন, নাক িাকামবন 
না। আহম সব সিয করমত পাহর, নাক িাকা সিয করমত পাহর না।’  
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    জ লু ভাইময়র ফদাকান ফথমক োমতমা খালামক ফটহলমোন করলাম। ভারী  ম্ভীর 
পুরুষ কণ্ঠ ফশানা ফ ল— ফক কথা বলমিন? োমতমা খালার মযামনজার।  
    আহম বললাম, ‘বুলবুল নাহক? ভাল?’  
    ‘ফক, হিমু সামিব?’  
    ‘টি।’ 
‘দয়া কমর আমামক কখমনা বুলবুল িাকমবন না। বুলবুল আমার িাকনাম। আমার ভাল 
নাম রহকবুল। আহম িাকনামম পহরহচত িমত চাই না। আহম পহরহচত িমত চাই ভাল 
নামম।’  
    ‘মিাকহব ফশেপীয়ার নাম প্রসমে একটা কথা বমলহিমলন – ফ ালাপমক তুহম ফয 
নামমই িাক ফস  ে িড়ামব।’     ‘দয়া কমর আমার সমে ফশেপীয়ার কপচামবন না। 
এবাং আমামক কখমনা বুলবুল িাকমবন না।’  
    ‘আমার যহদ ফকানহদন খালার মত ফকাহট ফকাহট টাকা িয় তািমল হক আপনামক 
বুলবুল িাকমত পারব?’       
    ‘আপহন হক মযািামমর সমে কথা বলমবন?’  
    ‘টি।’  
    ‘ধরুন হদহচ্ছ। মযািামমর শরীরটা ফবহশ ভাল না। িাক্তার তামক ফমাটামুহট ফরমষ্ট 
থাকমত বমলমিন। কামজই ফটহলমোমন আপহন ফবহশেণ কথা বলমবন না।’  
    ‘টি আচ্ছা। ব্রাদার শুনুন, আজ কত তাহরখ বলমত পারমবন?’ 
    ‘তাহরখ হদময় আপহন হক করমবন? তাহরখ ফতা আপনার ফকান কামজ আসার কথা 
না।’  
    ‘আমার জনয না। একজন হভহখরী আমার কামি তাহরখ জানমত চাহচ্ছল। হভহখরীর 
নাম ফমিকান্দর হময়া।’ 
    আজ ১৭ তাহরখ। উহনশমশা অষ্টআহশ সাল। আপহন ধমর থাকুন। আহম মযািামমক 
হদহচ্ছ।’ 
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    খালা এমস ফটহলমোন ধরমলন। হচোঁহচোঁ  লায় বলমলন, ‘ফক হিমু? আহম মারা 
যাহচ্ছমর।’ 
    ‘হক িময়মি?’ 
    ‘ঘুম িমচ্ছ না। সারারাত ফজম  থাহক।’ 
    ‘ফস হক।’ 
    ‘সূযথ উিার পর ঘুম আমস। তখন দরজা-জানালা বে কমর ঘুমাই। তাও খুব অল্প 
েণ— মযাহেমাম দুই ফথমক আড়াই ঘন্টা।’ 
    ‘দুই আড়াই ঘন্টাই যমথষ্ট। ফনমপাহলয়ান হতন ঘন্টার ফবহশ ঘুমামতন না।’ 
    ‘ াধার মত কথা বহলস না, আহম হক ফনমপাহলয়ান?’ 
    ‘অবশযই ফনমপাহলয়ান – ফমময় মানুষ িময় এত বড় বযবসা ফদখি। তুহম কম হক? 
ফনমপাহলয়ানমক এই বযবসা ফদখমত ফদয়া িমল ফস এক সপ্তামির মমধয লাল বাহত জ্বহলময় 
সব ফিমড় দূমর আসামমর হদমক চমল ফযত।’ 
    ‘ফতার কথাবাতথার ধরন আর পাোল না। ইয়াকুমবর ফখাোঁজ ফবর কমরহিস?’ 
    ‘কাজ চলমি। হশ হ রই জানমত পারমব।’  
    ‘জলাকিায়ক জবর করয়র্ পারয়ল জর্ায়ক আটম কযাশ কুটড় হাজার িাকা ফদব।’ 
    ‘টাকাটা আলাদা কমর রাখ খালা – আহম দু একহদমনর মমধয আসামী িাহজর করহি।’ 
    ‘আমর  াধা, ফতামক হক বমলহি আসামী িাহজর করমত িমব না। শুধু ফপট ফথমক 
কথা ফবর করহব।’ 
    ‘ফনা প্রবমলম।’ 
    ‘তািমল ফটহলমোন ফরমখ ফদই। কথা বলমত পারহি না। মাথা হিমড় পমড় যামচ্ছ। 
অসম্ভব যন্ত্রণা।’ 
    ‘জামান ফকমন আমি খালা।’ 
    ‘জামান ফকমন আমি মামন? জামানটা ফক?’ 
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    ‘ঐ ফয তামান্নার ফিাট ভাই –হরকশা ফথমক পমড় পাময় বযথা ফপল। আহম হিক কমর 
ফরমখহি কুহড় িাজার টাকা ফপমল ফিমলটামক একটা ফলম া ফসট উপিার ফদব। জামামনর 
ফবান ভাল আমি ফতা?’ 
    ‘তামান্নার কথা বলহিস?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘আশ্চযথ, এখমনা ফতার মাথায় তামান্না আমি? আহম ফতা ফভমবহি সব ভুমল বমস 
আহিস। ফতার যা ফনচার। ফতামক ফতা আহম আজ ফথমক হচহন না। যাই ফিাক, তুই 
তামান্নার বযাপামর ভাহবস না। আহম সব বযবস্থা করব। আহম তামান্নামক হকিু হিন্টস 
হদময়হি। সরাসহর ফতার কথা বহলহন– ঘুহরময় বমলহি। ও ফদহখ খুবই লজ্জা পামচ্ছ।’ 
    ‘অহতহরক্ত লজ্জার জমনয আবার হপহিময় পড়মব না ফতা?’ 
    ‘হপহিময় যামব ফকাথায় – আহম এমন চাল চহলব।’ 
    ‘খালা থযাাংকস।’ 
    ‘ফতার পহরবতথন ফদমখ আহম খুবই অবাক িহচ্ছ। ফশান হিমু, ফতার জীবনটা আহম 
বদমল ফদব। আমার োমমথ ফতামক চাকহর ফদব।’ 
    ‘সুযট-টাই পরমত িমব?’ 
    ‘পরমত িমল পরহব। সুযট-টাই হক খারাপ? ফতার িলুদ পাঞ্জাবীর ফচময় ভাল।’ 
    ‘ফতামার মাথার যন্ত্রণা এখন একটু কম না?’ 
    ‘িযাোঁ কম। সকামল ফতা মাথা তুলমত পারহিলাম না এমন অবস্থা। তুই ইয়াকুমবর 
ফখাোঁজ ফপমলই আমামক জানাহব। আহম ঘুহমময় থাকমল ঘুম ফথমক ফিমক তুলহব।’ 
    ‘আচ্ছা, খালা একটা কথা –ইয়াকুব ফলাকটা ফদখমত ফকমন তা হক জান? ফমাটা না 
ফরা া, লম্বা না ফবোঁমট?’ 
    ‘হকিুই জাহন না।’ 
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    ‘না জানমলও অসুহবধা ফনই। দু'একহদমনর মমধযই জানা যামব ফলাকটা ফকমন। 
আজও জানা ফযমত পামর। কুহড় িাজার টাকা কযাশ হদময়া খালা। ক্রশি ফচক হদমল 
হবরাট সমসযা িমব। আমার বযাাংমক একাউন্ট ফনই।’ 
    একটা ফটহলমোন করমল খামল পড়ার সম্ভাবনা। আহম আবার সাোঁতার জাহন না। 
কামজই বাধয িময় হিতীয় ফটহলমোন করলাম। তামান্নার বযাপারটা রূপামক জানামনা 
দরকার। আজকাল রূপামক ফটহলমোমন ধরা সমসযা িময়মি। প্রথম একজন কামজর 
ফলাক ফটহলমোন ধমর। তার কামি নাম হিকানা হদমত িয়। অমনকেণ ফটহলমোমনর 
হরহসভার কামন হনময় বমস থাকার পর হিতীয় একজন ফটহলমোন ধমর। তার কামি 
হিতীয় দো নাম হিকানা হদমত িয়। ফস বাময়ািাটা পুমরাটা ফশানার পর বমল ধমরন 
ফদহখ আপা বাসায় আমি হকনা। খুব সম্ভব নই। 
    আমজা তাই িল। োষ্ট রাউন্ড ফশষ কমর আহম ফসমকন্ড রাউমন্ড উিলাম। পুরুষ 
কণ্ঠ বলল, ‘কার সমে কথা বলমবন রূপা আপার সমে?’ 
    আহম হবনীত ভহেমত বললাম, ‘টি।’ 
    ‘আপনার নাম?’ 
    ‘আমার নাম ফমিকান্দর?  
    ‘হক বলমলন? হক কান্দর?’ 
    ‘ফমিকান্দর।’ 
    ‘আপনার পহরচয়?’ 
    ‘আহম ধমথমন্ত্রী মাওলানা এজাজুল কবীর সামিমবর হপএ। ধমথমন্ত্রী আপার সমে কথা 
বলমবন। হবমশষ প্রময়াজন।’ 
    ‘লাইমন থাকুন হদহচ্ছ।’ 
    ‘একটু তাড়াতাহড় করমত িমব। ফজািমরর নামামজর টাইম িময় ফ মি মন্ত্রী সামিব 
নামামজ দাোঁড়ামবন।’ 
    ‘হজ্ব হদহচ্ছ।’ 
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    ‘একটা ফসমকন্ড। আপনার নাম ফতা ইয়াকুব তাই না?’ 
    ভদ্রমলাক িতভম্ব  লায় বলমলন, ‘টি। আপহন হক কমর জামনন।’ 
    আহম িাই ফতালার মত শব্দ করমত করমত বললাম, ‘আমামদর সব ফখাোঁজখবর 
রাখমত িয়। জুমার নামাজ পড়া ফিমড় হদময়মিন বযাপার হক?’ 
    ফটহলমোমনর ওপাশ ফথমক হবড় হবড় জাতীয় শব্দ িমচ্ছ। ইয়াকুব সামিমবর হবময় 
আকাশ েশথ কমরমি। 
    ‘সযার একটু ধমরন আপামক হদহচ্ছ।’ 
    ‘চার কলমা জামনন?’ 
    ‘প্রথমটা শুধু জাহন।’ 
    ‘চারটা কলমাই হশমখ রাখমবন। পমর আবার ধরব।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    রূপা ফটহলমোন ধমরই বলল, ‘ফক হিমু?’ 
    আহম বললাম, ‘হযাাঁ।’ 
    ‘সবার সমে তামাশা কর ফকন? ইয়াকুবমক উোপাো কথা বলি ফকন?’ 
    ‘উোপাো কথা ফতা হকিু বলহি না। চার কলমা মুখস্ত করমত বমলহি।’ 
    ‘ওর নামই বা জানমল হকভামব?’ 
    ‘আন্দামজ হটল িুমড়হি। হঢল ফলম  ফ মি। আজকাল ফয ফকান ফলামকর সমে কথা 
িমল প্রথমমই জানমত চাই—তার নাম হক ইয়াকুব? ফকন জানমত চাই বলব?’ 
    ‘হনশ্চয়ই উদ্ভট ফকান কারণ আমি। আহম এখন আর উদ্ভট হকিু শুনমত আগ্রিী না। 
ফতামার উদ্ভট আচার-আচরণ এক সময় ভাল লা মতা। একটা বয়স থামক যখন হবভ্রাে 
িমত ভাল লাম । ফসই বয়স আহম পার িময় এমসহি। হিমু ফশান, আমার বয়স ফতামার 
মত একটা জায় ায় হস্থর িময় ফনই। আমার বয়স বাড়মি।’ 
    ‘আমামরা বয়স বাড়মি। আহম এখন আর আম র হিমু না। পহরবহতথত হিমু।’ 
    ‘তাই বুহি?’ 
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    ‘িযা তাই। এখন আমার মমধয পাহখমদর স্বভাব ফদখা যামচ্ছ। সেযা িমল পাহখমদর 
মত ঘমর হেমর আহস।  ত দু’টা পূহণথমায় আহম ঘর ফথমক ফবর িইহন।’ 
    ‘আচ্ছা।’ 
    ‘শুধু তাই না, আহম হিক কমরহি হবময় করব। হবময়র কথাবাতথা অমনকদূর 
এহ ময়মি। ফমময়টার নাম তামান্না। নাম সুন্দর না?’ 
    ‘হযাাঁ, নাম সুন্দর।’ 
    ‘ফচিারা িহব ফতমন না। ফবশ খাহনকটা িাউন। তা আমার মত ফিমলমক িাউন 
ফমময়রাই ফতা হবময় করমব। আর ফমময়রা ফকন করমব?’ 
    ‘তাও হিক।’ 
    ‘ভাবহি তামান্নামক হনময় একহদন ফতামার বাসায় যাব।’ 
    ‘েীজ দয়া কমর এই কাজহট করমব না। ফতামার ফকান কমথকামন্ডর সমে আহম 
হনমজমক জড়ামত চাহচ্ছ না। এবাং আহম খুব খুশী িব যহদ তুহম ঐ ফমময়হটমক আর 
হবভ্রাে না কর।’ 
    ‘তুহম ভুল করি রূপা। আহম তামান্নামক ফমামটই হবভ্রাে করহি না। বরাং ফসই 
আমামক হবভ্রাে করমি।’ 
    ‘হিমু আহম এখন রাহখ। আমার কথা বলমত ইচ্ছা করমি না। আমার শরীর ভাল 
না, জ্বর।  াময় র যামশর মত িময়মি।’ 
    ‘ফদখমত আসব?’ 
    ‘না। রাহখ ফকমন?’ 
    রূপা খুব সিজভামবই ফটহলমোন নাহমময় রাখল। 
    আহম ফটহলমোন ফরমখ জ লু ভাইময়র হদমক তাহকময় মধুর ভহেমত িাসলাম। জ লু 
ভাই বলমলন, ‘হিমু সামিব হকিু ফপমমন্ট করমবন না। আপনার ফতা ফমলা জমম ফ ল। 
একটা একটা কমর বাহল জমম মরুভূহম িময় যায়।’ 
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    আহম আনহন্দত  লায় বললাম, ‘মরুভূহম বমলই মরুদযামনর ফখাোঁজ থামক। এক 
সপ্তামির মমধয সব হক্লয়ার কমর ফদব। কুহড় িাজার টাকা পাহচ্ছ।’ 
    ‘চা খামবন?’ 
    ‘চা ফতা খাবই। ভাল কথা, আপনার কমথচারীমদর মমধয ইয়াকুব নামম ফকউ আমি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘তামদর আত্মীয়-স্বজনমদর মমধয ইয়াকুব নামম ফকউ আমি?’ 
    ‘জাহন না, ফখাোঁজ হনময় ফদখব।’ 
    ‘ভাল কার ফখাোঁজ ফনমবন। আপনার মুখ এমন শুকমনা ফকন? শরীর ভাল।’ 
    ‘হজ্ব। শরীর ভাল।’ 
    ‘মন খারাপ?’ 
    ‘হু। মন খারাপ। খুবই খারাপ।’ 
    ‘বযবসা িমচ্ছ না?’ 
    ‘না।’ 
    জ লু ভাই দীঘথহনিঃশ্বাস ফেলমলন। ক্লাে  লায় বলমলন, ‘বাবা হকিু কযাশ ফরমখ 
হ ময়হিল বমল ফভমে খাহচ্ছ। কযাশ ফশষ িমল হক িমব জাহন না। আপনার মত িলুদ 
পাঞ্জাবী পমর পমথ পমথ ঘুরমত িমব। ভা য, বুিমলন হিমু ভাই, সবই ভা য।’ 
    জ লু ভাই হবমষথমুমখ চাময় চুমুক হদমচ্ছন। জ লু ভাইময়র ফদাকামনর নাম সুরমা 
ফষ্টশনারী। রাস্তার ফমামড় ফবশ বড় ফদাকান। হজহনসপত্র ভালই আমি। ফদাকানটা 
ফদখমতও সুন্দর। দুজন কমথচারী আমি। সুদশথন, কথাবাতথায় ভদ্র। অথচ এই ফদাকামন 
ফকান কাষ্টমার আমস না। আসমলই আমস না। জ লু ভাই এর আম  কলাবা ামন একটা 
ফদাকান হদময়হিমলন –সা র ফস্টার। ফসখামনও একই অবস্থা। আশপামশ সব ফদাকামন 
ভাল হবহক্র– সা র ফষ্টামর মাহিও উমড় না ফয কমথচারীরা মাহি মারমব। জ লু ভাই 
ফদাকামনর জায় া বদলামলন, নাম বদলামলন। আম  ফয কমথচারী হিল তামকও 
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বদলামলন। ফকান লাভ িল না। এখামনও এই অবস্থা। সব ফদাকামন রমরমা বযবসা—
তারটা োোঁকা। 
    ‘হিমু সামিব?’ 
    ‘টি।’ 
    ‘ভা যটা ফকমন হজহনস ফদখমলন? আহম সারাহদন চুপচাপ বমস থাহক, চা খাই আর 
মমন মমন ভা য হক ফসটা ভাহব। ফকন আমার ফদাকামন ফলাক আসমব না? আহম হজহনমসর 
দাম ফবহশ রাহখ না, কাষ্টমামরর সমে তাল বযবিার কহর। তারপমরও এই অবস্থা ফকন? 
বড় ধরমনর পীর-েহকর ফপমল ফিমক হজমজ্ঞস করতাম। আপনার সোমন ফকান পীর-
েহকর থাকমল হনময় আসমবন। উনামদর ফদায়ামত যহদ হকিু িয়। খরচপাহত যা লাম  
আহম হদব। কথাটা মমন রাখমবন হিমু সামিব।’ 
    ‘হজ্ব মমন রাখব।’ 
    ‘চা হক আমরক কাপ খামবন?’ 
    ‘হজ্ব না। আজ উহি, কাজ আমি।’ 
    ‘বমসন  ল্প কহর। চুপচাপ বমস থাহক – কথা বলার মানুষ নাই।’ 
    ‘আমরক হদন এমস  ল্প করব। আমার প্রচুর কাজ –একটা ফলামকর সোন করহি। 
নাম ইয়াকুব।’ 
    ‘শুধু নাম হদময় ফলাক খুোঁমজ ফবর কমর ফেলমবন? এক ফকাহট ফলাক থামক ঢাকা 
শিমর।’ 
    আহম উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বললাম, ‘ফচষ্টা কমর ফদহখ।’ 
    ‘দুপুমর চমল আসুন। আজ হখচুহড় রাোঁধমত বমলহি। আমার কামজর ফিমলটা ভাত-
মাি রাোঁধমত পামর না, হখচুহড় ফপালাও এইসব ভাল রাোঁমধ।’ 
    ‘ফদহখ সময় ফপমল চমল আসব।’ 
    আহম আবামরা পমথ নামলাম। পাময়র ভাো নখ কষ্ট হদমচ্ছ। মানুমষর দুটা অাংশ 
শরীর এবাং মন। মন অমনক কষ্ট সিয করমত পামর। শরীর ফকন পামর না? শরীমরর 
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বয়স বামড়। মমনর বামড় না। জড়া শরীরমক গ্রাস করমত পামর। মনমক পামর না। 
শরীমরর মৃতুয আমি মমনর হক অবস্থা ফয মন জড়ামক জয় করমত পামর ফস হনশ্চয়ই 
মৃতুযমকও জয় করমত পামর। এই জাতীয় দাশথহনক হচো করমত করমত এগুহচ্ছ। 
    রাস্তায় প্রচুর মানুষ। তামদর বযস্ততাও ফদখার মত। রাস্তার পামশ চাময়র ফদাকামন 
বমস ফয চা খামচ্ছ ফসও বযস্ত। হস্থর িময় চা খামচ্ছ না, সারােণ এহদকওহদক তাকামচ্ছ। 
এমদর মমধযই লুহকময় আমি রিসযময় ইয়াকুব। 
    ঢাকা শিমরর মানুষমদর হিকিাক পহরসাংখযান থাকমল ফদখা ফযত এই শিমর ফমাট 
কতজন ইয়াকুব আমি। হতন ফথমক পাোঁচ িাজার থাকার কথা। এমদর মমধয ফকউ ফকউ 
হনশ্চয়ই অসম্ভব হবত্তবান। ফকউ িতদহরদ্র। দু’একজন পাওয়া যামব সাধু সে—মিাপুরুষ 
পযথাময়র, কময়কজন হনশ্চয়ই ভয়াংকর অপরাধী— খুনটুন কমর ফেমলমি। হকিু থাকমব 
ফরহপষ্ট। ন’দশ বিমরর বাহলকা ফরপ কমর লুহকময় আমি।  
    ঢাকা শিমরর সব ক’টা ইয়াকুবমক একত্র কমর একটা গ্রুপ িহব তুলমত পারমল 
ভাল িত। এমদর হনময়  মবষণাধমথ একটা বইও ফলখা ফযত –  
A comprehensive study in the lives of  
Yakub's of  
Dhaka city.  
    বাাংলায়—“ঢাকা শিমরর ইয়াকুবমদর জীবন চচথা।” না বাাংলা নামটা ভাল লা মি 
না।  মবষণাধমথী বইময়র নাম ইাংমরজীমতই ভাল খুমল।  
     রম লা মি। শীতকামলর ফরাদ খুব কড়া িয়। ফরাদটা জামা-কাপড় ফভদ কমর 
চামড়ার ফভতর ঢুমক পমড়। ফরাদ ফথমক িায়ামত ফ মলই লাম  িাণ্ডা শীতকাল িল এমন 
এক কাল ফয কামল ফরামদও থাকা যায় না, িায়ামতও থাকা যায়না।  
    আহম হভেুক ফমিকান্দর হময়ার সোমন ফবর িলাম। আজ সমতমরা তাহরখ এই 
খবরটা তামক জানামনা দরকার। ফবচারা তাহরখ জানমত চাহচ্ছল। ফয পাথর আমামক 
বযথা হদময়মি তামকও ফদমখ আসমত ইচ্ছা করমি। জ ৎ অহত রিসযময়। ফক জামন 
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একহদন িয়ত চবজ্ঞাহনকরা ফবর কমর ফেলমবন জড় পদামথথরও মন আমি। তামদর 
জীবমনও আমি আনন্দমবদনার কথা। আমার বাবা তার জমবদা খাতায় হলমখ ফ মিন  
    “মিাপ্রাণ নানান ভহেমত হনমজমক প্রকাশ কমরমিন। হতহন মানুষ হিমসমব হনমজমক 
প্রকাশ কমরমিন, পশু কীটপতে হিমসমবও হনমজমক প্রকাশ কমরমিন।  ািপালাও 
মিাপ্রামণরই অাংশ। নদী, সা র, বহল ধূহলকণামতও হতহন হনমজমক প্রকাহশত কমরমিন। 
হবশ্বব্রহ্মামণ্ডর সকলই মিাপ্রামণর নানান রূপাের।” 
    আমার হপতার কথা সহতয িমল পাথমররও প্রাণ থাকমব। ফযমিতু ফস পাথর তার 
প্রাণ িমব ফকামল। ফস মানুষমক বযথা হদমচ্ছ হিকই হকন্তু হনমজ ফসই কারমণ অমনক 
ফবহশ কষ্ট পামচ্ছ। 
 
 
 
 
 

৩  
    ‘ফক হিমু না?’  
    আহম থমমক দাোঁড়ালাম। পাময়র পাতা  রমম হচড়হচড় করমি। এক জায় ায় দাোঁহড়ময় 
থাকা ভয়াবি বযাপার। শীতকাল এখমনা ফশষ িয়হন। অথচ হদমনর ফবলায় চচত্র মামসর 
 রম পড়মি। আলহনমনার এমেক্ট িমব। রাস্তার হপচ এখমনা  লা শুরু কমরহন। তমব 
মমন িমচ্ছ করমব। ভরদুপুর িমলও কথা হিল। ফবলা চারটার মত বামজ। হবমকল শুরু 
িময়মি। এখমনা এত  রম।  
    ‘কথা বলহিস না ফকন? তুই হিমু না?’  
    আহম বলমত যাহচ্ছলাম— ‘হজ্ব না। রাং নাম্বার।’  
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    বলা িল না। এমন ফতা িমত পামর ফয প্রশ্ন করমি—তামকই আহম খুোঁজহি। তার 
নামই ইয়াকুব। বাবার নাম ফসালায়মান। আমার অনুসোমনর আেহরকতায় মুগ্ধ িময় 
 ড় অলমাইহট তামকই আমার কামি পাহিময় হদময়মিন। আহম প্রশ্নকতথার হদমক 
তাকালাম। প্রশ্নকতথা হমহিয়াম সাইজ পবথমতর কািাকাহি। টকটমক লাল শাটথ  াময় হদময় 
আমিন। তাোঁর হবশাল ভুরী শাটথ হিমড় ফয ফকান মুিূমতথ ফবর িময় আসমব বমল মমন 
িমচ্ছ। মাথা পহরষ্কার কমর কমামনা। ফনাংহট পহরময় ফিমড় হদমল জাপানী সুমমা কুহস্ত ীর 
িময় যামব। জাপানীমদর সমে ফচিারার খাহনকটা হমলও আমি। নাক চযাপ্টা। ফচাখ ফিাট 
ফিাট। এর নাম ইয়াকুব িবার ফকান কারণ ফনই।  
    প্রশ্নকতথা আিত  লায় বলল, ‘মাই হিয়ার ওল্ড ফেণ্ড, তুই হক এখমনা আমামক 
হচনমত পারহিস না?’  
    আহম বললাম, ‘না এখমনা হচনমত পাহরহন। তামত ফকান অসুহবধা ফনই। তুই আহিস 
ফকমন ফদাস্ত? শরীরটা ফতা মাশাল্লাি ভাল বাহনময়হিস।’  
    প্রশ্নকতথা হবষণ্ণ  লায় বলল, ‘ফকউ আমামক হচনমত পামর না। তামদর ফদাষ হদময় 
হক িমব। আহম হনমজই হনমজমক হচহন না। ফতার সমে হকমশার ফমািন পািশালায় 
পড়তাম। আহম আহরে। আহরেুল আলম ফজায়াদথার। এখমনা হচনমত পাহরসহন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফচনা ফচনা হক লা মি? না তাও লা মি না?’ 
    ‘তাও লা মি না। অবশয শুরুমত ফভমবহিলাম—তুই ইয়াকুব।’ 
    ‘ইয়াকুব ফক?’ 
    ‘ইয়াকুব িল ফসালায়মামনর ফিমল।’ 
   ‘ফসালায়মানটা ফক?’ 
    ‘বাদ ফদ, হচনমত পারহব না। ফকমন আহিস বল?’ 
    ‘জদাস্ত সটর্য কয়র বল রু্ই এেয়না আমায়ক টচনয়র্ পারটিস না?’ 
    ‘না।’ 
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    ‘হচনমত না পারমল এমন আেহরকভামব কথা বলহিস ফকন?’ 
    ‘তুই আেহরকভামব কথা বলহিস ফদমখ আহমও বলহি।’ 
    আহরেুল আলম ফজায়াদথার  লা হনচু কমর বলল, ‘ক্লাস ফোমর পড়ার সময় একহদন 
ফবহিমত ‘ইময়’ কমরহিলাম। যার জমনয হটহেমনর সময় ক্লাস িুহট িময় ফ ল। অাংক 
সযার আমামক িাকমতন – ‘বযাোহচ।’ 
    আহম িতভম্ব িময় তাহকময় আহি, ‘বযাোহচর এই অবস্থা?’ 
    ইউহনভাহসথহটর পুরামনা বেুর সমে ফদখা িমল মুখ িাহস িাহস কমর হজমজ্ঞস করা 
িয়— ‘তারপর হক খবর ভাল আমিন? এখন হক করমিন?’ কমলমজর পুরামনা বেুর 
সমে বলা িয়— ‘আমর তুহম? ফকমন আি?’ আর সু্কল ফলমভমলর বেুর সমে ফদখা 
িমল— একজন আমরকজমনর উপর িাহপময় পমড় – তাই হনয়ম। 
    আহম বযাোহচর উপর িাোঁপ ফদব হক ফদব না ভাবহি। ফবচারা ফযভামব করুণ ফচামখ 
তাহকময় আমি মমন িমচ্ছ আমার িাোঁমপর অমপো করমি। িাোঁপ ফদয়াই মনস্থ করলাম। 
    দু’িামতও তামক হিক জহড়ময় ধরা ফ ল না। বযাোহচ ধরা  লায় বলল, ‘ফদাস্ত 
 রমমর মমধয জড়াজহড় কহরস না িাড়। শরীর ভহতথ চহবথ। জড়াজহড় করমল অস্বহস্ত 
লাম ।’ 
    আটম বললাম, ‘লাণ্ডক অস্বহস্ত। ফতামক িাড়ব না। তুই এমন মটু িময়হিস হক 
ভায়ব?’ 
    ‘ফখময় ফখময় মটু িময়হি ফদাস্ত। হদন-রাত খাই।’ 
    ‘বহলস হক?’ 
    ‘ফকন খাব না বল— আল্লািপাক মানুষমক খাওয়ার জমনযই ফতা সৃহষ্ট কমরমিন। 
পৃহথবীমত যা হকিু আমি সবই মানুমষর খাদযদ্রবয।  রু-মহিষ, িা লমভড়া, ফপাকা-
মাকড়,  াি- ািড়া সবই ফতা আমরা খাহচ্ছ। খাহচ্ছ না?’ 
    ‘হু খহচ্ছ।’  
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    ‘আমার এক চাচী হিমলন ফপমট সোন এমলই হতহন মাহট ফখমতন। মাহটর চুলার 
হতনটা মাথা ফভমে একহদন ফখময় ফেলমলন। ফসহদন রান্না িল না। রাোঁধমব ফকাথায়? 
চুলা ফনই। চাচীর শাশুহড় চাচীর উপর খুব রা  করল—ফবৌমা এতই যহদ মাহট ফখমত 
িয়— ফেমত চমল যাও। ফেমত হ ময় মাহট খাও। আহম ফচামখর আড়াল িমল তুহম ফদহখ 
বাহড়ঘর সব ফখময় ফেলমব। তামদর আবার মাহটর ঘরবাহড় ফতা, এই জমনয হচোটা 
ফবহশ।’  
    আহম ফিা ফিা কমর িাসহি। বড় িময় বযােহচ ফয এমন রহসক িমব তা ফবািা যায়হন। 
ফিাটমবলায় তার প্রহতভা ফবহিমত ‘ইময়’ কমর ফদবার বযাপামরই সীমাবে হিল।  
    বযাোহচ ফিাট্ট কমর হনিঃশ্বাস ফেমল বলল, ‘ফতার সমে ফদখা িময় ভাল লা মি ফর 
ফদাস্ত। তুই যখন জহড়ময় ধরহল তখন প্রায় ফকোঁমদই ফেমলহিলাম। ফদখা িমল জহড়ময় 
ধরার মত বেু মানুমষর এক দুটার ফবহশ থামক না। আয় ফকাথাও বমস চা-টা হকিু 
খাই। ভাল কথা, চাকহর-বাকহর হকিু করহিস?’  
    ‘পাটথ টাইম চাকহর।’  
    ‘পাটথ টাইম চাকহর ভাল ফর ফদাস্ত। ফটনশান কম। কাজটা হক? ফবতন কত? ফবতন 
কম িমল বহলস না। ফতামক লজ্জা ফদবার জমনয হজমজ্ঞস কহরহন। পুরামনা বেু ফসই 
দাহবমত হজমজ্ঞস করা।'  
    ‘অনুসোমনর কাজ। একটা ফলাকমক খুমজ ফবর করা। খুমজ ফবর করমত পারমল 
কুহড় িাজার টাকা পাব। খুোঁমজ না ফপমল লবিো।’  
    ‘ফদাস্ত হচো কহরস না। আহম ফতামক সািাযয করব। ওয়ািথ অব অনার। পুরামনা 
বেুর জমনয এইটুকু না করমল হক িয়। তািাড়া আমার কাজকমথও হকিু ফনই। আয় 
ফকাথাও বমস চা-টা হকিু খাই। ের ওল্ড টাইম ফসক। ফতার সমে টাকা-পয়সা হকিু 
আমি?’  
    ‘না। আমার পাঞ্জাবীর পমকট ফনই।’  
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    ‘এটা ভাল কমরহিস। পমকটই ফেমল হদময়হিস। টাকা আমার কামিও ফনই। বউ 
টাকা ফদয় না। টাকা হদমলই খাওয়া-দাওয়া করব এই জমনয ফদয় না। ফস ফযমন বুমনা 
ওল আহমও ফতমন বাঘা ফততুল। আহমও বযাোহচ —ঢাকা শিমর হতনটা জায় ায় বযবস্থা 
করা আমি। বাহকমত খাই, মাসকাবাহর টাকা ফদই। চল আমার সমে একটু িাোঁটমত িমব। 
পারহব না?’  
    ‘পরব।’ 
    ‘ফতামক ফদমখ এমন ভাল লা মি ফদাস্ত। আবার খারাপও লা মি। খাহল পাময় 
িাোঁটহিস ফদমখ মমন বযথা ফপময়হি। আই এযাম িাটথ। হভো কমর ফয েহকর ফসও েমঞ্জর 
সযামন্ডল পাময় ফদয়। আর তুই িাোঁটহিস খাহল পাময়? তুই ফকান হচো কহরস না—ফতামক 
আহম ভাল এক ফজাড়া সযামন্ডল হকমন ফদব। প্রহমস। টাকা থাকমল আজই হকমন হদতাম। 
জুতার ফদাকামন বাহক ফদয় না।’ 
    বযাোহচ আমামক হনময় মালীবাম র এক কাবাব িাউমস ঢুকল। হপয়া কাবাব এণ্ড 
হবরানী িাউস। সাইনমবামিথ ফরা া পটকা এক খাহসর িহব। খাহসর মুখটা িাহস িাহস। 
িাসযমুখী িা ল ফয ফপইন্টার এমকমি তামক ধনযবাদ হদমত িয়। মানুষ িাড়া অনয ফকান 
প্রাণী িাসমত পামর না বমল ফয ধারণা প্রচহলত তা ফয সপূণথ ভুল িাসযমুখী িা ল ফদমখ 
তা ফবািা যায়। 
    ‘ফদাস্ত হক খাহব? যা ফখমত ইমচ্ছ কমর খা। এটা বলমত ফ মল আমার হনমজরই 
ফদাকান। মাহলক আমার ভামগ্ন। আপন না, পাতামনা। আপন ভামগ্নর ফচময় পাতামন 
ভামগ্লর ফজার ফবহশ তামতা জাহনসই। জাহনস না? হবরানী খাহব?’ 
    ‘হবকাল ফবলা হবরানী খাব?’ 
    ‘বাহস হবরানী। এর ফটষ্ট আলাদা।  রম কমর হদমব, নাশতার মত খা। হবরানী যত 
বাহস িয় তত স্বাদ িয়— হঘ ফভতমর ঢুমক। মাাংস নরম িয়। মাাংমসর প্রমতযকটা আশ 
আলাদা আলাদা িময় যায়। আমার কথা শুমন আজ ফখময় ফদখ। একবার ফখমল আর 
টাটকা ফপালাও ফখমত পারহব না। শুধু বাহস ফপালাও খাহব।’ 
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    খাওয়ার মত সূ্থল বযাপারও ফয এত দৃহষ্টনন্দন িমত পামর ভাহবহন। আহরে খামচ্ছ, 
আহম মুগ্ধ িময় ফদখহি। মমন িমচ্ছ ফপালাওময়র প্রহতহট দানার স্বাদ ফস আলাদা কমর 
পামচ্ছ। িাহিি চুষমি। আনমন্দ তার ফচাখ বে িময় আসমি। খাওয়ার মািখামন একটা 
আস্ত ফপোঁয়াজ হনময় কচকচ কমর হচহবময় ফেলল।  া়ি স্বমর বলল, ফপোঁয়ামজর রস িজমমর 
সিায়ক । ভরমপট হবরানী খাবার পর দুটা হমহিয়াম সাইজ ফপয়াজ হচহবময় ফখময় ফেলহব 
ফদখহব আধ ঘন্টার মমধয আবার হেমধ ফপময়মি। আমার অবহশয িজমমর সমসযা ফনই।’ 
    হবরানী পবথ (হতন ফেট। আর হিল না। ফশষ িবার পর এক বাহট সুযমপর মত তরল 
পদাথথ এল। সুযমপর উপর গুলমহরমচর গুড়া ভাসমি। কুহচকুহচ কমর কাটা কাোঁচা মহরচ 
ভাসমি। আহরে বাহটর হদমক মুগ্ধ িময় তাহকময় আমি। সুযমপর বাহটর হদমক এমন মুগ্ধ 
ফপ্রমপূণথ দৃহষ্টমত এর আম  হক ফকউ তাহকময়মি? মমন িয় না। 
    আহম বললাম, ‘হজহনসটা হক?’ 
    আহরে  া়ি স্বমর বলল, ‘কাহচ-রসা।’ 
    'কাহচ-রসা মামন? এই নাম ফতা আম  কখমনা শুহনহন।’  
    ‘শুনহব হক কমর? আমার ফদয়া নাম —অসাধারণ একটা হজহনস — কাহচ হবহরয়ানীর 
ফতল। চুইময় চুইময় পাহতমলর হনমচ জমা িয়। িাই ফপ্রাহটন। ফখমত অমৃত । িিাৎ 
একহদন আহবষ্কার করলাম, ফসও এক ইহতিাস। শুনহব?’  
    ‘বল শুহন।’  
    ‘হকসমত নামম পুরামনা ঢাকায় একটা ফরষু্টমরন্ট আমি। ফসখামন হবরানী খাহচ্ছ িিাৎ 
ফদহখ বাবুহচথ পাহতল ফথমক ফতল হনাংমড় ফেমল হদমচ্ছ। আহম ভাবলাম ফখময় ফদহখ 
হজহনসটা ফকমন। খারাপ িবার কথা ফতা না, হঘ োস ফ াশমতর হনযথাস, োস 
ফপালাওময়র চামলর হনযথাস। এক চামচ মুমখ হদময় হবশ্বাস কর ফদাস্ত আমার কলজা 
িান্ডা িময় ফ ল। ফসই ফথমক হনয়হমত খাহচ্ছ। ফচমখ ফদখহব একটু?’  
    ‘না।’ 
    ‘থাক, ফরা া ফপমট সিয িমব না।’  
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    বযাোহচ  ভীর তৃহপ্তমত কাহচ-রসার বাহটমত চুমুক হদল। লম্বা চুমুক না, ধীর লময়র 
চুমুক। ফযন প্রহতহট হবনু্দর স্বাদ আলাদা আলাদাভামব হনমচ্ছ। তার ফচাখ বে। মাথা 
সামানয দুলমি। ফযন ফকান সাং ীত রহসক হবমথামভমনর হেেথ হসমেনী শুনমি।  
    আহরে িিাৎ ফচাখ খুমল ফ াপন ফকান সাংবাদ ফদবার মত কমর বলল, হমরপুমর 
হবিারীমদর একটা ফদাকান আমি। খাহসর চাপ বানায়। এমন চাপ ফবমিশমতর বাবুহচথও 
বানামত পারমব না। ফতামক একহদন হনময় যাব। আজই হনময় ফযতাম ওরা আবার 
বাহকমত ফদয় না। হক হক সব মশলা হদময় চাপটমক চার পাোঁচ ঘন্টা হভহজময় রামখ। 
তারপর ফিাবা ফতমল ভামজ । মশলার মমধযই কাহর হর।’  
    ‘খাওয়া-দাওয়া িাড়া অনয ফকান প্রসে হনময় তুই কথা বহলস না?’  
    ‘বলব না ফকন? বহল তমব বলমত ভাল লাম  না। খাওয়ার জমনয মরমত বমসহি। 
িাক্তার জবাব হদময় হদময়মি। শরীর ভহতথ চহবথ, িাই োি ফপ্রসার, িাই ফকামলষ্টারল, 
হলভার িযামমজি। েযাহট হলভার। হকিনীর সমসযা। িয়ত আর বিরখাহনক বাোঁচব। যার 
জমনয মরমত বসলাম তামর হনময়ই কথা বহল। কাহচ রসা ফখময়হি—এখন তার এমেক্ট 
হক িয় ফদখ– তাহকময় থাক আমার হদমক।’  
    আহম তাহকময় আহি। বযোহচ ঘামমত শুরু কমরমি। ফোোঁটা ফোোঁটা ঘাম না বৃহষ্টর 
ধারার মত ঘাম ফনমম আসমি। একটা বড় ফফ্লার েযান তার হদমক হদময় ফদয়া িময়মি। 
পাখা েুল েীমি ঘুরমি। বযাোহচ ক্লাে  লায় বলল, এই রকম ঘাম চলমব আধ ঘন্টার 
মত। তারপর শরীর ফনহতময় যামব। তখন ঘন্টাখাহনক শুয়ে থাকমত িমব। তুই চমল 
যা—এমদর এখামন হবিানা আমি। আহম শুময় থাকব।’  
    ‘চমল যাব?’  
    ‘অবশযই চমল যাহব। এই ফন কািথটা ফরমখ ফদ। বাসার হিকানা আমি। সেযার পর 
চমল আহসস। ফতামক সযামন্ডল হকমন ফদব। আমার িামত ফতা এরা টাকাপয়সা ফদয় না। 
ফতার ভাবীমক বলব সযামণ্ডল হকমন হদমত। তুই খাহল পাময় িাোঁটহিস ফদমখ খুবই মমন 
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কষ্ট ফপময়হি। ক্লামসর কত অ া-ম া-ব া ফকাহটপহত িময় ফ ল আর তুই খাহল পাময় 
িাোঁটাইহট করহিস।’  
    ‘তুই কথা বহলস না, চুপ কমর থাক। কথা বলমত ফতার কষ্ট িমচ্ছ।’  
    ‘কষ্ট ফতা িমচ্ছই। ফতার ফকান কািথ আমি?’  
    ‘না।’  
    ‘হজমজ্ঞস করাই ভুল িময়মি। খাহল পাময় ফয িাোঁমট তার আবার কািথ হক। যাই 
ফিাক, আমারটা ফরমখ ফদ। সেযার পর বাসায় চমল আসহব। দামরায়ান ঢুকমত না হদমল 
কািথ ফদখাহব। ফেইট আমার কামি হনময় যামব। দামরায়ানমক বলা আমি। অপহরহচতমদর 
মমধয যারা আমার কািথ ফদখামব শুধু তামকই ঢুকমত ফদমব।’  
    ‘তুই হক খুব মালদার পাহটথ না-হক?’  
    ‘কািথটা ফদখ। কািথ ফদখমলই বুিহব। আর ফদাস্ত ফশান, ফতামক আহম সািাযয করব। 
ওয়ািথ অব অনার। ঐ ফলাকমক খুোঁমজ ফবর করব।’  
    বযাোহচর ঘাম আমরা ফবমড় ফ ল। তামক ওই অবস্থায় ফরমখ আহম চমল এলাম। 
িামত বাোহচর কািথ। ফিন্ডমশমকর বদমল কািথমশক। হকিুহদন পর কািথ কালচামরর 
আমরা উন্নহত িমব বমল আমার ধারণা। কামিথ সরকার হবহধহনমষধ এমস পড়মব। সাধারণ 
জন ণ বযবিার করমব সাদা রমের কাড়, সাংসমদর সদসযরা লাল পাসমপামটথর মত লাল 
কািথ, ফকাহটপহতমদর কািথ িমব ফসানাহল, লেপহতমদর রূপালী— । েহকর-হমসহকনমদর 
কামিথর রে িমব িাই রমের। তামদর কামিথ প্রময়াজনীয় সব তথয থাকমব। ফযমন— 
 

ফমিকান্দর হময়া  
হভেুক 

হপতািঃ কুতুব আহল  
এক চেু হবহশষ্ট (কানা)  
বযবসাময়র স্থানিঃ রামপুরা হটহভ ভবন িইমত ফমৌচাক ফ ালচত্বর  
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ফিি মাকথিঃ ফ াল পাথর  
সরকারী ফরহজমষ্টশন নম্বরিঃ ৭১৯৬৩৩০২/ক 
 

    সেযামবলা হভেুক ফমিকান্দর হময়ার অবস্থামনর জায় াটায় ফ লাম।  
    ফমিকান্দর আমামক ফদমখ হবরক্ত ভহেমত তাকাল। আহম মধুর  লায় বললাম, 
‘ফকমন আি ফমিকান্দর?’  
    ফস জবাব হদল না। হপচ কমর থুথু ফেলল। থুথু পড়ল পাথরটার উপর।  
    আহম বললাম, ‘ফমিকান্দর আজ িল ২১ তাহরখ। তুহম তাহরখ জানমত চাও। কামজই 
আহম হিক কমরহি ফরাজ এমস ফতামামক তাহরখ জাহনময় যাব।’  
    ফমিকাব্দর এক ফচামখ তাহকময় আমি। এক ফচামখর দৃহষ্ট এমহনমতই তীে িয়। 
আজ আমরা তীক্ষ্ণ লা মি। ফমিকান্দর হবহড় ফবর কমর ধরাল। আহম অমাহয়ক  লায় 
বললাম, ‘আমামক একটা হবহড় দাও ফতা।’  
    ফমিকান্দর হবরক্ত  লায় বলল, ‘কযান আমামর তযাক্ত করমতমিন? আহম আপমনর 
হক েহত করহি?’  
    বলমত বলমত ফস পাথমরর উপর আবার থুথু ফেলল। আহম বললাম, ‘পাথমরর 
উপর থুথু ফেমলা না। আহম হিক কমরহি এই পাথরটা আহম আমার এক বেুমক উপিার 
ফদব। ফস সবথভুক। িাতুহড় হদময় পাথর ফভমে টুকরা টুকরা কমর ফস ফখময় ফেলমব। 
একটু হসরকা ফদমব, হকিু লবণ, হকিু ফ ালমহরচ। পাথমরর চাটহন।’ 
    ফমিকান্দর কহিন ফচামখ তাহকময় আমি। তার িামতর হবহড় হনমভ ফ মি। হকন্তু 
ফচামখ আগুন জ্বলমি। আহম পাথমরর উপর বমস পড়লাম। সেযা িমচ্ছ। পাথমর বমস 
সেযার দৃশয ফদখমত ভাল লা ার কথা। ফমিকান্দমরর মুখ ভহতথ থুথু মমন িমচ্ছ পাথরটা 
ফস বযবিার কমর থুথু ফেলার জমনয। আহম পাথমর বমস থাকায় ফস থুথু ফেলমত পারমি 
না। 
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৪  
    আহম ইয়াকুব সামিবমক স্বমে ফদখলাম। ভদ্রমলামকর ফকমন মহম মহম ফচিারা। তাোঁর 
ফচামখও ফকান সমসযা আমি। সারােণ হপটহপট কমর ফচামখর পাতা ফেলমিন। শবাসমনর 
মত হশরদাোঁড়া ফসাজা কমর আমার হবিানায় বমস আমিন। খাহল  া,  া ফবময় ঘাম 
পড়মি। অথচ শীতকাল। আহম চাদর  াময়ই স্বমের ফভতর কাোঁপহি। ইয়াকুব সামিব 
মামি মামি বড় বড় হনিঃশ্বাস হনমচ্ছন। খাহল  াময়র কারমণ তাোঁর পাোঁজমরর সব িাড় 
ফদখা যামচ্ছ। পাোঁজর ফবর করা বুমের মূহতথর সমে হকিু হমল আমি। বুেমদমবর কামনর 
মত বড় বড় কান টান টান ফচাখ । 
    আহম বললাম, ‘ইয়াকুব সামিব না?’ 
    হতহন বলমলন, ‘হজ্ব জনাব। আমার নাম ইয়াকুব।’ 
    ‘আপনামক ক'হদন ধমরই খুমজ ফবড়াহচ্ছ। ফকমন আমিন?’ 
    ‘হজ্ব ভাল।’ 
    ‘ধযান করহিমলন নাহক?’ 
    ‘অমনকটা ফস রকমই।’ 
    ‘সহর, আপনার ধযান ভাোলাম।’ 
    ‘না, হিক আমি।’ 
    ‘আপহন আসল ইয়াকুব ফতা? আপনার বাবার নাম হক?’ 
    ‘বাবার নাম শ্রী ফসালায়মান।’ 
    ‘নামমর আম  শী বসামচ্ছন ফকন? আপহন মুসলমান না?’ 
    ‘হজ্ব না। আমামদর মানব ধমথ।’ 
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    ‘ও আচ্ছা, মানব ধমথ।’ 
    ‘মানব ধমমথ নামমর আম  শ্রী বসামনা যায়, আবার জনাবও বসামনা যায়। আপনার 
যা ভাল লাম  তাই বসামত পামরন।’ 
    ‘জানতাম না।’ 
    ইয়াকুব সামিব ধযানস্ত িময় পড়মলন। ফচাখ বে। আহম ইতস্তত কমর বললাম, ‘ধযান 
কমর হকিু পামচ্ছন?’ 
    ‘হকিু পাওয়ার জমনয ফতা ধযান করহি না। মমনর শাহের জমনয ধযান করহি।’ 
    ‘শাহে পামচ্ছন?’ 
    ‘এখমনা পাহচ্ছ না, তমব পাব।’ 
    ‘ইয়াকুব সামিব!’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আপনার িাণ্ডা লা মি না?’ 
    ‘হজ্ব। একটু লা মি।’ 
    ‘আমার চাদরটা হক আপনার  াময় জহড়ময় ফদব?’ 
    ‘হদমত পামরন। তমব আপনার ফতা িাণ্ডা লা মব।’ 
    ‘িাণ্ডায় আমার কষ্ট িয় না। িাণ্ডা সিয করার মন্ত্র আমামক আমার বাবা হশহখময় 
ফ মিন।’ 
    ‘মন্ত্রটা হক?’ 
    ‘আপনামক বলা যামব না। গুরুমুখী গুপ্ত হবদযা। আপনামক বলমলই হবদযা চমল 
যামব।’ 
    ‘তািমল বলার দরকার ফনই। চাদরটা  াময় জহড়ময় হদন। ভাল িাণ্ড পমড়মি।’ 
    ‘এত িাণ্ডা জানমল খাহল  াময় ধযামন বসতাম না। হমসমটক িময় ফ মি।’ 
    আহম ইয়াকুব সামিমবর  াময় চাদর জহড়ময় হদলাম। স্বমের মমধযই শীমত আমার 
হনমজর শরীর জমম ফ ল এবাং আহম ফজম  উমি ফদহখ  াময়র ফলপ ফমমিমত পমড় 
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আমি। আহম িকিক কমর কহপহি। এ বির আবিাওয়ার ফকান হিক হিকানা ফনই। 
ক'হদন আম ই  রম হিল – এখন আবার শীত ফনমম ফ মি। ভয়াবি শীত। চশতয প্রবাি 
চলমি। খবমরর কা জ বলমি এক সপ্তাি থাকমব। ফনতামদর খুব সুহবধা িময়মি। করুণ 
মুখ কমর – সদরঘাট লি টাহমথমনমল,  াবতলীমত, কমলাপুর ফরল ফষ্টশমন শীমতর 
কাপড় হবহল করমত পারমিন। ফসই িহব হটহভমত ফদখামনা িমচ্ছ। পহত্রকায় সহচত্র সাংবাদ 
িাপা িমচ্ছ। িহবর কযাপশান— 
 

শীতাতথ মাময়র মুমখ িাহস 
    ফদখা যামচ্ছ মা একজন খাহল  াময়র হশশুমক হনময় দাোঁহড়ময় আমি। মা এবাং হশশু 
দুজমনর মুখ ভহতথ িাহস। দুজনই কম্বমলর হদমক িাত বাহড়ময় আমি। 
    সবাই খুহশ। ফনতা খুহশ হতহন কম্বল ফদয়ার সুমযা  পামচ্ছন। মা এবাং হশশু খুহশ 
তারা কম্বল পামচ্ছ। েমটাগ্রাোর খুহশ দারুণ একটা িহব ফতালা ফ ল। 
    ফমমি ফথমক ফলপ তুলমত হ ময় আহম ফিাটখাট একটা শমকর মত ফপলাম। আমার 
ঘমর বাইশ-মতইশ বিমরর একটা ফমময়। পাময়র কামির ফচয়ামর চুপচাপ বমস আমি। 
ফমময়টা হপ্রমন্টর একটা শাহড় পমরমি। শীমতর জমনয মাথায় স্কােথ বাোঁধা। ফমময়হটমক 
সুন্দর ফদখামচ্ছ বলমল ভুল িমব— অপূবথ লা মি বলমলও কম বলা িয়। স্বে দৃমশযর 
ফমময়রাই এত সুন্দর িয়। একটু আম  স্বমে ইয়াকুবমক ফদমখহি— এই ফমময়হটমকও 
স্বে ফদখহি না ফতা। আজ ফবাধিয় আমার স্বে ফদখার হদন। না স্বে না, ফমময়হটর  া 
ফথমক ফসমন্টর  ে আসমি। স্বে দৃমশয  ে থামক না। ফমময়টার ফচাখ ভহতথ হবময়। 
ফিাোঁট ফচমপ ফস িাসমি। ঘুমমর মমধয আহম িাসযকর ফকান কাণ্ড কমরহি হক-না ফক জামন।  
    শাে ফচিারার ফমময়। হনশ্চয়ই ফকান বাহড়র বড় ফমময়, যার অমনকগুহল ফিাট ফিাট 
ভাই-মবান আমি। ভাই-মবানগুহল দুষ্ট। এমদর সবাইমক সামমল-সুমমল রাখমত িয়। এ 
ধরমনর বাহড়র বড় ফমময়মদর ফচিারা এ রকম িয়। এরা ফমময় হিমসমব খুবই ভাল, শুধু 
সমসযা একটাই— এরা সবাইমক ফিাট ভাইমবামনর মত ফদমখ।  
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    আমার যহদ ঘুম ফভমে না ফযত আহম হনহশ্চত ফস ফমমি ফথমক ফলপ তুমল আমার 
 াময় হদময় হদত। মাথার হনমচর বাহলশ হিকিাক কমর হদত। আহম দ্রুত হচো করার 
ফচষ্টা করহি— ফমময়টা ফক িমত পামর? হনশ্চয়ই আমার পহরহচত। পহরহচত না িমল ঘমর 
ঢুকমব না। দরজা ফখালা থাকমলও উহক হদময় ফদমখই দরজায় ফটাকা ফদমব। ঘমরর 
বাইমর ফথমক সাড়াশব্দ কমর ঘুম ভাোবার ফচষ্টা করমব। ফমময়মদর সপমকথ সবার ধারণা 
তারা খুব চধযথশীলা। আসমল তা না। ফমময়রা চধযথ ধমর ফবহশেণ অমপো করমত পামর 
না। বে দরজার সামমন দাোঁহড়ময় ফিমলরা ফযখামন দু হতনবার কহলাং ফবল হটপমব— 
ফমময়রা ফসখামন কহলাং ফবল হটমপ ফযমতই থাকমব।  
    ফমময়হট িাহসমুমখ বলল, ‘আপহন ফবাধিয় আমামক ফদমখ খুবই হবহমত িমচ্ছন। 
ভাবমিন ফক-না ফক? অভমদ্রর মত ঘুমে মানুমষর ঘমর বমস আমি।’  
    আহম ফলপ হদময়  া ঢাকমত ঢাকমত বললাম, ‘আহম ফমামটই হবহমত িহচ্ছ না। 
আপনামক ফদমখ ভাল লা মি।’      
    ‘অপহরহচত একজন মানুষ ঘমর ঢুমক বমস আমি, তারপমরও হবহমত িমচ্ছন না?’  
    ‘না। কারণ আপহন ফমামটই অপহরহচত নন— আপহন িমলন তামান্না। োমতমা 
খালার হপ.এ.।’  
    ফমময়টা হনমজই এবার হবহমত িময় বলল, ‘বুিমলন হক কমর?’ 
    ‘আমার আধযাহত্মক েমতা আমি। ফসই েমতা হদময় ফটর পাহচ্ছ। খালা আপনামক 
আমার অমলৌহকক েমতা সপমকথ হকিু বমলহন?’  
    ‘বমলমিন।’  
    ‘আপহন হবশ্বাস কমরনহন?’  
    ‘টি-না।’  
    ‘এখন হক করমিন?’  
    ‘এখমনা করহি না। আপহন অনুমান কমর বমলমিন আহম তামান্না। এমন ফকান 
জহটল অনুমানও না। সিজ অাংক। দুই দুই-এ চার।’  
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    ‘হিক বমলমিন। আমার হনমজমরা ধারণা আমার ফকান েমতা ফনই। তমব অমনমকর 
ধারণা খুব প্রবলভামবই আমি। আপনার মযািাম অথথাৎ োমতমা খালা তামদর মমধয 
একজন।’  
    ‘আহম মযািামমর একটা হচহি হনময় এমসহি।’  
    ‘আপনামক পািামলা ফকন? খালার টাই পরা মযামনজার ফকাথায়, বুলবুল ভাইয়া?’  
    ‘উহন আমিন। তারপমরও আমামক পাহিময়মিন। হনশ্চয়ই ফকান একটা উমদ্দশয 
আমি। যাই ফিাক, এই হনন হচহি। আপহন হচহি পডু়ন, আহম চললাম।’  
    ‘হচহি ফশষ না িওয়া পযথে বসুন। িয়ত হচহিমত জরুরী হকিু আমি। আপনামক 
হদময়ই জবাব পািামত িমব।’    
    ‘আচ্ছা আপহন হচহি পডু়ন, আহম বসহি। আপহন হক দরজা ফখালা ফরমখ ঘুমান? 
ফচার ঢুমক না?’  
    ‘ঢুয়ক। আমার ঘমরর হজহনসপত্র ফদমখ লজ্জা ফপময় চমল যায়। ফচারমদরও হকন্তু 
চেু লজ্জা আমি।’  
    ‘ঘর ফখালা ফরমখ ঘুমান ফকন? ফচারমদর লজ্জা ফদবার জমনয?’  
    ‘তা না। আমার বাবা আমামক ফখালা মামি ঘুমুমত বমলমিন। ফখালা মামির হবকল্প 
হিমসমব ফখালা ঘর।’  
    আহম হচহি পড়া শুরু কমরহি। তামান্না আড়মচামখ আমামক ফদখমি। মমন িমচ্ছ 
আমার হচহি পড়া ফদমখ ফস মজা পামচ্ছ। খালা তাোঁর দুমবথাধয িামতর ফলখায় হলমখমিন—  

হিমু,  
তুই ফয ফ হল আর ফতা ফদখা ফনই। একহদন শুধু ফটহলমোমন 

িড়বড় কমর হকসব বলহল। মাথার যন্ত্রণায় সব বুিমতও পারলাম না। 
ইয়াকুবমক ফখাোঁজার বযাপামর হক করহিস আমামক জানাহব না? না-হক 
ভুমলই ফ হিস ফয, ফতামক একটা দাহয়ত্ব হদময়হি? ফতার চশমা, চাদর, 
নতুন পাঞ্জাবী সব ফতা ফেমল ফ হল।  
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 ঐহদন একটা ভুলও কমরহি — ইয়াকুবমক খুোঁমজ ফবর করার 
জমনয ফতামক হকিু খরচ ফদব বমল ফভমব ফরমখহিলাম। ফসহদন যাবার 
সময় তুই এমন তাড়াহুড়া শুরু করহল ফয খরচ ফদবার কথাটাই মাথা 
ফথমক দূর িময় ফ ল ।  

তুই রহব ফসাম এই দুহদন বাদ হদময় ফয ফকান একহদন চমল 
আয়। মযামনজারমক না পাহিময় ইমচ্ছ কমর তামান্নামক পািালাম। যামত 
ফতার সমে পহরচয় িয়। ফকৌশলটা ভাল কহরহন? ফমময়টামক হনশ্চয়ই 
ফতার পিন্দ িময়মি। পিন্দ িবার মতই ফমময়। ফদখমতও খুব সুন্দর 
তাই না? রেটা শুধু যহদ আর এক ফপাি সাদা িত তািমল আর ফচাখ 
ফেরামনা ফযত না। ফমময়টা ফয এত সুন্দর এটা ফতামক ইমচ্ছ কমরই 
আম  জানাইহন। বরাং ইচ্ছা কমর বমলহি ফমময়টা িাউন টাইপ। আম  
জাহনময় রাখমল তুই কল্পনায় উবথশী বা ফমনকা ফভমব রাখহত। তখন 
আর তামান্নামক এখন যত সুন্দর লা মি তত সুন্দর লা ত না।  

হিমু, ফতামক আল্লার ফদািাই লাম  তুই এমন হকিু কহরস না 
ফযন ফমময়টা হচরহদমনর জমনয ফতার প্রহত হবরূপ িময় যায়। ফতার 
আচার-আচরণ, কথাবাতথা হকিুই ভাল না। ফতার টাইমপর ফিমলমদর 
কাি ফথমক ফমময়র একশ িাত দূমর থামক। কামজই ইচ্ছার হবরুমে 
িমলও ফমময়রা ফযসব আচরণ পিন্দ কমর ফস রকম আচরণ করহব।  

আহম হরিাসথ িাইমজমষ্ট পমড়হি ফমময়রা এমটনশন খুব পিন্দ 
কমর। তুই এমন ভাব করহব ফযন তামান্নার ধারণা িয় তুই তার হদমক 
খুব এমটনশান হদহচ্ছস । ফতার োজলাহম ধরমনর রহসকতাগুহল 
অবশযই করহব না। ফমময়রা রহসকতা পিন্দ কমর না। এটাও হরিাসথ 
িাইমজমষ্ট পমড়হি। ফমময়র হসহরয়াস টাইপ পুরুষ পিন্দ কমর। যারা 
রহসকতা কমর ফমময়রা তামক িযাবলা ভামব।  
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আহম যা বলহি ফতার ভালর জমনযই বলহি। ফতার খালু 
ফতামক খুব পিন্দ করমতা। এই জমনযই ফতার জমনয আমার হকিু 
করমত ইমচ্ছ কমর, যহদও খুব ভাল কমরই জাহন ফয ফমময়র সমে 
ফতার হবময় িমব তার জীবনটা িারখার িময় যামব।  

তুই ভাল থাহকস। ইয়াকুমবর বযাপারটা মমন রাখহব। আহম 
খুব ফটনশামন আহি। ঐ বযাটার কথা ভাবমত ভাবমত আমার ফপমট 
 যাস িমচ্ছ।  যামসর হচহকৎসার জনয ফদমশর বাইমর যাব। হসোপুমর 
আমমহরকান িসহপটালটা নাহক খুব ভাল। আমরকটা িসহপটাল আমি 
এহলজামবথ িসহপটাল। দুটার একটায় যাব। এখমনা োইনাল কহরহন। 
আচ্ছা হিমু ফশান, তুই হক আমার সমে যাহব? তুই ফতা ফদমশর বাইমর 
কখমনা যাসহন। এই োোঁমক হবমদশ ফদখা িল। আহম হিক কমর ফরমখহি 
তামান্নামক সমে হনময় যাব। তুই যহদ সমে থাহকস তািমল ভালই িয়, 
মামি মমধয তামান্নামক হনময় শহপাংএ ফ হল। বা দুজমন হমমল িহব 
ফদখহল। এইভামবও ফমময়টার সমে ফতার ভাব িমত পামর। যাই ফিাক, 
অমনক কথা হলমখ ফেললাম। ভাল থাহকস ।  

ফতার  
োমতমা খালা।  

 
    হচহি ফশষ কমর আহম তামান্নার হদমক তাকালাম। ফস আম র মতই হমহট হমহট কমর 
িাসমি। এখন মাথা ফথমক স্কােথ খুমল ফেমলমি। স্কােথ ফখালার জমনয তামক আমরা সুন্দর 
লা মি। তার মাথা ভহতথ েুলামনা-োপামনা চুল। তামান্না যহদ ফিমল িত তািমল নাহপতরা 
তার চুল ফকমট খুব মজা ফপত। ফ ািা ফ ািা চুল কাটা িমব। শব্দ িমব কচকচ কচকচ।  
    আহম বললাম, ‘আপহন হচহিটা পমড়মিন তাই না?’  
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    তামান্না িকচহকময় হ ময় বলল, ‘টি। দয়া কমর মযািামমক হকিু বলমবন না। মযািাম 
হবশ্বাস কমর এই হচহি আমার িামত পাহিময়মিন। আহম হবশ্বাসভমের কারণ িময়হি।’  
    ‘পড়মলন ফকন?’  
    ‘মযািামমর সব হচহিপত্র আসমল আহম হলমখ ফদই। উহন শুধু সই কমরন। এই হচহিটা 
উহন হনমজ অমনক সময় হনময় হলখমলন। হনমজই খামম মুখ বে করমলন। খামমর মুখ 
হিকমত বে িময়মি হক-না নানানভামব পরীো করমলন। এমত আমার ফকৌতুিল খুব 
ফবমড় ফ ল। এবাং হক জমনয জাহন আহম পুমরাপুহর হনহশ্চত িময় ফ লাম হচহিটায় আমার 
প্রসমে ফলখা আমি। ফসই কারমণই খুমল পমড়হি। আমার মস্ত বড় ভুল িময়মি। আহম 
খুবই লহজ্জত।’  
    ‘চা খামবন?’  
    ‘টি না, চা খাব না।’  
    ‘কহে খামবন?’  
    তামান্না তাহকময় রইল। আহম বললাম, ‘খালা আপনার প্রহত এমটনশন হদমত 
বমলমিন এই জমনযই চা-কহের কথা হজমজ্ঞস করহি।’  
    ‘টি না, কহেও খাব না।’  
    ‘িাণ্ডা হকিু ফপপহস বা ফকাক হকাংবা লাহচ্ছ?’  
    তামান্না ফিমস ফেলল। শব্দ কমর িাহস। ফিমসই ফবাধিয় তার মমন িল িাসা হিক 
িয়হন। ফস  ভীর িমত ফচষ্টা করল। মানুমষর চহরমত্র তরল ভাব চমল এমল তামক সমে 
সমে কহিন করা সিজসাধয না। ফমময়টা  ম্ভীর িমত ফচষ্টা করমি, পারমি না। আহম 
বললাম, ‘আপহন বসুন আহম িাতমুখ ধুময় আহস। তারপর চলুন ফবাটাহনমকল  ামিথন 
ফদমখ আহস। না-হক চহন্দ্রমা উদযামন ফযমত চান? হববািপূবথ ফপ্রমমর জমনয চহন্দ্রমা উদযান 
ভাল।’ 
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    তামান্না আবামরা ফিমস উিল। ফমময়টা ভাল িাসমত পামর। হকাংবা এও িমত পামর 
ফয, ফস ফয পহরমবমশ বাস কমর ফসখামন িাসার সুমযা  ফতমন ফনই। অমনকহদন পর 
মন খুমল িাসমত পারমি। 
    তামান্না এক দৃহষ্টমত আমার হদমক তাহকময় আমি। আহম বললাম, ‘চা হদমত বহল চা 
খান?’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    ‘হতন হমহনট ফচাখ বে কমর থাকমত পারমবন?’ 
    তামান্না অবাক িময় বলল, ‘ফচাখ বে করমত িমব ফকন?’ 
    ‘আহম খাহল  াময় ফলমপর ফভতর বমস আহি। ফচাখটা বে করমল ফলপটা ফেমল 
হদময় শাটথ  াময় হদমত পাহর। সুন্দরী একটা ফমময়র সামমন খাহল  া িওয়া অসম্ভব 
বযাপার।’ 
    আহম আজ চমল যাই, ‘আমরকহদন এমস চা খাব।’ 
    ‘আচ্ছা হিক আমি।’ 
    তামান্না উমি দাোঁড়াল। মাথায় স্কােথ পরল। আবার বমস পড়ল। ফস মমন িয় 
গুরুত্বপূণথ ফকান কথা বলমব। হসহরয়াস ধরমনর ফকান কথা। ফিমলরা হুটিাট কমর 
হসহরয়াস কথা বমল ফেলমত পামর। ফমময়রা পামর না। তামদর হসহরয়াস কথা বলার 
জমনয সামানয িমলও আময়াজন লাম । তামান্না ফসই আময়াজন করমি। হক বলমব তা 
আহম মমন িমচ্ছ আন্দাজ করমত পারহি। 
    ‘হিমু সামিব।’ 
    ‘টি।’ 
    ‘মযািাম আপনার সপমকথ আমামক অমনক ভাল ভাল কথা বমলমিন। আহম 
মযািামমর কথা যমথষ্ট গুরুমত্বর সমে হনময়হি। ধমর হনহচ্ছ উহন সহতয কথাই বলমিন। 
হকন্তু.... 
    ‘আমামক হবময় করা আপনার পমে সম্ভব না, তাই ফতা?’ 
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    ‘টি।’ 
    ‘আমামক হবময় ফদবার দাহয়ত্ব মযািামমক ফদয়া িয়হন। উহন আ বাহড়ময় ফসই দাহয়ত্ব 
ফকন হনমত চামচ্ছন তাও জাহন না। হবময় সপূণথ বযহক্ত ত একটা বযাপার। উহন ফকন 
আমার বযহক্ত ত বযাপামর নাক  লামবন?’ 
    ‘আহম হক খালামক হনমষধ কমর ফদব?’ 
    ‘না। মযািাম হবরক্ত িমবন। আহম হকিুমতই মযািামমক হবরক্ত করমত চাই না। 
উনার মমতর বাইমর ফ মলই আমার চাকহর চমল যামব। ভাই-মবান হনময় আহম পমথ 
বসব। হক ফয করব হকিু বুিমত পারহি না।’ 
    ‘আহম একটা পরামশথ ফদই?’ 
    ‘হদন।’ 
    ‘মমন করুন আপহন িাওমড়র মািখামন ফনৌকা হনময় আমিন। দুঘথটনায় আপনার 
িাত ফথমক চবিা পমড় ফ মি। আপনার ফনৌকায় পাল িাড়া হকিু ফনই। এই অবস্থায় 
আপনার প্রধান কতথবয িমচ্ছ িাওড় পাহড় ফদয়া। ফকাথায় হ ময় ফিকমব ফসটা বড় কথা 
নয়। িাওড় পাহড় ফদয়া বড় কথা। কামজই আপনামক ফয হদমক িাওয়া ফসহদমক পাল 
হদমত িমব। আপনার মযািাম িমচ্ছন িাওয়া, িাওয়া ফযহদমক বইমি ফসই হদমক পাল 
তুমল হদন।’ 
    ‘আপনামক হবময় করমত বলমিন?’ 
    ‘তা বলহি না। খালার সব কথায় সায় হদময় ফশষ পযথে হপহিময় যামবন। হবময়র 
হপড়মত বমস িিাৎ বলমবন — একটু বাথরুমম ফযমত িমব। এই বমল প ার পার।’ 
    ‘রহসকতা করমিন?’ 
    ‘ফমামটই রহসকতা করহি না। হবময় হনময় একটা পাতামনা ফখলা ফখলমত আহম রাহজ 
আহি।’ 
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    তামান্না উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বলল, আপনামক ফকান হকিুমত রাহজও িমত িমব 
না, অরাহজও িমত িমব না। আহম যমথষ্ট বুহেমতী একটা ফমময়। আমার সমসযার 
সমাধান সবসময় আহম হনমজ কমরহি, এখমনা তাই করব।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    ‘আপহন শুধু দয়া কমর এখন আপনার সমে ফযসব কথা িল তা খালামক বলমবন 
না।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    তামান্না ক্লাে ভহেমত চমল ফ ল। িিাৎ লেয করলাম ফমময়টার উপর রা  িমচ্ছ। 
    অথচ রা  লা ার ফতা ফকান কারণ ফনই। আমার অবমচতন মন হক চাহচ্ছল—এই 
ফমময়হটর সমে আমার ভাব ফিাক? িাহসিাট্টা কমর বলমলও হক মমনর একহট অাংশ সহতয 
সহতয চামচ্ছ ফয তামক হনময় আহম চহন্দ্রমা উদযামন িাোঁটমত ফবর িই।  
    আমার বাবা তার পুমত্রর জমনয হলহখতভামব ফয উপমদশমালা ফরমখ ফ মিন ফসখামন 
বারবার আমামক একহট বযাপামরই সাবধান করা িময়মি –  

বাবা টহমালে,  
হিনু্দ নারী সপমকথ একহট বহুল প্রচহলত ফলাক-মোক আমি –  

"পুড়ল কনযা  
উড়ল িাই  
তমবই কনযার  
গুণ  াই।”  

    অথথাৎ কনযার দািকাযথ সপন্ন না িওয়া পযথে তার গুণকীতথন করা যামব না। মৃতুযর 
আ মুিূমতথও তার পা হপিলামত পামর। ফস ধরা হদমত পামর প্রমলাভমনর োোঁমদ। পা 
রাখমত পামর ফচারাবাহলমত।  



suvom 

 
 

936 

    এটা শুধু হিনু্দ ফমময় না, সবার জমনয প্রমযাজয। এবাং ফতামার জমনয হবমশষভামব 
প্রমযাজয। মায়া যখন িাতিাহন হদমব তখন ফতামামক রো করার জমনয ফকউ থাকমব 
না। মায়ামক মায়া বমল হচনমত িমব। এই ফচনাই আসল ফচনা।  
    প্রসেক্রমম ফতামামক আমরকহট ফোক বহল। ফোকহট রচনা কমরমিন চাক মুহনর 
পুত্র। তাোঁর জেস্থান তেহশলা। হতহন হিমলন মিারাজা চন্দ্রগুমপ্তর পরামশথদাতা। যাই 
ফিাক, ফোকটা এ রকম—  

"আিার হনদ্রা ভয় চমথুনাহন 
সমাহন চচতাহদ নৃনাাং পশুনাম। 
জ্ঞানী নরানামহধমকা হবমশমষয।” 

    আিার, হনদ্রা, ভয়, চমথুন পশু এবাং মানুষমদর ফভতর সমভামবই হবদযমান। হকন্তু 
মানুষ জ্ঞানী— আর এখামনই তার হবহশষ্টতা।  
    চানমকযর এই ফোক সব মানুমষর জমনয প্রমযাজয হকন্তু ফতামার জমনয নয়। পশু 
এবাং মানুমষর ফভতর যা সমভামব হবদযমান ফতামামক তা ফথমক আলাদা করার ফচষ্টা 
আহম কমরহি। কতটুকু সেল িময়হি আহম জাহন না। তমব আমার ধরণ-– আমার 
সারাজীবমনর সাধনা হবেমল যামব না। তুহম সোন পামব পরম আরামধযর। 
    আমার হনমজর ধারণা বাবার সাধনা হবেমলই ফ মি। তাোঁর পুত্র বতথমামন পরম 
আমরামধর সোন করমি না। সোন করমি— ইয়াকুমবর।  
    আহম িাত-মুখ ধুমত ফ লাম। আজ অমনকগুহল কাজ করমত িমব। বযাোহচমক খুোঁমজ 
ফবর করমত িমব। বযােহচমক হনময় শুরু িমব অহভযান –  

In search of Yakub. 
    ফয ফকান অনুসোমনই দু'জন থাকমল ভাল িয়। হিমালময় হিলারী এক উমিনহন, 
সমে হিল ফতনহজাং।  
    দরজায়  টকটক শব্দ িমচ্ছ। তামান্না হেমর এল না-হক? আহম আগ্রি হনময় বললাম, 
‘ফক?’  
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    িকু্ক  লা ফবর করল। ফস ফকামকর ফবাতল ভহতথ কমর চা হনময় এমসমি। হস নযাল 
না হদমতই চা হনময় এল বযাপার হক?  
    ‘হক খবর িকু্ক?’  
    ‘জি খবর ভাল।'  
    িকু চাময়র ফবাতল নাহমময় রাখল। পমরাটা ভাহজর বাহট সাজামত বসল। আজ ফদহখ 
পমরাটা ভাহজর সমে হিমমর ওমমলট উহক হদমচ্ছ। এইখামনই ফশষ না। আমরকটা 
বাহটমত ফিাল জাতীয় হকিু। ফসখামন মুরহ র িানার িাড় িুব হদময় আমি। আহম হবহমত 
িময় বললাম, ‘বযাপার হকমর?’  
    ‘বযাপার হকিুনা।’  
    ‘তুই ফদহখ রাজাবাদশার খাবার হনময় এমসহিস। কমরহিস হক? দুটাকা িল আমার 
নাশতার বামজট। পমরাটা ভাহজ ফরমখ বাহক সব হেহরময় হনময় যা।’  
    িকু্ক লহজ্জত মুমখ বলল, ‘খান। আইমজর খানা হেহর।’  
    ‘হেহর ফকন?’  
    ‘আইজ আহম খাওয়াইমতহি।’  
    ‘ভাল। ফিামলর মত ঐ হজহনসটা হক?’  
    ‘িুপ। মুরহ র িুপ।'  
    িাত-মুখ ধুময় ফখমত বসলাম। পমরাটা হিমড় মুরহ র িুমপ হভহজময় খাহচ্ছ। িকু্ক 
আনহন্দত ফচামখ আমামক ফদখমি। পমরাটাগুহল আগুন  রম। িুপ হজহনসটা ফদখমত 
কুৎহসত িমলও ফখমত ভাল। আহম তৃহপ্ত কমর ফখলাম। খাওয়া ফশষ কমর বললাম, ‘ফখময় 
আরাম ফপময়হিমর িকু্ক। এখন বল হক চাস? িটপট বলমত িমব। যা চাইহব তাই পাহব। 
হক চাস তুই?’ 
    িকু্ক েযালেযাল কমর তাহকময় আমি। হকিু বলমত পারমি না। আহম চাময়র কামপ 
চা ঢালমত ঢালমত বললাম, ‘আশ্চযথ এ রকম একটা সুমযা  হমস করহল। মুখ েুমট হকিু 
চাইমত পারহল না।’ 
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    িকু্ক মন খারাপ কমর দাোঁহড়ময় আমি। সম্ভবত তার ধারণা িময়মি ফস হবরাট সুমযা  
ফিলায় িাহরময়মি। 
    ‘ফতার হকিু চাইবার ফনই?’ 
    ‘আমি।’ 
    ‘ফসটা হক?’ 
    ‘একটা ফদাকান হদমত ইচ্ছা কমর।’ 
    ‘চাময়র ফদাকান?’ 
    ‘হজ্ব না ইহষ্টশন ফদাকান।’ 
    ‘ফষ্টশনারী ফদাকান?’ 
    ‘জি। নানান পমদর বামজ মাল থাকব।’ 
    ‘ভুল করহল, ফতামর বযাটা যখন চাইবার তখন চাইহল না।’ 
    ‘এমন সুমযা  আর আসব না?’ 
    ‘সুমযা  ফতা বার বার আমস না। িিাৎ িিাৎ আমস– ’ 
    মমন িমচ্ছ ফস ফকোঁমদ ফেলমব। কাোঁদুক। মানুষ িময় যখন জমেমি তখন কাোঁদমত ফতা 
িমবই। 
 
 
 
 

৫  

    ফমমসর মযামনজার খবর পাহিময়মি — রুলটানা কা মজ ফপনহসমল ফলখা – ফমাটা 
এক আদমী ফদখা করমত এমসমি। হসোঁহড় ফভমে ফদাতলায় উিমব না। তাোঁর ঘমর বমস 
আমি। ফলাকটামক ভাল মমন িমচ্ছ না। এখন হক করণীয়? 
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    আহম হনমচ ফনমম ফদহখ বযাোহচ।  ভীর মমনামযাম  বাহস খবমরর কা জ পড়মি। 
বযাোহচমক আজ আমরা ফমাট লা মি। তার  াময়র শাটথটা জমকাল। লাল নীল েুল লতা 
পাতা সাপ ফখাপ আোঁকা। সামিবরা িাওয়াই িীপ ফবড়ামত ফ মল এ রকম শাটথ পমর। 
তামদর ব মল থামক ফরা া পটকা ফমময়। ফয সামিব যত ফমাটা তার ব মলর তরুণী 
ততই ফরা া। ফরা া পটকামদর এ রকম শাটথ মানায় না। 
    বযাোহচ আমামক ফদমখ মুখ ভহতথ কমর িাসল। আহম বললাম, ‘নাশতা ফখময় ফবর 
িময়হিস?’ 
      ‘হু।’ 
    ‘হক নাশতা? পমরাটা ক’টা হিল?’ 
    ‘পমরাটা না আটার রুহট। ফদড় হপস রুহট।’ 
    ‘বহলস হক? রুহটর সমে হক?’ 
    ‘জপাঁয়প ভাহজ। আধা কাপ কমলার রস।’ 
    ‘বযাস আর হকিু না?’ 
    ‘ফদাস্ত আর হকিু না। ফতার ভাবী আমামক ফখমত ফদয় না। তার ধারণা ফখমত না 
হদমল আহম ফবাধিয় আম র মত িময় যাব।’ 
    ‘না ফখমলও তুই েুলমত থাকহব?’ 
    ‘অবশযই। এখন একবার ওজন ফন। না খাইময় সাতহদন একটা ঘমর বহন্দ কমর 
রাখ। সাত হদন পর ওজন ফন, ফদখহব ওময়ট এ ামরা ফকহজ ফবমড়মি।’ 
    ‘সবথনাশ!’ 
    ‘সারােণ ফপমট েুধা হনময় ঘুহর, ফদাস্ত। েুধা কমম না। আমার জীবমনর একটা 
শখ হক জাহনস ফদাস্ত। একটাই শখ মমনর তৃহপ্তমত একমবলা খাব। হেমধ না ফমটা পযথে 
ফখময়ই যাব। মানুমষর নানা রকম ভাল ভাল স্বে থামক—আমার এই একটাই স্বে। 
জাহন না স্বে সহতয িমব হকনা।’ 
    ‘ইনশাল্লাি িমব।’ 
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    ‘তুই যহদ কুহড় িাজার টাকা ফপময় যাস তািমল ভালমত একমবলা খাওয়াহব।’ 
    ‘অবশযই খাওয়াব।’ 
    ‘প্রহমজ করহিস ফতা?’ 
    ‘হযাাঁ, প্রহমজ।’ 
    ‘ফতামক আহম সািাযয করব। জান হদময় সািাযয করব। ঐ ফলাকটামক খুোঁমজ বার 
করব। পমথঘামট খুোঁজমল িমব না। হসমস্টমমহটকাহল খুোঁজমত িমব। েযান কমর এগুমত 
িমব।’ 
    ‘আয় েযানটা কহর?’ 
    বযাোহচ ফচাখমুখ উজ্জ্বল কমর বলল, ‘চল, ফকান একটা ফৱষু্টমরমন্ট বমস েযান কহর। 
ফতার ফচনা-জানা ফকান ফরষু্টমরন্ট আমি ফযখামন বাহক ফদমব?’ 
    আহম বললাম, ‘ফতার ঐ ফরষু্টমরমষ্ট যাই— কাহচ রসা ফযখামন খাস?’ 
    বযােহচ মুখ করুণ কমর বলল, ‘ঐ ফরষু্টমরন্ট দুপুমরর আম  খুলমব ন৷ পাোঁচশ টাকার 
একটা ফনাট পমকমট হনময় ফবর িময়হিলাম –আরাম কমর নাশতা করব। ফতার ভাবী 
পমকট সাচথ কমর হনময় হনময়মি। পমকমট েচ ফটপ মারা এক টাকার একটা ফনাটও 
ফনই। মামি মামি মমনর দুিঃমখ ভাহব কাক িময় ফকন জোলাম না।’ 
    ‘কাক িময় জনামল লাভটা হক িত?’  
    ‘ময়নর সুয়ে মেলা জের্াম। ঢাকা শহয়র আর যাই জহাক মেলার অভাব জনই।’ 
    বযাোহচ েুস কমর হনিঃশ্বাস ফেলল। আহম তামক হনময় ফ লাম হবসহমল্লাি 
ফরসু্টমরমন্ট। ফরষু্টমরমন্টর মযামনজার ফজামবদ আহল ফকান কারণ িাড়াই আমার ভক্ত। 
ফস ফচয়ার ফিমড় এহ ময় এল। আহম বললাম, ‘ফজামবদ আহল সামিব,  রম  রম পমরাটা 
ফভমজ আমার বেুর ফেমট ফেলমত থাকমবন। পমরাটার সমে হক আমি? ফপমপ ভাহজ 
বাদ হদময় যা আমি সবই হদন। ফযটা ভাল লা মব ফসটা ফবহশ কমর ফনমব।’ 
    ফরসু্টমরমন্ট ফমাটামুহট একটা হুড়াহুহড় পমড় ফ ল। িকু্কর হিউহট পড়ল আমামদর 
খাওয়ামনা। বযাোহচ আমার হদমক তাহকময় মুগ্ধ  লায় বলল, ফদাস্ত, তুই ফতা সাধারণ 
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মানব না। মিামানব। আহম খুহশ িময়হি। যা প্রহমজ করলাম– ‘ফতার ঐ ফলাক না পাওয়া 
পযথে আহম দাহড়-ম াে ফেলব না। যহদ দাহড়-ম াোঁে ফেহল তািমল আহম বামপর ঘমরর 
না। আহম ফবজো।’  
    আহম আবামরা মুগ্ধ িময় বযাোহচর খাওয়া ফদখহি। শুধু আহম না, িকু্ক এবাং ফজামবদ 
আহলও মুগ্ধ। এত তৃহপ্ত হনময় ফয ফকউ ফখমত পামর তাই আমার ধারণা হিল না। মমন 
িমচ্ছ খাওয়ার বযাপারটামক ফস উপাসনার পযথাময় হনময় এমসমি।  
    ‘ফদাস্ত?’  
    ‘খাওয়া ফশষ কমর তারপর কথা বল।’  
    ‘ফখমত ফখমতই বহল। খাওয়া ফশষ িমত ফদহর িমব। ফতার ঐ ফলাক আম  ফকাথায় 
থাকত বলহল?’  
    ‘অতীশ দীপাংকর ফরাি।’  
    ‘তািমল আমামদর অনুসোমনর ফসন্টার িমব অতীশ দীপাংকর ফরাি। ঐ ফলাক 
অতীশ দীপাংকর ফরামির আশপামশই আমি।’  
    ‘বুিহল হক কমর?’  
    ‘বাহড় ভাড়া কমর যারা বাস কমর তারা বাহড় বদলামলও ফসই অিমলই থামক, দূমর 
যায় না। ফয হিকাতলায় থামক ফস কখমনা বাহড় বদমল কলাবা ামন যামব না। হিকাতলার 
আশপামশই ঘুরঘুর করমব।’  
    ‘যুহক্ত ভাল।’  
    ‘আমামদর ফখাোঁজ করমত িমব মুহদর ফদাকামন। নাহপমতর ফদাকামন।’  
    ‘চাময়র স্টল?’  
    ‘না, চাময়র ষ্টল না। বাহড়র আশপামশর চাময়র ষ্টমল শুধু বযামচলাররা চা খায়। যার 
ঘর-সাংসার আমি ফস বাহড়র পামশ চাময়র ফদাকামন চা খামব না। ফস বউমক বা ফমময়মক 
চা বাহনময় হদমত বলমব।’  
    ‘ঐ ফলামকর বউ বা ফমময় আমি হক-না তা ফতা জাহন না।’  
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    ‘তািমল একটা সমসযা িময় ফ ল। যাই ফিাক অসুহবধা িমব না। হবমটর ফপাষ্টমযানমক 
ধরমত িমব। এমদর মৃহতশহক্ত ভাল িয়। নাম বলা মাত্র হচমন ফেলমত পামর।’  
    ‘ফপাষ্টমযামনর কথা আমার একবারও মমন িয়হন।’  
    ‘ফরশমনর ফদাকান উমি ফ মি। ফরশন শপ থাকমল সমসযা িত না। ভাল ভাল 
হজহনসই ফদশ ফথমক উমি যামচ্ছ।’  
    বযাোহচর খাওয়া ফশষ িময়মি। ফস তৃহপ্তর হনিঃশ্বাস ফেমল চা হদমত বলল। তার 
ফপমট হনশ্চয়ই এখমনা হেমধ আমি। তমব প্রবল হেমধর সমসযা হমমটমি তা ফবািা যায়। 
    ‘ফিভী ফখময়হি ফদাস্ত। ফতার কামি অন্নখণ িময় ফ ল। যাই ফিাক ঋণ ফশাধ করব, 
হচো কহরস না। হবষয়টা হনময় হসহরয়াস হচো করহি। অতীশ দীপাংকর ফরামির 
ফপাস্টমযান িল আমামদর সামকথমলর ফকন্দ্রহবনু্দ। তারপর ধীমর ধীমর সামকথলটা বড় 
করব। পাোঁচ বির আম  িমল লণ্ড্রী ফথমক চট কমর ফবর কমর ফেলা ফযত। এখন আর 
যামব না। ঢাকা শিমর লিী ফনই। ফলাকজন এখন আর ফধাপাখানায় কাপড় ফধায় না।’ 
    ‘এটা ফতা লেয কহরহন।’ 
    ‘ফতার লেয না করমলও িমব। আহম করহি। বযাটামক খুোঁমজ ফবর করার দাহয়ত্ব 
এখন আমার। ফতার অন্নঋণ ফশাধ হদমত িমব। চল উহি, একশামন ফনমম পহড়।’ 
    ‘ফয খাওয়া ফখময়হিস িাোঁটমত পারহব ফতা?’ 
    বযাোহচ করুণ  লায় বলল, ‘িাোঁটমত পারব না ফদাস্ত। হরকশা হনমত িমব। এখন 
িাোঁটমল আবার হেমধ ফপময় যামব। অমনক কমষ্ট হেমধটা চাপা হদময়হি।’ 
    ফরসু্টমরমন্ট বাহক খাওয়া যায়—বাহকমত হরকশা পাওয়া কষ্টকর বযাপার। সম্ভব না 
বমলই আমার ধারণা। হলেট পাওয়া ফ মল িত। হবমদমশ এই সব ফেমত্র বুমড়া আেুল 
তুমল ফলাকজন দাোঁহড়ময় থামক। কামরার দয়া িমল তুমল ফনয়। বাাংলামদমশ হলেট প্রথা 
চালু িয়হন। কার দায় পমড়মি হনমজর ফকন  াহড়মত অনযমক চড়ামনা। 
    অবহশয এ জাতীয় পহরহস্থহতমত  াহড়ওয়ালা মানুমষর কাি ফথমক মামি মমধয আহম 
উৎসািবযঞ্জক সাড়া ফপময়হি। শুধু উৎসািবযঞ্জক বলমল ভুল িমব, খুবই উৎসািবযঞ্জক। 
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একবার উত্তরার কামি এক পান-হস ামরমটর ফদাকামনর সামমন দাোঁহড়ময় আহি। রাত 
একটার মত বামজ। পান-হস ামরমটর একটা ফদাকান ফখালা। ফসও বমের উপক্রম 
করমি। ফিোঁমট ফিোঁমট ঢাকায় হেরমত ইচ্ছা করমি না। একটা হমহলটারী জীপ এমস থামল। 
জীমপর ড্রাইভার ফনমম এল হস ামরট হকনমত। ড্রাইভামরর পামশ হবষন্নমুমখ ফয 
অহেসারহট বমস আমিন মমন িয় তাোঁর জমনযই হস ামরট ফকনা িমচ্ছ। অহেসার ফকান 
স্তমরর বুিমত পারহি না। এত হবষন্ন ফকন তাও বুিমত পারহি না। যুেটুে িমচ্ছ না 
বমলই মমন িয় হবষন্ন। যুে ফনই কামজই কাজও ফনই। আহম এহ ময় ফ লাম। হতহন 
মুখ হেহরময় তাকামলন। আহম বললাম, ‘সযার আপনার  াহড়র ফপিনটা ফতা োোঁকা। 
আপহন হক একজনমক ফপিমন বহসময় ঢাকা হনময় যামবন? তার খুব উপকার িয়।’ 
    অহেসার হকিু বলমলন না। একবার আমামক ফদমখই মুখ ঘুহরময় হনমলন। ইহতমমধয 
ড্রাইভার হস ামরট হনময় হেমরমি। হতহন হস ামরট হনময় পযামকট খুমল হস ামরট ফবর 
করমত শুরু কমরমিন। ড্রাইভার  াহড় স্টাটথ হদমত যামচ্ছ। হতহন ড্রাইভারমক হনচু  লায় 
হক ফযন বলমলন—ড্রাইভার অতযে হবহমত িময় ফনমম এল। জীমপর ফপিনটা আমামক 
খুমল হদল।  
    আহম উমি বসলাম।  াহড় চলমত শুরু করল। ফসই অহেসার আমামক অবাক কমর 
হদময় হজমজ্ঞস করমলন, ‘আহম হস ামরট ফখমল ফধাোঁয়ামত আপনার হক অসুহবধা িমব?’  
    আহম বললাম, ‘অসুহবধা িমব না, সযার। বরাং সুহবধা িমব। অমনকেণ হস ামরট 
খাহচ্ছ না। আপনার ফসমকন্ড িযান্ড ফধাোঁয়া পাব।’  
    হতহন তাোঁর পযামকট ফবর কমর আমার হদমক এহ ময় হদমত হদমত বলমলন, ‘হনন, 
হস ামরট হনন।’  
    আহম হস ামরট হনলাম। হতহন জীমপর িযাসমবামিথ হক একটা হটপমলন, ওমহন 
কযামসমট রবীন্দ্র সাং ীত শুরু িময় ফ ল—  

"বধূ ফকান আমলা লা ল ফচামখ" 
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    হমহলটারী জীপ হুোঁশ-িাস কমর অমনক সময়ই আমার পাশ হদময় ফবর িময় ফ মি। 
ফসখান ফথমক কখমনা রবীন্দ্র সাং ীত ফভমস আসমত শুহনহন। আমার ধারণা হমহলটারী 
জীমপ কযামসট বাজামনার যন্ত্রই থামক না। আর থাকমলও িামপট জাতীয় বাজনা 
বাজমব। রবীন্দ্রনাথ না।  
    আহম বললাম, ‘সযার, আমামক কযান্টনমমমন্টর কািাকাহি ফয ফকান জায় ায় নাহমময় 
হদমলই িমব।'  
    হবষন্ন ফচিারার ভদ্রমলাক তার জবাব হদমলন না। মমন িমচ্ছ হতহন আপনমমন  ান 
শুনমিন। হমহলটারীর  ান ফশানাও অদু্ভত। মাথা দুলামনা না। পা দুলামনা না এমটনশন 
ভহেমত  ান ফশানা।  
    কযান্টনমমমন্টর কািাকাহি হতহন আমামক নাহমময় হদমলন না।  াহড় প্রথমমই চমল 
ফ ল কযান্টনমমমন্টর ফভতমর। সযালুমটর পর সযালুট পড়মত লা ল। ভদ্রমলাক ফয হবরাট 
বড় দমরর ফকউ এখন বুিলাম।  
    হতহন জীপ ফথমক নামমলন। ড্রাইভারমক বলমলন, ‘উনামক তাোঁর বাহড়মত ফপৌঁমি 
দাও।'  
    আহম বললাম, ‘সযার, ফকান দরকার ফনই। আমার ফিোঁমট অভযাস আমি।’  
    ভদ্রমলাক বলমলন, ‘অমনক রাত িময়মি। আপনামক বাসায় ফপৌমি ফদমব, ফকান 
সমসযা ফনই। হনন আমরকটা হস ামরট হনন। ওয়ান ের দয ফরাি। আচ্ছা, ফরমখ হদন। 
পযামকটটা ফরমখ হদন। আহম হস ামরট ফিমড় ফদবার ফচষ্টা করহি। আজ ফলামভ পমড় 
হকমন ফেমলহি।’ 
    ড্রাইভার অবহশয আমামক আমার ফমস পযথে হনময় ফ ল না। কযান্টনমমন্ট ফথমক 
 াহড় ফবর কমর সামানয এহ ময় কহিন ফব্রক কমর  াহড় থামাল। তার ফচময় কহিন  লায় 
বলল, ‘নামমন।’  
    আহম হবনীত ভহেমত ড্রাইভারমক বললাম, ‘ভাই সামিব আপনার না আমামক বাহড় 
পযথে হদময় যাবার কথা?’    
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    ‘নামমত বলহি, নামমন।’  
    আহম হুড়মুড় কমর ফনমম পড়লাম। হমহলটারী মানুষ ফরম  হ ময় চড়-থাের ফমমর 
বসমত পামর। হক দরকার।     
    কামজই আমামদর ফদমশর  াহড়ওয়ালারা পথচারীমদর প্রহত এমকবামরই ফয দয়া 
ফদখান না, তা না। মামি মমধয ফদখান। ফসই মামি মমধযটা আজও িমত পামর। হমহষ্ট 
কথায় হচড়া ফভমজ না বমল  াহড়ওয়ালামদর মন হভজমব না ফকন।  াহড়ওয়ালামদর মন 
এমহনমতই খাহনকটা ফভজা অবস্থায় থামক।  
    আহম বযাোহচমক হনময়  াহড়র সোমন ফবর িলাম। আমামদর টাম থট িকিমক নতুন 
 াহড়। দামী  াহড়। পামজমরা টাইপ। চড়বই যখন দামী  াহড়মতই চহড়।  
    ফযসব  াহড় পিন্দ িমচ্ছ তার ফকানটাই দাোঁড়ামচ্ছ না— ফিাস কমর চমল যামচ্ছ। 
 াহড়গুহল থামামনার একমাত্র উপায় িমচ্ছ, রাস্তার হিক মািখামন কাকতািুয়ার মত 
দু’িাত ফমমল দাোঁড়ামনা। আহম আর বযাোহচ দু’জন িাত ধরাধহর কমর রাস্তা আটকামল 
 াহড় থামমত বাধয। প্রথমম একটা থামমব তার ফপিমন আমরকটা। ফদখমত ফদখমত 
হসহরয়াস যানজট ফলম  যামব।  াহড়মত  াহড়মত হ টু্ট। ফকউ বুিমত পারমব না যানজট 
ফকন িমচ্ছ। এক সময় গুজব িহড়ময় পড়মব— যানজট িমচ্ছ কারণ সামমন হমহিল ফবর 
িময়মি,  াহড় ভাোভাহে িমচ্ছ। হবশ্বাসমযা য গুজব বমলই সবাই সমে সমে হবশ্বাস কমর 
ফেলমব। ফপিমনর  াহড়গুহল তখন ফচষ্টা করমব উমো হদমক ঘুরামত। এই ফচষ্টার েমল 
এমন যানজট িমব ফয সারাহদমনর জমনয হনহশ্চে। রাজচনহতক ফনতারা খবর পামবন ফয 
হমহিল ফবর িময়মি,  াহড় ভাাংচুর িমচ্ছ। তাোঁরা ভাবমবন ফযমিতু তাোঁরা হমহিল কমরনহন—
কামজই হবপে দল হমহিল ফবর কমরমি। তাোঁরা আমন্দালমন হপহিময় পমড়মিন। হক 
সবথনাশ! তাোঁরা তহড়ঘহড় কমর জহে হমহিল ফবর করমবন। এবাং তখন সহতয সহতয শুরু 
িমব  াহড় ভাোভাহে ।  
    পুহলমশর হটয়ার  যাস হনময় ফিাটািুহট। হটয়ার  যামসর ফসল মারমব হক, মারমব না 
বুিমত পারমি না। সরকারী দমলর হমহিমল হটয়ার  যামসর ফশল মারমত খবর আমি। 
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এই িাোমার মমধয ফকউ না ফকউ মারা যামব। নাম পহরচয়িীন ফসই লাশ হনময় পমড় 
যামব কড়াকহড়। একদল বলমব এই লাশ হবএনহপ কমথীর, আমরক দল বলমব আওয়ামী 
লীম র। অথচ ফকউ জামন না মৃত মানুমষর ফকান দল থামক না। 
    আহম বযাোহচমক আমার সমে রাস্তায় দাোঁড়া করামত রাহজ করমত পারলাম না। ফস 
ফচাখ কপামল তুমল বলল, ‘ফদাস্ত তুই হক পা ল িময় ফ হল নাহক?  াহড় আমামক চাপা 
হদময় চমল যামব। তুই ফশষ মুহুমতথ লাে হদময় পার পাহব। আহম ফতা লােও হদমত পাহর 
না। নাম বযােহচ িমল হক িমব লাোমত ফতা পাহর না। আহম বরাং রাস্তার পামশ দাোঁড়াই।’ 
    বযাোহচ হচহেত মুমখ রাস্তার পামশ দাোঁহড়ময় রইল। আহম দু'িাত ফমমল রাস্তার 
মািখামন দাোঁড়ালাম। ফদখমত ফদখমত েল ফপলাম। প্রায় নতুন একটা পামজমরা জীপ 
(আমার খুব পিমন্দর  াহড়) আমার সামমন এমস দাোঁড়াল। ড্রাইভামরর পামশর সীট ফথমক 
এক সানগ্লাস পরা ফলাক মাথা ফবর কমর বলল, ‘হক বযাপার?’ 
    ভদ্রমলাকমক খুব ফচনা ফচনা লা মি। ফকাথায় ফদমখহি বুিমত পারহি না। সানগ্লাস 
খুলমল িয়ত হচনমত পারব। 
    ‘আপহন হক চামচ্ছন?’ 
    ‘সযার, আমরা দুই বেু আপনার কামি হলেট চাহচ্ছ। আমামদর অতীশ দীপাংকর 
ফরামি নাহমময় হদন।’ 
    ‘হলেমটর জনয িাোঁট উোঁহচময়  াহড় থামামলন?’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আসুন, উমি আসুন। আপনার বেুমকও িাকুন।’ 
    বযাোটচ গাটড়য়র্ উঠয়র্ উঠয়র্ বলল, ‘ফদাস্ত, ফতার প্রহতভা ফদমখ আহম মুগ্ধ। তুই 
ফতা মানব না, মিামানব।  াহড়মত ফলাকজন না থাকমল আহম ফতার পাময়র ধুলা হনতাম।’ 
     াহড় অতীশ দীপাংকর ফরামির হদমক ফ ল না। রমনা থানার সামমন থামল। চশমা 
পরা ভদ্রমলাক বলমলন, ‘আপনার নামুন। আহম আপনামদর পুহলমশর কামি িযান্ডওভার 
করব।’ 
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    আহম অবাক িময় বললাম, ‘ফকন?’ 
    ‘আমামক হচনমত পারমিন না?’ 
    ‘ফচনামচনা লা মি। আপহন হক হবখযাত ফকউ?’ 
    ‘আহম হবখযাত ফকউ না। আম  একহদন আপহন আমামক উোপাো প্রশ্ন 
কমরহিমলন। আহম  াহড়র কাচ তুমল হদলাম—আপহন বাইমর ফথমক ফভাংহচ কাটহিমলন। 
নানান অেভহে করহিমলন। এখন হচনমত ফপমরমিন?’ 
    ‘টি।’ এখন হচনমত পারহি। ফচামখ সানগ্লাস থাকায় হচনমত অসুহবধা িহচ্ছল।’ 
    ‘আজ আবার  াহড় আটমকমিন। ইউ আর এ পাবহলক নুইমসন্স। পুহলমশর উহচত 
আপনামদর সপমকথ ফখাোঁজখবর করা।’ 
    বযাোহচ শুকমনা  লায় বলল, ‘সযার আপহন হকিু মমন করমবন না। আমরা ফিোঁমট 
ফিোঁমট অতীশ দীপাংকর ফরামি চমল যাব। িাোঁটাটা স্বামস্থযর জমনযও ভাল। আপহন চমল 
যান, আপনামক শুধু শুধু ফদহর কহরময় হদলাম। আমরা দুই বেুই আেহরক দুিঃহখত। 
আওয়ার এপলহজ।’ 
    এপলহজমত কাজ িল না। রমনা থানার ফসমকন্ড অহেসার হবরসমুমখ আমামদর 
িাজমত ঢুহকময় হদমলন। এিাড়া তার উপায়ও হিল না। ফয ভদ্রমলাক আমামদর হনময় 
এমসমিন হতহন এক প্রহতমন্ত্রীর শালা। মন্ত্রীর শালামদর েমতা মন্ত্রীমদর ফচময় অমনক 
ফবহশ থামক। মন্ত্রী তাোঁর পামজমরা  াহড় হনময় যত ঘুমরন— তার শালা তার ফচময় ফবহশ 
ঘুমরন। এটাই হনয়ম। 
    বযাোহচ পুমরাপুহর িকচহকময় ফ মি। তার করুণ মুখ ফদমখ মায়া লা মি। ফকোঁমদমটমদ 
ফেলমব হকনা বুিমত পারহি না। সম্ভাবনা এমকবামর উহড়ময় ফদয়া যামচ্ছ না। সম্ভবত 
এটাই তার প্রথম িাজত বাস। 
    বযাোহচ িতভম্ব  লায় বলল, ‘ফদাস্ত, সবথনাশ িময় ফ মলা ফতা।’ 
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, ‘সবথনামশর হক আমি?’ 
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    ‘ফতার ভাবী যখন শুনমব আহম িাজমত তখন অবস্থাটা হক িমব বুিমত পারহিস 
না?’ 
    ‘ভাবী খুহশও িমত পামর। িাজমত থাকা মামন খাওয়া-দাওয়া বে। ভাবীর ফতা খুহশ 
িবারই কথা।’ 
    ‘িাজমত খাওয়া-দাওয়া বে মামন? এরা ফখমত ফদয় না?’ 
    ‘পার ফিি এক টাকা পিাশ পয়সা বামজট। এই টাকায় হক খাহব? এর আম  
একবার িাজমত আহম সারাহদমন একটা কলা ফখময়হিলাম। অবহশয ফবশ বড় সাইজ 
কলা।’ 
    ‘তুই হক এর আম ও িাজমত হিল নাহক?’ 
    ‘থাহক মামি মমধয।’ 
    ‘হক সবথনাশ বহলস হক? ফতার সমে ফমশা, ফতা হিক িয়হন।’ 
    ‘এবার িাড়া পাবার পর আর হমহশস না।’ 
    ‘িাড়া পাব হকভামব?’ 
    ‘আত্মীয়-স্বজমনর মমধয পুহলমশর বড় কতথা, হকাংবা মন্ত্রী-প্রহতমন্ত্রী ফকউ আমি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘মন্ত্রী-প্রহতমন্ত্রীর শালামদর কামরার সমে মিব্বত আমি?’ 
    ‘ফতার ভাবীর থাকমত পামর। আমার ফনই।’ 
    ‘ফশখ িাহসনা, হকাংবা ফব ম খামলদা হজয়ার সমে পহরহচত ফকউ হক আমি ফয ফতামক 
ফচমন।’ 
    ‘আমার জানা মমত ফনই। তমব ফতার ভাবীর থাকমত পামর। ওর কামনকশন ভাল।’ 
    ‘তািমল ফটহলমোন কমর ভাবীমক বল। ভাবী একটা-হকিু বযবস্থা করমব।’ 
    ‘সবথনাশ ফতার ভাবীমক জানামনাই যামব না। কারবালা িময় যামব। পুহলশ শুমনহি 
ঘুষ খায়। এরা খামব না?’ 
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    ‘প্রহতমন্ত্রীর শালা এমস আমামদর হদময় ফ মি ফতা—পুহলশ এখন আর ঘুষ খামব না। 
তমব আমামদর হনজ ফথমকই উহচত পান খাওয়ার জমনয তামদর হকিু ফদয়া। মামরর িাত 
ফথমক বাোঁচার জমনযই হদমত িমব।’ 
    বযাোহচ আোঁৎমক উমি বলল, ‘মারমব নাহক?’ 
    ‘মারমব ফতা বমটই। কথা ফবর করার জমনয মারমব। ইন্টামরাম শমনর টাইমম ফিহভ 
ফধালাই হদমত পামর। ফতার সমে কথা বলমি, কথা বলমি—স্বাভাহবক ভামবই বলমি, 
আচমকা  দাম কমর তলমপমট এক ঘুহষ।’ 
    ‘বহলস হক? ইন্টামরাম শন কখন িমব?’ 
    ‘ওহস সামিমবর সময় িমলই িমব। যত ফদহরমত উনার সময় িয় ততই ভাল। এত 
দুিঃহচো কমর লাভ ফনই। ঘুহমময় থাক।’ 
    ‘হিমু।’ 
    ‘বল।’ 
    ‘ফদাস্ত, তুই হকিু মমন কহরস না। ফতামক একটা সহতয কথা বহল। ফতার সমে ফমশা 
আমার হিক িয়হন। হবরাট ভুল িময়মি। ফগ্রট হমসমটক। ফতামক ভাল মানুমষর মত 
ফদখামলও তুই আসমল ফিঞ্জারাস।’ 
    ‘আর হমহশস না।’ 
    ‘হমহশস না বলমলই ফতা িমব না। তুই আমার বালযবেু।’ 
    ‘হবপমদর সময় বালয-বেু, বৃে-বেু ফকান বযাপার না।’ 
    ‘এটাও হিক বমলহিস। ফদাস্ত, এখামন বাথরুমমর হক বযবস্থা? আমার ফটনশামন 
বাথরুম ফপময় ফ মি।’ 
    ‘ফিাট বাথরুম িমল এক ফকাণায় বমস পড়। িাজমতর ফসমল ফিাট বাথরুম করা 
যায়। ফকউ হকিু বমল না। বড়টা িমল সমসযা আমি।’ 
    ‘হক সমসযা?’  
    ‘ফসহিমক িাকমত িমব। তার যহদ দয়া িয় বাথরুমম হনময় যামব।’  
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    ‘দয়া না িমল?’  
    ‘দয়া না িমল দয়া চতহর করার হসমষ্টম আমি। টাকা হদমলই দয়া চতহর িয়।’  
    ‘আমামদর সমে ফতা টাকা ফনই।’  
    ‘ফতার হক বড়টা ফপময়মি?’  
    ‘হু। সকালমবলা বাউলস হক্লয়ার িময়মি— এখন এই ফটনশানটায় হসমষ্টমম 
 ন্ডম াল— আ ামীকাল সকামল ফযটা িবার কথা ফসটা এখন িমত চামচ্ছ। ফদাস্ত হক 
করব?’  
    ‘ফদহখ, ফসহিমক িাহক।’  
    ‘যহদ রাহজ না িয়? ফদাস্ত আমার পাহনর হপপাসাও ফপময়মি। এখামন পাহন খাবার 
হসমস্টম হক?’  
    ‘বাথরুমম যখন হনময় যামব ঐ সময় পাহন ফখময় হনহব। উমটর মত ফবহশ কমর খাহব। 
যামত জমা কমর রাখমত পাহরস। আবার পাহন খাবার সুমযা  কখন িমব ফক জামন।’  
    বযাোহচ করুণ ফচামখ তাহকময় আমি। তার কপাল ঘামমি। ফিাোঁট শুহকময় ফ মি। 
হবড়হবড় কমর হক ফযন বলমি। মমন িয় ফকান ফদায়া-মটায়া পড়মি। হনয়ামুল ফকারামন 
ফকান হবপমদ ফকান ফদায়া পড়মত িয় তার হববরণ আমি। িমড়র সমময় ফদয়া, আগুন 
লা মল ফদায়া, দামী হজহনস িাহরময় ফ মল খুোঁমজ পাবার ফদায়া... পুহলমশর িামত পরমল 
ফকান ফদায়া পড়মত িমব ফসটা ফনই। থাকমল জন মণর উপকার িত। 
 
    ওহস সামিব প্রথমম আমামক িাকমলন। তাও হিক সেযার আম  আম । ভদ্রমলাক 
 ম্ভীর প্রকৃহতর। ফচিারার মমধযই একটা ঘুষ খাই, ঘুষ খাই ভাব। মামি মামি হজব ফবর 
কমর ফিাোঁট চামটন। চাটা ফদমখ মমন িয় ফিাোঁমট অদৃশয হচহন মাখামনা। হজব হদময় ফসই 
হচহন ফচমট হনময় মজা কমর খামচ্ছন। 
    ‘আপনার নাম?’ 
    ‘সযার, আমার ভাল নাম হিমালয়। িাক নাম হিমু।’ 
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    ‘িাজমত এই প্রথম এমসমিন, না এর আম ও এমসমিন?’ 
    ‘এর আম ও ফবশ কময়কবার এমসহি।’ 
    ‘তািমল ফতা আপহন আত্মীময়র মমধযই পমড়ন। কখমনা কনহভকশান িময়মি?’ 
    ‘হজ্ব না। িাজত ফথমকই িাড়া ফপময় ফ হি।’  
    ‘এইবার পামবন না। এইবার ফজলখানার লযাপহস খাওয়াবার বযবস্থা কমর ফদব।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’  
    ‘মমন িমচ্ছ আমার কথা শুমন মজা পামচ্ছন। মজার ইাংমরজী জামনন?’  
    ‘জাহন সযার - োন।’  
    ‘এইবার আপনার োমনর বযবস্থা কমর ফদব।  াহড় ভােমত খুব মজা লাম ?’  
    ‘সযার, আপনার সামানয ভুল িময়মি। আহম  াহড় ভাহেহন। অহত ভদ্রভাষায় হলেট 
ফচময়হিলাম। উহন হলেট ফদয়ার নাম কমর থানায় হনময় এমসমিন।’  
    ‘তাই নাহক?’  
    ‘টি সযার, এটাই ঘটনা। বাাংলামদশ ফপনাল ফকামি – কথা হদময় কথা না রাখার 
হক ফকান শাহস্ত আমি? যহদ থামক তািমল তাোঁর শাহস্ত পাওয়া উহচত।’  
    ‘আপহন হক হনমজমক অহতহরক্ত চালাক ভামবন?’  
    ‘টি না, ভাহব না। তমব সযার, সহতয কথা বলমত হক — আহম ফযমন হনমজমক চালাক 
ভাহব না— অনযমকও ভাহব না।’ 
    ‘আপহন কার  াহড় ফভমেমিন ফসটা জামনন?’  
    ‘সযার, আহম কামরার  াহড় ভাহেহন। তমব হযহন  াহড় ভাোর কথা বলমিন হতহন 
েমতাবান মানুষ মন্ত্রীর শযালক। এই তথয জাহন।’  
    ‘হতহন এে আই আর কমর ফ মিন— আপহন এবাং আপনার বেু হমমল তাোঁর  াহড় 
ফভমেমিন। এবাং আম  একহদন তাোঁমক ভয় ফদহখময়মিন। থান ইট হদময় তার মাথা 
ফভমে হদমত ফচময়হিমলন।’ 
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    ‘থান ইট হদময় মাথা ফভমে ফদবার কথাটা সহতয না িমলও ভয় ফদখাবার বযাপারটা 
সহতয।’ 
    ‘ভয় হকভামব ফদহখময়মিন?’ 
    ‘ফভেহচ ফকমটহি। বাচারা কাউমক ফভেহচ হদমল ভয় লাম  না। হকন্তু বড় ফকান 
মানুষ ফভেহচ কাটমল বুমক ধাক্কার মত লাম । হকভামব ফভেহচ ফকমটহিলাম ফসটা হক 
সযার ফিমনসমিট কমর ফদখাব?’ 
    ‘অবশযই ফদখামবন। আপনার মত োহজলমদর হক হচহকৎসা আমরা কহর ফসটা আম  
একটু ফিমনসমিট কমর ফদখাই। প্রথমম আমামদর ফিমনসমিশন, তারপর আপনারটা।’ 
    ‘আপনামদর কমথকাণ্ড শুরু িবার আম  আহম হক একটা কথা বলমত পাহর?’  
    ‘পামরন।’  
    ‘আপনার ফবাধিয় মমন আমি ফয, আপনামক আহম শুরুমতই বমলহি, আহম এর 
আম  ফবশ কময়কবার িাজমত এমসহি। প্রহতবারই িাড়া ফপময়হি। ফকান কনহভকশন 
িয়হন। তা ফথমক হক প্রমাহণত িয় না ফয, আহমও েমতাবান একজন মানুষ। মন্ত্রীর 
শালার ফচময়ও আমার েমতা ফবহশ। কামজই আপহন যা করমবন ফভমবহচমে করমবন। 
ইাংমরজী ঐ বাকযটা আশা কহর আপহন জামনন – 

Look before you leap. 
    িাোঁপ ফদবার আম  ভাল কমর ফদখ। একবার িাোঁপ হদময় ফেলমল হকন্তু সমসযা। 
    ওহস সামিব হজভ চাটা বে কমরমিন। সরু ফচামখ তাকামচ্ছন। ফভতমর একটু ফয 
থমমক ফ মিন তা ফবািা যামচ্ছ। কামজই এই সুমযা টা হনমত িমব। ওহস সামিবমক 
ভড়মক হদমত পারমল হকল-থাপ্পড় ফথমক আপাতত রো পাওয়া যামব। 
    ‘আপহন বলমত যামচ্ছন ফয আপহন একজন হব  শট?’  
    ‘টি না, আহম অতযে েুদ্র প্রাণী – ফভরী থল শট। জীবাণু টাইপ। আমার পামজমরা 
 াহড় ফনই, মন্ত্রী দুলাভাই ফনই— এবাং পাময় জুতা পযথে ফনই। যহদ হকিু মমন না 
কমরন– কবীমরর একটা ফদাোঁিা আপনামক শুনামত পাহর?’ 
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    ‘কামর হক শুনামত চামচ্ছন?’  
    ‘কবীমরর ফদাোঁিা – কবীর বলমিন,  

িহর ফন আপনা আপ হিপায়।  
িহর ফন নেীজ কর হদখরায়া—  

    ‘এর মামন হক?’  
    ‘এর মামন িমচ্ছ, ঈশ্বর আপনামক আপহন লুহকময় রামখন আবার হক অদু্ভত সুন্দর 
কমরই না হনমজমক প্রকাহশত কমরন।’  
    ‘আপহন হক বলমত চামচ্ছন হকিুই বুিমত পারহি না। এই ফয লাইন দুটা বলমলন– 
এর মামন হক?’  
    ‘মামন ফতা আপনামক বললাম।’  
    ‘বযাখযা কমরন।’  
    ‘বযাখযা করমত সময় লা মব।’  
    ‘কত সময় লা মব?’  
    ‘দুই হতন হদন সময় লা মব। এক কাজ করুন, আমামক দুই হতন হদন িাজমত 
ফরমখ হদন। আহম লাইন দুটার বযাখযা করব। তমব একটা শতথ আমি।’ 
    ‘হক শতথ?’ 
    ‘আমার বেুমক ফিমড় হদমত িমব।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘ও আচ্ছা বলার দরকার ফনই। মন্ত্রীর শালাবাবুর কামি অপরাধ যা কমরহি আহম 
কমরহি। আমার বেু কমরহন। ওমক ফিমড় হদন— আপনার লাভ িমব।’ 
    ‘হক লাভ িমব?’ 
    ‘ফসটা যথাসমময় ফদখমবন। লাভ-মলাকশান প্রসমেও কবীমরর একটা ফদািা আমি 
বলব?’ 
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    ‘ফদািা ফোিা বাদ হদন। ফিমড় কাশুন। আপহন ফক হিক কমর বলুনিঃ আপনার বযাক 
গ্রাউন্ড হক? আপহন কমরন হক?’ 
    ‘আহম সযার হকিুই কহর না। িলুদ পাঞ্জাবী পমর পমথ পমথ িাোঁহট।’ 
    ‘আপনার চমল হক ভামব?’ 
    ‘এত বড় একটা শিমর একজন মানুমষর ফবোঁমচ থাকা ফকান কহিন বযাপার না।’ 
    ‘পমথ পমথ ঘুমরন ফকন?’ 
    ‘আমার বাবার জমনয পমথ পমথ ঘুহর। আমার বাবার মাথা হিল খারাপ। বাইমর 
ফথমক ফকউ বুিমত পারত না। তাোঁর সমস্ত আচার-আচরণ হিল স্বাভাহবক মানুমষর মত। 
শুধু হচো ভাবনা হিল পা মলর মত।’ 
    ‘হক রকম?’ 
    ‘তাোঁর ধারণা িল— যহদ ইহঞ্জহনয়াহরাং সু্কমল পাহিময় ফিমলমক ইহঞ্জহনয়ার বানামনা 
যায়, িাক্তার সু্কমল পাহিময় বানামনা যায় িাক্তার, তািমল মিাপুরুষ বানামনার সু্কমল 
পাহিময় ফিমলমক ফকন মিাপুরুষ বানামনা যামব না।’ 
    ‘মিাপুরুষ বানামনার সু্কল আমি নাহক?’ 
    ‘হজ্ব না, বাবা একটা সু্কল হদময়হিমলন। হতহনই হিমলন সু্কমলর হপ্রহন্সপযাল আর আহম 
তাোঁর িাত্র। প্রথম এবাং ফশষ িাত্র।’ 
    ‘সু্কমল হক ফশখামনা িত?’ 
    ‘হনহদথষ্ট ফকান হসমলবাস হিল না। হপ্রহন্সপযাল সামিমবর মাথায় যখন যা আসত তাই 
হিল পািযক্রম। একটা উদািরণ ফদই। আহম অেকামর ভয় ফপতাম। ফসই ভয় কাটামনার 
জমনয হতহন একহদন একরামত আমামক বাথরুমম তালাবে কমর ফরমখহিমলন। আমার 
বয়স তখন সাত।’ 
    ‘বমলন হক, এ ফতা পা মলর কান্ড।’ 
    ‘আম ই ফতা বমলহি বাবা পা ল হিমলন।’ 
    ‘আপনার মা বাধা ফদনহন?’  
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    ‘মা যামত বাধা হদমত না পামরন ফসই জমনয মামক ফমমর ফেমলহিমলন। বাবার ধারণা 
মাতৃমস্নি মিাপুরুষ িবার প্রহক্রয়ায় বড় বাধা। মিাপুরুষমক সব রকম বেন ফথমক মুক্ত 
িমত িমব। ফস্নমির বেন, মায়ার বেন, ভালবাসার কেন।’  
    ‘আই হস। বাবার ফিহনাং এর েমল আপহন হক মিাপুরুষ িময়মিন?’  
    ‘টি না। মমন িয় পাশ করমত পাহরহন। ফেল কমরহি। তমব......’  
    ‘তমব আবার হক?’  
    ‘ফলাকজনমদর খাহনকটা হবভ্রাে করমত পাহর। এটা মিাপুরুষমদর একটা লেণ। 
মিাপুরুষমদর কমথকামন্ড সাধারণ মানুষ হবভ্রাে িয়। সহতয কমর বলুন ফতা সযার আপহন 
হক হবভ্রাে িনহন?’  
    ‘আহম হবভ্রাে িময়হি?’  
    ‘হজ্ব িময়মিন। আপনার মমন সমন্দি ঢুমক ফ মি। আপহন ভাবমিন – িলুদ পাঞ্জাবী 
পরা এই ফলাকটা মিাপুরুষ িমলও ফতা িমত পামর। আপনার মন দুবথল বমলই সমন্দিটা 
প্রবল।’  
    ‘আমার মন দুবথল?’  
    ‘টি সযার— ঘুষ যারা খায় তামদর মন দুবথল থামক।’  
    ‘আই হস।’  
    ‘আপহন হক সযার দয়া কমর আমার বেুমক ফিমড় ফদমবন?’  
    ওহস সামিব ফবশ হকিুেণ হিম ধমর রইমলন। এক সময় তাোঁর হিম কাটল। হতহন 
হমহনট হতমনক পা নাচামলন। মানুষ সাধারণত একটা পা নাচায়— উহন দুটা পা এক 
সমে নাচামচ্ছন। ফদখমত ভাল লা মি। পা নাচামনা থামল। ওহস সামিব  ভীর  লায় 
বলমলন, ‘আচ্ছা হিক আমি যান— আপনার বেুমক আহম ফিমড় হদহচ্ছ। আপহন হকন্তু 
আমিন।’  
    ‘অবশযই আহি। আপনামক কবীমরর দুই লাইমনর বযাখযা না হদময় আহম যাব না।’  
    ‘চা খামবন?’  
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    ‘হজ্ব চা খাব এবাং একটা হস ামরট খাব। সযার আমরকটা কথা, িাজমত ঢুকামনার 
পর হক একটা ফটহলমোন করার সুমযা  পাওয়া যায় না। আত্মীয় - স্বজনমক জানামনা 
ফয, দয়া কর, দুহশ্চো কর— আহম িাজমত আহি।’     
    ‘ফটহলমোন করমত চান?’  
    ‘টি চাই।’ 
    ‘কামক ফোন করমবন, প্রধানমন্ত্রীমক?’ 
    ‘হজ্ব না সযার, আহম আপনামক আম ই বমলহি ফয আহম অতযে েুদ্র বযহক্ত। জীবাণু 
টাইপ। জীবাণুর ফচময়ও ফিাট-ভাইরাস বলমত পামরন।’ 
    ‘ভাইরাস মামি মামি ভয়াংকর িয়।’ 
    ‘হজ্ব সযার, তা িয়।’ 
    ‘নাম্বার বলুন আহম লাহ ময় হদহচ্ছ।’ 
    ‘মন্ত্রী সামিমবর শালার সমে কথা বলমত চাহচ্ছ। উনার ফটহলমোন নাম্বার ফতা আপহন 
ফরমখ হদময়মিন। তাই না?’ 
    ‘ফটহলমোমন হক বলমবন?’ 
    ‘ফসটা এখমনা হিক কহরহন। বাাংলামদশ আইমন আহম িাজত ফথমক একটা 
ফটহলমোমনর সুমযা  পাই। ফসই সুমযা  বযবিার করমত চাহচ্ছ।’ 
    ‘আচ্ছা ফদহখ - উহন কথা বলমত চান হকনা ফক জামন।’ 
    ওহস সামিব হনচু  লায় ভদ্রমলামকর সমে আম  হকিুেণ কথা বলমলন। আমার 
সপমকথ হকিু বলমলন ফবাধিয়। তারপর ফটহলমোন আমার হদমক এহ ময় হদমলন। আহম 
আনহন্দত  লায় বললাম—‘ফকমন আমিন ভাই। আহম হিমু।’ 
    ‘হক চান আমার কামি?’ 
    ‘আহম আল্লাির কামিই হকিু চাই না, আর আপনার কামি হক চাইব?’ 
    ‘বড় বড় কথা হশমখমিন। মুমখর ফচময় হজহ্বা বড়। হজিবা এখন সাইজ মত কাটা 
পড়মব।’ 



suvom 

 
 

957 

    ‘সযার আপনার বুমকর বযথাটার খবর হক শুরু িময়মি?’ 
    ‘তার মামন?’ 
    ‘আহম একজন মিাপুরুষ টাইপ হজহনস। আপহন আমার নামম হমথযা িাইরী 
কমরমিন। তার শাহস্ত হিমসমব আপনার বুমক বযথা শুরু িবার কথা। এখমনা িমচ্ছ না 
ফকন বুিমত পারহি না।’ 
    ‘চহড়ময় দাোঁত ফেমল ফদব িারামজাদা।’ 
    ‘সযার, বযথাটা খুব ফবহশ িমল ফদহর না কমর ফসািরাওয়াদথী িাসপাতামল চমল যামবন। 
এনহজষ্ট টযাবমলট আহনময় রাখুন। হজমভর হনমচ হদমত িমব।’ 
    ফটহলমোমনর ওপামশ ভদ্রমলাক রাম  থর থর কমর কাোঁপমিন। ভদ্রমলাকমক ফদখা 
না ফ মলও ফবািা যামচ্ছ। আহম তাোঁর রা  সপূণথ অগ্রািয কমর িাহসমুমখ বললাম, ‘আমার 
নামম হমথযা এে আই আর কহরময়মিন— এটা হিক িয়হন। বুমকর বযথা উিামাত্র থানায় 
ওহস সামিবমক সহতয কথাটা জানামবন। বযথা কমম যামব। আপনার দুলাভাই হমথযা 
বলমল ফকান সমসযা না, হতহন মন্ত্রী মানুষ। হমথযা হতহন বলমবন না ফতা ফক বলমব? 
হতহন সহতয কথা বলমলই সমসযা।’  
    ‘সহতয কথা বলমল সমসযা মামন?’  
    ‘মন্ত্রীরা হমথযা বমলন এটা ধমর হনময়ই আমরা চহল। এমত হসমষ্টম অভযস্ত িময় 
ফ মি। কামজই িিাৎ একজন মন্ত্রী যহদ সহতয কথা বলা শুরু কমরন তািমল সমসযা 
িমব না?’ 
    ‘ের ইওর ইনেরমমশন – আমার দুলাভাই কখমনাই হমথযা বমলন না। এমহপরা 
টযাে হে  াহড় পায় আপহন ফবাধিয় জামনন। সাংসমদ সব এমহপরা ফকান হবষময়ই 
একমত িন না, শুধু টযাে হে  াহড়র হবষয় িাড়া। ফসখামন আমার দুলাভাই টযাে হে 
 াহড় ফননহন।’  
    ‘আহম ফয  াহড়মত চড়মত চাইলাম ফসটা তািমল কার?’  
    ‘আমার।’ 
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    ‘সযার আপহন হক কমরন?’  
    ‘বযবসা।’  
    ‘ ামমথন্টস?’  
    ‘হিক ধমরমিন।’  
    আপনামদর  ামমথন্টমস হক িলুদ পাঞ্জাবী িয়? আমামদর দু'টা িলুদ পাঞ্জাবী হদমত 
পারমবন? একটা আমার জমনয, একটা ওহস সামিমবর জমনয। আমার সাইজ ফচৌহত্রশ। 
ওহস সামিমবর িয়হত্রশ। এেটা লাজথ হকনমলই িমব।’   
    খট কমর শব্দ িল। ভদ্রমলাক ফটহলমোন নাহমময় রাখমলন। ওহস সামিব হচহেত 
এবাং হবরক্তমুমখ বলমলন, ‘আপহন শুধু ফয হনমজ হবপমদ পমড়মিন তা না। আপহন ফতা 
মমন িয় আমামকও হবপমদ ফেমলমিন। অমনক টাকা-পয়সা খরচ কমর ঢাকায় ফপাহষ্টাং 
হনময়হি— হবরাট ইনমভষ্টমমন্ট। ইনমভষ্টমমমন্টর দশ ভাম র এক ভা ও এখমনা তুলমত 
পাহরহন। এর মমধয যহদ বদহল কমর ফদয় তািমল আম-িালা সবই যামব। শুধু পমড় 
থাকমব আমমর আোঁহট। ভাল কথা, ভদ্রমলামকর বুমক হক সহতয বযথা উিমব?’  
    ‘হজ্ব উিমব। আমার আধযাহত্মক েমতার জমনয না। এহমমতই উিমব। মানহসক ভামব 
দুবথল ফতা তার জমনয মমন একটা চাপ আমি। এ চাপ শরীমর চাপ ফেলমব। বুমক তীব্র 
বযথা িমব। এও িমত পামর— বযথা টযাথা হকিু িল না, হকন্তু মমন িমব বযথা িমচ্ছ। 
সযার, আমার বেুমক িাড়ার বযবস্থা করমবন না?’  
    ‘করহি। হস ামরট খামবন?’  
    ‘টি খাব।’ 
    বযাোহচ হবশ্বাসই করমি না ফয তামক ফিমড় হদমচ্ছ। ফস একই সমে আনহন্দত এবাং 
দুিঃহখত। তামক ফিমড় হদমচ্ছ এই আনন্দ তার রাখার জায় া ফনই। আবার আমামক 
আটমক ফরমখমি এই দুিঃমখও ফস আসমলই হবপযথে। 
    ‘ফদাস্ত ফতামক ফরমখ চমল ফযমত খুবই খারাপ লা মি।’ 
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    ‘আমামক ফতা ফরমখ ফযমতই িমব। আহম ফদাষ কমরহি হ হে পাহটথ। তুই ফতা ফদাষ 
কহরসহন।’ 
    ‘তা হিক। ফতার ভাবীর অমনক বড় বড় আত্মীয়-স্বজন আমি। তামদর ধরমলই ফতার 
হরহলমজর বযবস্থা িময় যামব। হকন্তু ফতার ভাবীমক হকিুই বলা যামব না। বুহেমতী ফমময় 
ফতা, ফতার কথা বলমলই ফস বলমব – ফতামার বেু িাজমত ফসই খবর ফতামামক ফক 
হদল? আহম তার ফজরার মুমখ পমড় স্বীকার কমর ফেলব ফয আহমও িাজমত হিলাম। 
দাবানল ফলম  যামব, বুিহল।’ 
    ‘বুিমত পারহি।’ 
    ‘ফশান ফদাস্ত। তুই আশা িাহড়স না, আহম ধমথীয় লাইমন ফচষ্টা করব। আমামদর 
বাহড়র পামশই এক িামেজ সামিব আমিন। এক িাজার টাকায় ফকারান খতম ফদন। 
আমজথন্ট বযবস্থাও আমি। খুব ইমামজথহন্স িমল মাদ্রাসার তামলবুল এমলমমদর হনময় চার 
ঘন্টায় খতম ফশষ কমর ফদায়া কমর ফদন। ফদাস্ত ফতার জমনয এেটা হে হদময় আমজথন্ট 
ফদায়া করাব। ইনশাল্লাি আহম কথা হদলাম। আর আহম ফরাজ এমস ফতার ফখাোঁজখবর 
করব। হটহেন ফকহরয়ামর কমর খাওয়া হনময় আসব। প্রহমজ।’ 
    ‘হকিু আনমত িমব না।’ 
    ‘অবশযই আনমত িমব। তুই না ফখময় থাকহব? ফদাস্ত মমন ভরসা রাখ– কাল 
সকামলর মমধয খতম স্টাটথ িমব। ইনশাল্লাি।’ 
    আমামক িাজমত থাকমত িল হতনহদন। ওহস সামিমবর সমে এই হতনহদন আমার 
কথা িল না। হতহন অসম্ভব বযস্ত। ফকান একটা িামমলা িময়মি – হদন রাত চহব্বশ 
ঘটাই তামক ফিাটািুহট করমত িমচ্ছ। এই হতনহদমন বযাোহচর ফকান ফখাোঁজ ফনই। তার 
হটহেন ফকহরয়ার হনময় আসার কথা। 
    চতুথথ হদন সকামল ওহস সামিব আমামক ফিমড় হদময় ক্লােমূমখ বলমলন, ‘যান, চমল 
যান।’ 
    ‘চমল যাব?’ 
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    ‘িযাোঁ, চমল যামবন।  ত পরশুই আপনামক ফিমড় ফদবার কথা। আহম অপামরশমন 
যাবার আম  ফসমকণ্ড অহেসারমক বমল হ ময়হিলাম আপনামক ফিমড় হদমত। ফস ভুমল 
ফ মি। হকিু মমন করমবন না – দুহদন এেটা িাজতবাস িল।’ 
    ‘আপনামক কবীমরর ফদাোঁিার বযাখযাটা ফতা বলা িল না।’ 
    ‘বযাখযা বাদ ফদন। আমার জান হনময় টানাটাহন। খুব সমসযায় আহি। এক কাপ চা 
খান— চা ফখময় চমল যান। মমন ফকান কষ্ট পুমষ রাখমবন না। প্রহতমন্ত্রীর শালা ফটহলমোন 
কমর আমামক বমলমিন ফয, হতহন দুিঃহখত – এই খবরটা ফযন আপনামক ফদয়া িয়। 
আহম হদলাম। কামজই আমার দাহয়ত্ব ফশষ।’ 
    ‘উনার হক বযথা উমিহিল?’ 
    ‘বযথার খবর জাহন না। উমিমি ফতা বমটই। িাসপাতাল ফথমক ফটহলমোন িময়মি। 
 লা হচোঁহচোঁ করমি। আপহন ইন্টামরহষ্টাং কামরক্টর।’ 
    ‘থযাাংক য়ুয।’ 
    আহম ওহস সামিমবর সমে চা ফখলাম। ওহস সামিব দুিঃহখত  লায় বলমলন, মনটা 
খুবই খারাপ। মমন িয় আমামক বদহল কমর খা ড়ািহড়-টহরর হদমক পািামব। শাহে 
বাহিনীর িলা খাব। 
    ‘শাহে চুহক্ত ফতা িময় ফ মি, এখন আর হকমসর িলা?’ 
    ‘এখনকার িলা িমব আমপামসর িলা। শাহে শাহে ভামব িাসমত িাসমত িলা। যাই 
ফিাক, বাদ ফদন। চাময়র সমে হকিু খামবন?’ 
    ‘একটা হস ামরট খাব।’ 
    ওহস সামিব হস ামরট হদমলন। লাইটার জ্বহলময় হস ামরট ধরামত এমসমিন। 
বাতামসর জমনয ধরামত পারমিন না। বাতামস লাইটামরর আগুন হনমভ যামচ্ছ। হতহন 
মিা হবরক্ত আহম ওহস সামিবমক বললাম, ‘একটা মজার কথা হক জামনন ওহস সামিব! 
ফিাট্ট আগুমনর হশখা বাতামস হনমভ যায়। হকন্তু হবশাল ফয আগুন, ফযমন মমন করুন 
দাবানল, বাতাস ফপমল েুমল-মেমপ উমি।’ 
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    ওহস সামিব বলমলন, ‘এটাও হক কবীমরর ফদাোঁিা?’ 
    ‘হজ্ব না, এটা হিমুর ফদাোঁিা।’ 
    ‘হিমুটা ফক?’ 
    ‘আহমই হিমু।’ 
    ‘ও আচ্ছা, আপহন হিমু একবার বমলহিমলন। ভুমল হ ময়হি। হকিু মমন থামক না। 
এমন এক হবপমদ আহি যা বলার না। কামরা সমে পরামশথও করমত পারহি না। এটা 
এমনই এক ফসনমসহটভ ইসুয ফয পরামশথও করা যামচ্ছ না। ইময় তাল কথা, আপহন 
পরামশথ ফকমন ফদন?’ 
    ‘খুবই খারাপ পরামশথ ফদই। আমার পরামশথ ফয শুনমব তার অবস্থা কাহিল।’ 
    ‘শুহন আপনার পরামশথটা৷’ 
    ‘ঘটনা না শুমন পরামশথ ফদব হকভামব?’ 
    ওহস সামিব  লা নাহমময় হেসহেস কমর বলমলন, ‘একটা ফরপ িময়মি। অল্প বময়সী 
একটা ফমময়মক তার স্বামীর সামমন হতন মস্তান ফরপ কমরমি। মস্তান হতনটার আবার 
খুব ভাল পহলহটকযামল কামনকশান আমি। ফমময় এবাং ফমময়র স্বামী এমদর হবরুমে 
মামলা কমরমি।’  
    ‘আপনামক চাপ ফদয়া িমচ্ছ মামলা ভণু্ডল কমর হদমত?’  
    ‘এটা করমল ফতা ভালই হিল। মামলা নষ্ট করা ফকান বযাপারই না। আমামক বলা 
িমচ্ছ এই হতনজমনর জায় ায় অনয হতনজমনর নাম ঢুহকময় হদমত। এটা হক কমর সম্ভব 
বমলন?’  
    ‘সম্ভব না ফকন? ফমময় ফয হতন নাম বলমি ফসই হতন নাম না হলমখ আপহন হলখমবন 
অনয হতন নাম। ঐ হতনজনমক ধমর এমন রাম িযাচা। বযাটা ফতারা ফকন ফরপ করহল 
না? অনযরা ফরপ কমর চমল ফ ল ফতারা হিহল ফকাথায়?’  
    ‘রহসকতা করমিন না? কমরন, রহসকতা কমরন। আমরা নষ্ট িময় ফ হি। আমামদর 
হনময় ফতা রহসকতা করমবনই। যারা আমামদর নষ্ট করল তামদর হনময় রহসকতা করার 
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সািস আমি? ফনতামদর িাত ফথমক ফদশটামক ফবর কমর এমন সাধারণ মানুমষর িামত 
ফদন– তারপর ...’  
    ওহস সামিব চুপ কমর ফ মলন।  
    আহম বললাম, ‘ওহস সামিব একটা কাজ করমল ফকমন িয়?’  
    ওহস সামিব ভুরু কুোঁচমক বলমলন, ‘হক কাজ?’  
    ‘আপহন সহতয আসামীমদর ধমর ফসই ভামবই ফকইস সাহজময় হদন। হনরপরাধ 
হতনজনমক শাহস্ত ফদমবন ফসটা ফকমন কথা?’  
    ওহস সামিব হবরক্ত  লায় বলমলন, পা মলর মত কথা বলমবন না। ফদমশর 
পহরহস্থহত হবচার কমর কথা বলমবন। িাই ফলমভল ফথমক ফযটা চাওয়া িয় ফসটাই করমত 
িমব।’  
    ‘আপহন যখন সহতয কাজটা করমবন তখন আপহন িাই ফলমভমল চমল যামবন। বাহক 
সবাই চমল যামব ফলা ফলমভমল।’  
    ‘আপহন হবদায় ফিান। হনন, এ হস ামরমটর পযামকটটা ফরমখ হদন। ঘুমষর টাকায় 
ফকনা। অসুহবধা ফনই ফতা?’    
    ‘ফকান অসুহবধা ফনই।’  
    আহম থানা ফথমক ফবর িলাম। ওহস সামিবও আমার সমে সমে বাইমর এমলন। 
তামক খুব হচহেত লা মি। তার ফচিারা ফথমক ঘুষ খাই, ঘুষ খাই ভাবটা চমল ফ মি। 
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৬  
    বে দরজায় ফিলান হদময় তামান্নার জমনয অমপো করমত পাহর। ফসটা হিক িমব 
হক? খাল ফকমট িাের হনময় আসা িমব না ফতা। ফ্লযাটবাহড়গুহলমত অবধাহরতভামব হকিু 
হনষ্কমথা বহি হবন্ডার থামক। তারা কামরার শালা, কামরার খালামতা ভাই। এমদর প্রধান 
কাজ ফ্লযাটবাহড়র পহবত্রতা রো করা। ফকান ফিমল ফকান ফমময়র সমে ইহটস-হপহটস 
করমি হকনা তা লেয রাখা, সমন্দিভাজন ফকউ যুর ঘুর করমি হকনা তাও নজমর রাখা। 
বে দরজায় ফিলান হদময় বমস থাকা অবশযই সমন্দিজনক কমথকামন্ডর ফভতর পমড়। 
তামান্নার মা-বাবাই জানালা হদময় িাত ইশারা কমর কাউমক িাহকময় আনমত পামরন।  
    পাহনর তৃষ্ণা চক্রবৃহেিামর বাড়মি। কহলাংমবল হটমপ পাহন ফখমত চাইমল ফকমন িয়? 
একবার পাহন চাইমল দরজা খুলমতই িমব। তৃষ্ণাতথমক পাহন ফদমব না এমন বাোহল 
ফমময়র এখমনা জে িয়হন। ফরাজিাশমরর ময়দামন সূযথ চমল আসমব মাথার এক িাত 
উপমর। তৃষ্ণায় তখন বুমকর িাহত ফেমট ফযমত চাইমব। তখন শুধুমাত্র তামদরমকই পাহন 
পান করামনা িমব যারা তৃষ্ণহতথমক পাহন পান কহরময়মি।  
    আহম কহলাংমবমল িাত রাখলাম। তার প্রায় সমে সমেই বহি হবন্ডার উপহস্থত িমলন। 
মমন িমচ্ছ তামক খবর হদময় আনামনা িময়মি। সম্ভবত তামান্নার মা ফপিমনর বারান্দা 
ফথমক পামশর ফ্লযামটর মহিলার সমে কথা বমলমিন। কারণ বহি হবন্ডার শীতল  লায় 
বলল, ‘ব্রাদার একটু হনমচ আমসন। কুইক।’  
    এইসব ফেমত্র ফকান রকম তকথহবতমকথ যাওয়া হিক না। আহম িাহস মুমখ বহি 
হবন্ডামরর সমে হনমচ ফনমম এলাম। ফসখামন আমরা কময়কজন অমপো করমি। 
অমপেমান এক শুটকা যুবকই মমন িয় বহি হবণ্ডারমদর লীিার। ফস জ্ঞানী টাইপ মুখ 
কমর ফচয়ামর বমস পা নাচামচ্ছ। মুমখ হস ামরট। তমব হস ামরমট আগুন ফনই। িামত 
লাইটার আমি। হস ামরট এখমনা ধরামনা িয়হন। শুটকা তরুণ লাইটারটা এক িাত 
ফথমক আমরক িামত ফলাোলুহে করমি। 
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    হনশ্চয়ই হভহসআমর এমন ফকান িহব ফদমখমি ফসখামন নায়ক এইভামব ফচয়ামর বমস 
পা নাচায়, ফিাোঁমট থামক হস ামরট। ফস িামত লাইটার হনময় জ হলাং কমর। লাইটার হদময় 
হস ামরট ধরামনার দৃশযহটও ইস্টামরহষ্টাং িবার কথা। আহম ফসই দৃশয ফদখার জমনয আগ্রি 
হনময় অমপো করহি। 
    বহি হবন্ডার শুটকার হদমক তাহকময় বলল, ‘মনা ভাই, ধইরা আনহি।’ 
    মন ভাই পা নাচামনা বে কমর আমামক ফদখমলন। ইন্টামরাম শন পবথ শুরু িল। 
    ‘হক নাম?’ 
    ‘হিমু।’ 
    ‘এখামন কার কামি?’ 
    ‘তামান্নার কামি।’ 
    ‘তামান্না ফক িয়?’ 
    ‘হকিু িয় না।’ 
    ‘হকিু িয় না তািমল এমসমিন ফকন?’ 
    ‘এখমনা হকিু িয় না তমব ভহবষযমত িমত পামর।’ 
    ‘তার মামন হক?’ 
    ‘তামান্নার সমে আমার হবময়র কথা চলমি।’ 
    মনা ভাই সমে সমে পা নাচামনা বে করল। লাইটার হদময় হস ামরট ধরাল। ফস 
মমন িয় খাহনকটা িকচহকময় হ ময়মি। িকচহকময় যাবার কারমণ হস ামরট ধরামনার 
দৃশয ফতমন জমল না। 
    ‘ফপ্রমমর হবময় না এমরনজি মযামরজ?’ 
    ‘এমরনজি মযামরজ। কথাবাতথা িমচ্ছ।’ 
    ‘কথাবাতথা হক পাকা িময় ফ মি।’ 
    ‘এখমনা পামকহন। হবময় পাকমত একটু সময় লাম ।’ 
    ‘ফেইট কথা হজমজ্ঞস করহি, ফেইট জবাব ফদমবন।’ 
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    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    মনা ভাই বহি হবন্ডারমক ফচামখর ইশারায় কামি িাকল। তামদর সমে কামন কামন 
হকিু কথা িল। বহি হবন্ডার অহত দ্রুত চমল ফ ল। ফস হেমর না আসা পযথে কমথকান্ড 
স্থহ ত। মনাভাই আবামরা লাইটার হনময় ফলাোলুহে করমিন। আহম ফদখহি ইহতমমধয 
আমরা হকিু উৎসািী দশথক উপহস্থত িময়মি। মজাদার হকিু ফদখার আগ্রমি দশথকরা চক 
চক করমি। এই ফ্লাটবাহড়মত মনা ভাই এর কারমণ প্রায়ই মমন িয় মজাদার হকিু িয়। 
    বহি হবন্ডার ফেরত এল এবাং আনহন্দত  লায় জানাল ফয, ‘তামান্নার মা হিমু নামম 
কাউমক ফচমনন এবাং তার ফমময়র ফকান হবময়র কথা িমচ্ছ না।’ 
    মনা ভাই এর ফচাখ আনমন্দ িলমস উিল। ফস মুমখ সুরুয়া টানার মত শব্দ করল। 
বুিমত পারহি আমার কাটা খাল হদময় িাের ঢুমক পমড়মি। িােমরর িাত ফথমক শুধুমাত্র 
তামান্নাই আমামক বাোঁচামত পামর। আহম  লা খাোঁকাহর হদময় বললাম, ‘মনা ভাই, আমার 
হবচার যা করার তামান্না এমল করমবন। আপাতত দহড় হদময় আমামক ফবোঁমধ রাখুন। 
যামত আহম পাহলময় ফযমত না পাহর।’ 
    ‘দহড় হদময় ফবোঁমধ রাখব।’ 
    ‘হজ্ব ফসটাই ভাল িমব। শুধু একটা হরমকাময়ষ্ট। কাউমক হদময় এক জ  িান্ডা পাহন 
আহনময় হদন।’ 
    মনা ভাই বলল, ‘তুহম জামাই মানুষ পাহন খামব? ফতামার জমনয সরবমতর বযবস্থা 
কহর। িান্ডা সরবত।’ 
    আহম হবনীত ভহেমত বললাম, ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    চারহদমক িাসািাহস পমড় ফ ল। 
 
    আহম িাড়া ফপলাম রাত এ ামরাটায়। তামান্না তার এক অসুস্থ বােবীমক ফদখমত 
হ ময় হেরমত ফদহর কমরমি। ফয কারমণ আমার হরহলজ অিথামরও ফদহর িল। তামান্না 
আমামক হরকশায় তুমল হদল এবাং  ভীর ভহেমত বলল, ‘আপহন দয়া কমর আর কখমনা 
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এ বাহড়মত আসমবন না। আপনার সমে আমার হবময়র কথা িমচ্ছ এইসব ভুমল যান। 
আপনার সমে আমার ফকান হবময়র কথা িমচ্ছ না।’ 
    আহম বললাম, ‘তামান্না, হরকশা ভাড়াটা হদময় দাও। আমার কামি একটাও পয়সা 
ফনই।’ 
    তামান্না বলল, ‘হরকশা ভাড়া হদময় হদহচ্ছ। দয়া কমর আমামক তুহম কমর িাকমবন 
না।’ 
    ঘমর ঢুমক হচহি ফপলাম। দুটা হচহি। োমতমা খালার মযামনজার হলমখমিন এবাং 
বযাোহচ হলমখমি। প্রথম পড়লাম মযামনজামরর হচহি। 

হিমু সামিব, 
 ত হতন হদমন আহম চারবার আপনার ফখাোঁজ কমরহি। আপহন 

ফকাথায় আমিন ফকউ বলমত পারমি না। আপনামদর ফমমসর 
মযামনজার বলল, িিাৎ উধাও িময় যাওয়া নাহক আপনার পুরামনা 
ফরা ।  ত বির একনা ামড় হতন মাস আপনার ফকান ফখাোঁজ হিল 
না। 

আহম খুবই হচহেত ফবাধ করহি। কারণ মযািামমর হসোপুমর 
যাওয়া অতযে জরুরী। হতহন আপনার সমে কথা না বমল ফযমত 
পারমিন না। হসোপুর এয়ার লাইনমসর হটহকট কাটা আমি, হকন্তু 
আপনার কারমণ কনোমথ করা যামচ্ছ না। 

যাই ফিাক, এই হচহি আপনার িামত ফযহদন আসমব দয়া কমর 
ফসহদনই মযািামমর সমে ফযা ামযা  করমবন। 

হবনীত  
রহকবুল ইসলাম। 
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    বযাোহচর হচহিটার অমধথক বল পময়মন্ট ফলখা। কময়ক লাইন বল পময়মন্টর কাহল 
েুহরময় যাওয়ায় হবনা কাহলমত ফলখা। তারপর ফলখা ফপনহসমল। 

ফদাস্ত,  
আমার উপর রা  হনশ্চয়ই কমরহিস। ফদাস্ত হক করব বল- থানায় 

ফযমত সািমস কুলায়হন। তমব ফতার জমনয ফকারান মহজদ খতম হদময়হি। 
জুমাবামর ইমাম সামিবমক বমল ফেশাল ফদায়া কহরময় হদময়হি। তুই ফয 
িাজমত আহিস ফসই কথা বহলহন। শুধু বমলহি হবপদগ্রস্ত মহমন মুসলমান। 
িাজমত আহিস শুনমল মুিহল্লমদর ফকউ ফকউ অনয হকিু ফভমব বসমত পামর। 
হবপদগ্রস্ত মহমন মুসলমামনর জমনয ফদায়ামত ফকউ আপহত্ত করমব না।  

যাই ফিাক, এখন আসল খবর িল ফতার ইয়াকুব সামিমবর সোন 
ফবর কমরহি। তার হপতার নাম সুমলমান – তার হিকানা, (এইখামন কময়ক 
লাইন হবনা কাহলমত ফলখা)।  

ফতামক বাসা হচহনময় ফদব। ভদ্রমলাক মাই হিয়ার টাইমপর। অহতহরক্ত 
কথা বমলন। ফপশায় ফজযাহতষী। মন্ত্রতন্ত্র জামনন। কহবরাজী হচহকৎসাও কমরন। 
হতহন বমলমিন ইউনানী শামস্ত্র ফমদভূহড় ফকান বযাপার না। ফতার সামথ 
আমলাচনা কমর উনামক হদময় হচহকৎসা করাব হকনা ফসই হবষময় হসোে ফনব।  

ফদাস্ত এখন বল ফতার ফখাোঁজখবর না ফনয়ার জমনয তুই রা  কহরস 
নাই। বালযবেুর অপরাধ হনজ গুমণ েমা কমর ফদ।  

ইহত ফতার বালযবেু  
আহরেুল আলম ফজায়াদথার।  

    োমতমা খালার সমে ফটহলমোমন আলাপ করলাম। োমতমা খালা হবহমত িময় 
বলমলন, ‘তুই ফকামথমক? এতহদন হিহল ফকাথায়?’ 
    ‘এতহদন না খালা, মাত্র হতন হদন।’ 
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    ‘ফতার জমনয আমার সব আটকা পমড় আমি। ফিামটল হরজামভথশন কহরময় হিলাম 
লাষ্ট ফমামমমন্ট তাও কযানমসল করলাম।’ 
    ‘এখন আবার হরজামভথশন করাও।’ 
    ‘ইয়াকুমবর সোন পাওয়া ফ মি?’ 
    ‘হযাাঁ, পাওয়া ফ মি।’ 
    ‘আসল ফলাক ফতা? েলস না?’ 
    ‘না েলস না।’ 
    ‘ফতার খালুমক হচনমত পারল?’ 
    ‘এখমনা তার সমে কথা িয়হন।’ 
    ‘কথা না বমল ভাল কমরহিস। আ বাহড়ময় খবদথার তুই হকিু হজমজ্ঞস করহব না। 
আম  ভাব হদহব। দরকার িমল ফরাজ যাহব। তামক ইন কনহেমিমন্স হনময় হনহব। পারহব 
না?’ 
    ‘পরব।’ 
    ‘ফলাকটা ফদখমত ফকমন?’ 
    ‘এখমনা ফদহখহন। শুধু সোন ফবর কমরহি।’ 
    ‘আহম জানতাম তুই পারহব।  তকালই তামান্নামক বলহিলাম যহদ ফকউ ইয়াকুমবর 
ফখাোঁজ-খবর করমত পামর হিমুই পারমব। ভাল কথা, ফলাকটা হক কমর?’ 
    ‘কহবরাজ।’ 
    ‘কহবরাজ মামন হক?’ 
    ‘অসুখ-হবসুখ িমল কহবরাহজ মমত হচহকৎসা কমর। ফতামার  যামসর জমনয এখন 
আর হসোপুমর ফযমত িমব না। তামক বলমলই বাসক পাতার রস, তুলহস পাতার রস, 
হিহলিা  ামির হশকড়-হেকড় হমহশময় এমন হজহনস বাহনময় ফদমব ফয এক ফিাজ ফখমলই 
 যাস িজম।’ 
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    ‘তুই বুিমত পারহিস না হিমু। আমার অবস্থা ভয়াবি। এমন  যাস িমচ্ছ ফয মামি 
মামি ভয় িয়,  যাস ফবলুমনর মত উপমর উমি যাই হকনা। হসোপুমর ফয যাহচ্ছ শখ 
কমর ফতা যাহচ্ছ না।’ 
    ‘যাচ্ছ কমব?’ 
    ‘যত তাড়াতাহড় যাওয়া যায় ততই ভাল। কাল ফতা পারব না, ফদহখ পরশু ফযমত 
পাহর হকনা। এর মমধয তুই বাসায় এমস হবশ িাজার টাকা হনময় যা। ফতার হক বযাাংমক 
একাউন্ট আমি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আহম মযামনজারমক বমল ফদব - ফতামক ফযন কযাশ ফদয়। কযাশ ফদয়ার হসমষ্টম 
অবহশয আমামদর ফনই। আমামদর সব টানমজকশান িয় ফচমক। ফচমক টানমজকশমনর 
বড় সুহবধা িল – একটা িকুমমন্ট থামক। যাই ফিাক, ফতার জমনয ফেশাল বযবস্থা 
িমব। হিমু ফলাকটামক তুই হিমটকহটমভর মত ষ্টাহি করহব । আচ্ছা ফলাকটা মযাহরি 
নাহক?’ 
    ‘খালা, আহম এখমনা জাহন না। আপহন হসোপুর ফথমক ঘুমর আসুন।’ 
    ‘ইহতমমধয আহম ফখাোঁজখবর হনময় রাখব।’ 
    োমতমা খালা আনহন্দত  লায় বলমলন, ‘তুই আমামক খুশী কমরহিস — ফদহখস 
আহমও ফতামক খুশী কহরময় ফদব।’  
    ‘তামান্নামক ভহজময় ভাহজময় আমার সমে হবময় হদময় ফদমব?’  
    ‘হদমতও পাহর।’  
    খালার  লার স্বমর রিমসযর হিহলক। 
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৭  
    কুহড় িাজার টাকা পাওয়া ফ ল। 
    একশ টাকার দুটা বামন্ডল। সবই চকচকা ফনাট। নামকর কামি ধরমল ফনশার মত 
লাম । সারােণ ধমর রাখমত ইচ্ছা কমর। 
    মযামনজার সামিব বলমলন, ‘টাকাটা গুমন হনন।’ 
    আহম সমে সমে গুনমত বসলাম। নতুন টাকা গুনমতও আনন্দ। হকিুেণ ফ ানার 
পর হিমসমব  ন্ডম াল িময় একান্ন না সাতান্ন সমসযা ফদখা ফদয়। আবার নতুন কমর 
ফ ানা। অসুহবধা হকিু ফনই। আমার ফদৌমড় হ ময় ফিন ধরমত িমব না। এহস ঘমরর হিম 
হিম িাওয়ায় টাকা ফ ানা ফযমত পামর। 
    মযামনজার সামিব হবরক্ত মুমখ আমার হদমক তাকামচ্ছন। তামক হবরক্ত করমতও 
ভাল লা মি। মানুষমক হবরক্ত করা যত সিজ মমন িয় আসমল তত সিজ নয়। বরাং 
ফবশ কহিন। হনউমরালজীর এক অধযাপক বমলহিমলন, মানুমষর মহস্তষ্ক এমনভামব চতহর 
ফয ফস হবরক্ত িমত খুবই অপিন্দ কমর। ফস আনহন্দত িমত পিন্দ কমর, রা মত পিন্দ 
কমর, হকন্তু হবরক্ত িমত পিন্দ কমর না। ফকান মহস্তষ্কমক ক্রমা ত হবরক্ত করমত থাকমল 
িয় ফস হবরহক্তটামক রাম  হনময় যামব, হকাংবা এমন ফকান বযবস্থা করমব যামত হবরহক্তকর 
ঘটনাটায় ফস মজা পয়। 
    ‘হিমু সামিব টাকা ফ ানা এখমনা িল না।’ 
    ‘হজ্ব না। পিাশ ক্রশ করার পরই ফবড়ামিড়া িময় যামচ্ছ।’ 
    ‘আমার কামি হদন গুমনহদ। আপহন বরাং চা খান।’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা।’ 
    ‘কুহড় িাজার টাকা হদময় হক করমবন?’ 
    ‘ভাবহি একটা পাথর হকনব।’ 
    ‘ভা য বদলামনার পাথর েু সযাোয়ার?’ 



suvom 

 
 

971 

    ‘হজ্ব না, সাধারণ পাথর। ফভমে ফরল লাইমন ফদয়, হকাংবা বাহড়র োউমন্ডশমন বযবিার 
কমর ফসই পাথর।’ 
    ‘পাথরটার দাম কুহড় িাজার টাকা?’ 
    ‘কতমত হবহক্র করমব তা ফতা জাহন না। কুহড় িাজার িমচ্ছ আমার লাষ্ট অোর। 
হদমল ফদমব, না হদমল নাই।’ 
    মযামনজার সামিব টাকা ফ ানা বে কমর আমার হদমক তাকামলন।  ম্ভীর  লায় 
বলমলন, ‘পাথরটার হবমশষত্ব হক?’ 
    ‘হবমশষত্ব হকিুই ফনই। পাথমরর আবার হবমশষত্ব হক?’ 
    ‘শমখর জমনয হকনহি। হকনমত পারব হকনা তাও জাহন না। যার পাথর ফসও শখ 
কমর রাখমি।’ 
    ‘পাথমরর মাহলক ফক?’ 
    ‘মাহলমকর নাম ফমিকান্দর হময়া। ফস ফপশায় একজন হভেুক।’ 
    ‘আজই হকনমবন?’ 
    ‘হজ্ব।’  
    ‘যহদ হকিু মমন না কমরন আহম হক আপনার সমে আসমত পাহর?’ 
    ‘অবশযই পামরন।’ 
    ‘কুহড় িাজার টাকার পাথর ফদখার ফলাভ িমচ্ছ।’ 
    ‘চলুন যাই।’ 
    মযামনজার সামিব টাকা গুনমিন। তারও টাকা ফ ানায় সমসযা িমচ্ছ। খুব সম্ভব 
তার মাথায় পাথর ফচমপ বমসমি। 
    হভেুক ফমিকান্দর হময়া আম র জায় ামতই আমি। পাথরটাও হিক আম র 
জায় ায়। আমামদর ফদমখ এক ফচাখ হমট হমট কমর তাকামলা। আহম বললাম, 
‘ফমিকান্দর হময়া আমামক হচনমত পারমিন?’ 
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    ফমিকান্দর হময়া জবাব হদল না। তার দৃহষ্ট হস্থর িময় ফ ল। আহম বললাম, ‘মমন 
ফনই ঐ ফয আপনার পাথর ধাক্কা ফখময় আাংগুমল বযথা ফপলাম।’ 
    ‘জি মমন আমি।’ 
    ‘আজ ক’জন বযথা ফপময়মি?’ 
    ‘তা হদয়া আেমনর হক প্রময়াজন?’ 
    ‘প্রময়াজন হকিু ফনই। ফকৌতুিল। তুহম বলমব না, তাই না?’ 
    ফমিকান্দর জবাব হদল না। ফস এবাং মযামনজার দুজনই এখন তাহকময় আমি 
পাথমরর হদমক। আহম বললাম, ‘ফমিকান্দর হময়া তুহম হক এই পাথরটা আমার কামি 
হবহক্র করমব? হক দাম চাও বল।’ 
    ফমিকান্দর আবার আমার হদমক তাকামলা। তার দৃহষ্টমত ভয় এবাং সমন্দি। আহম 
আবার বললাম, ‘বল কত চাও?’ 
    ফমিকান্দর হবড় হবড় কমর বলল, ‘পাথর ফবচুম না।’ 
    আহম বললাম, ‘সাধারণ একটা পাথর। এটা ফতা ফকাহিনুর না। আহম ভাল দাম 
ফদব।’ 
    ‘হজ্ব না সাব। পাথর ফবচুম না। যত দামই ফদন ফবচুম না।’ 
    ‘আহম ন দ টাকা সামথ কমর হনময় এমসহি। একবার িযাোঁ বল, আহম পাথর হনময় 
বাহড় চমল যাই।’ 
    ‘এক কথা ক’বার কমু। আহম পাথর ফবচুম না।’ 
    ‘ফকন ফবচমব না।’ 
    ‘আহম পাথমরর ফদাকানদারী কহর না। আহম কহর হভো।’ 
    ‘ফশান ফমিকান্দর। কুহড় িাজার টাকা আমার ফশষ অোর। কুহড় িাজার টাকা ফথমক 
এক পয়সা ফবহশ হদমত পারব না। তুহম হবমবচনা কমর ফদখ। ধর, হস ামরটটা ধরাও। 
হস ামরট টান হদময় িান্ডা মাথায় হবমবচনা কর।’ 
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    ফমিকান্দর হস ামরট হনল। আহমই ফদয়াশলাই হদময় হস ামরট ধহরময় হদলাম। 
ফমিকান্দর এহ ময় ফ ল পাথমরর হদমক। আহম বললাম, ‘হক ফমিকান্দর ফবচমব?’ 
    ‘জি না।’ 
    আহম হকন্তু চমল যাব, ‘ফপিন ফথমক িাকমল লাভ িমব না।’ 
    ফমিকান্দর ফচাখ-মুখ শক্ত কমর বলল, ‘লাখ টাকা হদমলও পাথর ফবচুম না।’ 
    আহম মযামনজারমক হনময় িাোঁটা হদলাম। হকিুদূর হ ময় হেমর তাকালাম— ফমিকান্দর 
পাথমরর উপর বমস আমি। হস ামরট টানমি। 
    মযামনজার সামিব বলমলন, ‘ঐ  াধা ফবাধিয় কুহড় িাজার টাকা মামন কত টাকা 
ফসটাই জামন না।’ 
    আহম বললাম, ‘িমত পামর। একশ পযথে ফস িয়মতা গুনমতই জামন না। কুহড়মত 
আটমক আমি। তার কামি একশ িল পাোঁচ কুহড়।’ 
    ‘হকাংবা এও িমত পামর  াধাটা ফভমবমচ এটা অমনক দামী হজহনস। োোঁহক হদময় 
তার কাি ফথমক সস্তায় হনময় যাওয়া িমচ্ছ।’ 
    ‘এটাও িমত পামর।’ 
    মযামনজার সামিব বলমলন, ‘আপহন ফকন কুহড় িাজার টাকায় এই পাথর হকনমত 
চামচ্ছন?’  
    আহম  ম্ভীর  লায় বললাম, ‘এটা সাধারণ পাথর না। খুবই রিসযময় পাথর।’  
    ‘হক রিসয?’  
    ‘ফসটা ফতা মযামনজার সামিব বলা যামব না। গুিয হবদযা বা বামতনী জ্ঞান সবথ 
সাধারমণর জমনয।’  
    ‘হভেুক ফমিকান্দর হময়া হক পাথমরর রিমসযর কথা জামন?’  
    ‘জানমতও পামর। না জানমল ফস তার ফিরায় ফেরার সময় এমন একটা ভারী পাথর 
বময় হনময় যায় ফকন? মযামনজার সামিব হস ামরট খামবন?’  
    ‘হজ্ব না, আহম ধূমপান কহর না।’  
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    ‘আপনামক খুবই হবচহলত মমন িমচ্ছ। শরীমর হকিু কাহেন ঢুকমল নাভথ শাে িমত 
পামর।’  
    মযামনজার সামিব হস ামরট হনমলন। হস ামরট ধরামলন। প্রথম টান হদমচ্ছন। তার 
নাভথ শাে িমচ্ছ বমল মমন িমচ্ছ না। ঘামড়র র  েুমল উমিমি। ফচাখ-মুখ শক্ত। 
 
 
 
 
 

৮  
    ভদ্রমলামকর বয়স চহল্লশও িমত পামর, আবার পিাশ পাোঁচ পিাশও িমত পামর। 
ফরামদ জ্বমল যাওয়া ফচিারা। মমন িয় দীঘথহদন কযানভাসামরর চাকহর কমরমিন— ফরামদ 
ফরামদ ঘুমরমিন। কযানভাসারমদর মতই ধূতথ ফচাখ। সারােণই ইদুমরর মত ফচামখর মহণ 
নড়মি। ফচাখই বমল হদমচ্ছ, মানুষটা অহস্থর প্রকৃহতর।  লার স্বর ভারী। আমার ধারণা, 
ফয স্বমর উহন এখন কথা বলমিন ফসই স্বরটা আসল না, নকল। হবমশষ হবমশষ কথা 
বলার সময় ভদ্রমলাক সম্ভবত  লার স্বর বদলান। 
    হতহন আমার হদমক খাহনকটা িুোঁমক এমলন।  লার ভারী স্বর আমরা ভারী করমলন। 
প্রায় েযাসমেমস  লায় বলমলন, ‘বুিমলন ভাই সামিব, আপনামক একজন জোে 
ফজা াড় করমত িমব। তামক হদময় ফলাকালময়র বাইমর অমাবশযার রাহত্রমত একটা 
লাউ ামির হবহচ পুতমত িমব। হবহচ ফপাোঁতার সমে সমে মাহটমত িহড়ময় হদমত িমব 
কুমারী কনযার ঋতুকালীন নষ্ট রক্ত। ফসই কুমারী কনযামকও িমত িমব জোে!’ 
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, ‘আপনার ফদহখ জোমেরই কারবার।’ 
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    ভদ্রমলাক আিত  লায় বলমলন, ‘আমামক কথা ফশষ করমত হদন। মািখামন কথা 
বলমল িমব হকভামব? আপনার যহদ হকিু বলার থামক আহম কথা ফশষ কহর তারপর 
বলমবন।’ 
    আহম আবামরা িাই তুলমত তুলমত বললাম, ‘টি আচ্ছা।’ 
    আমার এবামরর িাইটা হিল নকল। ভদ্রমলাকমক বুহিময় ফদবার ফচষ্টা ফয তাোঁর 
জোে হবষয়ক  ল্প শুনমত ইচ্ছা করমি না। ভদ্রমলাক এই সিজ সতয ধরমত পারমিন 
না। হতহন  ল্প শুহনময় িাড়মবন। 
    ‘এরপর আপনামক যা করমত িমব তা িমচ্ছ প্রহতহদন খাহল পাময় ফস্রাতহস্বনী নদী 
ফথমক মাহটর পামত্র এক পাত্র কমর পাহন আনমত িমব। পাহন আনার কাজটা করমত 
িমব মধযরামত।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘পাহন আনমত িমব উলে অবস্থায়। তখন  াময় ফকান কাপড় থাকমল চলমব না। 
ফসই পাহন হদময় প্রহত রামতই লাউ  ামির বীজ ফয জায় ায় পুমতমিন, ফসই জায় াটা 
হভহজময় হদমত িমব। যতহদন না বীজ ফথমক অেুমরাদ ম না িমচ্ছ।’ 
    আহম আগ্রিশূনয  লায় বললাম, ‘ইন্টামরহষ্টাং।’ 
    ভদ্রমলাক আমরা খাহনকটা িুোঁমক এমলন। আহম লেয করলাম, ভদ্রমলামকর  লা 
অনয মানুষমদর  লার ফচময় লম্বা। তাোঁর শরীরটা আম র জায় ামতই আমি হকন্তু  লা 
লম্বার কারমণ মাথাটা এহ ময় এমসমি। 
    ‘অেুমরাদ মমর পর ফথমক লাউ ামি প্রথম েুল আসা পযথে আপনামক হিক 
সেযামবলা িযরত মূসা আলায়মিস সালামমর মাময়র সমতমরাটা নাম পমড়  ামি েুোঁ হদমত 
িমব।’ 
    ‘সমতমরাটা নাম আহম পাব ফকাথায়?’ 
    ‘আপনামক আহম হলমখ হদহচ্ছ। এেুহন হলমখ হদহচ্ছ।’ 
    ‘থাক, দরকার ফনই।’ 
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    ‘দরকার ফনই ফকন?’ 
    ‘কা জ আহম রাখব ফকাথায়? আমার পাঞ্জাবীর পমকট ফনই।’ 
    ভদ্রমলাক আিত  লায় বলমলন, ‘আপহন মমন িয় আমার কথা হবশ্বাস করমত 
পারমিন না। ঘন ঘন িাই তুলমিন। অবহশয হবশ্বাস করা কহিন।’ 
    আহম িাহসমুমখ বললাম, ‘হবশ্বাস করহি। প্রহতহট শব্দ হবশ্বাস করহি। কারণ হবশ্বামস 
হমলায় বেু—তমকথ বহুদূর।’ 
    ‘মন্ত্রতমন্ত্রর কথা আহম কাউমক বহল না। মানুমষর মমন ঢুমক ফ মি অহবশ্বাস। 
অহবশ্বাসীমদর এইসব বমল লাভ ফনই। আপনামক আমার পিন্দ িময়মি বমল বলহি। 
তািাড়া আহম ফবহশহদন বাোঁচব না। সারাজীবমনর সিয় হকিু মন্ত্র-তন্ত্র কাউমক হদময় 
ফযমত চাই। আমরক কাপ চা খামবন?’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘খান, আমরক কাপ খান। চাময়র সমে ফকান নাশতা ফদব? মুহড় আমি? মুহড় ফমমখ 
হদমত বহল?’ 
    ‘বলুন।’ 
    ভদ্রমলাক বাহড়র ফভতর ঢুমক ফ মলন। আহম বমস আহি অেকামর। আমার সামমন 
এতেণ একটা িাহরমকন হিল। ভদ্রমলাক ফভতমর ফঢাকার সময় িাহরমকন হনময় ফ মিন। 
ঢাকায় হবখযাত ফলাি ফশহিাং শুরু িময়মি। দুঘন্টার আম  ইমলকহিহসহট আসমব না। 
এখন শীতকাল  রম লা ার কথা না। হকন্তু  রমম শরীর ফঘমম ফ মি। ইমলকহিহসহট 
এমলও এই  রমমর িাত ফথমক বাোঁচা যামব না। কারণ বসার ঘমর েযান ফনই। ভদ্রমলাক 
 ল্প করার সময় প্রবলমবম  িাওয়া করহিমলন। হতহন ফভতমর ফঢাকার সময় িাহরমকমনর 
সমে িাতপাখাও হনময় ফ মিন।  
    ভদ্রমলামকর আচার-আচরমণর মমধয হকিু মজার বযাপার আমি— ফভতমরর বাহড়মত 
ঢুকমল সিমজ ফবর িমত চান না। মুহড়র কথা বমল ফভতমর ঢুমকমিন, আর ফবর িমচ্ছন 
না। কখন ফবর িমবন ফক জামন।  
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    ইহনই আমামদর মুিাম্মদ ইয়াকুব। বাবা—সুলায়মান, গ্রাম— হনশাখাহল, ফজলা— 
ফনত্রমকানা। ভদ্রমলাক কহবরাজ িমলও কথাবাতথায় মমন িমচ্ছ মন্ত্র-তন্ত্র যাদু-মটানার 
বযাপামর হবমশষজ্ঞ।  
    ইয়াকুব সামিব আমামক খাহনকটা পিন্দ কমরমিন বমল মমন িমচ্ছ। আজ হনময় 
তাোঁর সমে আমার তৃতীয় দো সাোাং এর মমধযই হতহন আমামক অদৃশয িবার মন্ত্র 
ফশখামচ্ছন। অবশয এটা তাোঁর ফকান একটা ফকৌশলও িমত পামব। ধূতথ মানুষমদর নানান 
ধরমনর ফকৌশল থামক। মন্ত্র-তমন্ত্রর কথা বমল আমামক অহভভূত করার ফচষ্টা করমিন। 
আহম অহভভূত িহচ্ছ না। এ বযাপারটাও সম্ভবত ভদ্রমলামকর মমনামবদনার কারণ িময় 
দাোঁড়ামচ্ছ।  
    ইয়াকুব সামিব এক িামত মুহড়র বাহট এবাং িাহরমকন অনয িামত কাপমড়র বযা  
হনময় ঢুকমলন।  
    ‘ইমলকহিহসহট আজ ফবাধিয় আসমবই না। হনন, মুহড় খান। ফখময় অবহশয আরাম 
পামবন না— মুহড় নযাতনাতা িময় ফ মি। হটন ভাল কমর বে কমরহন। বাতাস ঢুমক মুহড় 
মরা মরা িময় ফ মি।’  
    আহম  ম্ভীর  লায় বললাম, ‘মরা মুহড় জীহবত করার ফকান মন্ত্র ফনই? মন্ত্র পমড় 
হতনবার েুোঁ হদমলন, মুহড় তাজা িময় ফ ল।’  
    ভদ্রমলাক দুিঃহখত ফচামখ তাহকময় রইমলন। আহম মুহড় চাবামত চাবামত বললাম, 
‘িাট্টা করহিলাম।’  
    ইয়াকুব সামিব শীতল  লায় বলমলন, ‘মন্ত্র হবশ্বাস করা-না-করা আপনার ইচ্ছা। 
হকন্তু মন্ত্র হনময় িাট্টা করমবন না। মন্ত্র িল হবহচত্র ধ্বহনর হকিু শব্দ। শব্দ তুচ্ছ করার 
হবষয় নয়। আহদমত হকিুই হিল না। আহদমত হিল মিাশূনয। তারপর একটা শব্দ িল— 
‘হব  ফবাং।’ চতহর িল হবশ্বব্রহ্মাণ্ড। কামজই সৃহষ্টর মূমল আমি শদ।’  
    আহম বললাম, ‘আপনার কাপমড়র বযাম  হক?’  
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    ‘আপনামক একটা হজহনস ফদখাবার জমনয এমনহিলাম – মানুমষর একটা কিাল, 
নরমুণ্ড।’ 
    ‘ফদখন।’  
    ‘আপহন অহবশ্বাসী টাইপ মানুষ। আপনামক ফদখামনা না-মদখামনা সমান। সহতযকার 
ফকান জহুরীর িামত পড়মল ফস লাহেময় উিত।’  
    ‘হবমশষ ধরমনর নরমুণু্ড?’  
    ‘খুব লেয কমর ফদখুন, আপনার কামি হবমশষ ধরমনর মমন িয়, নাহক সাধারণ 
মমন িয়।’  
    আহম হবমশষ হকিু ফদখলাম না। সাইমজ ফিাট একটা নরমুণু্ড। স্কাল সাদা থামক। 
এটা একটু কালমচ িময় আমি– মমন িয় অমনকহদমনর পুরামনা।  
    ‘হবমশষ হকিু বুিমত পারমিন না?’  
    ‘টি না।’ 
    ‘অহেমকাটর দু’টা থামক— এর ফয হতনটা ফসটা বুিমিন?’  
    আহম ফদখলাম কপামলও একটা েুমটা। ফসই েুটামক অহেমকমটর মমন করার কারণ 
ফনই। িয়ত অনয ফকান কারমণ েুমটা িময়মি। কপামল গুহল ফখমল কপাল েুমটা িবার 
কথা।  
    ‘আপহন বলমত চামচ্ছন জীহবত অবস্থায় এই মানুষটার হতনটা ফচাখ হিল?’  
    ইয়াকুব সামিব নরমুণু্ড থহলমত ভরমত ভরমত বলমলন, ‘সব মানুমষরই হতনটা ফচাখ 
থামক। দুটা দৃশযমান, একটা অদৃশয।’  
    ‘ও আচ্ছা।’  
    ইমলকহিহসহট চমল এমসমি। আহম বললাম, ‘ইয়াকুব সামিব, আহম উহি।’  
    ইয়াকুব সামিব আমামক রাস্তা পযথে এহ ময় হদমলন। অহত হবনীত ভহেমত বলমলন, 
‘একহদন এমস আমার সামথ চারটা খানা খান। দহরদ্র মানুষ ফবহশ হকিু খাওয়ামত পারব 
না। মটরশুহট হদময় হশাং মামির ফিাল আর ভাত। কমব খামবন বলুন।’  
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    ‘আ ামী সপ্তামি আহস?’  
    ‘টি আচ্ছা, আসুন। আপনার ফমাটা বেুমকও হনময় আসমবন। উনার জমনয একটা 
অষুধ বাহনময় রাখব। ফখমল েুধা কমম যামব। অহত সুখামদযও অরুহচ িমব।’  
    ‘ফটবমলট জাতীয় হকিু?’  
    ‘টি। োমমথসীর টযাবমলট না— বহড় জাতীয়। সকাল-হবকাল দু ফবলা ফসবয।’  
    ‘বহড় ফখমল হেমধ লা মব না!’  
    ‘হজ্ব না।’  
    ‘এই েুধা মুহক্ত টযাবমলট ফতা সারা বাাংলামদমশর মানুমষর জমনয দরকার। চতহর 
আমি? থাকমল দুটা হদন হনময় যাই— িাই কমর ফদহখ।’ 
    ‘হজ্ব না, চতহর ফনই।’ 
    ‘চতহর কমর রাখুন। ফটবমলটহটর নাম হক?’ 
    ‘ফকান নাম ফদইহন।’ 
    ‘নাম হদন ইয়াকুমবর েুধামুহক্ত বহড়।’ 
    ‘আপহন আমার কথা হবশ্বাস করমিন না। তাই না?’ 
    আহম জবাব না হদময় িাোঁটা ধরলাম। োমতমা খালা হসোপুর ফথমক হেমরমিন হকনা 
খবর ফনয়া দরকার। 
    খালা বাহড়মত ফনই। হতহন তাোঁর আহকথমটমক্টর কামি হ ময়মিন। বাহড়মত ফয ফসায়ানা 
বসমব তার হিজাইন হনময় কথা বলমবন। পুরামনা হিজাইন তাোঁর পিন্দ িমচ্ছ না। েলস 
হসহলাং অমনক উচুমত িময়মি। আমরা হনচু িওয়া দরকার। ফসায়ানার ঘমর দমবে দমবে 
ভাবটা আসল। তামান্না আমামক বসমত হদল। তার আচার-আচরণ স্বাভাহবক। মমন িমচ্ছ 
আজই তার সমে আমার প্রথম ফদখা। আহম চাইবার আম ই লম্বা গ্লাস ভহতথ সবুজ 
রমের হক এক সরবত এমন হদল। সরবমতর গ্লামস বরমের কণা ভাসমি। আহম চুমুক 
হদমত হদমত বললাম, ‘জামান ভাল আমি?’ 
    তামান্না হবহমত িময় বলল, ‘জামান ফক?’ 
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    ‘আপনার ফিাট ভাই হরকশা ফথমক পমড় ফয বযথা ফপময়হিল।’ 
    ‘ও আচ্ছা। িযাোঁ, জামান ভাল আমি। তার হরকশা ফথমক পমড় বযথা পাওয়ার কথা 
আপনামক ফক বমলমি?’ 
    ‘আপনার মযািাম বমলমিন।’ 
    ‘ফয আপনামক যা বমল তাই আপহন মমনর ফভতর ঢুহকময় ফরমখ ফদন?’ 
    ‘সবাই তাই কমর।’ 
    ‘সবাই তাই কমর না। আপহন অনয সবার মত না।’ 
    ‘আহম আলাদা?’ 
    ‘িযাোঁ আলাদা, তমব ভাল অমথথ আলাদা না, মন্দ অমথথ আলাদা। আপনার সমস্ত জীবন 
এবাং কমথকান্ড জুমড় আমি ভান। হমথযা রিমসযর ফধাোঁয়া সৃহষ্ট কমর আপহন তার মমধয 
বাস করমত ভালবামসন। কুহড় িাজার টাকা হদময় আপহন পাথর হকনমত হ ময়হিমলন। 
যানহন?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    ‘যার পাথর ফস হবহক্র করল না, কারণ আপহন এমনই এক রিমসযর কুয়াশা তার 
সামমন চতহর করমলন ফয ফস ভাবল না জাহন এটা হক পাথর। কাজটা আপহন করমলন 
মযামনজার সামিমবর সামমন কারণ আপহন একই সমে তা ভড়মক হদমত ফচময়মিন— 
তাই না?’ 
    ‘হযাাঁ। উহন হক ভড়মকমিন?’ 
    ‘যমথষ্ট ভড়মকমিন।  তকাল অমনকেণ হতহন আমার সমে িুহলিুহল কমরমিন 
পাথরটা ফদমখ আসার জমনয।’ 
    ‘আপহন হক ফদমখ এমসমিন?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    আহম আগ্রি হনময় হজমজ্ঞস করলাম, ‘পাথরটা িাত হদময় িুময়মিন?’ 
    ‘িাত হদময় ফিাোঁব ফকন?’ 
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    ‘িাত হদময় িুোঁমলই একটা ইন্টামরহষ্টাং বযাপার িত। ইমলকহিক শমকর মত একটা 
শক ফখমতন। ফনকষ্ট টাইম যখন যামবন িাত হদময় িুোঁময় ফদখমবন।’ 
    তামান্না একদৃহষ্টমত আমার হদমক তাহকময় আমি। আহম আরাম কমর সরবত খাহচ্ছ। 
সরবমত ফকমন লমজন্স লমজন্স  ে। অহতহরক্ত হমহষ্ট। অহতহরক্ত হমহষ্টটা মমন িয় এই 
সরবমতর জমনয প্রময়াজন। হমহষ্ট কম িমল ভাল লা ত না। 
    ‘হিমু সামিব?’ 
        ‘হজ্ব।’ 
    ‘পাথরটা িাত হদময় িুোঁময় হদমল আহম চারশ ভমের শক খাব?’ 
    ‘চারশ ফভামের শক খামবন না— মৃদু ধাক্কার মত লা মব।’ 
    ‘আপহন আমামক হনময়ও রিসয চতহর করমবন না। েীজ। সরবত খামচ্ছন— খান। 
আহম খুব দুিঃখকমষ্ট মানুষ িময়হি। যারা দুিঃখকমষ্ট মানুষ িয় তারা এত সিমজ হবভ্রাে 
িয় না। হিতীয় কথা িমচ্ছ মানুষ হিমসমব আহম কখমনা ফবাকা হিলাম না।’ 
    আহম সরবমতর গ্লামস লম্বা চুমুক হদময় বললাম, ‘োমতমা খালার হেরমত মমন িয় 
ফদহর িমব। আহম উহি?’ 
    তামান্না কহিন  লায় বলল, ‘না আপহন উিমবন না। মযািাম আমামক বমল ফ মিন 
আপহন যহদ আমসন আপনামক ফযন আটমক রাখা িয়। লাইমব্ররী ঘমর হ ময় বসমত 
পামরন— বইটই পড়মল সময় কাটমব।’ 
    আহম বললাম, ‘আপনার মযািাম হনশ্চয়ই আপনামক বমলনহন আমামক লাইমব্ররী 
ঘমর হনময় বসামত। আমার ধারণা হতহন আপনামক বমল ফ মিন আমার সমে  ল্প-গুজব 
করমত। তাই না!’ 
    ‘িযাোঁ তাই। ফবশ আপহন  ল্প করুন, আহম শুনহি।’ 
    ‘রূপকথা শুনমবন?’ 
    ‘যা শুনামবন তাই শুনব।’ 



suvom 

 
 

982 

    আহম ফবশ কায়দা কমর  ল্প শুরু করলাম। ফয ফকান কারমণই ফিাক তামান্না ফমময়হট 
আমার উপর অসম্ভব হবরক্ত। হবরহক্তটা এই পযথাময় ফয ফস আমার হদমক তাকামতও 
পারমি না। ফস  ল্প শুনমি খুবই অনাগ্রি এবাং অহনচ্ছায়। 
    হতন ফজমল হ ময়মি মাি মারমত। সা মর জাল ফেমলমি। জামল ধরা পড়ল এক 
মৎসযকনযা, মারমমইি। মৎসয কনযা বলল, ‘ফতামামদর আল্লাির ফদািাই লাম  ফতামরা 
আমামক ফমর না। আমামক সা মর ফেমল দাও, তার বদমল ফতামামদর প্রমতযমকর একটা 
কমর ইচ্ছা আহম পূণথ করব। তমব আহম ফতা আর আলাদীমনর হজ্বমনর মত েমতাবান 
না— আমার েমতা সীহমত। আহম টাকা পয়সা ধনমদৌলত হদমত পারব না।’ 
    প্রথম ফজমল বলল, ‘আচ্ছা হিক আমি, তুহম আমার বুহে বাহড়ময় দাও। এখন ফয 
বুহে আমার আমি তা িাবল কমর দাও।’ 
    মৎসয কনযা বলল, ‘িাবল করা িল।’ 
    প্রথম ফজমল সমে সমে বুিল তার বুহে ফবমড়মি। 
    হিতীয় ফজমল বলল, ‘একজন যখন বুহে হনময়মি তখন আহমও বুহেই ফনব। তমব 
িাবল না আমার বুহে হতনগুণ কমর দাও।’ মৎসয কনযা বলল, ‘হতনগুণ করা িল।’ 
    তৃতীয় ফজমল বলল, ‘আহমও বুেই চাই তমব চাই দশগুণ।’ 
    মৎসযকনযা বলল, ‘খবদথার, এইহট করমব না। দশগুণ বুহে ফতামামক ফদয়া িমল 
তুহম হবপমদ পড়মব।’ 
    ‘হবপমদ পড়া না পড়া আমার বযাপার। ফতামার কামি দশগুণ বুহে ফচময়হি, তুহম 
বুহে দাও।’ 
    ‘এখমনা সময় আমি ফভমব ফদখ।’ 
    ‘ভাবাভাহবর হকিু নাই।’ 
    মৎসযকনযা দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বলল, ‘আচ্ছা যাও, ফতামামক দশগুণ বুহে ফদয়া িল।’ 
আর সমে সমে তৃতীয় ফজমল একটা ফমময় িময় ফ ল। 
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    তামান্না বলল, ‘আপহন বলমত চামচ্ছন ফয ফমময়মদর বুহে পুরুষমদর ফচময় দশগুণ 
ফবহশ?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘এই  ল্পটা হক আপহন আমামক খুহশ করার জমনয বলমলন?’ 
    ‘আপনামক খুহশ করার একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা আমার হিল তমব  ল্পটা আহম হবশ্বাস 
কহর।’ 
    তামান্না নমড় চমড় বসল। এবাং আমামক িিাৎ খুবই হবহমত কমর হদময় বলল, ‘হিমু 
সামিব, শুনুন। মযািাম চমল আসার আম  আপনামক খুব জরুরী হকিু কথা বহল, দয়া 
কমর মন হদময় শুনুন। আপনার বুহেও ফমময়মদর মতই দশগুণ ফবহশ। তমব এই বুহেমত 
কাজ িমব না। আহম আপনামক পিন্দ কহর না। আহম যামদরমক পিন্দ কহর না তামদর 
ফস বযাপারটা বুিমত ফদই না। বরাং এমন ভাব কহর যামত তারা হবভ্রাে িন। তারা মমন 
কমরন আহম তামদর খুবই পিন্দ কহর। আপনার ফবলায় বযহতক্রম করলাম। আহম ফয 
আপনামক অপিন্দ কহর ফসটা জাহনময় হদলাম।’ 
    ‘ফকন?’ 
    ‘আপনার সমে অেষ্টতা রাখলাম না।’ 
    ‘আপহন আপনার মযািামমক খুবই অপিন্দ কমরন তাই না?’ 
    ‘িযাোঁ উনামক অপিন্দ কহর। ফবাকা মানুষ আমার পিন্দ না। আপনার খালা ফমময় 
িময়ও ফবাকা। মৎসযকনযার  ল্প আপনার খালার ফেমত্র কাজ করমি না। ফয কারমণ 
আমার অপিমন্দর বযাপারটা উনামক জানমত ফদইহন। কারণ উনার সািাযয আমার 
দরকার। আহম হবশাল সাংসার হনময় হবপমদ পমড় ফ হি।’ 
    তামান্না ফবশ সিজ এবাং স্বাভাহবক ভহেমত আমার সামমন বমস আমি। দুজন 
দুজমনর হদমক তাহকময় আহি। মমন িমচ্ছ আমামদর সামমন অদৃশয একটা দাবার ফসট। 
দাবা ফখলা িমচ্ছ। আহম তামক হকহস্ত হদময় হদলাম। হকহস্ত কাটান হদময় ফস উমো হকহস্ত 
হদময়মি। ফঘাড়ার হকহস্ত। এক সমে রাজা এবাং মন্ত্রী ধরা পমড়মি। রাজা বাোঁচামত িমল 
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আমামক মন্ত্রী হবসজথন হদমত িমব। রাজা না বাোঁহচময় মন্ত্রী বাোঁচামল ফকমন িয়। ফখলা ফশষ 
িময় যায়। তামত হক, মন্ত্রীর মত শহক্তশালী ঘুহট ফতা ফবোঁমচ রইল। আহম রাজা হবসজথন 
ফদবার বযবস্থা করলাম। ফকামল  লায় বললাম, তামান্না, আপহন ফবাধিয় জামনন না, 
আহম আপনামক খুবই পিন্দ কহর। আপনার মত পিন্দ এই জীবমন আমরকহট ফমময়মক 
কমরহিলাম তার নাম রূপা।’ 
    তামান্না আমার কথায় ফমামটই চমকাল না। ফস কহিন মুমখ বলল, ‘েীজ আপহন 
হমথযা কথা বলমবন না। আপহন এই দীঘথ জীবমন কাউমক পিন্দ কমরনহন। ভহবষযমতও 
কাউমক পিন্দ করমবন বমল মমন িয় না। পৃহথবীমত হকিু হকিু খুব দুভথা া মানুষ 
জেগ্রিণ কমর। তারা কাউমক ভালবাসমত পামর না। আপহন ফসই সব দুভথা া মানুষমদর 
একজন।’ 
    আহম বললাম, ‘ও আচ্ছা।’  
    ‘আপহন মিাপুরুষ ফসমজ পমথ পমথ িাোঁমটন—ফসটাই আপনার জমনয ভাল।  
    আহম আবামরা বললাম, ‘ও আচ্ছা।’  
    তামান্না দীঘথ ফকান বকৃ্ততার জমনয চতহর িহচ্ছল — হনমজমক সামমল হনল কারণ 
োমতমা খালা এমস পমড়মিন। তাোঁমক খুবই উমত্তহজত মমন িমচ্ছ।  
    িাোঁপামত িাোঁপামত বলমলন, ‘ফকমন আহিস হিমু?’  
    ‘ভাল।’  
    ‘আমরা আম  চমল আসতাম, বুলবুল পাথরটার কথা বলল। ভাবলাম হিক আমি 
ফদমখই যাই। পাথর ফদমখ এমসহি।’  
    ‘িাত হদময় িুোঁময়ি?’  
    ‘হু। হিমু তুই বলমল হবশ্বাস করহব না— িাত হদময় ফিাোঁয়ামাত্র ইমলকহিক শমকর 
মত শক ফখলাম। মমন িল পাথরটা জীবে। আমার  াময়র সব ফলাম খাড়া িময় ফ ল।’   
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    আহম তামান্নার হদমক তাকালাম। তামান্না আমার দৃহষ্ট সপূণথ অগ্রািয কমর 
হকমশারীমদর মত িটেমট  লায় বলল, ‘মযািাম, আপহন একা হ ময় ফদমখ এমলন 
আমামক হনমলন না। আহমও পাথরটা িুোঁময় ফদখতাম।’  
    োমতমা খালা বলমলন, ‘পাথর হ ময় ফদখার দরকার ফনই। পাথরটা আহম হকনব। 
যত টাকা লাম  হকনব।  াহড়মত আসমত আসমত মন হস্থর কমরহি। হিমু, ফতার উপর 
দাহয়ত্ব িমচ্ছ পাথরটা ফকনার বযবস্থা করা। ফতামক আহম তার জমনয আলাদা কহমশন 
ফদব। ফকনার বযবস্থা করমত পারহব না?’  
    ‘পারব।’  
    ‘বুলবুল বলহিল তুই নাহক এই পাথরটার হবষময় জাহনস। পাথরটার েমতা হক বল 
ফদহখ।’  
    ‘খালা এটা িল ইচ্ছাপূরণ পাথর। পাথমর িাত হদময় যা চাইমব তাই পামব।’  
    ‘সহতয বলহিস, না িাট্টা করহিস।’  
    ‘সহতয বলহি।’  
    ‘ফতার মুখ ফদমখ মমন িমচ্ছ তুই িাট্টা করহিস। িাট্টা করমলও হকিু যায় আমস না—
পাথরটা আমার দরকার। তুই এক কাজ কর এেুহন যা পাথরটা হনময় আয়। পামজমরা 
 াহড়টা হনময় যা— মাহলক শুে হনময় আসহব। পাথমরর দাম যা হিক িয় আহম হদময় 
ফদব।’  
    ‘ইয়াকুব সামিমবর সমে ফদখা িময়মি। আহম এক কাজ কহর,  াহড় কমর না িয় 
ইয়াকুব সামিবমক হনময় আহস। পাথর আমরকহদন আনব।’  
    ‘ইয়াকুব পাহলময় যামচ্ছ না। তুই পাথর আম  হনময় আয়। পাথমরর সহতয সহতয 
েমতা আমি হকনা ফসটা আজ রামতই ফটষ্ট করব।’ 
    আহম আড়মচামখ তামান্নার হদমক তাকালাম। তার ফিাোঁমটর ফকাণায় ফমানাহলসা ষ্টাইল 
িাহস।  
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    খালা তামান্নামক বলমলন, ‘তামান্না তুহম একটু এই ঘর ফথমক যাও। আহম হিমুমক 
হকিু পামসথানাল কথা বলব।’    
    তামান্না চমল ফ ল। খালা  লার স্বর খামদ নাহমময় বলমলন, ‘ফমময়টামক ইচ্ছা কমর 
ফরমখ হ ময়হিলাম যামত দু জমনর মমধয পহরচয়টা  া়ি িয়। ফমময়টামক ফকমন লা মি?’  
    ‘খুব ভাল।’  
    ‘হক রকম সরল ফমময় ফদমখহিস? জ মতর ফকান জহটলতা এই ফমময় ধরমত পামর 
না। আর আমামক ফয হক পিন্দ কমর। আমার হনমজর ফকান ফমময় থাকমল ফসও আমামক 
এত পিন্দ করত না। এই ফয আহম তামক িাড়া পাথর ফদমখ এমসহি তার জমনয ফস 
ফকমন মন খারাপ কমর ফদমখহিস? আর একটু িমল ফকোঁমদ ফেলত। তাই না?’   
    ‘হযাাঁ।’  
    ‘ফচাখ িল িল করহিল হকনা তুই বল।’  
    ‘িল িল মামন আমরকটু িমলই টপটপাহে পাহন পড়া শুরু িত।’  
    ‘আহম যহদ এখন তামক বহল, তামান্না আহম চাই তুহম হিমুমক হবময় কর ফস 
ফকানহদমক তাকামব না, তুই ফয একটা প্রথম ফেণীর ভযা াবল্ড, চাকহর বাকহর ফনই, 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুমর ফবড়াস এইসব হনময়ও ভাবমব না। ফচাখ বে কমর হবময় করমব।’  
    ‘তািমল বমল ফেল। ফেলি না ফকন? ধর তক্তা মার ফপমরক িামমলা ফশষ কমর 
দাও।’  
    ‘আহম বলব না। আহম চাই ফমময়টা ফযন হনজ ফথমক ফতার প্রহত আকৃষ্ট িয়। ফস 
হনমজই যহদ ফতামক পিন্দ কমর ফেমল তািমল আর আমামক পমর ফদাষ হদমত পারমব 
না। আহম অবহশয তামান্নার ফব্রইন ওয়াস কমর ফেমলহি— ফতার সবমেমত্র ফতার সপমকথ 
বাহনময় বাহনময় অমনক হমথযা কথা বহল।’  
    ‘খালা ফমহন থযাাংকস।’  
    ‘তুই একটা কাজ করহব, ফমময়টামক হনময় ভাল ফকান ফরষু্টমরমন্ট ফখমত যাহব। আহম 
খরচা ফদব। ফমময়রা ফরসু্টমরমন্ট ফখমত পিন্দ কমর।’  
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    ‘ভাল ফকান ফরষু্টমরমন্ট ফতা খাহল পাময় আমামক ঢুকমতই ফদমব না।’  
    ‘ াধার মত কথা বহলস না ফতা, ফতামক সযামন্ডল, পাঞ্জাবী এইসব হকমন হদময়হি 
না। হেটোট িময় যাহব। আমরকটা কথা, ফরষু্টমরমন্টর বয় বাবুহটথর সমে রহসকতা করহব 
না। ফলায়ার ফলমভমলর ফলাকজনমদর সমে রহসকতা ফমময়রা একদম পিন্দ কমর না।’ 
    ‘ফকাথায় পমড়ি হরিাসথ িাইমজমষ্ট?’ 
    ‘মমন ফনই ফকাথায় পমড়হি। তুই এক কাজ কর – আ ামীকালই যা। গুলশামন 
একটা ফরসু্টমরন্ট আমি তনু্দরী খুব ভাল কমর। আমার কামি ওমদর কািথ আমি, ফতামক 
হদহচ্ছ। একটু ফবাস কািথটা হনময় আহস।’ 
    ‘কািথটা কাল ফনই।’ 
    ‘কাল ভুমল যাব। আজই হনময় যা।’ 
    আহম তনু্দর িাউমসর কািথ এবাং পামজমরা  াহড় হনময় ফবর িলাম। হভেুক 
ফমিকান্দর সামিবমক পাওয়া ফ ল না। পামজমরা িাইভারমক বললাম, চলুন শিমর ঘুমর 
ফবড়াই। হভেুক খুোঁমজ ফবড়াই।’ 
    পামজমরা ড্রাইভার খুবই হবরক্ত িল। পুমরা দুঘন্টা শিমর ঘুরলাম। তারপর ফ লাম 
শিমরর বাইমর। সাভার মৃহতমসৌধ ফদমখ এলাম। মৃহতমসৌধ ফদখা িবার পর ড্রাইভার 
বলল, ‘আর ফকাথায় যামবন?’ 
    আহম বললাম, ‘জাপান বাাংলামদশ চমত্রী ফসতুমত চল। ফসতুটা ফদখা িয়হন।’ 
    ‘ াহড়মত ফতল ফনই। ফতল হনমত িমব। েুময়মলর কাটা মািামাহি জায় ায় আমি, 
ফস বলমি ফতল ফনই। আহম মধুর  লায় বললাম, ফতল িাড়াই  াহড় চলমব। আহম সাধু 
মানুষ, মন্ত্র পমড় েুোঁ হদময় হদহচ্ছ। হবনা ফতমলই  াহড় চলমব। তুহম ফতল হবষয়ক ফকান 
হচোই মাথায় স্থান হদও না।’ 
    ‘আপহন সহতয সহতয জাপান-বাাংলামদশ ফসতু ফদখমত যামবন?’ 
    ‘অবশযই। পাহকস্তান-বাাংলামদশ চমত্রী ফসতু থাকমল ভাল িত। ফসটাও ফদমখ 
আসতাম। নাই যখন জাপান-বাাংলামদশ চমত্রী ফসতুই সই।’ 
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    ‘চমলন।’ 
    আহম ফচাখ বে কমর  ম্ভীর ভহেমত হকিুেণ হবড় হবড় কমর  াহড়র ফিসমবামিথ 
দু’টা েুোঁ হদময় হদলাম। ড্রাইভামরর হনশ্চয়ই হপহত্ত জ্বমল ফ ল। 
    জাপান-বাাংলামদশ চমত্রী ফসতু ফদমখ হেরমত হেরমত রাত দশটা ফবমজ ফ ল।  াহড় 
যখন সমে আমি বযাোহচর বাসা খুমজ ফবর করমল ফকমন িয়। ড্রাইভারমক বললাম 
বাসামবার হদমক ফযমত। জীমপর ড্রাইভার ভয়াংকর দৃহষ্টমত আমার হদমক তাকামচ্ছ। তার 
পামশর সীমট বমস না ফথমক আহম যহদ রাস্তায় থাকতাম ফস হনঘথাৎ আমামক চাপা হদত। 
    ‘ড্রাইভার!’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ফতল িাড়া শুধু েুোঁময়র উপর  াহড় ফকমন চলমি ফদমখি?’ 
    ‘হরজামভথ সামানয ফতল হিল তাই হদময় চমলমি। আর চলমব না।’ 
    ‘চলমব না মামন? আবামরা েুোঁ হদময় ফদব – আবামরা চলমব, ময়মনহসাংি ফথমক ঘুমর 
আসমত পারব।’ 
    ‘ময়মনহসাংি যামবন?’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ময়মনহসাংমি হক?’ 
    ‘হকিু না। আমার েুোঁময়র ফজার পরীো করা।’ 
    ড্রাইভার  ম্ভীর িময় ফ ল। আহম খুোঁমজ খুমজ বযাোহচর বাহড় ফবর করলাম। ফিাট 
একতলা বাহড়।  ািপালায় ভহতথ। আহম পামজমরা ড্রাইভারমক বললাম, ‘ফবহশেণ না। 
আহম ঘন্টা খাহনক থাকব — তারপর ময়মনহসাংি। তুহম অমপো কর। আমার সমে 
টাকা পয়সা থামক না, কামজই চা খাওয়ার টাকা হদমত পারহি না। ফপিল ফবমচ চা 
নাশতা করমত পার। সমসযা ফনই।’ 
    বযাোহচ বাসায় হিল না। তার স্ত্রী খুবই ফকৌতূিলী িময় আমামক হকিুেণ ফদখমলন। 
তারপর সিজ  লায় বলমলন, ফভতমর এমস বসুন। ও এমস পড়মব।’ 
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    ভদ্রমহিলা অসম্ভব ফরা া। তাোঁর ফচাখ জ্বল জ্বল করমি হকাংবা চশমার কাচ জ্বল জ্বল 
করমি। প্রমেসর প্রমেসর ফচিারা। বয়সকামল রূপবতী হিমলন। ফসই রূপ পুমরাপুহর 
চমল যায়হন। ভদ্রমহিলার  লার স্বর খুবই ফকামল। হতহন বলমলন, আপনার নাম হিমু?’ 
    ‘টি।’ 
    ‘ও আপনার কথা আমামক বমলমি। আপহন নাহক ওর সু্কল জীবমনর বেু। ওর 
ফকান বেু-বােব বাসায় আমস না। আপনামক ফদমখ ফসই জমনযই খুব অবাক িময়হি। 
দাোঁহড়ময় আমিন ফকন, বসুন।’ 
    আহম বসলাম। ভদ্রমহিলা বলমলন, ‘চা হদমত বহল? চাময় হচহন দুধ খান ফতা?’ 
    ‘হজ্ব খাই।’ 
    ভদ্রমহিলা ফভতমর চমল ফ মলন এবাং সমে সমেই চাময়র কাপ িামত হনময় ঢুকমলন। 
আমার জীবমন ফকান বাহড়মত এত দ্রুত কাউমক চা হদমত ফদহখহন। 
    ভদ্রমহিলা িাহস মুমখ বলমলন, ‘আমার ঘন ঘন চা খাবার অভযাস। ফ্লাে ভহতথ কমর 
চা বাহনময় রাহখ। ফসখান ফথমকই আপনামক হদলাম।’  
    ‘থযাাংক য়ুয।’ 
    ‘হকিু মমন করমবন না। আপনামক শুধু চা হদমত িল। ঘমর ফকান খাবার ফনই। 
ইচ্ছা কমরই খাবার রাহখ না। খাবার ফযখামনই থাকুক ও খুোঁমজ ফবর কমর ফখময় ফেমল।’ 
    আহম হকিু বললাম না। চাময় চুমুক হদলাম। ফ্লামে রাখা চা কখমনা ফখমত ভাল িয় 
না। এই চাটা ভাল িময়মি। 
    আপনার বেুর খাই খাই স্বভামবর সমে ফতা আপনার পহরচয় আমি। আমি না।’ 
    ‘হজ্ব আমি।’ 
    ‘ও সবহকিু ফখমত পামর। একবার বড় গ্লামস এক গ্লাস ফসায়াহবন ফতল হনময় লবণ 
হমহশময় ফখময় ফেমলহিল। ও িমচ্ছ হবাংশ শতাব্দীর কুম্ভকণথ। কুম্ভকণথ ফক তা জামনন?’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
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    ‘কুম্ভকণথ িল রাবমণর ফমমিা ভাই। তার মা'র নাম চকমকয়ী। কুম্ভকমণথর েুধা 
কখমনা হমটমতা না। এমন হজহনস ফনই ফয ফস ফখত না। সাধু সন্নযাসী, ঋহষ সবই ফখময় 
ফেলমতা।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
    ‘তার যন্ত্রণায় অহস্থর িময় ব্রহ্মা তামক ঘুম পাহড়ময় রাখার বযবস্থা কমরহিমলন। ফস 
িয় মাস ঘুমাত। তারপর একহদন জা ত। আবার ি’মামসর জমনয ঘুহমময় পড়ত। এই 
জমনযই তার নাম কুম্ভকণথ। আপনার বেুমক যহদ এইভামব ঘুম পাহড়ময় রাখা ফযত আহম 
ফবোঁমচ ফযতাম।’ 
    ভদ্রমহিলা কথা বলমত বলমত উমি দাোঁড়ামলন। আবার বমস পড়মলন। িামতর ঘহড় 
ফদখমলন। দরজার হদমক তাকামলন। স্বামী এখমনা হেরমি না এটাই ফবাধ — িয় 
অহস্থরতার কারণ। 
    ‘হিমু সামিব।’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ও এমস পড়মব। হমহষ্ট পান আনমত ফ মি। কামজর ফিমলটা ফ মি িুহটমত, বাধয 
িময় ওমকই পািামত িময়মি। এত ফদহর ফকন িমচ্ছ বুিমত পারহি না। ফকান ফরসু্টমরমন্ট 
ঢুমক পড়মি হকনা ফক জামন।’ 
    ‘আহম হক আশপামশ খুোঁমজ আসব?’ 
    ‘দরকার ফনই। আপহন ফকাথায় খুোঁজমবন। তারপর বলুন ফকমন আমিন?’ 
    ‘হজ্ব ভাল আহি।’ 
    ‘আমরক কাপ চা খামবন!’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘ওর ফরা টা হকভামব িয় ফসটা হক আপহন জামনন।’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
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    ‘আমার সমে হবময়র পরপর ফস জামথানী চমল যায় অমটামমাবাইল ইহঞ্জহনয়াহরাং 
হশখমত। আমার জমনয তখন তার খুব মন খারাপ থাকমতা। হকিু ভাল লা ত না। শুধু 
যখন ফরষু্টমরমন্ট ফখমত ফযত তখন আমার কথা ভুলমত পারত। আমামক ফভালার জমনয 
খাওয়া ধমরমি। ফসই খাওয়াই কাল িময়মি।’  
    ‘ভালবাসার মমন েুধার ফযা  আমি।’  
    ‘ফপ্রহমক-মপ্রহমকামক সব সময় ফদখমবন হকিু না হকিু খামচ্ছ। এই চটপহট, এই 
আইসহক্রম, এই বাদাম, এই েুচকা।’  
    ‘ও বলহিল আপহন নাহক তার হচহকৎসা করমিন। হক ধরমনর হচহকৎসা বলুন ফতা?’  
    আহম িকচহকময় ফ লাম। বাোহচ আমামক তার হচহকৎসক হিমসমব উপহস্থত কমরমি 
ফকন বুিমত পারহি না। আমামক ফস এই প্রসমে হকিু বমলহন।  
    ভদ্রমহিলা দীঘথ হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, ‘ফকান হচহকৎসায় ওর হকিু িমব না। 
হচহকৎসা কম করামনা িয়হন। সাইহকয়াহটষ্ট ফদখামনা িময়মি। বযাাংকক হনময় ফপট ফথমক 
এক বালহত চহবথ ফবর কমর ফেলা িময়মি। অকুপাাংচার করামনা িময়মি। একবার একজন 
বলল যারা সারােণ খাই খাই কমর  াজা ফখমল তামদর েুধা কমম। আহম হনমজ  াোঁজা 
হকমন হস ামরমট ভমর তামক খাইময়হি। হকিু িয়হন। মানুষটা একহদন ফখমত ফখমত মারা 
যামব। হক কুৎহসত বযাপার হচো কমর ফদখুন ফতা।’  
    ‘হিক িময় যামব।’  
    ‘ফকানহদনও হিক িমব না। ওর যখন খুব হেমধ পায় তখন ওর ফচামখর হদমক 
তাকামবন। আপনার মমন িমব ও আপনামক রান্না কমর ফখময় ফেলার কথা মমন মমন 
ভাবমি। আপহন হক দু’টা হমহনট বসমবন, আহম একটা জরুরী ফটহলমোন কমর আহস।’  
    ‘আহম বসহি। আপহন ফটহলমোন কমর আসুন। কাজকমথ সারুন। আমামক হনময় 
হচো করমত িমব না।’  
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    আহম প্রায় এক ঘন্টার মত বমস রইলাম। ভদ্রমহিলা এক সময় বলমলন, ‘ভাই, 
হকিু মমন করমবন না, আপহন হক একটু খুোঁমজ ফদখমবন? আশপামশর ফরসু্টমরন্টগুহলমত 
ফ মলই িমব। ও ফকান একটা ফরসু্টমরমন্ট বমস খাওয়া-দাওয়া করমি।’  
    আশপামশর ফকান ফরসু্টমরমন্ট বযাোহচমক পাওয়া ফ ল না। বযাোহচ ফনই— আমার 
পামজমরাও ফনই। ড্রাইভার  াহড় হনময় ফভম মি।  
    আহম ফিোঁমট ফিোঁমট ফমমস হেরলাম। বযাোহচমক ফয পাইহন ফসই খবরটাও তার স্ত্রীমক 
হদময় এলাম না। ফবচারীর হবষন্ন মুখ ফদখমত ইচ্ছা করমি না। 
  
 
 
 
 

৯  
    তামান্না  াময় িাত হদময় আমামক িাকমি, হিমু ভাইয়া। হিমু ভাইয়া। এত আদর 
কমর অমনক হদন ফকউ আমামক িামকহন। এটা ফয বাস্তব হকিু না, স্বে দৃশয সমে সমে 
বুমি ফেললাম।  াময় িাত হদময় তামান্না আমামক িাকমব না। এত আমব  হদময় 
ভাইয়াও িাকমব না। ভাইয়া সরাসহর উচারণ করমি না – দুটা চন্দ্রহবনু্দ যুক্ত কমরমি। 
আমব  হমহেত চন্দ্রহবনু্দ— হিমু ভাোঁইয়াোঁ। হিমু ভাোঁইয়াোঁ।  
    আহম এখন দুটা হজহনস করমত পাহর, ঘুম না ভাহেময় স্বেটামক লম্বা করমত পাহর। 
হকাংবা ফজম  উিমত পাহর। ঘুমমর মমধযই ফদাটানায় পমড় ফ লাম। তামান্না ফিমক ফযমত 
লা ল, হিমু ভাোঁইয়াোঁ। হিমু ভাোঁইয়াোঁ।  াময় ধাক্কার পহরমাণও বাড়মত লা ল। ঘুম ভােল। 
ফবলা অমনক িময়মি, ঘমর ফরাদ ঢুমক ফ মি। হবিানার কামি ফমমসর মযামনজার 
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সরেরাজ খাোঁ দাোঁহড়ময়। হচকন  লায় হতহনই এতেণ িাকািাহক করহিমলন। হতহন 
িাকমিন— হিমু ভাই। আমার মহস্তষ্ক ভাই িাকটা বদমল ভাোঁইয়াোঁ কমর ফেলমি।  
    আহম হবিানায় উমি বসলাম। ঘুম ভাোর পর পর মানুষ হকিু কান্ডকারখানা কমর— 
আড়মমাড়া ভামে, িাই ফতামল, ফচাখ ভমল এবাং আবামরা ঘুমমর সুখ মৃহত কল্পনা করার 
জমনয হকিুেমণর জনয িমলও ফচাখ বে কমর ফেমল। আহম তার হকিুই না কমর ফমস 
মযামনজামরর হদমক কহিন দৃহষ্টমত তাহকময় বললাম, ‘আমামদর ফসানার বাাংলা িশান 
িমত কত বাহক?’  
    ফমস মযামনজার ফেণীর মানুষ যামদর প্রধান কাজ হদমন আট ন ঘন্টা কামির ফচয়ামর 
বমস থাকা তারা সাধারণত খুব রাজনীহত সমচতন িন। ফসানার ফদশ ফকন িশান িমচ্ছ 
এই হনময় তারা খুব ভাহবত থামকন। সরেরাজ খাোঁ সামিব তার জ্বলে উদািরণ। ফসানার 
বাাংলার ভহবষযৎ হনময় তার ফচময় ফবহশ হচো ফশখ িাহসনা হকাংবা ফব ম হজয়া ফকউ 
কমরন বমল মমন িয় না।  
    এক দুপুমর ঘামম হভমজ ক্লাে িময় ফমমস হেমরহি। ফদহখ ফচাখ-মুখ শক্ত কমর 
সরেরাজ খাোঁ সামিব কামির ফচয়ামর বমস আমিন। তাোঁমক খুবই হবমষথ এবাং হচহেত মমন 
িমচ্ছ। হতহন ফচামখর ইশারায় আমামক িাকমলন। আহম কামি হ ময় দাোঁড়ামতই বলমলন, 
‘হিমু সামিব, ফসানার বাাংলা ফয িশান িময় ফ ল ফসটা জামনন?’  
    আহম বললাম, ‘পুমরাটাই হক িশান িময় ফ মি না পাটথ বাই পাটথ িমচ্ছ?’  
    ‘পুমরাটাই িশান িময় ফ মি।’  
    আহম বললাম, ‘তািমল ফতা হিনু্দ ভাইমদর জমনয খুব সুহবধা িল। তারা ফযখামন 
ফসখামন মড়া ফপাড়ামত পারমব। মড়া হনময় এখন আর িশান খুোঁজমত িমব না। ফয ফকান 
জায় ায় মড়া হচৎ কমর শুইময় িা কমর মুমখ আগুন হদময় হদমলই িল।’  
    সরেরাজ খাোঁ আিত ফচামখ হকিুেণ আমার হদমক তাহকময় ফথমক শাে লায় 
বলমলন, ‘হিক আমি হিমু সামিব ঘমর যান। আপনার সমে ফকান আমলাচনায় যাওয়াটাই 
ভুল।’  
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    আহম ফভমবহিলাম ফসানার বাাংলা িশান িওয়া সাংক্রাে প্রশ্ন শুমন আজও হতহন 
আিত ফচামখ তাকামবন। তা করমলন না। মমন িয় আমার প্রশ্ন তার মাথায় ঢুমকহন। 
হতহন আমার কামনর কামি মুখ হনময় ভীত  লায় হেসহেস কমর বলমলন, ‘পুহলশ 
এমসমি। আহমও পুহলশ।’  
    আহম িাই তুলমত তুলমত বললাম, ‘আমামক এযামরষ্ট করমত এমসমি?’  
    ‘ফস রকমই মমন িমচ্ছ। পুহলমশর একটা জীপ দাোঁহড়ময় আমি ফমমসর সামমন। 
পুহলশরা ফকউ জীপ ফথমক নামমহন। শুধু ওহস সামিব ফনমমমিন। ভয়াংকর রা ী ফচিারা।’  
    ‘উহন ফকাথায়?’  
    ‘সযারমক আমার ঘমর বমসময়হি। চা হদময়হি। হনমক পরা আহনময়হি। এক পযামকট 
ফবনসন আহনময় হদময়হি।’   
    ‘চা-হস ামরট খামচ্ছ?’  
    ‘এখন কথা বাড়ামবন না। পাঞ্জাবী  াময় হদময় হনমচ চলুন। আপনামক হনময় খুবই 
ফটনশমন থাহক হিমু সামিব। সাতটা বামজহন এর মমধয পুহলশ এমস উপহস্থত। কমরমিন 
হক আপহন?’  
    ‘মন্ত্রীর এক শালাবাবুমক মুখ ফভাংহচ হদময়হিলাম। ফসই মামলাটা হিসহমস িময় ফ মি 
জানতাম।’  
    সরেরাজ খাোঁ হচহেত  লায় বলমলন, ‘এত ফলাক থাকমত মন্ত্রীর শালামক মুখ ফভাংহচ 
হদমলন ফকন? বাাংলামদমশ হক ফভাংহচ ফদয়ার ফলামকর অভাব আমি? ফতর ফকাহট মানুষ। 
পমনমরা িাজার ফলাক বাদ হদময় বাহক বামরা ফকাহট পোঁচাহশ লাখ ফলাকমক ফভাংহচ হদমত 
পামরন।’  
    রমনা থানার ওহস সামিব মযামনজামরর ফচয়ামর বমস আমিন। তাোঁর সামমন 
ফবনসমনর পযামকট পমড় আমি। পযামকট ফখালা িয়হন। চাময়র কাপও চুমুক ফদয়া। চাময় 
সর পমড় ফ মি। ওহস সামিব পুরমনা অভযাস মত হজভ হদময় ফিাোঁট চাটমিন। তাোঁমক 
ফদমখ মমন িমচ্ছ ভয়াংকর হকিু ঘমট ফ মি। ঘুষ পাওয়া যায় না এমন অিমল ফপাহষ্টাং 
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িময় ফ মি— হনিুম িীপ হটমপর হদমক। আহম তাোঁর হদমক তাহকময় বললাম, ‘সযার ফকমন 
আমিন?’  
    ওহস সামিব আমার প্রমশ্নর জবাব না হদময় সরেরাজ খাোঁর হদমক তাহকময় বলমলন, 
‘আপহন এখামন দাোঁহড়ময় আমিন ফকন?’  
    সরেরাজ খাোঁ দ্রুত ঘর ফথমক ফবর িমত হ ময় দরজায় প্রচন্ড ধাক্কা ফখমলন। মমন 
িল দরজা ফভমে পমড় যামচ্ছ। ওহস সামিব মিা হবরক্ত িময় বলমলন, ‘এই ইহিয়ট 
ফক?’  
    আহম ওহস সামিমবর সামমনর ফচয়ামর বসমত বসমত বললাম, ‘উহন এই ফমমসর 
মযামনজার সরেরাজ আহল খাোঁ। খুব উচ বাংশ এবাং খাোঁহট ফদশমপ্রহমক। ফদশ হনময় উহন 
সবথেণ হচো ভাবনা করমিন।  মবষণা করমিন। ফসানার বাাংলা ফকন শাশান িমচ্ছ 
আপহন যহদ উনামক হজমজ্ঞস কমরন উহন খুব সুন্দর কমর বুহিময় ফদমবন।’  
    ‘বামজ পযাোঁচাল পারমবন না। আপনামক একটা কথা বলমত এমসহি – বমল চমল 
যাব।’ 
    ‘বলুন।’ 
    ‘আপনামক একটা ফরপ ফকমসর কথা বমলহিলাম মমন আমি?’ 
    ‘মমন আমি।’ 
    ‘হমথযা আসামী ফদয়ার কথা হিল . . . .?’ 
    ‘হদময়মিন?’ 
    ‘হজ্ব না, আসল আসামী ধমরহি। োইনাল হরমপাটথ হদময়হি।’ 
    ‘আপনামক এখমনা হনিুম িীমপ বদহল কমরহন?’ 
    ‘এত অল্প শাহস্ত এরা আমামক ফদমব না। আমার জমনয অমনক বড় শাহস্ত অমপো 
করমি।’ 
    ‘ভয় পামচ্ছন?’ 
    ‘ভয় পাহচ্ছ না।’ 
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    ‘আমার কামি এমসমিন হক জমনয খবরটা ফদয়ার জনয?’ 
    ‘না। আহম এমসহি আপনামক একটা কথা হজমজ্ঞস করার জমনয। হিক কমর বলুন 
ফতা আপনার হক ফকান আধযাহত্মক েমতা আমি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আপহন হনহশ্চত ফয আপনার ফকান েমতা ফনই?’ 
    ‘ফমাটামুহট হনহশ্চত।’ 
    ‘আমার ধারণা আমি। ঘটনাটা বহল– আহম হমথযা আসামীমক ধমর হনময় এমসহিলাম। 
সারারাত ফজম  মামলা সাহজময়হি। ঘুমুমত ফ হি েজমরর আজামনর পমর। অহনয়ম 
কমরহি ফতা, ঘুম আসমি না। হিমাহচ্ছ। এপাশ-ওপাশ করহি। িিাৎ তন্দ্রার মত এল। 
মমন মমন আপনামক স্বমে ফদখলাম। আপহন আমামক বলমলন–ওহস সামিব আপনামক 
আহম এত ফস্নি কহর আর এটা আপহন হক করমলন। হনরপরাধ কময়কটা মানুষমক 
আপহন এমন এক কুৎহসত মামলায় জড়ামলন। আপনার জমনয ভয়াবি হবপদ হকন্তু 
অমপো করমি। দশ নম্বর মিা হবপদ সাংমকত। এখমনা সময় আমি।’ তখন ঘুমটা 
ফভমে ফ ল। ফদহখ ঘামম শরীর হভমজ ফ মি। 
    ওহস সামিব িান্ডা সর পড়া চাময়র কামপ হনমজর ভুমল চুমুক হদময় মুখ হবকৃত 
করমলন। আহম বললাম, ‘ওহস সামিব, আপনার মত জাোঁদমরল ফলাক স্বে ফদমখ হবভ্রাে 
িন হক কমর? এই স্বমের বযাখযার জমনয েময়ি লাম  না। কুতুবুহদ্দন হময়া টাইপ 
মানুষজনও বযাখযা হদমত পারমব। আহম আপনামক বমলহিলাম হমথযা মামলায় না ফযমত। 
ঐ হজহনসটা আপনার মাথায় ফথমক ফ মি বমলই স্বে।’ 
    ‘তা না।’ 
    ‘তা না মামন?’ 
    ওহস সামিব আবার িাণ্ড চাময়র কামপ চুমুক হদমলন আবামরা মুখ হবকৃত করমলন। 
রুমাল হদময় ফিাোঁট মুিমত মুিমত বলমলন, ‘স্বে ফদমখ ঘুম ভাোর পর আপহন ফয বযাখযাটা 
হদমলন ফসই বযাখযাটা আমার মাথায়ও এল। আহম স্বেটা ফমামটই পাত্তা হদলাম না। িাত-
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মুখ ধুলাম। খবমরর কা জ িামত হনময় রীনামক বললাম, রীনা চা দাও। রীনা িল আমার 
স্ত্রী। আহম বরান্দায় বমস কা জ পড়হি রীনা চাময়র কাপ িামত হনময় ঢুকল। ফটহবমল 
চাময়র কাপ নাহমময় রাখমত রাখমত বলল, এই ফশান, আহম ফশষ রামত ভয়াংকর একটা 
দুিঃস্বে ফদমখহি। তুহম ফচারাবাহলমত আটকা পমড়ি। একটু একটু কমর িুমব যাচ্ছ। 
বাোঁচাও বাোঁচাও বমল হচৎকার করি ফকউ শুনমি না। তখন একটা ফিমল িুমট এল। তার 
 াময় িলুদ রমের পাঞ্জাবী। ফস পাঞ্জাবী খুমল ফতামার হদমক ধমরমি। তুহম পাঞ্জাবী ধরমল 
ফস ফতামামক ফটমন তুলমব। হকন্তু তুহম হকিুমতই পাঞ্জাবী ধরমত পারি না। যতই ধরমত 
ফচষ্টা করি ততই ফচারাবাহলমত ফিমব যাচ্ছ।’ 
    ‘বুিমলন হিমু সামিব, রীনার কথা শুমন আহম সাত িাত পাহনর হনমচ চমল ফ লাম। 
কারণ আপনার কথা আহম আমার স্ত্রীমক হকিু বহলহন। স্বেটা হক এখন আপনার কামি 
রিসযময় মমন িমচ্ছ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘যাই ফিাক, আমার কামি মমন িময়মি। আমার স্ত্রী শুধু শুধু ফকন স্বমে ফদখমব আহম 
ফচারাবাহলমত পমড়হি।' 
    ‘আপহন পুহলশ হবভাম  হবপজ্জনক চাকহর কমরন। আপনার স্ত্রী আপনামক হনময় 
দুিঃহশ্চো কমরন কামজই এ ধরমনর স্বে ফদখা খুবই স্বাভাহবক। আপহন আপনার স্ত্রীমক 
হজমজ্ঞস করমলই জানমত পারমবন ফয আপনামক হনময় হতহন প্রায়ই দুিঃস্বে ফদমখন।’ 
    ‘আর িলুদ পাঞ্জাবীর বযাপারটা?’ 
    ‘িলুদ পাঞ্জাবীর বযাপারটা হিক না। স্বে সব সময় শাদা-কামলা িয়। স্বমের আমলা 
িল রামতর আমলা। চাোঁমদর আমলায় রে ফদখা যায় না বমল স্বে শাদাকামলা।’ 
    ওহস সামিব উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বলমলন, ‘হিমু সামিব, এই কা জটা আপহন 
রামখন?’ 
    ‘হক কা জ?’ 
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    ‘এখামন আমার বাসার হিকানা ফলখা আমি। আপহন চারটা িাল-ভাত আমার এখামন 
খামবন। আহম ফদখমত চাই রীনা আপনামক ফদমখ হচনমত পামর হকনা। স্বমের িলুদ 
পাঞ্জাবী পরা মানুষ আর আপহন ফয একই বযহক্ত আমার ধারণারনা ফসটা ধমর ফেলমব।’ 
    ‘কমব আসমত বলমিন?’ 
    ‘আজই আসুন। রামত খান। আহম আপনামক পাাং াশ মাি খাওয়াব। পাাং াশ মাি 
রীনা খুব ভাল রাোঁধমত পামর।’ 
    ‘পাাং াশ মাি এর মমধয ফজা াড় িমব?’ 
    ‘তা িমব।’ 
    ‘ওহস সামিব আহম হক কময়কজন বেুবােব হনময় আসমত পাহর? ভাল খাওয়া একা 
ফখময় আরাম পাওয়া যায় না, দলবল হনময় ফখমত িয়।’ 
    ‘ক’জন বেু আসমব?’ 
    ‘এই ধরুন চারজন। আমামক হনময় পাোঁচ। পাোঁচ িল মযাহজক নাম্বার। এই জমনযই 
পাোঁচজন আসমত চাহচ্ছ।’ 
    ‘আসুন, পাোঁচজনই আসুন। পাাং াশ মাি িাড়া আর হক মাি ফখমত চান?’ 
    ‘ লদা হচাংহড়?’ 
    ‘আর হকিু?’ 
    ‘বড় কাতল মামির মাথা ফজা াড় করমত পারমবন?’ 
    ‘আর হকিু না।’ 
    ‘রাত আটটার হদমক চমল আসমবন।’ 
    ওহস সামিব উমি দাোঁড়ামলন। হতহন ফকমন ফযন ইতস্তত করমিন। হকিু বলমত চান 
বলমত পারমিন না এমন ভাব। আহম বললাম, ‘সযার হকিু বলমবন?’ 
    ‘না, হকিু বলব না। আপনারা আটটার হদমক চমল আসমবন। ফদহর করমবন ন?’ 
    ‘হজ্ব আচ্ছা। সযার আপহন হস ামরমটর পযামকট ফেমল যামচ্ছন।’ 
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    ওহস সামিব হস ামরমটর পযামকট পমকমট ঢুকামলন। অনযমনস্ক ভহেমত ঘর ফথমক 
ফবরুমত হ ময় হতহনও অহবকল সরেরাজ আহল খাোঁর মত কপামল বযথা ফপমলন। 
সরেরাজ আহল খাোঁ বযথা ফপময় কপামল িাত হদময় বমস পমড়হিল, ওহস সামিব তা 
করমলন না। হতহন প্রচন্ড শমব্দ দরজায় লাহথ মারমলন। দরজার উপমরর কজা সহতয 
সহতয খুমল ফ ল। 
    আমার চারজন বেু হনময় ওহস সামিমবর বাসায় যাবার কথা। আহম হিক কমর 
ফরমখহি চারজন বেু না, শুধু বযাোহচমক হনময় যাব। পাোঁচজমনর জমনয রান্না করা থাকমল 
তার িময় যাবার কথা। তারপরও যহদ শটথ পমর রীনা ভাবী হনশ্চয়ই দশ বামরাটা পমরাটা 
চটচট ফভমজ হদময় ফদমব। 
    মহিলারা েুধাতথ মানুষমক খাইময় আনন্দ পায় তমব ফসই েুধাতথ মানুষমক িতদহরদ্র 
িমল চলমব না। হভহখরী বারান্দায় ফখমত বমস এক পযথাময় যহদ েীণ  লায় বমল, 
আম্মাজী ভাত ফশষ, আর চাইরটা ভাত ফদন তািমল  ৃহিণী বলমবন, আর ভাত নাই। 
ফতামার জনয লাং রখানা ফখালা িয় নাই। 
    ফজামবদ সামিমবর ফদাকামন ফ লাম ফটহলমোন করমত। বযাোহচমক দাওয়ামতর কথা 
বলমত িমব। োমতমা খালামকও জানামত িমব ফয পাথর পাওয়া যায়হন। অনুসোন 
চলমি। ফয ফকান তুচ্ছ বযাপামর দুিঃহশ্চো কমর োমতমা খালা অসুখ বহধময় ফেমলন। 
পাথর এখমনা পাওয়া যায়হন এই হচোয় তার িায়হরয়া িময় যাওয়া উহচত। 
    ফজামবদ সামিমবর ফদাকান যথারীহত খাহল। মাহিও উড়মি না। হতহন আমামক ফদমখ 
হবরস মুমখ বলমলন, ‘হিমু সামিব আপনার কামি অমনক পাওনা িময় ফ ল।’ আহম িাহস 
মুমখ বললাম, ‘টাকা ফপময়হি। কুহড় িাজার টাকা, এইবার আপনার পাওনা হমহটময় ফদব। 
টাকা আনমত ভুমল ফ হি।’  
    ‘আজকামলর মমধয ফপমল সুহবধা িত।’  
    ‘আজই পামবন। রামত আমার এক জায় ায় দাওয়াত আমি। যাওয়ার পমথ হদময় 
যাব। ফটহলমোনটা হক হিক আমি?’  
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    ফজামবদ সামিব হনতাে অহনচ্ছায় বলমলন, ‘হিক আমি।’ আহম তার পাওনা হমহটময় 
ফদব এই কথা হতহন হবশ্বাস কমরনহন। ফকান পাওনাদার যখন হদনেণ উমল্লখ কমর 
বমল এই হদমন টাকা হদময় ফদব তখন অবধাহরতভামব জানমত িমব টাকাটা পাওয়া 
যামচ্ছ না।  
    ‘চা খামবন হিমু সামিব?’  
    টি।’  
    ‘আপনামক এই হনময় ফমাট কতকাপ চা খাইময়হি জামনন?’  
    ‘টি না।’  
    ‘আজমকরটা হনময় নয়শ আিামরা কাপ।’  
    ‘আপহন আমামক ক’কাপ চা খাওয়ামচ্ছন তারও হিসাব রাখমিন?’  
    ফজামবদ সামিব ফিাট্ট কমর হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, ফদাকানদার মানুষ, হিসাব করা 
িমচ্ছ আমার অভযাস। তািাড়া বযবসাপাহত নাই, কাজ কমথ নাই। বযবসা হনময় বযস্ত 
থাকমল োলতু চাময়র কামপর হিসাব করতাম না।  
    নয়শ আিামরা নম্বর চাময়র কামপ চুমুক হদমত হদমত আহম ফটহলমোমন কথা বলহি। 
বযাোহচমক পাওয়া যায়হন, কথা বলমিন মহিলা বযাোহচ।  
    ‘ভাবী আমামক হক হচনমত পারমিন? আহম. . . ?’  
    ‘হযাাঁ হচনমত পারহি। আপহন  তরামত এমসহিমলন। আপহন চমল যাবার হতন-চার 
হমহনমটর মাথায় ও এমসমি। এমস ফযই শুমনমি আপহন ওর ফখাজ করমত ফবর িময়মিন 
ওহম্ন ফস আবার ফবর িময়মি। হেমরমি রাত একটায়।’   
    ‘বমলন হক?’  
    ‘ভাল মানুমষর মত ফেমরহন, মারধর ফখময় হেমরমি।’  
    ‘ফসহক, মারধর ফক কমরমি?’  
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    ‘িাইজযাকাররা ধমরহিল। টাকা পয়সা না ফপময় চড় থাপ্পর ফমমরমি। চহবথওয়ালা 
মানুষ – মারমল আরাম লাম । ওরা মমনর সুমখ ফমমরমি। তাও ভাল চড় থাপ্পমরর উপর 
হদময় হ ময়মি। ফপমট েুর বহসময় হদমল পারত। পারত না?’ 
    ‘অবশযই পারত। ভাবী, ওহক আশপামশ আমি?’ 
    ‘িযাোঁ আমি। ঘুমুমচ্ছ। খুব ভয় ফপময়হিলাম। রামত ঘুম িয়হন। সূযথ উিার পর ঘুমুমত 
ফ মি। ওমক হক িাকব?’ 
    ‘না, িাকার দরকার ফনই। ঘুমুক। ওমক শুধু বলমবন রাত আটটার আম  খাহল 
ফপমট ফযন আমার ফমমস চমল আমস। ওর হচহকৎসা শুরু কমরহি-প্রথম ফিাজটা আজ 
পড়মব।’ 
    ‘হক ধরমনর হচহকৎসা করমিন?’ 
    ‘জ াহখচুহড় টাইপ। ফটাটকা তন্ত্রমন্ত্র হমহলময় একটা হচহকৎসা।’ 
    ‘আপনার হক ধারণা কাজ িমব?’ 
    ‘অবশযই কাজ িমব।’ 
    ‘আহম তামক অবশযই আটটার আম  পািাময় ফদব।’ 
    ‘হবমকমল ফযন নাশতা টাসতা হকিু না খায়। দুপুমর ফখমত পামর হকন্তু সূযথ ফিাবার 
পর হকিু মুমখ ফদয়া যামব না।’ 
    ‘আহম বমল ফদখব। তামত লাভ িমব হকনা জাহন না। আহম ফচামখর আড়াল িমলই 
হকিু না হকিু খামব। ফসায়াহবন ফতল ফয ফখমত পামর ফস সবহকিুই ফখমত পামর। মামি 
মামি আমার হক মমন িয় জামনন? মামি মামি মমন িয় – ফকউ যহদ আমামক ফকমট 
কুমট রাোঁধত। িাল হদময় ভালমত কহষময় একটা বড় জামবাহটমত ওর সামমন হদময় 
বলত, এটা িল ফতামার রান্না করা স্ত্রী। আপনার বেু হকন্তু তারপরও ফখময় ফেলত।’ 
    আহম িা িা কমর িাসলাম। তমব আমার িাহস ফতমন জমল না। শব্দটা ফিাোঁমট িল। 
এবাং ফিাোঁমটই িুমল রইল। আমার মমন িমচ্ছ মহিলার কথা ভুল না। বযাোহচ হিকই 
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জামবাহট ফশষ কমর হনচু  লায় বলমব, তরকাহর হক আমরা আমি? রামনর ফ াশত পাওয়া 
যামব? 
    নয়শ উহনশ নম্বর চাময়র কামপ চুমুক হদমত হদমত োমতমা খালার সমে কথা িল। 
খালা এহম্নমতই উমত্তহজত থামকন আজ তার উমত্তজনা সীমািীন। ভালমত কথাই বলমত 
পারমিন না, কথা  লায় আটমক যামচ্ছ। একসমে অমনকগুহল কথা বলমত চামচ্ছন 
পারমিন না। মানুমষর মহস্তষ্ক এক সমে অমনকগুহল কথা চতহর করমত পামর হকন্তু মুমখ 
বলমত পামর না। কথা বলার জমনয দুটা মুখ থাকমল ভাল িত ফবাধিয়। একটা মুখ 
থাকমব শুধু সহতয কথা বলার জমনয। আমরকটা মুখ সতয-হমথযা সবই বলমব। আদালমত 
সােী ফদবার জমনয সতযবাদী মুখ বযবিার করমত িমব। অনযমুখ কখমনাই বযবিার করা 
যামব না । 
    োমতমা খালা িড়বড় কমর কথা বমল যামচ্ছন। আহম হরহসভার কামন লাহ ময় নয়শ 
উহনশ নম্বর চাময়র কামপ চুমুক হদহচ্ছ। চা ভাল িময়মি। আজ মমন িয় নয়শ হবশ পূণথ 
করমত িমব।  
    ‘ফতার জমনয একটা মারাত্মক খবর আমি ফর হিমু। তুই হবশ্বাসও করমত পারহব না 
কত মারাত্মক। তামান্নামক ফশষ পযথে হবময়র কথা বললাম। ফস রাহজ িময়মি। আমার 
আশাংকা হিল ফবাধিয় রাহজ িমব না। তুই ষাোঁমড়র ফ াবর িমলও ফতার মমধয হকিু মজার 
বযাপার আমি। তামান্না বুহেমতী ফমময় ফতা, ফস বযাপারটা ধমরমি। তমব তামান্না ফয 
বলমতই রাহজ িময় যামব ভাহবহন। আহম তামান্নার মা’র সমেও কথা বমলহি। হতহন 
বলমলন, তামান্নার আসল মা ফতা আহম না, আপহন যা বলমবন তাই িমব। আপহন যহদ 
পথ ফথমক ফকান কুষ্ঠমরা ী ধমর হনময় এমস বমলন, এর সমে তামান্নার হবময়। আহম 
তখনও বলব, শুকুর আলিামদুহলল্লাি।’  
    আহম খালার কথার ফস্রামত বাধা হদময় বললাম, ‘কুষ্ঠ হনরাময় ফকন্দ্র ফথমক ইয়াাং 
ফদমখ একটা কুষ্ঠ ফরা ী ধমর হনময় আসব?’  
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    খালা ধমক হদমলন, ‘অমনক োজলামী কমরহিস আর না। ফশান হিমু, ফতামদর 
হবময়র সব শহপাং আহম করব। হবময়র শহপাং করমত আমার সব সময় ভাল লাম । 
ভাবহি ফকালকাতায় চমল যাব। শাহড়- য়না ফকালকাতা ফথমক ফকনাই ভাল। তমব দাদারা 
খুব ি বাজ। একবার যহদ ফটর ফপময় যায় আহম বাাংলামদমশর হদহদ, তািমল সবথনাশ। 
ফমালাময়ম কমর চামড়া হিমল ফেলমব। এত ফমালাময়ম কমর চামড়া হিলমব ফয ফবািাই 
যামব না চামড়া হিলমি, বরাং মমন িমব  া মযাসাজ কমর হদমচ্ছ।’  
    ‘ফকালকাতা কমব যাচ্ছ?’  
    ‘সামমনর সপ্তায় যাব। ইচ্ছা করমল তুই আমার সমে ফযমত পাহরস। তমব না যাওয়াই 
ভাল। হবময়র শহপাংএ িবু স্বামীর থাকমত ফনই।’  
    ‘হিক আমি, তুহমই যাও।’  
    ‘বউমক ফকাথায় রাখহব, হক খাওয়াহব এইসব হনময় তুই এমকবামরই ভাবহব না। 
প্রথম এক বির আমার সমে থাকমব। হতনটা ঘর ফতামক আহম আলাদা কমর হদময় 
ফদব।’  
    ‘এহস ফদয়া ঘর ফতা খালা?’  
    ‘িা মলর মত কথা বহলস ফকন? আমার ফকান ঘর হক আমি এহস িাড়া?’  
    ‘তাও ফতা হিক।’ 
    ‘ফতার সমে বক বক করমত হ ময় আসল কথাই ভুমল ফ হি। পাথর হকমনহিস?’ 
    খালা িতভম্ব িময় বলমলন, ‘না মামন? হক বলহিস তুই?’ 
    আহম করুণ  লায় বললাম, ‘ফমিকান্দর হময়া পাথর হনময় হনরুমদ্দশ িময় ফ মি।’ 
    ‘কী সবথনাশ।’ 
    ‘সবথনাশ মামন মিা সবথনাশ। আহম িাল িাহড়হন। ঢাকা শির চমষ ফবড়াহচ্ছ।’ 
    ‘ াহড় লা মব?’ 
    ‘না,  াহড় লা মব না। পামজমরা জীমপ কমর হভেুক ফখাোঁজা যায় না। তািাড়া ফতামার 
পামজমরা জীমপর ড্রাইভার আমামক পিন্দ কমর না।’ 
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    ‘পিন্দ করমব হকভামব, তুই তামক এক বাহড়র সামমন দাোঁড়া কহরময় উধাও িময় 
ফ হল। ফবচারা রাত সামড় হতনটা পযথে ফতার জমনয অমপো কমরমি। এসব উদ্ভট 
কান্ডকারখানা ফকন কহরস? এই ফবচারামক রাত হতনটা পযথে শুধু শুধু বহসময় রাখহল।’ 
    ‘আর রাখব না।  াহড়টা তুহম পাহিময় হদও।’ 
    ‘একটু আম  না বলহল  াহড় লা মব না।’ 
    ‘এখন মমন িমচ্ছ লা মব। খালা  াহড়টা তুহম সারারামতর জমনয হদও। হভেুকমদর 
ফখাোঁজ ফবর করার উত্তম সময় িমচ্ছ রাত।’ 
    ‘পাথরটা িাতিাড়া িময় ফ মি বুিমত পাহরহন। রাম  আমার  া জ্বমল যামচ্ছ।’ 
    ‘পাথর তুহম পামব। একশ পারমসন্ট  যারাহন্ট।’ 
    ‘পাথরটার কামি যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।’ 
    ‘অবশযই। তমব সামানয হকন্তু আমি।’ 
    ‘হকন্তু আবার হক?’ 
    ‘মাাংহকস প’  ল্পটা জান না খালা— ঐ ফয একটা বাদমরর থাবা হিল, ঐ থাবাটার 
কামি যা চাওয়া ফযত তাই পাওয়া ফযত। সমসযা একটাই—ইচ্ছা পূণথ িবার পর পরই 
ভয়াংকর হবপদ িত।’ 
    ‘বহলস হক? এত খাল ফকমট কুমীর আনা।’ 
    ‘পাথর প্রমজক্ট বাদ হদময়হদ?’ 
    ‘না না। আমার পাথর লা মব। পাথর িাড়া চলমব না। হবরাট ভুল কমরহি – আসমল 
ঐ হদনই হকমন ফেলা উহচত হিল।’ 
    ‘ইয়াকুব প্রমজক্ট হক বাদ?’ 
    খালা হবরক্ত  লায় বলমলন, ‘ইয়াকুব ফতা পাহলময় যামচ্ছ না। তুই পাথরটা আম  
ফজা াড় কর।’ 
    ‘পাথর ফতামার চাই-ই?’ 
    ‘অবশযই চাই।’ 
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    ‘মমন িমচ্ছ হকিু খরচাপাহত করমত িমব।’ 
    ‘খরচাপাহত ফতা করবই। না কমরহি? এখন কত লা মব বল, ড্রাইভামরর সমে 
পাহিময় হদ।’ 
    ‘এখন লা মব না। প্রমজক্ট ফশষ ফিাক। তারপর ফতামার নামম হবল করব।’ 
 
    রাত আটটায় ওহস সামিমবর বাসায় যাবার কথা। আমরা আটটার আম ই উপহস্থত 
িলাম। ওহস সামিবরা থানার সমে লাম ায়া সরকারী বাসায় থামকন বমল শুমনহি—এই 
বাহড়টা তা না। কলাবা ামন এযাপাটথমমন্ট িাউস। কহলাংমবল হটপমতই ফরা া একজন 
মহিলা দরজা খুলমলন। তামক ফদমখ মমন িমচ্ছ হকিুেণ আম  একটা ভময়র স্বে ফদমখ 
তার ঘুম ফভমেমি। ভয় এখমনা কামটহন। আমামদর দুজনমক ফদমখ ভয় আমরা ফযন 
বাড়ল। 
    আহম বললাম, ‘ওহস সামিব হক বাসায় আমিন?’ 
    মহিলা শাংহকত  লায় বলমলন, ‘হজ্ব না। আপনার নাম হক হিমু?’ 
    ‘হজ্ব না, তমব ও আপনার কথা বমলমি। পাোঁচজন আসার কথা না?’ 
    ‘আমার বেুমক হনময় এমসহি। ও একাই চারজন —আর আহম এক পাোঁচ।’ 
    আমার রহসকতায় কাজ িল না। ভদ্রমহিলা ভীত  লায় বলমলন, ‘ওর আসমত 
একটু ফদহর িমব। হক একটা কামজ আটকা পমড় ফ মি। আপনারা বসুন।’ 
    আমরা বসলাম। ভদ্রমহিলা বলমলন, ‘চা হদমত বহল?’ 
    বযাোহচ হচহেত ফচামখ আমার হদমক তাকামচ্ছ। ফয অহতহথ হিনামরর হনমন্ত্রমণ এমসমি 
চা হদমত বলমল ফসই অহতহথ একটু ভড়মক যামবই। আহম বললাম, ‘ওহস সামিব 
আমামদর হিনামরর দাওয়াত কমরহিমলন।’ 
    ‘হজ্ব, আহম জাহন। ও ফকান বাজার কমরহন। খুব জরুরী হক একটা কামজ আটকা 
পমড়মি। ও ফরষু্টমরন্ট ফথমক খাবার হনময় আসমব। আপনামদর বসমত বমলমি।’ 
    ‘আমরা বসহি।’ 
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    ‘চা ফদব?’ 
    হদমত পামরন।’ 
    অমনকেন অমপো করার পর কামজর একহট ফমময় দু কাপ চা এবাং হপহরমচ কমর 
খাহনকট চানাচুর হদময় ফ ল। 
    বযাোহচ হেসহেস কমর বলল, ‘চানাচুর খাওয়া হিক িমব না। হেমধ নষ্ট িমব।’ 
    আহম বললাম, ‘ফবমি ফবমি দু একটা বাদাম ফখমত পাহরস।’ 
    বযাোহচ চারহদমক তাকামত তাকামত বলল, ‘হবমকমল হকিু না খাওয়ায় হেমধটা 
নাহড়মত চমল ফ মি। যাই ফদখহি তাই ফখময় ফেলমত ইচ্ছা করমি।’ 
    ‘ফসাো ফচয়ার িাড়া ফতা এই ঘমর হকিু ফনই। ফসাো খাহব?’ 
    বযাোহচ হকিু বলল না। ফযভামব ফসাোর হদমক তাকামচ্ছ তামত মমন িয় ফসাো 
খাবার বযাপারটা ফস হবমবচনায় ফরমখমি। এমকবামরই ফয অগ্রািয করমি তা না। 
    রাত এ ামরাটা ফবমজ ফ ল। ওহস সামিমবর স্ত্রী বড় বাহটমত কমর এক বাহট পাময়স 
এবাং হপহরচ চামচ হদময় ফ মলন। আম র মতই ভীত  লায় বলমলন, ‘ও এমতা ফদহর 
করমি ফকন বুিমত পারহি না। কখমনা এ রকম কমর না। দয়া কমর আর হকিুেণ 
বসুন। আপনামদর হনশ্চয়ই হেমধ ফপময়মি, পাময়স খান। ঘমর বানামনা। কাওমনর 
চাউমলর পাময়স।’ 
    আহম বললাম, ‘আমামদর জমনয বযস্ত িমবন না। আমরা অমপো করব। আপনার 
মমন িয় শরীর ভাল না। আপহন হবোম করুন।’ 
    ‘আমার শরীর আসমলই ফবশ খারাপ।  াময় জ্বর আমি। আপনামদর একা বহসময় 
রাখমত খুব খারাপ লা মি— হকন্তু উপায় ফনই।’ 
    বযাোহচ বলল, ‘বাসায় ফটহলমোন ফনই?’ 
    ‘ফটহলমোন আমি। দুহদন ধমর িায়ালমটান ফনই। আমার এক ভাইমক থানায় ফখাোঁজ 
হনমত পাহিময়হি। আপনারা দয়া কমর পাময়স খান।’  
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    আহম পুমরাবাহট পাময়স একাই ফখময় ফেললাম। বযাোহচ ফখল না, ফস েুধা নষ্ট 
করমব না। ফস হেসহেস কমর একবার বলল, ‘বামরাটা পোঁহচশ বামজ ফিামটল ফতা সব 
বে িময় যামচ্ছ।’  
    আহম বললাম, ‘তুই ফিামটল বে হনময় দুহশ্চো কহরস না। ওহস সামিব কাচা কাজ 
করমবন না। হতহন খাবামরর অিথার আম ই হদময় ফরমখমিন।’  
    রাত একটায় রীনা ভাবীর ভাই থানার খবর হনময় হেরল। ওহস সামিমবর ফোমকর 
মত িময়মি। তামক ফসািরাওয়াহদথমত ফনয়া িময়মি। অবস্থা ভাল না।  
    ওহস সামিমবর স্ত্রী হচৎকার কমর কাোঁদমিন। আর ঘমর বমস থাকা যায় না। আহম 
বযাোহচমক হনময় ফবর িময় এলাম। বযাোহচ হেসহেস কমর বলল, ‘পাময়সটা না খাওয়া 
হবরাট ফবাকামী িময়মি।’ 
 
 
 
 
 

১০  
    আজকাল মমন িয় চাইনীজ ফরষু্টমরন্টগুহলর বযবসা খারাপ যামচ্ছ— খাহল পাময় 
আমামক ঢুকমত হদমত আপহত্ত করল না। ফরষু্টমরমন্টর ফবয়ারা আমার নগ্নপদযু মলর 
হদমক তাকাল। খুব হবহমত িল বমলও মমন িল না হকাংবা ফক জামন তার িয়ত হবহমত 
িবার েমতা চমল ফ মি।  
    চাইনীজ ফরষু্টমরমন্ট ঢুকমলই অেকার ফকাণা খুোঁমজ বসমত ইচ্ছা কমর। চট কমর 
ফকউ ফদখমত পারমব না। আর ফদখমলও হচনমব না। আমলা থাকমব কম— হক খাহচ্ছ 
তাও পহরষ্কার ফবািা যামব না। ভামতর মামড়র মত ঘন এক বস্তু এমন হদময় বলমব 
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সুযপ। চামচ হদময় ফসই সুযপ মুমখ তুলমত তুলমত বলমত িমব এই ফরসু্টমরমন্টর ফচময় 
ঐ ফরষু্টমরন্ট সুযপটা ভাল বানায়। এই কথা ফথমক অনযরা ধারণা কমর ফনমব ফয এই 
ফলাক নহভস ফকউ না, চাইনীজ ফরষু্টমরন্ট ফস চমষ ফবড়ায়।  
    আমামদরমক (আমামদর বলহি কারণ তামান্না আমি।) োমতমা খালা আমামদর 
দু’জনমক চাইনীজ ফখমত পাহিময়মিন। চাইনীজ খাবামরর মাধযমম হববাি পূবথ ফপ্রম 
 জামব এই ফবাধিয় তার ধারণা। এক ফটহবমলর দুহদমক দুটা ফচয়ার। সব চাইনীজ 
ফরষু্টমরমন্ট একটা অাংশ থামক ফপ্রহমক-মপ্রহমকমদর জমনয।  
    তারা আমস দুপুর ফবলা। অহত সামানয খাবামরর অিথার হদময় এহস ঘমর বমস থামক 
সেযা পযথে। ফমময়হট সারােণ অহভমান করমত থামক। ফিমলহটর প্রধান কাজ িয় 
অহতমান ভােমন। ফিমলটা িয়ত আময়শ কমর হস ামরট ধহরময়মি ফমময়ট মুখ অেকার 
কমর বলমব, ‘তুহম না বলমল হস ামরট ফিমড় ফদমব?’  
    ফিমলটা বলমব, ‘বমলহি নাহক?’  
    ‘হক বমলি তাও তুমল ফ ি? আমার নাম মমন আমি ফতা। নাহক নামটাও ভুমল 
ফ ি।’  
    ‘হু, হক ফযন ফতামার নাম?’ 
    ‘ফতামামক আহম এমন হচমহট ফদব?’  
    ‘ও আচ্ছা, ফতামার নাম মমন পমড়মি – ফতামার নাম হচমহট রানী।’  
    ‘এহক তুহম আমামক তুহলময়-ভালময় হস ামরট ধহরময় ফেমলি? ফতামার শয়তানী 
বুহে ফদমখ আহম অবাক িহচ্ছ। ফেল বললাম হস ামরট।’  
    ফিমলটা তৎেণাৎ এসমিমত হস ামরট ফেমল ফদমব। ফমময়টা ফচাখ বড় বড় কমর 
বলমব, ‘ফদহখ হস ামরমটর পযামকট আমার কামি দাও। দ’ও বললাম।’  
    হস ামরমটর পযামকট ফদয়া িমব। ফমময়টা ফসই পযামকট তার বযাম  রাখমত রাখমত 
বলমব, ‘এখন ফথমক ফতামার যহদ হস ামরট ফখমত ইচ্ছা কমর আমার কামি চাইমব। 
আহম যহদ ফদই তমবই হস ামরট খামব। না হদমল না।’  
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    ‘ও-য়ক।’ 
    ‘আচ্ছা যাও, আজ চাইনীজ খাওয়া উপলমে ফতামামক একটা হস ামরট খাবার 
অনুমহত ফদয়া িল। পুমরাটা ফখমত পারমব না। িাে খামব।’  
‘ও-য়ক।’  
    ‘একটু পর পর ও-মক ও-মক করি ফকন?’  
    ঘন্টা খাহনক এই প্রসে হনময়ই কথা চলমব। কথার অভাব কখমনা িমব না।  
    তামান্নামক হনময় ফপ্রহমক-মপ্রহমকমদর জনয সাংরহেত আসমন বমসহি। আমরা হকিু 
ফজাড়া ফদখা যামচ্ছ যারা সমামন কথা বমল যামচ্ছ। আহম কথা খুোঁমজ পাহচ্ছ না। তামান্না 
খুবই  ম্ভীর িময় আমি। তার ফবাধিয় খুব তাড়াও আমি। ফস একটু পর পর ঘহড় 
ফদখমি। আহম অবস্থা স্বাভাহবক করার জনয বললাম, ‘তামান্না তুহম হক খামব?’  
    তামান্না অবাক িময় বলল, ‘তুহম হক খামব মামন? আমামক তুহম কমর বলমিন 
ফকন?’  
    ‘দুহদন পর হবময় িমব, এখন তুহম বলমত অসুহবধা হক? খালা বমলমিন তুহম রাহজ।’  
    ‘আহম হবময়মত রাহজ এমন কথা কখমনা বহলহন আহম িযাোঁ-না হকিুই বহলহন।’  
    ‘খালা ফতামামক হবময় না হদময় িাড়মব বমল মমন িয় না। তুহম তামক অখুশীও 
করমত পারমব না। চাকহর চমল যামব।’  
    ‘চাকহর চমল ফ মল চমল যামব। চাকহরর জমনয আহম যামক তামক হবময় করব?’  
    ‘ফসটাও একটা কথা। হবময়র মত একটা বড় বযাপার — সামানয চাকহরর জমনয 
ফতামায় হবময় করা হিক িমব না।’ 
    ‘আশ্চযথ কান্ড এখমনা তুহম তুহম করমিন। আপহন হক জামনন আপহন খুবই হনলথজ্জ 
ধরমনর মানুষ।’  
    ‘এত ফরম  যাচ্ছ ফকন? ফতামার ফচোঁচামমহচ শুমন সবাই আমামদর হদমক আ ামচ্ছ— 
তারা ভাবমি আমরা ফবাধিয়, ফপ্রহমক-মপ্রহমকা না। স্বামী-স্ত্রী। এমন ফচোঁচামমহচ স্বামী-
স্ত্রীরাই কমর।’  
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    ‘েীজ আর কথা বলমবন না। খাবামরর অিথার হদন। ফখময় চমল যাই। সুযপ অিথার 
ফদমবন না। আহম খাই না।’   
    ‘টাকা এমনমিন ফতা?’  
    তামান্না হবহমত িময় বলল, ‘আপহন হক সহতয সহতয টাকা আমননহন?’  
    ‘না।’ 
    তামান্না  ম্ভীর  লায় বলল, ‘আমার কামি টাকা আমি। আপহন খাবামরর অিথার 
হদন।’  
    ‘তুহমই দাও। ফতামার কামি কত টাকা আমি তা ফতা জাহন না। টাকা বুমি অিথার 
হদমত িমব। কাপড় হিমসব কমর জামা বানামত িমব। আমি িােসামটথর মত কাপড়, 
তুহম বাহনময় বসমল েুল িাতা সাটথ, িাবল পমকট তা িমব না।’  
    তামান্না ভুরু কুচমক বলল, ‘ফকন আপহন অকারমণ কথা বলমিন? আপনার হনমজর 
ধারণ আপহন খুব মজা কমর কথা বলমিন—আসমল তাও না। পুরামনা সব কথা শুনমত 
খুবই হবরহক্ত লা মি।’  
    ‘কথা বলব না?’  
    ‘না।’  
    ‘এমকবামরই না?’  
    ‘তুহম প্রশ্ন করমল উত্তর ফদব না— হক তাও ফদব না?’  
    তামান্না জবাব হদল না। ফস হবরহক্তর প্রায় ফশষপ্রামে ফপৌমি যামচ্ছ। ভয়াবি ধরমনর 
হবরক্ত মানুষ অদু্ভত সব আচরণ কমর। আমামদর ধারণা রাম -দুিঃমখ মানুষ কাোঁমদ। 
হবরক্ত িময়ও িাউ মাউ কমর কাোঁদমত আহম ফদমখহি। হবরমক্তর ফশষ সীমায় হনময় হ ময় 
আমার ফদখমত ইচ্ছা করমি তামান্না হক কমর। আমার বাবা মিাপুরুষ বানামনার হবখযাত 
কাহর র তার উপমদশমালায় বমল ফ মিন –  

দুিঃখী মানুমষর কামি থাহকও।  
ফশাকগ্রস্ত মানুমষর কামি থাহকও।  
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রাম  অে মানুমষর কামি থাহকও। 
আনহন্দত মানুমষর কামি থাহকও।  
দুিঃখ-মশাক, রা -আনন্দ ফতামার হভতমর আহসমত পারমব না।  
হকন্তু কদাচ হবরক্ত মানুমষর কামি থাহকও না।  
হবরক্ত মানুষ ভয়াংকর। 

    তামান্না এখন প্রচন্ড হবরক্ত হকন্তু তামক ফমামটই ভয়াংকর মমন িমচ্ছ না। বরাং সুন্দর 
লা মি। চশমা ফযমন কাউমক কাউমক মানায় সবাইমক মানায় না, হবরহক্তও ফতমন 
কাউমক কাউমক মানায়। তামান্নামক খুব মাহনময়মি।  
    আহম খুবই নরম  লায় বললাম, ‘তামান্না আমার জমনয ফিাট্ট একটা কাজ কমর 
ফদমব?’  
    তামান্না হকিু বলল না। শুধু তার ফচাখ তীক্ষ্ণ কমর ফেলল। আহম বললাম, ‘তাহকময় 
ফদখ জানালার কামি ফয ফপ্রহমক-মপ্রহমকা যু ল বমসমি তামদর কাি ফথমক একটা 
হস ামরট এমন ফদমব। তুহম চাইমলই হদময় ফদমব।’  
    ‘ওমদর কাি ফথমক হস ামরট এমন হদমত িমব?’  
    ‘আহমই চাইতাম। তমব আহম চাইমল নাও হদমত পামর। ফতামার মত সুন্দরী ফকান 
ফমময় যহদ হস ামরট হভো চায় ফস হভো পামবই।’  
    তামান্না তার বযা  খুমল একশ টাকার একটা ফনাট ফবর কমর ফবয়ারামক হস ামরট 
আনমত পািাল। এক পযামকট হস ামরট একটা ফদয়াশলাই। আহম বললাম, ‘থযাাংকস।’  
    তামান্না বলল, ‘থযাাংকস টযাাংকস হকিু হদমত িমব না। আপহন দয়া কমর আর একটা 
কথাও বলমবন না।’  
    আহম বললাম, ‘আচ্ছা।’  
    আমরা হনিঃশমব্দ খাওয়া ফশষ করলাম। খাওয়ার সময় তামান্না একবার হজমজ্ঞস 
করল, ‘এমদর রান্না ফতা ভালই, তাই না?’ আহম িযাোঁ সূচক মাথা নাড়লাম। খাওয়ার 
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ফশমষ তামান্না হজমজ্ঞস করল, ‘আইসক্রীম খামবন?’ আহম আবামরা িযাোঁ সূচক মাথা 
নাড়লাম।  
    তামান্না বলল, ‘মযািামমর পাথরটা হক পাওয়া ফ মি?’  
    আহম না সূচক মাথা নাড়লাম। তামান্না বলল, ‘প্রশ্ন করমল জবাব হদন। মাথা 
নাড়ানাহড় অসিয লা মি। মযািামমর পাথরটা ফজা াড় িয়হন ফকন?’  
    ‘ফমিকান্দর হময়ামক পাওয়া যামচ্ছ না। মমন িমচ্ছ পাথর হনময় এক জায় া ফথমক 
আমরক জায় ায় পাহলময় ফবড়ামচ্ছ। ফকাহিনুর িীরার আহদ মাহলকমক ফযমন এক ফদশ 
ফথমক আমরক ফদমশ পাহলময় ফবড়ামত িময়মি ফমিকান্দমরর অবস্থা ফস রকম িময়মি। 
ফস তার ফকাহিনুর হনময় পাহলময় ফবড়ামচ্ছ।’  
    ‘আপনার ধারণা পাথরটা ফকাহিনুমরর মতই দাহম?’  
    ‘ফকাহিনুমরর ফচময়ও দামী। ফকাহিনূমরর ইচ্ছাপূরণ েমতা হিল না। এর আমি।’  
    ‘ক’টা ইচ্ছা এই পাথর পূরণ কমর? একটা না হতনটা?’ 
    ‘ফস ইচ্ছা পুরণ করমতই থামক। এর েমতা এক এবাং হতমন সীমাবে নয়।’  
    ‘হভেুক ফমিকান্দর হময়ার ক’হট ইচ্ছা এই পাথর পূণথ কমরমি?’  
    ‘ফমিকালর হময়া কখমনা হকিু চায় না বমল তার ইচ্ছা পূণথ িয়হন। হভেুকরা হনমজর 
জমনয হকিু চায় না। শুধুই অমনার জমনয চায়। হভো করার সময় এরা হক বমল দয়া 
কমর মন হদময় শুনমবন। এরা বমল, ‘আল্লা আপনার ভাল করব বাবা। ধমন জমন বরকত 
হদব।’ এরা কখমনা বমল না, ‘আল্লা তুহম আমার ভাল কর, আমামক ধন জন দাও।’  
    ‘আপনামক শুহনময় না বলমলও আড়ামল ফয বমল না, ফতা হক কমর জামনন?’  
    ‘আড়ামলও বমল না। এরা ধমরই হনময়মি এই জাতীয় চাওয়া মূলযিীন। তামদর মত 
অভাজমনর ইচ্ছা পূণথ িবার নয়। কামজই ইচ্ছা বযাপারটাই এমদর জীবন ফথমক চমল 
ফ মি।’  
    ‘আপহন মমন িমচ্ছ একজন হভেুক হবমশষজ্ঞ?’  
    হযাাঁ। প্রায়ই আমামক ফযমিতু হভো করমত িয় ওমদর সাইকলহজ আহম জাহন।’  
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    ‘আপনামক প্রায়ই হভো করমত িয়?’  
    ‘হযাাঁ করমত িয়।’  
    ‘রাস্তায় কখমনা িাত ফপমত হভো কমরমিন?’  
    ‘কমরহি। এক শমববরামতর রামত হভো কমর হতনশ একুশ টাকা ফপময়হিলাম। 
খরচ-টরচ হদময় িামত কযাশ হিল দুশ দশ টাকা।’  
    ‘খরচ-টরচ মামন হক? হকমসর খরচ?’  
    ‘হভোর জমনয জায় াটা খুব ইপমটথন্ট। ফকাথায় দাোঁহড়ময় হভো করা িমব তার উপর 
অমনক হকিু হনভথর কমর। ভাল জায় ায় দখমলর জমনয টকা খাওয়ামত িয়। জায় া বুক 
করার জমনয টাকা ফতা লাম ই– হভো কমর ফয টাকা আয় িয় তার উপর কহমশনও 
হদমত িয়।’  
    ‘আপহন হক সব সময় বাহনময় বাহনময় কথা বমলন?’  
    ‘মামি মামি বহল। সব সময় বহল না।’  
    ‘আমার ফতা ধারণা আপহন সব সময়ই হমথযা কথা বমলন। আপহন একজন 
পযাথলহজমকল লায়ার। এবাং আহম হনহশ্চত আপনার ফকান একটা মানহসক বযহধ িময়মি। 
ফয কারমণ আপহন সহতয কথা বলমতই পামরন না।’  
    ‘িমত পামর।’  
    ‘আপহন হক আমার একটা উপমদশ দয়া কমর শুনমবন?’ 
    ‘অবশযই শুনব।’ 
    ‘আপহন একজন সাইহকয়াহটমষ্টর সমে কথা বলুন। আপনার হচহকৎসা দরকার।’ 
    আহম বললাম, ‘আচ্ছা।’ 
    ‘আপহন ফয একজন মানহসক ফরা ী তা হক জামনন?’ 
    ‘জাহন।’ 
    তামান্না উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বলল, ‘জানমলই ভাল। ফবহশরভা  মানহসক ফরা ীই 
জামন না ফয তারা ফরা ী। সুস্থ মানুমষর মত তারা ঘুমর ফবড়ায়। খায়দায় ঘুমায়।’ 
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    আটম বললাম, তুহম হক আমামক ফ াটা পিামশক টাকা হদমত পারমব। োমতমা 
খালার পাথর ফতা পাওয়া ফ ল না—ভাবহি একটা েলস পাথর হকমন ফদব।’ 
    ‘েলস পাথর?’ 
    িযাোঁ, দু নম্বর পাথর। বতথমান যু টাই িমচ্ছ দু নম্বরীর। কামজই দু নম্বর পাথরই 
ভাল কাজ করমব।’ 
    তামান্না  ম্ভীর ভহেমত একশ টাকার একটা ফনাট ফবর কমর হদল। আহম হরকশা 
হনময় রওনা িলাম।  াবতলী ফথমক এই সাইমজর একটা পাথর আনমত িমব। হসমলমটর 
জােলাং ফথমক ফনৌকা এবাং বাজথ ভহতথ পাথর আমস  াবতলীমত। ফসই সব পাথর ফভমে 
ফখায়া বনামনা িয়। ফসই ফখায়া বাহড়ঘর চতহরমত বযবিার িয়। সুন্দর একটা পাথর 
 াবতলী ফথমক ফজা াড় করা কহিন িমব না। পাথরটা ধুময় মুমি পহরষ্কার করমত িমব, 
হশরীষ মারমত িমব। িাইমড্রামজন পারঅোইি হদময় একটা ওয়াশ হদমত পারমল ভাল 
িমব। দা টা  থাকমল উমি যামব। 
    ওহস সামিবমক ফদখার জমনয িাসপাতামল যাওয়া দরকার। িাসপাতামল তাোঁর 
হদনকাল হনশ্চয়ই ভাল কাটমি না। েমতাবান মানুষমদর জমনয িাসপাতাল খুব খারাপ 
জায় া। িাসপাতামলর অপহরসর হবিানায় শুময় থাকমত থাকমত েমতাবান মানুমষরা 
এক সময় িিাৎ বুিমত পামরন— েমতা বযাপারটা আসমল ভূয়া। মানুষমক কখমনাই 
ফকান েমতা ফদয়া িয়হন 
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১১  
    ‘এইটাই ফসই পাথর?’ 
    োমতমা খালা মুগ্ধ িময় তাহকময় আমিন? এমন মুগ্ধ দৃহষ্টমত নাহদর শাি ফকাহিনুর 
পাথমরর হদমক তাহকময়মিন বমল মমন িয় না। তাোঁর ফচামখ পলক পড়মি না। ফততুমলর 
আচার ফদখমল হকমশারীর মুখভহতথ লালা এমস যায়। খালার মুমখও লালা জমমি। 
    ‘পাথরটার ওজন কত ফর?’ 
    ‘চহল্লশ িাজার কযামরমটর মত।’ 
    ‘কত ফকহজ বল? কযামরমট বলহিস ফকন?’ 
    ‘দামী হজহনস ফতা খালা— এই জমনযই কযামরমট হিমসব িমচ্ছ।’ 
    ‘পাথর ফজা াড় করমত খরচ কত পড়ল?’ 
    ‘খরচ ভালই পমড়মি তমব তুহম এই মূহুমতথ খরচ হনময় হচো করমব না। আম  
হনহশ্চত িময় নাও ফয পাথরটা কাজ কমর। যহদ ফদখা যায় এটা োলতু রাস্তার পাথর 
তািমল শুধু শুধু এর ফপিমন এত টাকা খরচ করব ফকন?’ 
    ‘পাথর ফেরত ফনমব?’ 
    ‘অবশযই ফেরত ফনমব। তুহম আম  বযবিার কমর ফদখ হজহনসটা ফকমন?’ 
    ‘বযবিামরর হনয়ম হক?’ 
    ‘হনয়ম জহটল না। ফ াধূলীলমগ্ন পাক-পহবত্র িময় পদ্মাসমন বসমত িয়। পাথরটা 
রাখমত িয় ফকামল। বসমত িয় উত্তরমুখী িময়। পাথরটার উপর প্রথম িান িাত রাখমত 
িয়। িান িামতর উপর থাকমব বাোঁ িাত। আেুলগুহল থাকমব ৯০ হিগ্রী এমেমল। হমহনট 
দমশক চুপচাপ বমস ফথমক যা চাইবার তা চাইমত িয়। ও আসল কথা বলমত ভুমল 
ফ হি। পাথরটা ফকামল বসাবার আম  পহরষ্কার পাহনমত হতনবার ধুময় হনমত িমব। মমনর 
ইচ্ছা বলার পর পাথরটা বড় এক বালহত পাহনমত িুহবময় রাখমব। ইচ্ছাপূণথ িবার পর 
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পাথরটা পাহন ফথমক তুলমত িমব। ফয পাহনমত পাথর িুহবময় রাখা িময়হিল ফসই পাহন 
হকন্তু নষ্ট করা যামব না বা ফেমল ফদয়া যামব না।’ 
    ‘এক বালহত পাহন হক করব?’  
    ‘পাহনটা েুহটময় বাষ্প কমর বাতামস হমহলময় হদমত িমব।’  
    ‘জহটল হকিু না। আমার ফতা মমন িমচ্ছ অতযে জহটল। তুই কা মজ হলমখ ফদ 
ফতা। ভাল কথা— ফয বালহতমত পাথরটা রাখব ফসই বালহত হকমসর িমব? োহষ্টমকর 
বালহতমত চলমব?’ 
     ‘োহষ্টমকর বালহতমত চলমব, সবমচ ভাল িয় রুপার বালহতমত রাখমল। অমৃত 
ফযমন মাহটর িাহড়মত রাখা যায় না, স্বণথ ভামন্ড রাখমত িয় ফস রকম আর হক?’  
    ‘রুপার বালহত হকনব?’  
    ‘বাদ দাও। পাথর কাজ কমর হক কমর না— আম ই রুপার বালহত।’  
    খালা বলমলন, ‘রুপার বালহতমত আর কত খরচ পড়মব? তুই মযামনজারমক হনময় 
যা ফতা— ফরহিমমি রুপার বালহত পাহব বমল ফতা মমন িয় না। একটা অিথার হদময় 
আয় থাকুক একটা রুপার বালহত।’ 
 
    মযামনজার বুলবুল সামিবমক খুব হবষন্ন লা মি। আজ হতহন চকচমক লাল রমের 
টাই পমরমিন। লাল টাইও তাোঁর হবষন্নতা দূর করমত পারমি না। বরাং আমরা খাহনকটা 
বাহড়ময় হদময়মি। মযামনজার সামিব বলমলন, ‘আপনার ভা যটা ভাল।’ 
    আহম িাসলাম। ভা য ফয ভাল তা স্বীকার কমর হনলাম। 
    মযামনজার সামিব ফিাট্ট কমর হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, ‘আপনামক আহম ঈষথা কর।’ 
    আহম বললাম, ‘আহম হনমজও হনমজমক ঈষথা কহর।’ 
    ‘ইদানীাং আমার প্রায়ই ইচ্ছা কমর সুযট-টাই ফেমল হদময় আপনার মত ফবর িময় 
পহড়। তমব খাহল পাময় না। ঢাকার পমথ খাহল পাময় িাোঁটা খুবই আনিাইহজহনক।’ 
    ‘হিক বমলমিন।’ 
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    ‘হিমু সামিব আপনামক ফতা কনগ্রাচুমলশন জানামনা িয়হন —কন াচুমলশন।’ 
    ‘হক জমনয পাথর খুমজ ফপময়হি এই জমনয?’ 
    ‘তামান্নার সমে আপনার হবময় িমচ্ছ এই জমনয। অতযে ভাল ফমময়। রুপ আর গুণ 
ফতল জমলর মত। িাজার িাোঁকামলও হমমশ না। তামান্নার ফেমত্র এই হমেণটা ঘমটমি। 
আপহন অসম্ভব ভা যবান একজন মানুষ।’ 
    ‘ধনযবাদ। তামান্নামক হক আপনার খুব পিন্দ।’ 
    ‘উনার মমধয পিন্দ না িবার হকিু ফনই। এক সমে কাজ কহর ফতা। কাি ফথমক 
ফদমখহি।’ 
    ‘হবময় এখমনা োইনাল িয়হন। কথাবাতথা িমচ্ছ।’ 
    ‘আহম যতদূর জাহন সব োইনযাল িময়মি। তাহরখ পযথে িময়মি। মযািাম আপনামক 
সারপ্রাইজ ফদয়ার জমনয হকিু বলমিন না। একহদন হবময়র কািথ িাহপময় আপনার িামত 
ধহরময় হদময় আপনামক সারপ্রাইজ ফদমবন। মযািামমর মমধয এইসব ফিমলমানুষী আমি।’ 
    ‘কামিথর টাকাটা জমল যামব। তামান্না ফশষ পযথে রাহজ িমব না।’ 
    ‘একটা খবর আপহন জামনন না, আহম জাহন – তামান্না আপনামক খুবই পিন্দ 
কমরন। পা লমেণীর মানুষমদর জমনয ফমময়মদর হবমশষ হকিু মমতা থামক। আপনামক 
পা লমেণীর বলায় আশা কহর হকিু মমন করমিন না।’ 
    ‘হজ্ব না, মমন করহি না।’ 
    আহম রুপার বালহতর অিথার হদলাম। মযামনজার সামিব বলমলন, ‘চলুন আপনামক 
হকিু কাপড়-মচাপড় হকমন ফদই। আপনামক ফপ্রমজমন্টবল করার দাহয়ত্ব মযািাম আমামক 
হদময়মিন।’ 
    আহম বললাম, ‘চলুন।’ 
    ‘সুযট কখমনা পমরমিন ?’ 
    ‘হজ্ব-না।’ 
    ‘চলুন একটা সুযট বাহনময় ফদই।’ 
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    ‘চলুন।’ 
    মযামনজার সামিব হকিুেণ চুপচাপ ফথমক িিাৎ বলমলন, ‘আপনামক একটা কথা 
হজমজ্ঞস কহর হিমু সামিব, দয়া কমর সহতয জবাব ফদমবন।’ 
    ‘অবশযই সহতয জবাব ফদব ?’ 
    ‘ফয পাথরটা আপন মযািামমক হদময়মিন– সহতয হক তার ইচ্ছা পূরণ েমতা আমি 
?’ 
    ‘এখমনা জাহন না। আপহন ফটষ্ট কমর ফদখুন না। পাথর ফতা আপনার ফিোজমতই 
থাকমব।’ 
    ‘একটা হস ামরট হদন ফতা হিমু সামিব, হস ামরট ফখমত ইচ্ছা করমি।’ 
    ‘হস ামরট সমে ফনই। হকনমত িমব। পাঞ্জাবীর পমকট ফনই ফতা— হস ামরট ফকাথায় 
রাখব ফভমব ফকনা িয় না।’ 
    ‘আসুন আজ আপনামক ফ াটা হতমনক পমকটওয়ালা পাঞ্জাবীও হকমন ফদই। অসুহবধা 
আমি ?’ 
    ‘হজ্ব না, অসুহবধা ফনই।’ 
     
 
 
 

১২  
    সুন্দরী ফমময়মদর িামতর ফলখা সুন্দর িয়। এটা িল হনপাতমন হসে। সুন্দরীরা মমন 
প্রামণ জামন তার সুন্দর। তামদর ফচষ্টাই থামক তামদর হঘমর যা থাকমব সবই সুন্দর 
িমব। 
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    আহম তামান্নার হচহি িামত হনময় প্রথমমই িামতর ফলখার তাহরে করলাম। সুন্দর 
িামতর ফলখার একটা সমসযা িমচ্ছ— ভুল বানান খুব ফচামখ পমড়। তামান্নার হচহি পড়হি 
বানান ভুল এখমনা ফচামখ পড়মি না – ফমজাজ খারাপ িমচ্ছ। দীঘথ একটা হচহিমত ফস 
বানান ভুল ফকন করমব না। ফস হক চলহেকা সামমন হনময় হচহি হলখমত বমসমি। হচহি 
পমড় তাও ফতা মমন িমচ্ছ না। হিকশনারী সামমন হনময় ফলখা হচহি ভাহরক্কী ধরমনর িয়, 
এই হচহি ভাহরক্কী না। বরাং মজার ভহেমত ফলখা। 

হিমু সামিব,  
আপনামক একটা মজার খবর ফদয়ার জমনয হচহি হলখমত বমসহি। 

আপনামক ফতা ফটহলমোমন পাওয়া সম্ভব না। কামজই অহেস হপওনমক বমল 
হদময়হি ফস ফযন সূযথ উিার আম  আপনার ফমমস উপহস্থত িয়। আমামদর এই 
হপওন ফবাকা টাইমপর। তামক যা বলা িয় ফরাবমটর মত তাই ফস কমর। 
কামজই আমার ধারণা ফতার পাোঁচটায় ঘুম ভাহেময় ফস আপনামক আমার হচহি 
হদময়মি।  

মজার খবরটা এখন হদহচ্ছ। মযািামমর বেমূল ধারণ িময়মি ফয, 
আপনার পাথরটা কাজ করমি । হতহন পাথমরর কামি প্রথম ফয হজহনসটা 
ফচময়মিন তা িল— রামতর ঘুম। পাথর তাোঁর ইচ্ছা পূণথ কমরমি।  ত চার রাত 
ধমর মযািাম ফকান রকম ঘুমমর অষুধ িাড়াই ঘুমুমচ্ছন। রাত এ ামরাটার হদমক 
ঘুমুমত যান— ফভার ন’টার আম  ওমিন না। মযািাম পাথমরর েমতা ফদমখ 
হবহমত। আহম আপনার মানুষমক হবভ্রাে করার েমতা ফদমখ হবহমত। 

মযািাম ফয িামর ফলাকজমনর কামি পাথমরর  ল্প করমিন তামত মমন 
িয় হকিুহদমনর মমধযই পহত্রকা অহেস ফথমক ফলাকজন এমস পাথমরর িহব 
তুমল হনময় যামব। ফটহলহভশমনর ফকান মযা াহজন অনুষ্ঠামনও মযািামমক 
পাথরসি ফদখা যামব।  
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হিমু সামিব, বলুন ফতা আপহন এই পাথর হদময় হক প্রমাণ করমত 
চামচ্ছন? হকিুহদন ধমরই আমার মমন িমচ্ছ ফকান হবমশষ উমদ্দশয িাড়া আপহন 
হকিু কমরন না। ফসই উমদ্দশযটা আহম আসমল ধরমত পারহি না।  

যাই ফিাক, এখন আহম আমার হবময়র প্রসমে আহস। আপহন হনশ্চয়ই 
এর মমধয খবর ফপময় ফ মিন ফয হবময়র তাহরখ িময়মি মামচথর ১৫ তাহরখ 
শুক্রবার। দাওয়ামতর কািথ িাপা িময়মি। হবময়র নানান কমথকাণ্ড হনময় 
মযািামমর হসমািীন বযস্ততা। আমার িাত-পা কাোঁপমি। মযািাম এত আনন্দ হনময় 
িুটািুহট করমিন—আহম হক কমর তাোঁমক বলব ফয আমার পমে আপনামক হবময় 
করা হকিুমতই সম্ভব না।  

একমাত্র আপহন আমামক এই হবপদ ফথমক উোর করমত পামরন। 
আপহন হক দয়া কমর হবময়টা ফভমে ফদমবন? তািমল আহম আমার মত চাকহর 
কমর ফযমত পাহর। সব হিকিাক মত চলমত থামক। হবময় ভাোর কারমণ মযািাম 
যহদ আপনার উপর রা  কমর তািমল আপনার হকিুই যামব আসমব না। হকন্তু 
আমার যামব আসমব। আমার পমে চাকহর ফিমড় ফদয়া হকিুমতই সম্ভব না। 
আপহন আমার জমনয হকিু না করমল আমামক হনতােই বাধা িময় আপনামক 
হবময় করমত িমব। তার েল আপনার বা আমার কামরা জমনযই শুভ িমব না।  

আহম আপনার কামি িাত ফজাড় করহি, আপহন আমামক এই 
মিাহবপদ ফথমক উোর করুন।  

হবনীতা 
তামান্না।  

তা
মা
ন্না
।  
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    হচহি ফশষ কমর খুহশ খুহশ লা মি। এক ভুল বানান পাওয়া ফ মি সীমািীমনর সী 
হলমখমি হ্রসযইকার হদময়। অবহশয দীঘথই নাও িমত পামর আধুহনককামলর বানান ফতা 
সব পামন্ট যামচ্ছ। শাড়ী বাড়ী এখন ফলখা িমচ্ছ িসযইকার হদময়। সূযথ ফলখার সময় 
আম  ফরমের পমর য-েলা লা ত। এখন লাম  না—সূমযথর ফতজ কমম ফ মি। তার 
জমনয বাড়হত য-েলা এখন দরকার ফনই। 
 
 
 
 

১৩  
    োমতমা খালার বসার ঘমরর এক ফকাণায় খালার মযামনজার বমস আমিন। 
মযামনজার মুখ  ম্ভীর। ফচাখ হবষন্ন। বসার ভহেও হবষন্ন। িালকা সবুজ সুট এবাং চকচমক 
লাল টাই এ হবষণ্ণতা দূর করমি না। োইজার অষুধ ফকাপাহন এখন তামক হদময় 
হবজ্ঞাপন করমত পামর। তাোঁর একটা িহব। িহবর হনমচ কযাপশান—  

হবষণ্ণতা একহট বযাহধ। 
    মযামনজার আমার হদমক তাকামলন-অপহরহচত মানুমষর হদমক ফয দৃহষ্টমত তাকামনা 
িয় অহবকল ফসই দৃহষ্ট। আহম িাহসমুমখ বললাম, ‘মযামনজার সামিব, আপনার হক 
হবষণ্ণতা বযাহধ িময়মি? মযামনজার চট কমর উমি দাোঁহড়ময় বলমলন, ‘তামান্না মযািামমর 
সমে আমি।’ 
    ভদ্রমলাক আহম হক বমলহি না শুমনই জবাব হদময়মিন। লেণ ফমামটই ভাল মমন 
িমচ্ছ না। আহম বললাম, ‘আপহন ভাল আমিন?’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘ফকান কারমণ হক মন খারাপ?’ 
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    ‘হজ্ব না, মন ভাল। তামান্না মযািামমর সমে আমিন।’ 
    ‘তামান্নার কথা হকিু জানমত চাইহন। আপনার হক িময়মি বলুন ফতা?’ 
    ‘শরীর ভাল যামচ্ছ না। ঘুমমর সামানয সমসযা িমচ্ছ।’ 
    ‘ইচ্ছাপূরণ পাথমর িাত হদময় ঘুম চাইমলই িয়। ঘুমমর অষুধ ফতা আপনার িামতর 
কামি। িাত বাড়ামলই পাথর।’ 
    মযামনজার সামিব বমস পমড়মিন। এখন তার দৃহষ্ট ঘমরর কামপথমট। কামপথমটর 
নকশার ফসৌন্দমযথ তার হবষন্নতা আমরা বাড়মি। আহম খালার সোমন ফভতমর ঢুমক 
ফ লাম। এ বাহড়মত এখন আমার অবাধ  হত— ফয ফকান ঘমর ঢুমক ফযমত পাহর। 
কামজর ফমময়গুহল চাপা রা  হনময় তাকায় হকন্তু হকিু বমল না। 
    খালামক তার ফশাবার ঘমর পাওয়া ফ ল। হতহন পা িহড়ময় হবিানায় বমস আমিন। 
একটা কামজর ফমময় তার চুমলর ফ াড়ায় ফতল িমল িমল হদমচ্ছ। প্রহক্রয়া যমথষ্টই 
জহটল। এক ফ ািা চুল আলাদা কমর তুমল ধরা িয়। চুমলর ফ াড়া মযাসাজ করা িয়। 
ফতল ফদয়া িয়। ফসই চুমলর ফ ািা ধমর পূবথ-পহশ্চম, উত্তর-দহেমণ হকিুেণ টানাটাহন 
করা িয়। 
    খালা ইশারায় খামটর উপর আমামক বসমত বলমলন। এবাং ইশারামতই কামজর 
ফমময়হটমক চমল ফযমত বলমলন। অহতহরক্ত ধনবামনরা ইশারা হবশারদ িময় যায়। 
এমহনমত সারােণ কথা হকন্তু আমদশ জাহরর ফেমত্র ফচামখর বা িামতর ইশারা। 
    ‘মাথার চুল সব পমড় যামচ্ছ ফর হিমু। খুব দুহশ্চোয় আহি।’ 
    ‘দুহশ্চোর হক আমি? পাথমরর কামি চুল চাও।’ 
    ‘সামানয হজহনস চাইমত ইচ্ছা কমর না। বড় হকিু ফিাক তখন চাইব। পাথর ফতা 
ঘমরই আমি। পাহলময় যামচ্ছ না ফতা ।’ 
    ‘পাথর ফতামার মমন ধমরমি?’  
    োলা সয়ি সয়ি গলার স্বর নাটময়ে বলয়লন, ‘পাথর টনয়ে শুরুয়র্ জর্ার একটা 
কথাও আহম হবশ্বাস কহরহন। বযবিার কমর আহম িতভম্ব।’ 
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    ‘ফকান সাইি এমেক্ট ফনই ফতা?’ 
    ‘সাইি এমেক্ট আমি তমব পমজহটভ সাইি এমেক্ট। আমার ফতা রামত ঘুম িত না। 
পাথরটার কামি ঘুম চাইলাম। এখন ফকান অষুধ িাড়া মড়ার মত ঘুমুহচ্ছ। রাত দশটার 
সময় হবিানায় যাই। পুরামনা অভযাসমত ফভড়া গুনমত শুরু কহর। বলমল হবশ্বাস করহব 
না চহল্লশটা ফভড়া ফ ানার আম ই ঘুম।’ 
    ‘সাইি এমেক্ট হক?’ 
    ‘বললাম না পমজহটভ সাইি এমেক্ট। ফযসব হজহনস হনময় দুহশ্চো িত ফস সব হনময় 
এখন আর দুহশ্চো িয় না। ঐ ফয ইয়াকুবমক হনময় খুব দুহশ্চো করতাম— ফতার খালু 
ফকন ঐ িারামজাদাটামক এত টাকা হদময় ফ ল। এখন আর দুহশ্চো িয় না। হদময়মি 
ভাল কমরমি।’ 
    ‘ইয়াকুমবর সমে কথা বলব না?’ 
    ‘ফকান দরকার ফনই।’ 
    ‘ফতামার জীবন ফতা খালা ফটনশান হে িময় যামচ্ছ, তুহম বাোঁচমব হক কমর? এখন 
ফতা তুহম হুট কমর মমর যামব।' 
    ‘খামাখা কথা বহলসন ফতা হিমু।’ 
    ‘ফবোঁমচ থাকার জমনয ফটনশন লাম  খালা । যার যত ফটনশন তাোঁর বাোঁচা তত 
আনন্দময়।’ 
    ‘আমার ফটনশন যমথষ্টই আমি। আমার ফটনশান হনময় ফতামক ভাবমত িমব না। 
বুলবুল বলমি চাকহর করমব না। আহম ফচামখ অেকার ফদখহি। বুলবুমলর মত 
আমরকজন মামস লাখ টাকা হদমলও পাব না।’ 
    ‘বুলবুল সামিব চাকহর করমব না ফকন?’ 
    ‘জাহন না ফকন, পহরষ্কার কমর হকিুই বলমি না। সারােণ মুখ ফভাোঁতা কমর থামক।’ 
    ‘পাথরমক বল বুলবুল ফযন ফতামামক ফিমড় না যায়।’ 
    ‘তাই মমন িয় বলমত িমব। হিমু তুই পাথরটার খরচ হনময় যা। কত খরচ পড়ল?’ 
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    ‘পাথর উোমরর বযাপামর একজমনর সািাযয হনময়হি। বলমত ফ মল ফসই পাথর 
এমন হদময়মি। তার নাম িকু্ক। িকু্কর খুব শখ একটা ফষ্টশনারীর ফদাকান ফদমব।’ 
    ‘এ ফতা ফমলা টাকার বযাপার।’ 
    ‘পাথরটা হক তুহম ফদখমব না?’ 
    ‘আচ্ছা যা ফদাকান হদময় ফদব। বুলবুলমক এখহন বমল হদহচ্ছ ফস সব বযবস্থা কমর 
রাখমব।’ 
    ‘আহম িকু্কমক হনময় আহস?’ 
    ‘যা হনময় আয়। আর দাওয়ামতর কািথগুহল হনময় যা। তুই ফতার বেুবােবমক 
দাওয়াত করহব না?’ 
    ‘কািথ সুন্দর িময়মি খালা।’  
    ‘সুন্দর িমব না? হক বহলস তুই কািথ আহম হনমজ ফবমি হকমনহি।’  
    ‘তামান্না হক আশপামশ আমি?’ 
    ‘হু আমি। এখন ওর সমে আড্ডা হদমত যাব না। হবময়র আম  কমনর সামথ ফদখা 
সাোৎ িওয়া হিক না।’ 
    ‘আহম শুধু একটা কথা বমল চমল যাব।’ 
    ‘হক বলহব?’ 
    ‘ফসটা ফতা খালা ফতামামক বলা যামব না।’  
    ফকৌতূিমল খালার ফচাখ চকচক করমি। হক কথাটা বলা িমব তা জানার জমনয তার 
মমধয ফটনশন চতহর িমচ্ছ। ফটনশন চতহর িমচ্ছ বমলই হতহন ফবোঁমচ আনন্দ পামচ্ছন। 
    খালার িাত ফথমক দাওয়ামতর কািথ হনলাম। প্রথম কািথটা হদলাম তামান্নামক। 
আমার হবময়র হনমন্ত্রণ আহম আমার িবু স্ত্রীমক করব না? ফসটাই ফতা স্বাভাহবক। 
    তামান্না  ম্ভীর  লায় বলল, ‘থযাাংকস।’ 
    আহম বললাম, ‘তুহম ফকমন আি তামান্না?’ 
    তামান্না বলল, ‘ভাল।’ 
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    ‘ফতামার ঘুম িমচ্ছ ফতা?’ 
    তামান্না হকিু বলল না। তার ফচামখ রা  ফনই, দুিঃখমবাধ ফনই, অহভমান ফনই। ফযন 
ফস পাথমরর একটা ফমময়। আহম দাওয়ামতর কািথ হনময় রওনা িলাম। কািথগুহল হবহল 
করমত িমব। কািথ কামদর ফদব ভাবমত ভাবমত যাহচ্ছ— 

হভেুক ফমিকান্দার 
িকু্ক 

ফদশ ফপ্রহমক ফজামবদ আহল 
ওহস রমনা থানা 
ইয়াকুব সামিব। 

    আচ্ছা রূপামক একটা কািথ ফদব না? অবশযই ফদব। সবার ফশমষ ফদব। রূপামক 
কািথ ফদবার পর ফয কািথগুহল বাোঁচমব ফসগুহল কুহচ কুহচ কমর হিোঁমড় ফেলমত িমব। 
 
    ‘আমামক হচনমত পারমিন?’ 
    ‘হিমু সামিব না?’ 
    ‘হিকই হচমনমিন। আহম আপনামক হচনমত পারহিলাম না। আপনার এহক অবস্থা?’ 
    ‘মরমত বমসহি হিমু সামিব।’ 
    ‘তাই ফতা ফদখহি।’ 
    ওহস রমনা থানা উমি বসমত হ ময়ও বসমলন না। আবার শুময় পড়মলন। বড় বড় 
কমর শ্বাস হনমত লা মলন। এই কময়কহদমনই তার স্বাস্থয ফভমে পমড়মি। ফচামখ মুমখ 
ঘুম ঘুম ভাব। িাক্তাররা সম্ভবত ঘুমমর অষুমধর মমধযই তাোঁমক রাখমি। ফচাখ ফকাটমর 
ঢুমক ফ মি। 
    ভদ্রমলাক ফকহবমন সীট পানহন। তার দুপামশই ফরা ীর সমুদ্র। এমদর মমধয একজন 
ফবাধিয় মারা যামচ্ছ। িাক্তার নাসথ তামক হনময় ফিাটািুহট করমি। আহম ওহস সামিমবর 
পামশ বসমত বসমত বললাম, ‘আপনার িময়মিটা হক বলুন ফদহখ।’ 
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    ‘ফষ্টাক কমরমি। বাোঁ পাটা ফকামমরর হনচ ফথমক অচল।’ 
    ‘বমলন হক?’ 
    ‘পুমরা ফভহজমটবল িময় ফ হি। হনমজমক মমন িমচ্ছ চালকুমড়া।’ 
    ওহস সামিব আবামরা উমি বসমত ফ মলন। আহম তামক সািাযয করলাম। হপমির 
হনমচ বাহলশ হদময় হদলাম। ওহস সামিব ক্লাে  লায় বলমলন, ‘একটা মশা আমামক খুব 
হবরক্ত করমি। ফমমর হদন ফতা।’ 
    আহম মশা ফমমর হদলাম। ওহস সামিব মৃত মশার হদমক খুব আগ্রি হনময় তাহকময় 
থাকমলন। ফকান মৃত মশার হদমক এত ফকৌতুিল হনময় ফরামান্স রসও তাকানহন। ওহস 
সামিব মশার হদমক তাহকময় ফথমকই বলমলন, ‘হিমু সামিব। ফযন আহম না, মশাটাই 
হিমু।’ 
    আহম বললাম, ‘টি।’ 
    ‘আপহন এমসমিন আহম খুব খুহশ িময়হি। আপহন হক একটা বযাপার জামনন? আহম 
ফয মরমত বমসহি আপনার জমনযই মরমত বমসহি।’ 
    আহম বললাম, ‘জাহন। আমার কথা ফশানার জমনয আপনার উপর ফপ্রসার চতহর 
িল। ফসই ফপ্রসামর ফোক। আপনার চাকহর আমি না, ফ মি?’ 
    ‘সাসমপনসমন আহি। চাকহর ফশষ পযথে থাকমব বমল মমন িয় না।’ 
    ‘অপরাধী যামদর ধমরহিমলন তারা হক িাড়া ফপময়মি?’ 
    ‘হজ্ব না। তারা িাড়া পায় নাই। তদমের েলােল এমন ফয িাড়া পাওয়া মুশহকল। 
তািাড়া অস্ত্রসি ধরা পমড়মি।’ 
    অমনকেণ পর ওহস সামিমবর মুমখ আনমন্দর িাহস ফদখা ফ ল । 
    ‘হিমু সামিব!’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘আহম ফতা মরমত বমসহি হকন্তু আহি সুমখ। অমনকহদন পর প্রথম বুিলাম ফয আহম 
মানুষ। এত ভাল লা ল। চাকহর চমল ফ মল চমল যামব— হভো করব।’ 
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    ‘পা নষ্ট হভো করার জমনয ফঘাড়া হকনমত িমব। ফঘাড়ায় চমড় হভো।’ 
    ওহস সামিব শব্দ কমর ফিমসই িাহস হ মল ফেলমলন। িামটথর ফরা ীমদর ফজনামরল 
ওয়ািথ শব্দ কমর িাহসর জায় া না। অনয ফরা ীরা অবাক িময় আমামদর ফদখমি। 
    ‘হিমু সামিব!’ 
    ‘হজ্ব।’ 
    ‘খুব ফিাটমবলায় মা মারা হ ময়হিল। মাময়র ফচিারা-মটিারা হকিুই মমন ফনই। 
 তকাল রামতই মামক স্বমে ফদখলাম। মা বলমলন, ফখাকন, ফতার উপর আহম খুহশ 
িময়হি। ফতার পা হিক িময় যামব, পা হনময় দুহশ্চো কহরস না।’ 
    ‘নানান ধরমনর অপরাধ আপহন করমতন। অপরাধমবাধ ফথমক মুক্ত িওয়ায় এই 
স্বে ফদখমিন।’  
    ‘আপনার যা ইচ্ছা আপহন বলমত পামরন। ঘটনা ফয হক তা আহম জাহন।’  
    ‘ভাবী ফকাথায়?’  
    ‘ও ফববী এেমপক্ট করমি ফতা। এিভান্সি ফষ্টজ। প্রহতহদন আসমত পামর না।’  
    ‘ভাবী ফববী এেমপক্ট করমিন না-হক? উনামক ফদমখ হকিু ফবািা যায়হন।’  
    ‘খুব সবধামন হনমজমক আড়াল কমর রামখ বমল হকিু ফবািা যায় না।’  
    এটাই হক উনার প্রথম সোন?’  
    ‘এর আম  হতনটা সোন িময়মি। হতনটা সোনই মৃত অবস্থায় িময়মি। তমব 
এবামররটা বাোঁচমব। হক হিমু সামিব, আপহন বমলন ফদহখ বাোঁচমব না?’  
    ‘হযাাঁ বাোঁচমব।’  
    ‘আহম হিক কমর ফরমখহি ফিমল িমল নাম রাখব হিমু।’  
    ‘আপনার ফমময় িমব।’  
    ‘ফমময় িমল তার নাম হিহম।’  
    ওহস সামিব আবামরা শব্দ কমর িাসমলন। এবার আর িাহস হ মল ফেলমলন না। 
অনযানয ফবমির ফরা ীরা উৎসুক ফচামখ তাকামচ্ছ। ফকউ রা  করমি না।  
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    আহম উমি দাোঁড়ামত দাোঁড়ামত বললাম, ‘ওহস সামিব কািথট রাখুন।’  
    ওহস সামিব হবহমত িময় বলমলন, ‘হকমসর কািথ?’  
    ‘হবময় করহি। হবময়র কািথ। আপহন অসুস্থ মানুষ ফযমত পারমবন বমল মমন িয় 
না।’  
    ‘আপহন হবময় করমবন আর আহম যাব না, তা হক কমর িয়। আহম এমু্বমলমন্স কমর 
িমলও আপনার হবময়মত যাব।’ 
 
    সারাহদন আহম হবময়র কািথ হদময় ফবড়ালাম। ফকউ বাদ পড়ল না। হভেুক 
ফমিকান্দর হময়াও একটা কািথ ফপল। আহম বললাম, ‘হভেুক সামিব মমন কমর যামবন 
হকন্তু। কাপড় ফচাপড় যা আমি তামতই চলমব শুধু পাথরটা সমে ফনমবন না। িুহেমকট 
িময় ফ মল অসুহবধা আমি।’ 
    ফমিকান্দর হবড় হবড় কমর বলল, ‘হক কন হকিুই বুহি না।’ 
    ‘আহম হবময় করহি হবময়র দাওয়াত।’ 
    ‘সাব আপমন বড় তযক্ত কমরন।’ 
    ‘আচ্ছা যাও আর তাক্ত করব না। ভাল কথা ফতামার পাথর হকন্তু এখমনা হকনমত 
পাহর। লাস্ট প্রাইস কুহড় িাজার টাকা।’ 
    ‘পাথর ফবচুম না।’ 
    হবময়র দাওয়াত সবাইমক হদলাম শুধু ইয়াকুব সামিবমক পাওয়া ফ ল না। তাোঁর 
ফখাোঁমজ হ ময় শুনলাম পাোঁচ মামসর বাহড় ভাড়া বাহক ফরমখ হতহন রামতর অেকামর পাহলময় 
ফ মিন। বাহড়ওয়ালা ফবর িময় আমার সমে খুব িহন্বতহম্ব করমত লা ল, ‘আপহন যহদ 
তার হরমলহটভ িন তািমল খবর আমি। আপনার  লায়  ামিা ফবোঁমধ আহম টাকা আদায় 
করব।’ 
    আহম হবনীতভামব বললাম, ‘আহমও আপনার মতই পাওনাদার। আজ আমামক টাকা 
ফদবার কথা।’ 
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    ‘আপনার কত টাকা ফ মি?’ 
    ‘প্রায় দশ িাজার।’ 
    ‘হক রকম িারামজাদা ফলাক আপহন কল্পনাও করমত পারমবন না। মধুর বযবিার। 
ফযহদন চমল যামব ফসহদনও আমামক বাসায় ফিমক এমন চা খাইময়মি। বাসার প্রহতটা 
হজহনস এর মমধয সহরময় ফেমলমি। হকিু বুিমত পাহর নাই। একটা িাবল খাট হিল 
ফসই খাটও নাই।’ 
    ‘বমলন হক?’ 
    ‘এত বড় খাট হক কমর সরাল ফসটাই আমার মাথায় আমস না।’ 
    ‘এিভান্স না ফরমখ বাহড় ভাড়া ফদয়া হিক িয় নাই।’ 
    ‘অহত সতয কথা বমলমিন। কথা হদময় তুহলময় ফেমলমি। আমার স্ত্রী এখন আমামক 
হনময় িাসািহস কমর।’ 
    ‘িাসািাহস করারই কথা।’ 
    ‘বাহড়ওয়ালা আমামক িাড়মলন না। চা হবসহকট খাওয়ামলন। ফদশ ফয মানুমষর বদমল 
অমানুমষ ভহতথ িময় যামচ্ছ এই হবষময় তাোঁর সমে ঐকমমতয ফপৌঁমি িাড়া ফপলাম। বাহক 
রইল শুধু রূপা। রূপার কামি ফযমত ভয় ভয় করমি। ফস হক বলমব ফক জামন। 
    রূপা কািথ িামত হনময় িাসল। িাসমত িাসমত বলল, ‘কািথটা খুব সুন্দর। তুহম 
হকমনি?’ 
    ‘না! আমার খালা হকমনমিন।’ 
    ‘ধবধমব সাদা কামিথ রূপালী ফলখা। ফজািনা ফজািনা ভাব। ফতামার হবময়ও ফতা 
ফদহখ পূহণথমা রামত।’ 
    ‘ঐ হদন পূহণথমা?’ 
    ‘আজকাল ফজািনার হিসাব রাখ না?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আহম রাহখ। ফতামার হবময় পূহণথমার রামতই িমচ্ছ।’ 
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    ‘একমসমলন্ট। রূপা তুহম হবময়মত যাচ্ছ ফতা?’ 
    রূপা আবামরা িাসল। এমহনমত ফস খুব কম িামস। ফিাটমবলায় ফকউ ফবাধিয় 
তামক বমলহিল— তামক হবষন্ন অবস্থায় ফদখমত ভাল লাম । বযাপারটা তার মাথায় ঢুমক 
ফ মি। ফস সারােণ হবষন্ন থামক। আজ িাসমি। এর মমধয হতনবার িাসল। 
    ‘িাসি ফকন রূপা?’ 
    ‘তুহম বদমল যাচ্ছ—এই জমনয িাসহি। মানুষমক তুহম আম  ফধাোঁকা হদমত না। এখন 
হদচ্ছ।’ 
    ‘কামক ফধাোঁকা হদহচ্ছ?’ 
    ‘তামান্না নামমর ফমময়টামক হদচ্ছ। হবময়র রামত সবাই উপহস্থত িমব। তুহম িমব 
না। তুহম ফজািনা ফদখমত জেমল চমল যামব। ফমময়টার হক িমব ফভমবি কখমনা?’ 
    ‘এমন যহদ আহম কহর তামান্নার হকিুই িমব না। তামান্নার জমনয একজন ষ্টযান্ডবাই 
বর আমি। োমতমা খালার মযামনজার বুলবুল সামিব। তার সমে হবময় িময় যামব। বাহক 
জীবন দুজমন সুমখই কাটামব।’ 
    ‘ওরা দুজন হবময় করমব ভাল কথা— মািখামন তুহম জড়ামল ফকন?’ 
    ‘আহম না জড়ামল হবময়টা িত না।’ 
    ‘ফতামার সমসযা হক জান হিমু, ফতামার সমসযা িল হনমজমক তুহম খুব গুরুত্বপূণথ 
মমন কর।’  
    ‘ফসটা হক ফদামষর? সামানয ফয বাহলকণা ফসও হনমজমক খুব গুরুত্বপূণথ মমন কমর।’ 
    ‘বাহলর কণা এই কথা ফতামামক বমল ফ মি?’ 
    ‘িযাোঁ।’ 
    রূপা আবামরা িাসল। এই হনময় ফস িাসল চারবার। পিমবার িাসমলই মযাহজক 
নাম্বার পূণথ িমব। তখন আমামক উমি পড়মত িমব। 
    ‘রূপা!’ 
    ‘বল শুনহি।’ 
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    ‘অমনকহদন ফজািনা ফদখা িয় না।  াজীপুমরর জেমল আমার সমে ফজািনা ফদখমব?’ 
    ‘রূপা পিমবামরর মত ফিমস উমি বলল, না।’ 
 
 
 
 

১৪  
    বযাোহচ বলল, ‘আমরা ফকাথায় যাহচ্ছ?’  
    আহম বললাম, ‘ াজীপুমরর শালবমন। ফজািনা ফদখব। জেমলর ফজািনা তুলনািীন। 
একবার হিকমত ফদখমল ফজািনা মাথার ফভতর ঢুমক যায়। জীবনটা অনয রকম িময় 
যায়।’  
    ‘আজ না ফতার হবময়? আহম হ েট হকমন ফরমখহি। ফতার ভাবী পালথার ফথমক চুল 
বাোঁহধময় এমনমি।’  
    ‘হবময় ফভমে ফ মি।’  
    ‘ফসহক?’  
    বযাোহচ অসম্ভব মন খারাপ করল। ফস মমতামাখা  লায় বলল, ‘ফতার ভা যটা এত 
খারাপ ফকন ফদাস্ত!’  
    ‘জাহন না।’  
    ‘এই ফদখ ফতার জমনয আমার ফচামখ পাহন এমস ফ মি।’  
    ‘আমার সমে ফজািনা ফদখমত জেমল যাহব?’  
    ‘অবশযই যাব। তুই ফযখামন ফযমত বলহব ফসখামন যাব। তুই যহদ নদথমায়  লা পযথে 
িুহবময় বমস থাকমত বহলস তাই করব।’  
    ‘হবময় বাহড়র চমৎকার খাওয়া হমস করহব মন খারাপ লা মি না?’  
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    ‘না ফদাস্ত লা মি না। মন খারাপ লা মি ফতার জমনয। ফতার ভা য ফদহখ আমার 
ফচময়ও খারাপ।’  
    ফজািনা ফদখমত রওনা িবার আম  তামান্নার সমে কথা বললাম। কহমউহনহট 
ফসন্টামর ফটহলমোমন খুব সিমজই তামক ধরা ফ ল। ফস ফটহলমোন তুমল প্রথম ফয 
কথাটা বলল, তা িমচ্ছ— ‘আপহন আসমিন না, তাই না?’  
    আহম বললাম, ‘হযাাঁ। তুহম যা ফচময়হিমল তাই িমচ্ছ।’  
    তামান্না বলল, শুনুন, ‘আহম মত বদমলহি। আপহন আসুন। আপনামক আম  অমনক 
কহিন কহিন কথা বমলহি তার জমনয আহম লহজ্জত। েীজ আপহন আসুন।’ 
    ‘মযামনজার বুলবুল সামিব আমিন। হতহন ফতামামক খুবই পিন্দ কমরন। ফতামার 
হবময় িমব মযামনজার সামিমবর সমে।’ 
    ‘আপনামক ফক বলল?’ 
    ‘আমামক ফকউ বমলহন। তমব মযামনজার সামিব ইচ্ছা পূরণ পাথমর িাত ফরমখ এই 
ইচ্ছা প্রকাশ কমরমিন। পাথর তাোঁর ইচ্ছা পূণথ কমরমি।’ 
    ‘েীজ আপহন আমামক রূপকথা শুনমবন না। পৃহথবীটা রূপকথা নয়।’ 
    ‘ফক বলল পৃহথবী রূপকথা নয়?’ 
    ‘আপহন আসমবন না?’ 
    ‘না। আজ আমার ফজািনা ফদখার হনমন্ত্রণ।’ 
    ‘হিমু সামিব শুনুন...।’ 
    আহম ফটহলমোন ফরমখ হদলাম। 
 
     াজীপুমরর জেমল ফঢাকার মুমখ ফদহখ একটা প্রাইমভট কার দাোঁহড়ময় আমি।  াহড় 
নষ্ট। স্টাটথ হনমচ্ছ না। এক ভদ্রমলাক তার স্ত্রী এবাং দুটা বড় বড় ফমময় হনময় খুব হবপমদ 
পমড়মিন। িাত উহচময় িাইওময়র  াহড় থামামত চাইমিন। ফকান  াহড় থামমি না। 
বাাংলামদমশর িাইওময়র হনয়ম-কানুন পামে ফ মি। িাইওময়মত  াহড় চালাবার প্রথম 
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হনয়ম িমচ্ছ ফকান হবপদগ্রস্ত পমথ ফদখমল  াহড় থামামব না।  াহড় থামামলই হবপদগ্রস্তমক 
সািাযয করমত িমব। ফতামার ফদহর িময় যামব। তুহম হনমজও হবপমদ পড়মত পার। হক 
দরকার।  
    আহম বযাোহচমক হনময় এহ ময় ফ লাম। বযাোহচর হবশাল শরীর ফদমখ ফমময় দুহট 
ভময় অহস্থর িময় ফ ল। আহম ভদ্রমলামকর হদমক তাহকময় বললাম, ‘আপনামদর সমসযা 
হক?  াহড় ষ্টাটথ হনমচ্ছ না?’  
    ভদ্রমলাক বলমলন, ‘না।’  
    আহম বললাম, ‘আমার এই বেু অমটামমাবাইল ইনহঞ্জহনয়ার।  াহড়র বমনট খুলুন ও 
ফদখুক।’  
    ভদ্রমলাক অহনচ্ছার সমে  াহড়র বমনট খুলমলন। বযাোহচ প্রায় সমে সমেই  াহড় 
স্টাটথ কমর হদল।  
    ভদ্রমলামকর ফচামখ-মুমখ কৃতজ্ঞতা। ফমময় দুহট আনমন্দ ফচোঁচামচ্ছ। ভদ্রমলামকর স্ত্রী 
বলমলন, ‘ভাই, আমরা দু ঘন্টা ধমর জেমল পমড় আহি। হক কমর ফয আপনামদর ঋণ 
ফশাধ করব।’  
    আহম ভদ্রমলামকর কামি এহ ময় ফ লাম।  ম্ভীর  লায় বললাম, ‘সযার আপহন হক 
আমামক হচনমত পারমিন?’ 
ভদ্রমলাক হবহমত  লায় বলমলন, ‘টি না।’ 
    ‘আহম আপনামক হচনমত ফপমরহি। আপহন খুব উোঁচু পমদর একজন হমহলটারী 
অহেসার না?’ 
    ‘আহম ফসনাবাহিনীর একজন হব্রম হিয়ার। স্ত্রী কনযামদর হনময় শ্বশুরবাহড় যাহচ্ছ।’ 
    ‘অমনককাল আম  আপহন আমামক একটা হলেট হদময়হিমলন। এক পযামকট 
হস ামরট হদময়হিমলন। মমন পড়মি?’ 
    ‘ও আচ্ছা িযাোঁ, মমন পমড়মি।’ 
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    ‘আহম ফসই বযহক্ত। আমার খুব ইচ্ছা হিল আবার ফযন আপনার সমে ফদখা িয়। 
ফদখা িময়মি।’ 
    ‘আহম হক আপনার নাম জানমত পাহর?’ 
    ‘জানমত পামরন। হকন্তু নাম জানার দরকার আমি হক? আহম আপনার নাম জাহন 
না। আপহনও আমারটা জামনন না। আমরা না িয় আমামদর নাম নাই জানলাম। রাত 
অমনক িময় ফ মি। আপনারা রওনা িময় যান।’ 
 
    আহম বযাোহচমক হনময় শালবমন ঢুকলাম। দুজমন এগুহচ্ছ – ক্রমমই ঘন বমন ঢুমক 
যাহচ্ছ। বযাোহচমক বললাম, ‘হক ফর ভয় লা মি?’ 
    বযাোহচ বলল, ‘একটু লা মি।’ 
    ‘হেমধ লা মি?’ 
    ‘আজ তুই ফজািনা ফখময় ফপট ভরাহব।’ 
    ‘ফজািনা হক কমর খাব?’ 
    ‘ভাত মাি ফযভামব খায় ফসভামব খাহব। িা করহব, মুমখ চাোঁমদর আমলা পড়মব। ফসই 
আমলা ফকাৎ কমর হ মল ফেলহব। তারপর ফদখহব আর ফকানহদন হকিু ফখমত ইচ্ছা 
করমব না। ফতার হেমধ ফরা  ফসমর যামব।’ 
    ‘সহতয?’ 
    ‘িযাোঁ সহতয।’ 
    বনভূহমমত ফমাটামুহট একটা োোঁকা জায় া পাওয়া ফ ল। জায় াটা চাোঁমদর আমলায় 
ভমর ফ মি। আহম আমার দীঘথ জীবমন এমন আমলা ফদহখহন। বযাোহচর হদমক তাকালাম। 
ফস চাোঁমদর হদমক িা কমর তাহকময় আমি। হকিুেণ পর পর মুখ বে কমর ফজািনা 
খাবার ভহে করমি। বযাোহচ এক ধরমনর ফখলা ফখলমি হকন্তু - ফস জামন না এই ফখলা 
তার রমক্ত ঢুমক যামচ্ছ। বাহক জীবমন ফস আর এই ফখলা ফথমক মুক্ত িমত পারমব না। 
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    বযাোহচ িিাৎ অবাক  লায় বলল, ‘হিমু। হক বযাপার বল ফতা? আহম চাোঁমদর হদমক 
তাহকময় আহি িিাৎ ফদহখ ধপ কমর চাোঁদটা অমনকখাহন হনমচ ফনমম এমসমি। িমচ্ছটা 
হক?’ 
    আহম হকিু বললাম না। শুধু ফয চাোঁদ হনমচ ফনমম আসমি তানা। আমরা ফয জায় াটায় 
দাোঁহড়ময় আহি ফসটাও বড় িমত শুরু কমরমি। একসময় তা হবশাল এক ফখালা প্রাের 
িময় যামব। ফসখামন চথ চথ করমব অবাক ফজািনা । চাোঁদ ফনমম আসমব িামতর কামি। 
িাত বাড়ামলই চাোঁদ েশথ করা যামব। আহম অমপো কমর আহি। 
 

(সমাপ্ত) 
 

একহট শুভম হক্রময়শন 
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একজন হিমু 
কময়কহট হিহিমপাকা 

হুমায়ূন আিমমদ  
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ভূহমকা 
 

হিমু কখমনা জহটল পহরহস্থহতমত পমড় না। ফিাটখাট িামমলায় ফস 
পমড়। ফসই সব িামমলা তামক েশথও কমর না। ফস অমনকটা িামসর 
মত। িাড়া হদল  া ফথমক িামমলা পাহনর মত িমর পড়ল। 
আমার খুব ফদখার শখ বড় রকমমর িামমলায় পড়মল ফস কী কমর। 
কামজই হিমুর জমনয বড় ধরমনর একটা সমসযা আহম চতহর কমরহি। 
এবাং খুব আগ্রি হনময় তার কাণ্ড-কারখানা ফদখহি। 
 

হুমায়ূন আিমমদ  
নুিাশপল্লী,  াজীপুর। 
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১  
    আমার ফচিারায় খুব সম্ভবত ‘I am at your Service’ জাতীয় বযাপার আমি । 
আহম লে কমরহি প্রায় সব বময়সী ফমময়রা আমামক ফদখমলই টুকটাক হকিু কাজ 
কহরময় ফনয়। তার জমনয সামানয অস্বহস্তও ফবাধ কমর না ।     
    হনতাে অপহরহচত মহিলা হনহবথকার ভহেমত আমামক বলমব—এই ফিমল, এই িলুদ 
পাঞ্জাহব, একটা হরকশা খুোঁমজ দাও ফতা। হরকশা না ফপমল ফবহবমটহে। মালীবা  যাব। 
ভাড়া হিক কমর এমনা।  
    এই ধরমনর কাজ আহম আগ্রমির সমে কহর দরদাম কমর হরকশা হিক কহর, 
হজহনসপত্র তুমল ফদই । খট কমর হরকশার হুি তুহল। এবাং ফশষপযথাময় হপ্রয়জনমদর 
উপমদশ ফদবার মমতা সামানয উপমদশ ফদই– ‘শাহড় ফটমন বসুন। চাকার সমে ফপোঁহচময় 
ফযমত পামর। িযাোঁ এইবার িময়মি।’  
    ফশষ উপমদশ হরকশাওয়ালামক, হরকশা ফদমখশুমন যামব। No িাোঁকুহন।  
    যার জমনয এই কাজগুহল করা িয় হতহন খুব স্বাভাহবক থামকন। আমার কমথকামণ্ড 
ফমামটই হবহমত িন না। হতহন ধমরই ফনন হনতাে অপহরহচত একজমনর কাি ফথমক 
পাওয়া এই ফসবা তার প্রাপয। হরকশা চলমত শুরু করমল আমার হদমক তাহকময় ভদ্রতার 
িাহস ফকউ ফকউ ফদন। ফবহশরভা ই ফদন না। উদাস িময় থামকন।  
    রিসযটা অবশযই ফচিারায় । কামরার ফচিারাই থামক হমথুযমকর মত । তারা 
হনমভথজাল সহতয কথা বলমলও সবাই িামস এবাং মমন মমন বমল— ‘মাময়র কামি 
খালাম্মার  ল্প ? হমথযার বযবসা আর কত করমব ? এইবার োে দাও না ।’ 
    আবার কামরার ফচিারা িয় 'সতুযমক’র মত। যত বড় হমথযাই বমল মমন িয় সহতয 
কথা বলমি।  
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    হকিু ফচিারা আমি ফচার টাইপ। ফবচারা িয়ত সাধু সে মানুষ। সু্কমলর অাংক সযার। 
শুধু ফচিারার কারমণ বামস উিমল বামসর অনয যাত্রীরা চট কমর পমকমট িাত হদময় 
মাহনবযা  হিক আমি হক-না ফদমখ ফনয়।  
    কসমমহটক সাজথাহরমত ফচিারা অদল-বদল করা িয় বমল শুমনহি। কসমমহটক 
সাজথনরা হক জামনন- মানুমষর মুমখর হবমশষ ফকান হজহনসহটর জমনয সতয ভাব, হমথযা 
ভাব, সাধু ভাব, ফচার ভাব প্রকাশ পায় ? জানা থাকমল খুব সুহবধা িত। ফচার ফচিারার 
মানুষ ফিাট্ট একটা অপামরশন কহরময় সাধু িময় ফযত।  
    এ ধরমনর উচমেণীর হচো আহম করহি ইস্টানথ োজা নামক এক হবশাল শহপাং 
মমলর উমোহদমক দাোঁহড়ময়। শহপাং মমল ঢুকৱ হক-না ভাবহি। চলে হসোঁহড় আমি। হবনা 
পয়সায় ফরল াহড় চড়ার মত হসোঁহড় াহড় চড়া। আম  মানুষ িাোঁটমতা হসোঁহড় দাোঁহড়ময় থাকত। 
এখন হসোঁহড় িাোঁমট মানুষ দাোঁহড়ময় থামক।  
    ‘Excuse me’—  
    অল্পবময়সী ফমময়র িনিমন  লা হনশ্চয়ই ফস আমামক হকিু করমত বলমব ।  
    আহম ঘাড় ফেরালাম ফক আমামক েমা করমত বলমি তামক ফদখা দরকার ।  
    েমাপ্রাথথী এই তরুণীর বয়স বাইশ ফতইশ। সাজম াজ এমকবামরই ফনই। 
সাজম াজ না-কমর কযাজুময়ল থাকাটা বতথমামনর েযাশান। অমনকমক ফদখহি চুল-
ফিমলমদর মমতা ফিাট ফিাট কমর কাটমি। কামন হবহচত্র ধরমনর দুল পড়মি। 

মাহটর দুলিঃ  শাহেহনমকতনী। শ্বাশত বাাংলার মাহটর  য়না উমি এমসমি 
কামন।  
‘ও আমার ফদমশর মাহট......' 

কামির দুলিঃ  জাপানী বাবাজীরা বাোঁশ, কাি হকিুই ফেলমি না। রাং চাং 
মাহখময় বাজামর ফিমড় হদমচ্ছ।  

োহস্টমকর দুলিঃ  ইউমরাপীয়। প্রস্তর যু , ফলৌি যু , তাম্র যুম র পর োহস্টক 
যু । 
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ফলািা লক্কমরর দুলিঃ  অবশযই আমমহরকান। আমমহরকানরা অনয সবার মত করমব  
না। আলাদা হকিু করমব। কামজই তারা বানামচ্ছ এক কামনর 
দুল। একটা কান দুমলর ভামর হিমড় পমড় যামচ্ছ। অনয কান 
খাহল । 

    হকিু হকিু দুল এমনই হবহচত্র ফয ফমময়র মুমখর হদমক তাকামনা িয় না। দুমলর 
হদমক তাহকময় থাকমত থাকমত সময় চমল যায়। আমার এক মামামতা ফবান (মরশমী, 
ইউহনভাহসথহটমত পমড়। ফসমকন্ড ইয়ার েহলত রসায়ন।) কামন ফয দুল পমর তা েুমলর 
টমবর মমতা। ফসই টমব সবুজ পাতাওয়ালা  াি আমি। একটা  ামি আবার হপচহক 
হপচহক নীল েুল েুমট আমি। আহম বললাম, ফরশমী ফতার এই টমব হক হনয়হমত পাহন 
হদমত িয়? ফরশমী হবরক্ত িময় বলল, পাহন হদমত িমব ফকন ? এটা হরময়ল েযান্ট না, 
ইহমমটশন । 
    ফয ফমময়হট মধুেরা কমণ্ঠ excuse me বমলমি তার কামন ফকামনা দুল ফনই। সুন্দর 
একটা শাহড় পমরমি। শাহড় পমর ফবাধ িয় অভযাস ফনই। নানান জায় ায় ফসেহটহপন 
ফদখা যামচ্ছ। ফ াল াল মুখ । ফচামখ চশমা। চশমার ফেম রুপাহল । আমার মমন িল—
রুপাহল না িময় ফসানাহল ফেমমর চশমা িমল খুব মানাত। এই ফমময়র মুখ চতহরই 
িময়মি ফসানাহল ফেমমর জমনয । 
    ‘আপহন হক আমার একটা উপকার করমত পারমবন ?’ 
    আহম দীঘথ হনশ্বাস ফেমল বললাম, অবশযই পারব। একটা না, দুটা উপকার করব। 
একটা নরমযাল উপকার। আমরকটা োউ।  
    ফমময়টা সমে সমে ভুরু কুোঁচমক ফেলল। এই সমময়র ফমময়মদর চহরমত্র চিত ভাব 
অতযে প্রবল। তারা পহত্রকায় ইন্টারভুয ফদবার সময় বলমব— ফয সব পুরুমষর রসমবাধ 
আমি, যারা কথায় কথায় রহসকতা কমর তামদরমকই তারা পিন্দ কমর। ফসইসব পুরুষ 
তামদর স্বমের পুরুষ। বাস্তমব ফকামনা ফিমল রহসকতা কমর ফকামনা ফমময়মক হকিু বলমল 
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ফসই ফমময় ভুরু কুোঁচকামবই। রহসকতা যত হনমথলই ফিাক, ফসই ফমময় রহসকতায় কলি 
খুোঁমজ পামব এবাং মমন মমন বলমব— ফ াপাল ভাোঁড় ফকাথাকার। সব সময় োজলামী। 
    জময়েটি বলল, আটম অয়নকক্ষণ হল রাস্তা িস করার জচো করটি, পারহি না। 
অনযহদন িাহেক পুহলশ থামক। আজ িাহেক পুহলশও ফনই। আপহন হক রাস্তা ক্রস 
করার বযাপামর আমামক একটু সািাযয করমবন ?  
    আহম 'মদহখ কী করা যায়’ বমলই িাোঁপ হদময় দু’িাত উচু কমর রাস্তার মািখামন 
পমড় ফ লাম। ফসইসমে হবকট হচৎকার— িাহেক বে, িাহেক বে। চাক্কা ঘুরমব না।’  
    হনহমমষর মমধয ফব্রক কমষ সব  াহড় ফথমম ফ ল। হরকশাওয়ালারা দাোঁহড়ময় পড়ল। 
 াহড়র ড্রাইভাররা মুখ ফবর কমর আতহিত ভহেমত ফদখমত ফচষ্টা করল কী িমচ্ছ। এ 
ধরমনর পহরহস্থহতমত ফটাকাইরা খুব মজা পায় । তারাও লাে হদময় রাস্তায় নামল। এবাং 
আমার মমতাই িাত উোঁচু কমর  াহড় আটকামত লা ল। একজন অহত উৎসািী িুমট হ ময় 
পর পর দুটা হরকশার 'পাম' ফিমড় হদল। আহম ফমময়হটর হদমক তাহকময় ফচামখ ইশারা 
করলাম রাস্তা পার িমত। ফস রাস্তা পার িল।  
    ইহতমমধয রাস্তায় জট পাহকময় ফ মি। একটা  াহড়র ড্রাইভার ভয় ফপময়  াহড় 
উমোহদমক ফনবার ফচষ্টা করমত হ ময় পুমরাপুহর হ টু্ট পাহকময় ফেমলমি। এই হ টু্ট 
আপনা-আপহন খুলমব না। হ টু্ট খুলমত এেপাটথ িাহেক সামজথন্ট লা মব। ফস এমস ফবশ 
হকিু হরকশাওয়ালামক মারমধার করমব - তারপর যহদ হকিু িয়।  
    আহম তরুণীমক বললাম, আর ফকামনা সািাযয লা মব ? আহম ধমরই হনময়হিলাম 
ফমময়হট না-সূচক মাথা নাড়মব। সামানয রাস্তা পার করামত ফয এত যন্ত্রণা কমর তার 
ওপর ভরসা করা যায় না।  
    ফমময়হট আমার হদমক তাহকময় বলল, আমরকটু োউ সািাযয করমত পামরন। 
আমামক  াহড় পযথে এহ ময় হদমত পামরন। একটা ফলাক আমামক েমলা করমি । আমার 
ভামলা লা মি না।  
    'মক েমলা করমি ?’  
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    ‘ লায় িলুদ মােলারওয়ালা একটা ফলাক। আহম যখন ইস্টানথ োজায় হিলাম তখমনা 
আমার ফপিমন ফপিমন ঘুমরমি। এখমনা ফদহখ ফপিমন ফপিমন আসমি।’  
    ‘পযাচ লাহ ময় ফদব ?’ 
    'পযাচ লা ামত িমব না। দয়া কমর আমার ফপিমন ফপিমন এমলই িমব।’ 
    আহম হনতাে অনু মতর মমতা তার ফপিমন ফপিমন যাহচ্ছ। ফমময়হট িিাৎ দাোঁহড়ময় 
হ ময় বলল, ‘ভামলা কথা আপহন আমামক হচনমত পারমিন না ফকন?’ 
    আহম িকচহকময় হ ময় বললাম, হচনমত পারার কথা ? 
    ‘অবশযই। আহম সীমার বােবী ।’ 
    ‘সীমাটা ফক ?’ 
    ‘সীমাটা ফক মামন ? সীমা আপনার মামামতা ফবান।  ত মামস হবময় কমরমি। ফকামট 
হ ময় ফ াপন হবময়। আপহন ফসই হবময়মত সােী হিমলন। 
    ‘ও িযাোঁ। মমন পমড়মি। তুহমও হিমল ফসই হবময়মত ?’ 
    ‘হযাাঁ হিলাম। এবাং আপহন ফসহদন আমার সমে অমনক  ল্প কমরহিমলন।' 
    ‘ও আচ্ছা।’  
    ‘ফসহদন আহম ফসানাহল ফেমমর চশমা পমরহিলাম। আপহন বমলহিমলন, রুপাহল 
ফেমমর চশমা িমল আমামক খুব মানাত। আমার মুখটা না-হক চতহরই িময়মি রুপাহল 
ফেমমর জমনয । আহম আপনার কথামমতা রুপাহল ফেম হকমনহি।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’  
    ‘'আপহন আমামক না হচমনই লাোলাহে কমর  াহড় থামামলন। আশ্চযথ ফতা। অনয 
ফকামনা ফমময় যহদ আপনামক রাস্তা পার করামত বলত আপহন হক এরকম লাোলাহে 
করমতন ?’ 
    ‘বুিমত পারহি না।’  
    ‘আমার মমন িয় করমতন। আমার নাম হক আপনার মমন আমি ?’ 
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    ‘অবশযই মমন আমি। তমব মমন থাকমলও মন ফথমক ফটমন মুমখ আনমত একটু 
সমসযা িমচ্ছ। েুমলর নামম নাম । িময়মি ?’ 
    ‘বলুন কী েুল ?’ 
    ‘প্রচুর  ে আমি এমন একটা েুল । রামত ফোমট। মমন পমড়মি ফতামার নাম 
জুোঁই।’ 
    ‘হকিুই িয়হন। আমার নাম আোঁহখ।' 
    ‘ও আচ্ছা, আোঁহখ।' 
    ফমময়হট তার  াহড় খুোঁমজ ফপময়মি। কামলা রমের হবশাল এক  াহড়।  াহড়র মমতা 
 াহড়র ড্রাইভারও হবশাল। ড্রাইভার সমন্দমির ফচামখ আমার হদমক তাকামচ্ছ ফদমখ ভামলা 
লা ল। মানুমষর সমন্দমির দৃহষ্টমত এমন অভযস্ত িময় পমড়হি ফয ফকউ স্বাভাহবক দৃহষ্টমত 
তাকামল ধাক্কার মমতা লাম । সমন্দমির দৃহষ্টমত তাকামল মমন িয় সব হিক আমি। 
    আোঁহখ বরে শীতল  লায় বলল,  াহড়মত উিুন। 
    আহম হবহমত িময় বললাম, আমামক  াহড়মত উিমত বলি ! 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘ফকন বমলা ফতা ?’ 
    ‘আম   াহড়মত উিুন। তারপর বলহি।’ 
    আহম  াহড়মত উমি পড়লাম। আোঁহখ বলল, সিমজ আমার মন খারাপ িয় না। আপহন 
আমামক হচনমত পামরনহন এইজমনয মন খারাপ লা মি। ফয ফমময় আপনার সামানয 
কথায় চশমার ফেম বদমল ফেমল আপহন তামক হচনমবন না, এটা ফকমন কথা ? 
    হবশালমদিী ড্রাইভার  াহড়র বযাক হভউ হমরার নাড়াল। আহম এখন ফসই আয়নায় 
ড্রাইভামরর মুখ ফদখমত পাহচ্ছ। কামজই ফসও হনশ্চয়ই আমামক ফদখমি। ড্রাইভার কাজটা 
কমরমি আমামক ফচামখ-মচামখ রাখার জমনয।  াহড় চলমত শুরু করল। 
    আোঁহখ বলল, দয়া কমর ফপিমন হেমর ফদখুন ফতা লাল রমের ফকামনা  াহড় আমামদর 
েমলা করমি হক-না। 
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    আহম বললাম, না। 
    ‘এখন না করমলও হকিুেমণর মমধযই ফদখমবন ঐ  াহড় আমামদর ফপিমন চমল 
এমসমি। জানা কথা আসমব।’ 
    আহম ফপিন হদমক তাহকময় আহি। আোঁহখ বলল, এই ভামব ফপিন হদমক তাহকময় 
বমস থাকমত িমব না।  াহড় আসুক ফপিমন-মপিমন। আপহন ফসাজা িময় বসুন। 
    আহম ফসাজা িময় বসলাম । 
    ‘আমার সমে  াহড়মত ফযমত আপনার হক অস্বহস্ত লা মি ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘তািমল চুপ কমর আমিন ফকন,  ল্প করুন।’ 
    ‘ ল্প ফতা জাহন না।’ 
    ‘কথা বলুন।’ 
    ‘কথাও জাহন না ।’ 
    ‘আমার বােবীর হবময়র হদন মজার মজার কথা বলহিমলন । আহম এমন সমসযায় 
পমড়হিলাম, িাসমতও পারহিলাম না। আবার না-মিমসও থাকমত পারহিলাম না।’ 
    ‘িাসমত পারহিমল না ফকন ?’ 
    ‘শীমতর সময় ফতা, এইজমনয িাসমত পাহরহন।’ 
    আহম হবহমত িময় বললাম, শীমতর সময় িাসা যায় না ? 
    আোঁহখ বলল, অনয সবাই িাসমত পামর। আহম পাহর না। আমার  াময়র চামড়া খুব 
খারাপ। শীমতর সময় ফিাোঁট োমট। ফিাট োটা অবস্থায় িাসার ফচষ্টা কমর ফদখমবন 
তািমল আমার সমসযাটা বুিমবন। 
    ‘ফতামার উহচত এমন ফকামনা ফিমলমক হবময় করা ফয কখমনা ফতামামক িাসাবার 
ফচষ্টা করমব না। রাম রুড় িানা টাইপ ।’ 
    ‘আোঁহখ ফিমস ফেলল।' 
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    আহম মাথা ঘুহরময় আোঁহখর হদমক তাকালাম। ফমময়টার িাহস ভামলা কমর লে করমত 
িমব। িাহস হনময় আমার বাবার উপমদশবাণী আমি। 
 

িাসযমুহখ মানুমষর হদমক ভামলামমতা তাকাইও । অমনক হকিু হশহখমত পাহরমব।  
মানুমষর মমনর ভাব কখনই মুমখ প্রহতেহলত িয় না। মুমখর উপর সবথদা পদথা  
থামক। শুধু মানুষ যখন িামস তখন পদথা দূহরভূত িয়। িাসযরত একজন  
মানুমষর মুমখ তার মমনর িায়া ফদখা যায়। 

 
    আোঁহখ ভুরু কুোঁচমক বলল, আপহন এ ভামব তাহকময় আমিন ফকন ? 
    ‘ফতামার িাহস ফদখহি।’ 
    ‘আহম ফতা ভামলামমতা িাহসহন। িাহস ফদখমবন কী ? ঐ হদমনর মত মজার মজার 
কথা বলুন। আহম হখলহখল কমর িাসব। আপহন ভামলামমতা িাহস ফদখমত পামবন । 
ইচ্ছা করমল আমার িাহস কযামসমট ফরকিথ কমরও হনময় ফযমত পামরন। আচ্ছা শুনুন 
আপনার একটা িাহসর  ল্প আহম  অমনমকর সমে কমরহি। কাউমক িাসামত পাহরহন। 
মমন িয় আপহন ফযভামব  ল্পটা কমরমিন আহম ফসভামব করমত পাহরহন। কাইন্ডহল  ল্পটা 
আমরকবার বলুন ফতা।' 
   ‘ফকান  ল্পটা ?’  
    ‘ঐ ফয একজনমক হজমজ্ঞস করল তুহম ফকান ক্লামস পমড়া ? ফস বলল ক্লাস এইট, 
ফসমকন্ড ইয়ার। তখন প্রশ্নকতথা বলল, ক্লাস এইট, ফসমকন্ড ইয়ার মামন কী ? ফস বলল, 
ক্লাস এইমট এক বির ফেল কমরহি। এইজমনয ফসমকণ্ড ইয়ার।’  
    আোঁহখ  ল্প ফশষ কমর মিানমন্দ িাসমত লা ল। িাসযমুখী মানুমষর মুখ ফথমক পদথা 
সমর যাবার কথা। ফমময়হটর মুখ ফথমক পদথা সরমি না। আহম তার মুমখ মমনর ফকামনা 
িায়া ফদখমত পারহি না। বরাং মমন িমচ্ছ হনমজমক ফস খুব ভালভামব আড়াল কমর 
ফরমখমি।  
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     াহড় আহলয়াস োহসমস থামল। আোঁহখ বলল, আহম এইখামন নামব। েমটাগ্রাহের 
উপর একটা ফকাসথ হনহচ্ছ। আপহন ফকাথায় ফযমত চান ড্রাইভারমক বলমলই ফস হনময় 
যামব। আর আপহন যহদ আমার সমে কহে ফখমত চান তািমল ঘন্টাখাহনক  াহড়মত বমস 
থাকমত িমব। ক্লাস ফশষ কমর এক ঘন্টার মমধয হেরব। আমার বােবীর হবময়র হদন 
আপনামক আমার সমে কহে ফখমত বমলহিলাম। আপহন বমলহিমলন ফকামনা একহদন 
খামবন। আহম বমলহিলাম, ফকামনা একহদনটা কমব ? আপহন বমলহিমলন আবার ফযহদন 
ফতামার সমে ফদখা িমব ফসহদনই িমব— ফকামনা একহদন ।  
    ‘তুহম েমটাগ্রাহে হশমখ এমসা। আহম অমপো কহর।'  
    ‘আপহন  াহড়মত বমস  ান শুনমত পামরন।  াহড়র ফগ্লাভ কপাটথমমমন্ট হভহিও ফ ম 
আমি। ইচ্ছা করমল হভহিও ফ ম ফখলমত পামরন।’  
    ‘ফদহখ কী করা যায় ।’  
    আহম  াহড় ফথমক ফনমম হকিুেণ এহদক-ওহদক িাোঁটলাম ।  াহড়র ড্রাইভার তাহকময় 
আমি আমার হদমক। আমার প্রহত তাোঁর সমন্দি সমময়র সমে সমে চক্রবৃহে িামর বাড়মি। 
আহম রাস্তা পার িলাম। চাময়র ফদাকান ফদখা যামচ্ছ। চা ফখমত-মখমত চাওয়ালার সমে 
 ল্প করমলও হকিু সময় কাটমব। আমরকটা বড় সুহবধা িমচ্ছ চাময়র ফদাকানটা এমন 
জায় ায় ফয আোঁহখর ড্রাইভার  াহড়মত বমস আমামক ফদখমত পামব না। 
    চাময়র কামপ প্রথম চুমুকহট হদময়হি, হিতীয় চুমুক হদমত যাহচ্ছ এমন সময় আমার 
কাোঁমধ ফক ফযন িাত রাখল। আহম ঘাড় হেহরময় ফদহখ িলুদ মােলার  লায় এক ফলাক। 
তার সামানয ফ াোঁে আমি। হিটলার সামিমবর বাটার ফ্লাই ফ াোঁে । যা হিটলার িাড়া আর 
কাউমকই মানায় না।  
    রাস্তার পামশ লাল রমের একটা  াহড়ও দাোঁহড়ময় আমি। ফসই  াহড়মত ড্রাইভার 
িাড়াও আমরা দু’জন বমস আমি। তারাও কহিন দৃহষ্টমত আমামক ফদখমি।  
     লায় মােলারওয়ালা বলল, আপহন হক একটু আসমবন ?  
    আহম িাহসমুমখ বললাম, চা খাহচ্ছ ফতা ।  
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    ‘আচ্ছা হিক আমি। চা-টা দ্রুত ফশষ করুন। আহম অমপো করহি।'  
    আহম বললাম, আপহনও এক কাপ খান। আহম দাম হদহচ্ছ। মােলার ওয়ালা এমন 
ভামব তাকাল ফযন এমন অদু্ভত হনমন্ত্রণ এর আম  ফস পায়হন। আহম বললাম, আমামক 
আপনার দরকারটা কী জমনয ? মােলারওয়ালা জবাব হদল না। লাল াহড়র ফভতর ফয 
দু’জন বমসহিল তামদর একজন ফনমম এল। ফরামদ ফপাড়া ফচিারা। তার পান খাওয়ার 
অভযাস আমি। দাোঁত লাল িময় আমি।  
    আহম ধীমর-সুমস্থ চা খাহচ্ছ। চা-টা ফখমত ভাল িময়মি। আমরক কাপ ফখমত পারমল 
ভাল িত। মােলারওয়ালা ফসই সুমযা  ফদমব বমল মমন িয় না। আহম মােলারওয়ালার 
হদমক তাহকময় বললাম, বযাপারটা হক জানমত পাহর ?  
    মােলারওয়ালা বলল, আপনার ভময়র হকিু ফনই আমরা পুহলমশর ফলাক। আই হব-
র ।  
    পুহলমশর ফলাক শুমন আহম আস্বস্তমবাধ করহি, এমনভাব কমর বললাম, আহম 
ভয়াংকর ফকউ এরকম ফকামনা হরমপাটথ হক আপনামদর কামি আমি ?  
    মােলারওয়ালা জবাব হদল না। আহম বললাম, আমার নাম হক আপনারা জামনন ?  
    ‘জাহন না।’  
    ‘আহম হক ফকামনা অপরাধ কমরহি ফয হবষময় আহম হনমজ হকিু জাহন না ?’  
    ‘আপনার চা খাওয়া ফশষ িময়মি। এখন উিুন।’  
    ‘দুটা হমহনট সময় হদন। আোঁহখর ড্রাইভারমক খবর হদময় যাই।’ 
    ‘কাউমক ফকামনা খবর হদমত িমব না।’  
    ‘ও দুিঃহশ্চো করমব ।’  
    মােলারওয়ালা আমার িাত ফচমপ ধরল। যামক বমল বজ্র মুহষ্ঠ। আহম সুমবাধ 
বালমকর মত তার সমে লাল  াহড়মত উিলাম। ফপ্রহমকার ধরা িাতও িাহড়ময় ফনয়া 
যায়। পুহলমশরটা যায় না। 
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    পুহলমশর খুব বড় অহেসারমদর আহম কািাকাহি ফথমক আম  ফদহখহন। আমার ফদৌড় 
রাস্তার িাহেক সামজথন্ট, থানার ফসমকন্ড অহেসার বা ওহস সামিব পযথে । এই প্রথম 
পুহলমশর এমকবামর উপমরর হদমকর কাউমক ফদখহি। কী আশ্চযথ কমলমজর হসহনয়ার 
প্রমেসরমদর মত ফচিারা। মুমখ িাহস। পমরমিন হেনহেমন পাঞ্জাহব পায়জামা ।  লার 
স্বর ফমালাময়ম। ফদমখ মমনই িয় না এই ভদ্রমলাক কাউমক জীবমন ধমক ধামক 
কমরমিন হকাংবা বুট হদময় লাহথ ফমমরমিন। এই ভদ্রমলামকর পা হনশ্চয়ই ফিাট ফিাট। 
ফসই মামপর বুট চতহর না িবারই কথা । 
    ঘমরর সাজ সজ্জাও চমৎকার । কামপথট হবিামনা ঘর। অহেমসর কামপথমটর মত 
ফনাাংরা রেজ্বলা কামপথট না । মমন িমচ্ছ এই মামসই ফকনা িময়মি। ফদয়ামল আধুহনক 
ফদয়াল ঘহড় এবাং ঘহড় বে িময় ফনই হিক টাইম হদমচ্ছ। অহেস ঘমরর এহসমত সব 
সময় ঘড়ঘড় শব্দ িয়। অহেস ঘমরর এহস মামনই ব্রাংকাইহটমসর রু ী। অথচ এই ঘমর 
আমি শব্দিীন এহস । আমামক কহে ফদয়া িময়মি। ফসই কহের মম  ময়লা জমম ফনই 
এবাং কহেটা  রম । ফখমত ফবশ ভাল । 
    ‘আপনার নাম ?’ 
    ‘হিমু!’ 
    ‘ভাল নাম বলুন। িাকনামটা বাবা-মা এবাং বেুবােমবর জমনয ফতালা থাকুক।' 
    ‘ভাল নাম হিমালয়।’  
    ‘কহেটা হক ফখমত ভাল িময়মি ?’ 
    ‘হজ্ব ভাল িময়মি।’ 
    ‘ভাল িবার কথা না। আমার কহে বানায় ইদহরস নামমর একজন ফস আজ আমসহন। 
ফকামনা এক হদন িয়মতাবা ইদহরমসর বানামনা কহে আপনামক খাওয়ামত পারব।’ 
    ‘সযার আমামক হক জমনয এখামন আনা িময়মি বলমল ফটনশানটা কমম ।’ 
    ‘ফটনশান ফবাধ করমিন ?’ 
    ‘সহতয কথা বলব ?’ 



suvom 

 
 

1050 

    ‘পুহলমশর সামমন সহতয কথা বলা প্রায় অসম্ভব বযাপার তারপমরও সতয বলমত 
চাইমল বলুন।’ 
    ‘ফটনশান ফবাধ করহি না।’ 
    ভদ্রমলাক ফচয়ামর ফিলান হদমলন। তার সামমন রাখা হটসুয বমে িাত হদময় হটসুয 
ফবর করমলন । মুখ মুমি হটসুয ফেলমলন তার পাময়র কামি রাখা ফবমতর িুহড়মত। 
হকিুেণ পর পর হটসুয হদময় মুখ ফমািা মমন িয় এই পুহলশ সামিমবর অভযাস। আমার 
সামমনই হতহন হতনবার মুখ মুিমলন। 
    ‘আপহন তা িমল ফটনশান ফবাধ করমিন না!’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘পুহলশ ফয ফকামনা মানুমষর সামমন এমস দাোঁড়ামলই ফস ফটনশান ফবাধ কমর। ফসখামন 
আপনামক ধমর হনময় আসা িময়মি হজজ্ঞাসাবামদর জমনয তারপমরও ফটনশান ফবাধ 
করমিন না ?’ 
    ‘হজ্ব না।’ 
    ‘কারণ হক এই ফয আপনার ধারণা আপহন ফকামনা অপরাধ কমরনহন কামজই 
ফটনশান ফবাধ করার হকিু ফনই।' 
    ‘এটা কারণ না । আহম ফটাক হ লমত হ লমত বললাম, পুহলশ যামদর ধমর হনময় 
আমস তামদর ফবশ বড় অাংশই ফকামনা অপরামধর সমে যুক্ত থামক না। তামদরই ফটনশন 
ফবহশ।' 
    ‘ফকন ?’ 
    ‘কারণ তারা ফচষ্টা কমর তামদর হনরপরাধ প্রমাণ করমত । এই ফচষ্টা করমত হ ময় 
সব হকিু আমরা জট পাহকময় ফেমল। অপরাধী পুহলমশর িাত ফথমক িাড়া পায় হনরপরাধী 
সাধারণত পায় না।’ 
    ‘আপনার হক ধারণা আপহন অপরাধী না হনরপরাধী ?’ 
    ‘হনরপরাধী।’ 
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    ‘তা িমল ফতা আপনার ভীত িওয়া উহচত । ভীত িমচ্ছন না ফকন ?’ 
    ‘থানা িাজমত আমার অভযাস আমি।’ 
    ‘বাি ভাল ফতা। আপনার কনহভকশান িময়মি ? না-হক আপনার ফদৌড় িাজত পযথে 
?’ 
    ‘এখমনা কনহভকশান িয়হন।’ 
    ‘একটা অহভজ্ঞতা তা িমল বাহক ফথমক ফ ল। এটা হক হিক িমচ্ছ ?’ 
    ভদ্রমলাক িাহস মুমখ প্রশ্ন কমর উত্তমরর জমনয অমপো করমত লা মলন এবাং আমার 
হদমক সামানয িুোঁমক এমলন। এই প্রথম তামক পুহলশ বমল মমন িমচ্ছ। 
    ‘হিমু সামিব!’  
    ‘হজ্ব সযার।’ 
    ‘আপনার ভয় পাবার হকিু ফনই।’ 
    ‘থযাাংক য়ুয।' 
    ‘জুাঁই নামমর ফকামনা ফমময়মক আপহন ফচমনন ?’ 
    ‘হজ্ব না।’  
    ‘বড় কামলা রমের  াহড়মত কমর ফয ফমময়হটর সমে যাহচ্ছমলন তামক ফচমনন না ?’ 
    ‘ওর নাম জুোঁই ? 
    ‘হযাাঁ জুোঁই।’ 
    ‘জুাঁইফক সামানয হচহন।’ 
    ‘তার বাবামক ফচমনন ?’  
    ‘টি-না।' 
    ‘আহম জুই-এর বাবা।' 
    ভদ্রমলাক আবামরা হমহষ্ট কমর িাসমলন । আহমও িাসলাম। িাত বাহড়ময় হটসুয 
ফপপার হনময় মুখ ঘসমলন । এই কাজটা আমার করমত ইমচ্ছ িমচ্ছ। কাউমক হবরক্ত 
করার সবমচ সিজ পথ িমচ্ছ তামক অনুকরণ করা। ফস িাসমল িাসা। ফস ভুরু বাোঁকামল 



suvom 

 
 

1052 

ভুরু বাোঁকামনা, ফস কাশমল কাশা। ভদ্রমলাক থানার ফসমকন্ড অহেসার িমল িাত বাহড়ময় 
বে ফথমক হটসুু্যু ফপপার হনময় মুখ ঘসতাম। এনার সমে করা যামচ্ছ না। ভদ্রমলাক চট 
কমর িাহস বে কমর  ম্ভীর িময় ফ মলন। পুহলমশর ফলাকরা এই কাজটা খুব ভাল পামর। 
এই ফমঘ এই ফরাদ্র। এই চামদর আমলা, এই বজ্রপাত । 
    'হিমু!' 
    আহম সামানয চমকালাম, ভদ্রমলাক এতেণ হিমু সামিব বলহিমলন। এখন সামিব 
বাদ পমড়মি। আহম হবনীতভামব বললাম, ইময়স সযার। 
    'আমার এই ফমময়টামক হনময় আহম খুব সমসযায় পমড়হি। ফস আমার সমে ফচার-
পুহলশ ফখলমি। চার পাচ মাস ধমর ফস সবাইমক লুহকময় ফকাথায় ফযন যামচ্ছ। দুই 
ফথমক হতন ঘন্টা কাহটময় সিজ ভামব হেমর আসমি। উদািরণ ফদই। ফস  াহড় হনময় 
ইস্টানথ োজায় যামব।  াহড় দূমর ফকাথাও ফরমখ ইস্টানথ োজায় ঢুকমব। তারপর ফস 
উধাও। ঘন্টা দু'এক পর খুব স্বাভাহবক ভামব ফবর িমব। এই দুঘন্টা ফস হকন্তু শহপাং 
করহিল না। অনয ফকাথাও হিল । এরকম ফস প্রায়ই করমি। আহম অমনক ফচষ্টা কমরও 
বযাপারটা ধরমত পারহি না। তুহম হক জান ফস ফকাথায় যায়!' 
    বযামরাহমটামরর কাটা দ্রুত নামমি। আম  হিলাম আপহন। এখন িময়হি তুহম । এই 
তুহম আেহরকতার তুহম না। অনয তুহম । ভদ্রমলামকর হদমক তাহকময় আহম ফমাটামুহট 
করুণ মুখ কমর বললাম, সযার আহম জাহন না। 
    'তুহম হক ফজমন হদমত পারমব ?’ 
    ‘আহম জানমত পারব হকন্তু আপনামক জানাব হক-না তা বলমত পারহি না ।’ 
    ভদ্রমলাক আবামরা হটসুয বে ফথমক হটসুয হনমলন। মুখ ঘসমত-ঘসমত বলমলন, তুহম 
জানমব এবাং আমামক জানামব। ফতামার সমে আমার কথা ফশষ। এখন হবমদয় িও । 
একটা বযাপার ফতামামক বমল হদহচ্ছ এখন ফথমক আমার ফমময়র ফপিমন না, ফতামার 
ফপিমন আহম ফলাক লাহ ময় রাখব। বামঘর ফপিমন ফযমন ফেউ থামক। ফতামার ফপিমনও 
ফেউ থাকমব। ফতামামক ফদমখ মমন িমচ্ছ তুহম বুহেমান ফিমল । তুহম আমার ভদ্র 
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কথাবাতথা, এবাং িাহস মুখ ফদমখ হবভ্রাে ফিাময়া না। তুহম হক আমার বাসার হিকানা জান 
? 
    'হজ্ব না।’ 
    'জুোঁই ফতামামক কখমনা বাসায় চা ফখমত বমলহন ?’ 
    'বমলমি।' 
    ‘তুহম যাওহন ?’ 
    'হজ্ব না।’ 
    ‘এখন যামব। চা ফখমত যামব।  ল্প করমত যামব। এবাং অহত অবশযই আসল খবরটা 
জুোঁই-এর কাি ফথমক ফবর করমব। নাও এই কািথটা রাখ। এখামন আমার বাসার হিকানা 
এবাং ফটহলমোন নাম্বার আমি।’ 
    'সযার এক গ্লাস পাহন খাব।’ 
    ভদ্রমলাক ফবল হটপমলন। প্রায় সমে সমে একজন পাহনর গ্লাস হনময় ঢুকল। পাহনর 
কথা বলমত িল না। এটা হক ভামব সম্ভব িল বুিমত পারলাম না। ফবল ফটপার মমধযই 
হক ফকামনা সাংমকত আমি। এই ধরমনর ফবল মামন চা, এই টাইপ ফবল িল- পাহন। 
আমরক ধরমনর ফবমলর অথথ সামমন ফয বমস আমি তামক ধমর মার লা াও । 
    ‘পাহন খাব না সযার ।’ 
    ভদ্রমলাক শীতল ফচামখ আমার হদমক তাকামলন। আহম কাচুমাচু মুখ কমর বললাম, 
পুহলশ অহেসগুহলমত পাহন খাওয়া হিক না। এমদর পাহনর টযাাংমক ফিিবহি থামক। 
পহত্রকায় পমড়হি। 
    'আই হস । তা িমল পাহন না খাওয়াই ভাল।’ 
    আহম ফবর িময় এলাম এবাং ফমাটামুহট হনহশ্চত ভামব ফজমন ফ লাম আহম শক্ত পাল্লায় 
পমড়হি। ইহন সিজ পাত্র না। 
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২  
    িিাৎ ঘুম ফভমে ফকউ যহদ ফদমখ তার পামশ এমন একজন ফলাক বমস আমি যার 
ফচিারা তেমকর মত, এবাং ফস ক্রমা ত মুখ নাড়মি হকন্তু মুখ ফথমক ফকামনা শব্দ ফবর 
িমচ্ছ না তখন কী করা উহচত ? লাে হদময় উমি বমস-“ফক ফক” বমল হচৎকার করা 
উহচত, না-হক প্রাথহমক ধাক্কাটা সামলাবার জমনয আবার ফচাখ বে কমর ফেলা উহচত ?  
    আহম লাে হদময় উমি না বমস ফচাখ বে কমর ফেললাম। িান্ডা মাথায় পহরহস্থহত 
হবমবচনা করা যাক। িাণ্ডা মাথায় হবমবচনা করমল িয়ত ফদখা যামব বযাপারটা অতযে 
স্বাভাহবক। জ মতর অহত স্বাভাহবক ঘটনাগুহলও শুধু পহরহস্থহতর কারমণ অস্বাভাহবক 
মমন িয়।  
    ফযমিতু আমার ঘমরর দরজা সব সময় ফখালা থামক ফসমিতু ফয ফকউ আমার ঘমর 
ঢুকমত পামর।  
    ফলাকটা ফচয়ামর না বমস আমার  া ফঘমস হবিানায় বমস আমি। এরও যুহক্ত সেত 
কারণ আমি। আমার ফচয়ামরর একটা পা নড়বমড়। ফস িয়ত ফচয়ামর বসমত হ ময় 
ভরসা না ফপময় আমার হবিানায় বমসমি।  
    ফলাকটার ফচিারা তেমকর মত। এটা খুবই অস্বাভাহবক ধারণা। তেক সহরসৃপ 
জাতীয় প্রাণী । মানুষ ফিামমামসহপয়ান- তার ফচিারা তেমকর মত িমত পামর না। 
ফলাকটার ফচাখ দুটা িয়ত বড় বড় এবাং দুটা ফচাখই অহেম ালক ফথমক সামানয ফবর 
িময় আমি। এ রকম প্রায়ই ফদখা যায়। থাইরময়ি  হিত সমসযায় এরকম িয়, ফচাখ 
ফকাটর ফথমক খাহনকটা ফবর িময় থামক। ভদ্রমলামকরও তাই িময়মি। ফস কারমণই 
তামক িয়মতাবা খাহনকটা তেক বা হটকহটহকর মত লা মি।  
    বাহক থাকল মুখ নাড়ামনা। মুখ নাড়মি ফিাট নাড়মি, শব্দ িমচ্ছ না। অমনক সময়ই 
মানুমষর মুখ নমড়, ফিাোঁট নমড়, শব্দ িয় না। ফযমন পান খাবার সময়, চুইাং  াম হচবামনার 
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সময় । ফলাকটা হনশ্চয়ই পান খামচ্ছ হকাংবা চুইাং  াম হচবুমচ্ছ। পুমরা বযাপারটায় সাধারণ 
বযাখযা আমি। কামজই সিজ ভামব আহম ফচাখ ফমলমত পাহর এবাং উমি বসমত বসমত 
বলমত পাহর “ভাই ফকমন আমিন ? আপনামক হিক হচনমত পারহি না। ফকাথায় ফদমখহি 
বলুন ফতা ?” 
    এই প্রমশ্নর উত্তমর তেক-ভদ্রমলাক িয়ত বলমবন, আপহন আমামক আম  কখমনা 
ফদমখনহন। আহম পুহলমশর ফলাক। জুোঁই-এর বাবা আমামক পাহিময়মিন। আপনার উপর 
সারােণ লে রাখার কথা ফতা— এই জমনযই বমস আহি। লে রাখহি। ভাল আমিন ? 
    আহম উমি বসলাম । ফচাখ ফমললাম, হকিু বলার আম ই ভদ্রমলাক বলমলন, আপহন 
হক হিমু ? ভদ্রমলামকর  লার স্বর অযান্টাকথহটকার বাতামসর মতই শীতল। এমন শীতল 
কণ্ঠস্বর সচরাচর ফশানা যায় না। ভদ্রমলাক এই ঘমর বমস দশ হমহনট বকৃ্ততা হদমল 
ঘমরর তাপ দশ হিগ্রী কমম যাবার কথা। 
    'আপনার নাম হিমু ?’ 
    'হজ্ব আমার নাম হিমু।’ 
    ‘আপহন মাহলিা ফব ম নামম কাউমক ফচমনন ?’ 
    'হজ্ব না। হচহন না।' 
    'ভাল কমর হচো কমর বলুন।' 
    'ভাল কমর হচো কমরই বলহি, এই নামম কাউমক হচহন না।' 
    'উহন আমমহরকায় থামকন সপমকথ আপনার খালা িন। দূর সপমকথর খালা ৷’ 
    'ও আচ্ছা মালু খালা। ওনারা দুই ফবান, একজমনর নাম মাহলিা, তামক িাকতাম 
মালু খালা। আমরক জমনর নাম সামলিা । তামক িাকতাম সালু খালা। সালু খালার 
সমে আমার ফকামনা ফযা ামযা  ফনই তমব মালু খালার সমে আমি। উহন প্রহত হনউ 
ইয়ামসথ একটা কািথ পািান। শুধু কািথ না, কামিথর সমে িলার থামক। মাহলিা খালার 
সমে আপনার সপকথ কী ?’ 
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‘ফকামনা সপকথ নাই । ঢাকায় ওনার ফয হবষয় সপহত্ত আমি তা ফদখ ভাল কহর। আহম 
হক আপনার ঘমর একটা হস ামরট ফখমত পাহর ?’ 
    'অবশযই পামরন।' 
    ‘আমার নাম িাহদ।' 
    'কী নাম বলমলন, িাহদ ’ 
    'হজ্ব িাহদ। চসয়দ িাহদউজ্জামান খান ।’ 
    ‘ও আচ্ছা। নাম ফতা খুবই জবরদস্ত।' 
    িাহদ সামিব হস ামরট ধরামলন। ভদ্রমলাকমক এখমনা তেমকর মতই লা মি। তার 
ফচাখ হিক আমি, মুমখর ফশমপর ফকামনা সমসযার জমনযই ফবাধ িয় তেক ভাব এমসমি। 
সমসযাটা আহম ধরমত পারহি না। ভদ্রমলাক পান বা চুইাং  াম হকিুই খামচ্ছন না। মামি 
মমধয মুখ নাড়ামনা সম্ভবত ওনার অভযাস। ভদ্রমলামকর ফচিারা ফযমনই ফিাক- হতহন 
পুহলমশর ফলাক না এটা ফভমবই শাহে শাহে লা মি। পুহলমশর ফচময় তেক ভাল। 
    'হিমু সামিব।’ 
    'হজ।' 
    'আপনার মাহলিা খালা সামামরর িুহট কাটামত ফদমশ এমসমিন। দুই মাস থাকমবন। 
আপনার সমে ফযা ামযাম র অমনক ফচষ্টা কমরমিন।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘ফচষ্টা উহন কমরন নাই। আহম কমরহি। এক সপ্তাি ধমর প্রহতহদন দুইবার কমর 
এমসহি। শুধু  তকাল আহস নাই।’ 
    ‘ তকাল আমসন নাই ফকন ?’ 
    ‘আমার ফমময়টা হসোঁহড় ফথমক পমড় মাথা োহটময় ফেমলমি। তামক িাসপাতামল হনমত 
িময়মি- এই জমনয আসমত পাহর নাই।’ 
    ‘ও আচ্ছা।’ 
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    িাহদ সামিব ফচাখ বে কমর হস ামরট টানমিন। চচত্র মামসর  রমমও তার  াময় 
খময়রী রমের ফকাট,  লায় টাই। ভদ্রমলামকর স্বাস্থয ফবশ ভাল। ফরম  ফ মল আমার মত 
স্বামস্থযর ফয ফকামনা মানুষমক দুিামত তুমল আিাড় হদমত পারমবন। িাহদ সামিব ফচাখ 
ফমমল বলমলন, মাথায় হতনটা হস্টচ হদমত িময়মি। আমার ফমময়টার কথা বলহি।’ 
    'বুিমত ফপমরহি। হতনটা হস্টচ। বমলন হক ?’ 
    ‘ফমময়টা অগ্রণী সু্কমল ক্লাস ফোমর পমড়। 
    ‘নাম কী ?’ 
    ‘ভাল নাম- চসয়দা ফমমিরুমন্নসা খানম । তার দাদীর নামম নাম ফরমখহি। িাক নাম 
এখমনা রাখা িয়হন।’ 
    ‘ক্লাস ফোমর পমড় ফমময় এখমনা িাক নাম রামখনহন। কী বলমিন !’ 
    ‘ফকামনা নামই মমন ধমর না। এই জমনয রাখা িয় নাই।’ 
    ‘আপহন তামক কী িামকন ?’ 
    ‘যেন যা ময়ন আয়স ডাটক । কয়েক টদন ধয়র পাটে ডাকটি।’ 
    ‘শুধু পাটে ? মেনা, টিো, কাকারু্ো এইসব টকিু না ?’ 
    ‘টি না শুধু পাটে।’ 
    বসেদ হাটদউজ্জামান োন সায়হয়বর গলা এেন আর আয়গর মর্ শীর্ল লাগয়ি না। 
জময়ের প্রসি আসয়র্ই গলা োটনকিা উষ্ণ হয়েয়ি। জচহারা জথয়ক র্ক্ষক ভাবিাও ময়ন 
হে টকিু দূর হয়েয়ি। আমার ধারণা ভদ্রয়লাক যটদ টনজ কনযা প্রসয়ি আয়রা ঘন্টাোটনক 
কথা বয়লন র্া হয়ল জচহারা পুয়রাপুটর স্বাভাটবক হয়ে যায়ব। আটম বললাম, ভাই এেন 
বলুন আমার কায়ি কী জয়নয এয়সয়িন ? মাটলহা োলা পাটঠয়েয়িন ? 
    ‘টি। উটন আপনার জয়নয একিা উপহার পাটঠয়েয়িন। আয়রকিা টচটঠ টদয়েয়িন।’ 
    ‘জদটে উপহারিা কী ?’ 
    ‘আয়গ টচটঠিা পড়য়র্ বয়লয়িন।’ 



suvom 

 
 

1058 

    হাটদ সায়হব োম বন্ধ টচটঠ জবর কয়র টদয়লন। টকিু টকিু জময়ে আয়ি যারা দীঘৃ 
টচটঠ টলেয়র্ পিন্দ কয়র। “জকমন আটিস ?” এই সাধারণ বাকযিায়কও র্ারা জফটনয়ে 
জফটনয়ে আধা পতষ্ঠা কয়র জফয়ল। শুধু জকমন আটিস র্ারা কেয়না টলেয়ব না, র্ারা 
টলেয়ব 

কী জর রু্ই জকমন আটিস ? অথৃাৎ জর্ার শরীর জকমন র্াই জানয়র্ চাটি। 
শরীরিা  
ভাল জর্া ? না-টক শরীর োরাপ ? শরীয়রর টদয়ক জর্া জর্ার মন জনই। শরীর 
যটদ যাে  
উত্তয়র, রু্ই যাস দটক্ষয়ণ........ 

    মাটলহা োলাও ঐ জগায়ের। র্ার টচটঠ মায়ন চটিশ পার্ার টমটন উপনযাস। র্য়ব 
আজয়কর টচটঠিা রু্লনামূলক ভায়ব সংটক্ষপ্ত। োলা টলয়েয়িন— 

টহমু, 
রু্ই জকমন মানুষ বল জর্া ? গর্ টর্ন বিয়র আটম েুব কম কয়র 

হয়লও টেশিা কাডৃ পাটঠয়েটি। টনউ ইোসৃ জডর কাডৃ, হযায়লাইয়নর কাডৃ, 
থযাংকস টগটভং-এর কাডৃ, ঈদ উপলয়ক্ষ কাডৃ। অয়নকগুটলর সয়ি ডলারও টিল 
। রু্ই একিার জবাবও জদোর প্রয়োজন ময়ন কটরসটন। রু্ই এমন টক র্ায়লবর 
হয়ে জগটিস র্া বুঝয়র্ পারটি না। আটম টঠক কয়র জরয়েটিলাম জদয়শ টফয়র 
জর্ায়ক কটঠন শাটস্ত জদব। এই শাটস্ত জর্ার প্রাপয। কী শাটস্ত জদব র্াও জর্ার 
োলুর সয়ি টময়ল েযান কয়র জরয়েটি। রু্ই যটদ ভাটবস আটম ঠাট্টা করটি 
র্াহয়ল ভুল করটব। আটম জমায়িই ঠাট্টা করটি না। শাটস্ত টঠকই জদো হয়ব। 
জদয়শ টফয়রটি পয়নয়রা টদয়নর মর্ হল। দু'মাস িুটির ওোন জফাথৃ পার হয়ে 
জগল জর্ার সয়ি জদো হল না। আটম আমার বাটড়র জকোর জিকারয়ক এর 
ময়ধয কর্বার জয পাটঠয়েটি। ওর নাম হাটদ। জেঞ্জ ধরয়নর মানুষ। আমার 
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এেন সয়ন্দহ হয়ি ও জবাধ হে  জর্ার কায়ি যায়িই না । জর্ার কায়ি যাবার 
নাম কয়র জবর হয়ি। োটনকিা ঘুয়র-টফয়র চয়ল আসয়ি।  

জর্ায়ক আমার েুবই দরকার। কী জয়নয দরকার সাক্ষায়র্ বলব। ভাল 
কথা জর্ার সুপার নযাচারাল পাওোর টক এেয়না আয়ি ? না চয়ল জগয়ি ? 
জর্ায়ক আমার অয়নক টকিু টজয়জ্ঞস করার আয়ি। আটম মানটসক ভায়ব সামানয  
হয়লও টবপযৃন্ত । ঘুমুয়র্ জগয়লই অদু্ভর্ স্বপ্ন জদটে স্বপ্নিা কী বটল– স্বয়প্ন জদটে 
মুয়োশ পরা একিা মানুষ আমার গলাে ইয়লকটিয়কর র্ার জপাঁটচয়ে আমায়ক 
জময়র জফলয়ি। মানুষিার গায়ে রসুয়নর গন্ধ। জলাকিার পায়ে জকায়না জুর্া 
জনই। কায়লা জমাজা পরা পা । জয-ইয়লকটিয়কর র্ার টদয়ে জস আমার গলা 
জপটচয়ে ধরয়ি জসই র্ারিার রে সবুজ।  

আটম আয়মটরকাে সাইটকোটিয়ির সয়ি কথা বয়লটি। রু্ই জবাধ হে 
জাটনস না— আয়মটরকাে সাইটকোটিয়ির জহল্প জনো মায়ন জয়লর মর্ ডলার 
েরচ করা। জয়লর মর্ই ডলার েরচ কয়রটি। এয়ককিা জসশয়ন একশ ডলার 
কয়র জলয়গয়ি, লাভ হয়ি না টকিু। ওরা টহপয়নাটিক োগ টদয়ে টচটকৎসা 
করয়ি। এই সব োয়গ েুব ঘুম হে, র্য়ব আরায়মর ঘুম হে না। ঘুয়মরময়ধযও 
জির পাওো যাে জয মাথাে যন্ত্রণা হয়ি। আর যটদ জকায়না কারয়ণ একবার 
ঘুম জভয়ি যাে র্া হয়ল আর ঘুম আয়স না। আমার এেন এমন অবস্থা হয়েয়ি 
জয জকায়না বাটড়য়র্ একা থাকয়র্ পাটর না। বাথরুয়ম যটদ শাওোর টনয়র্ যাই 
র্েন ময়ন হে বাথরুয়মর দরজা জোলা থাকয়ল জকউ ঢুয়ক পড়য়ব। আবার 
যটদ দরজা বন্ধ কটর র্েন ময়ন হে এই বন্ধ দরজা আটম আর েুলয়র্ পারব 
না। কী জয টবশ্রী অবস্থা। I need your help.  

যাই জহাক এেন অনয প্রসয়ি কথা বটল। জর্ার জয়নয একিা উপহার 
পাঠালাম। কী উপহার আন্দাজ কর জর্া। জর্ার জর্া আবার অনুমান শটক্ত েুব 
ভাল। জর্ার সয়ি প্রথম জয বার জদো হল জসই কথা ময়ন আয়ি না ? ঐ জয 
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জর্ায়ক বললাম- টহমু জর্ার জয টসক্সথ জসন্স েুব প্রবল— র্ার একিা প্রমাণ 
জদ জর্া। বল জদটে আজ আটম দুপুয়র কী টদয়ে জেয়েটি। রু্ই সয়ি সয়ি 
বলটল— টর্ন রকয়মর শুিটক। আটম আকাশ জথয়ক পড়লাম। অবটশয জর্ার 
োলু বলল- টসক্সথ জসন্স, জসয়ভন্থ জসয়ন্সর জকায়না বযাপার না। অয়নক টদন পর 
টবয়দশ জথয়ক যারা আয়স র্ারা শুিটক-ফুিটক জবটশ োে। জসই টহয়সয়ব বয়লয়ি। 
আটম বললাম- টর্ন ধরয়নর শুিটকর কথািা কী ভায়ব বলল ? জর্ার োলু 
বলল, মানুষ টর্ন সংেযা েুব জবটশ বযবহার কয়র। টেসন্ধযা, টর্ন কাল, টর্ন 
পদ, জর্ মাথা......য়সোন জথয়ক বয়লয়ি। জর্ার োলু জর্ার টসক্সথ জসন্স টবশ্বাস 
না করয়লও আটম কটর। এবং ভালই টবশ্বাস কটর। এেন রু্ই জর্ার ক্ষমর্া 
জাটহর কয়র বল উপহারিা কী ? একিু টহন্টস টদটি গরুর গলাে জযমন ঘন্টা 
থায়ক জর্ার জয়নয জস রকম একিা ঘন্টা টকয়নটি। গলাে ঘন্টা ঝুলায়না গরু 
জযোয়ন যাে- ঢং ঢং কয়র ঘন্টা বায়জ মাটলক জির পাে গরু জকাথাে জগল। 
জর্ার উপহারিাও জস রকম। রু্ই জযোয়ন যাটব আটম জানব জকাথাে টগয়েটিস 
। আন্দাজ করয়র্ পারটিস উপহারিা কী ? একশ ডলার বাটজ, পারটিস না। 
যাই জহাক জর্ায়ক জিনশয়ন জরয়ে লাভ জনই আটমই বয়ল টদটি। একিা 
জমাবাইল জিটলয়ফান। জর্ায়ক আিাহর জদাহাই লায়গ । রু্ই জযোয়ন যাটব- 
জিটলয়ফানিা সয়ি টনয়ে যাটব। এিা এমন জকায়না ভারী বস্তু না। পয়কয়ি জফয়ল 
রােয়লই হল।  

জিটলয়ফান সয়ি টনয়ে যাটব । যায়র্ ইয়ি করয়লই আটম জিটলয়ফায়ন 
জর্ায়ক পাই। আমার অবস্থা এমন হয়েয়ি জয আটম একা একা টর্ন টমটনিও 
থাকয়র্ পাটর না। কাউয়ক না কাউয়ক জিটলয়ফান করয়র্ হে। রু্ই অটর্ অবটশয 
জিটলয়ফান সয়ি রােটব এবং অন কয়র রােটব । জফায়নর টবয়লর জয়নয জর্ায়ক 
টচন্তা করয়র্ হয়ব না। আটম টবল টদয়ে জদব। অবটশয আটম আয়মটরকা টফয়র 
যাবার পর— You are on your own. অথৃাৎ টনয়জর টবল টনয়জ টদটব। 
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হাটদ জর্ায়ক েুব ভাল কয়র বুটঝয়ে জদয়ব কী ভায়ব কল টরটসভ করয়র্ 
হে। কী ভায়ব কল করয়র্ হে ।  

র্ারপর টহমু জর্ার েবর কী বল। হলুদ পাঞ্জাটব গায়ে রাস্তাে রাস্তাে 
হাাঁিাহাটির জরাগিা টক কয়ময়ি না আয়রা জবয়ড়য়ি ? টচটকৎসা না করয়ল সব 
বযটধই বায়ড় কায়জই আমার ধারণা জর্ার বযটধও জবয়ড়য়ি। র্য়ব জর্ার বযটধিা 
জযয়হরু্ েুব ক্ষটর্কর না, কায়জই হজম করা জযয়র্ পায়র।  

জশান টহমু জর্ায়ক আমার জয়নয জবশ টকিু কাজ করয়র্ হয়ব । 
কাজগুটল কী আটম পয়েন্ট টদয়ে টদয়ে টলেটি। নাম্বার ওোন....... 

 
    আটম টচটঠ উয়ে জদেলাম সব টমটলয়ে আঠায়রািা পয়েন্ট আয়ি। আঠায়রািা পয়েন্ট 
পড়ার এেন জকায়না মায়নই হে না।  
    আটম টচটঠ পড়া বন্ধ কয়র হাটদ সায়হয়বর টদয়ক র্াকালাম। হাটদ সায়হব এর্ক্ষণ 
ময়ন হে এক দতটেয়র্ আমার টদয়ক র্াটকয়ে টিয়লন। জচায়ে জচাে পড়া মাে জচাে নাটময়ে 
টনয়লন। টকিু টকিু মানুষ আয়ি কথা বলার সমে জচায়ের টদয়ক র্াকাে না। অনয সমে 
র্াটকয়ে থায়ক।  
    হাটদ সায়হব জময়ঝর টদয়ক র্াটকয়ে হঠাৎ বয়ল উঠয়লন- জময়েিা এক জফািা জচায়ের 
পাটন জফয়লটন।  
    আটম বললাম, আপনার কথািা বুঝয়র্ পাটরটন। জক জচায়ের পাটন জফয়লটন ?  
    ‘আমার জময়েিার কথা বলটি- পাটে। টর্নিা টেচ টদয়েয়ি টকন্তু জচায়ে পাটন জনই। 
আটম শুধু হার্ ধয়র বয়সটিলাম।’  
    ‘আপনার জময়ে েুব সাহসী?’  
    ‘টি না সাহসী না, জর্লায়পাকা ভে পাে। মাকড়সা ভে পাে, শের্ায়নর জঘাড়া 
নায়ম একিা সবুজ রয়ের জপাকা আয়ি না, ঐিায়কও ভে পাে। অর্যটধক ভে পাে। 
র্য়ব টবপয়দর সমে মাথা ঠাণ্ডা রায়ে। যর্ বড় টবপদ, র্ার মাথা র্র্ ঠাণ্ডা।’  
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    ‘এইিুক জময়ের আবার টবপদ কী ?’  
    ‘টবপদ জর্া আর বেস টবচার কয়র না । পঞ্চাশ বিয়রর একজন মানুয়ষর জয টবপদ 
আসয়র্ পায়র পাাঁচ বিয়রর একজন বাচ্চাও জসই টবপয়দ পড়য়র্ পায়র।’  
    হাটদ সায়হব উপহায়রর পযায়কিিা আমায়ক টদয়লন। আটম আধুটনক গরুর গলার 
ঘন্টা পযায়কি েুয়ল জবর করলাম। হায়র্র র্ালুয়র্ জনোর মর্ সুন্দর একিা জেলনা । 
জেলনািার বযবহার হাটদ সায়হব যত্ন টনয়ে জশোয়লন। জকান জবার্ায়মর পর জকান 
জবার্াম টিপয়র্ হে র্া একিা কাগয়জ টলয়েও টদয়লন । যাবার আয়গ হঠাৎ কয়রই মুগ্ধ 
গলাে বলয়লন টবজ্ঞায়নর টক উন্নটর্ হয়েয়ি জদয়েয়িন সযার। জলাকজন জিটলয়ফান 
পয়কয়ি জকায়নাটদন িাকা পেসা হে আটম এ রকম দুিা জফান টকনব। একিা থাকয়ব 
আমার কায়ি, আয়রকিা থাকয়ব আমার জময়ের কায়ি। এইসব অবশয কল্পনা, আমার 
জকায়নাটদন িাকা পেসা হয়ব না।  
    ‘িাকা পেসা হয়ব না, কী ভায়ব জায়নন ?’ 
    ‘এক ফটকর আমায়ক বয়লয়িন। েুবই কায়মল দরয়বশ। ওনার জদয়শর বাটড় 
বায়গরহাি। মায়ঝ ময়ধয ঢাকাে এক মুটরয়দর বাটড়য়র্ আয়সন। র্েন জদো কটর। ওনার 
িীন সাধনা আয়ি, পরী সাধনাও আয়ি। আমায়ক বয়লয়িন একটদন িীন জদোয়বন। 
মানুষ জর্া অয়নক জদেলাম। একিা িীন জদোর শে টিল । সযার যাই ?’ 
    ‘আিা যান। িীন জদোর সুয়যাগ জপয়ল আমায়ক বলয়বন । মানুষ জদেয়র্ জদেয়র্ 
িান্ত হয়ে পয়ড়টি এেন িীন-ভূর্ জদেয়র্ পারয়ল ভাল লাগার কথা ?’ 
 
    সবার হায়র্ সব টকিু মানাে না। প্রাইমারী সু্কয়লর টশক্ষয়কর হায়র্ জবর্ মানাে 
আবার ইউটনভাটসৃটির টশক্ষয়কর হায়র্ মানাে না। নবয বযবসােীর হায়র্ েীফ জকস 
মানাে, পুরায়না বযবসােীর হায়র্ মানাে না। কযাডারয়দর হায়র্ জদৃার জকৌিা মানাে টকন্তু 
কযাডারয়দর যারা টনেন্ত্রণ কয়রন র্ায়দর হায়র্ মানাে না। জমাবাইল জিটলয়ফায়নরও টক 
হায়র্ মানাবার জকায়না বযাপার আয়ি ? হলুদ পাঞ্জাটব পরা োটল পায়ের একিা মানুষ 
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কায়ন জমাবাইল টনয়ে ঘুরয়ি এটি টক জকায়না িহণয়যাগয দতশয ? জঘাড়াে চয়ড় টভকু্ষক 
টভক্ষা করয়ি এটি বাংলায়দয়শর টকিু অঞ্চয়ল িহণয়যাগয দতশয। টভক্ষায়ক সম্মানজনক 
জীটবকা টহয়সয়বই ধরা হে। হঠাৎ জকউ একজন টঠক কয়র জস র্ার বাটক জীবন টভক্ষা 
কয়র কািায়ব। টবষে সিটত্ত যা আয়ি টবিী কয়র জস একিা জঘাড়া জকয়ন। টভকু্ষয়কর 
যটদ জঘাড়া থাকয়র্ পায়র, টহমুরও জমাবাইল জিটলয়ফান থাকয়র্ পায়র।  
    হাটদ সায়হয়বর ময়র্ জ্ঞান-টবজ্ঞায়ন পতটথবী ধাই ধাই কয়র এগুয়ি। এমন একিা 
সমে হের্ আসয়ব যেন পতটথবীর সব মানুষ জয-য়কায়না সমে একজয়নর সয়ি 
আয়রকজন কথা বলয়র্ পারয়ব। নাম্বায়রর জবার্াম টিপয়র্ হয়ব না, ময়ন ময়ন ভাবয়লই 
হয়ব- আটম অমুয়কর সয়ি কথা বলয়র্ চাই। সয়ি সয়ি র্ার গলা জশানা যায়ব।  
    বচে মায়সর দুপুয়র পয়থ জনয়মই আমার যটদ জদয়শর প্রধানমন্ত্রীর সয়ি কথা বলয়র্ 
ইয়ি কয়র, র্ার কথা শুধু ভাবয়লই হল । সয়ি সয়ি প্রধানমন্ত্রীর টপ এর গলা জশানা 
যায়ব- 
    ‘জক বলয়িন, টহমু সায়হব ? ভাল আয়িন ?’ 
    ‘টি ভাল।’ 
    ‘প্রধানমন্ত্রী একিু িেয়লয়ি জগয়িন। জায়নন টনশ্চেই প্রধানমন্ত্রীয়দরও িেয়লি পাে। 
আপটন টক একিু ধরয়বন না দশ টমটনি পয়র করয়বন।’ 
    ‘আটম ধয়র আটি।’ 
    ‘আপটন জকায়থয়ক কথা বলয়িন ?’ 
    ‘শাহবায়গর জমাড় জথয়ক।’ 
    ‘েুবই গরম পয়ড়য়ি র্াই না ?’ 
    ‘টি বচেমায়সর র্ালু ফািা গরম।’ 
    ‘প্রধানমন্ত্রী এয়স জগয়িন- ধরুন।’ 
    ‘আটম ধয়রই আটি। প্রধানমন্ত্রী টমটে গলাে বলয়লন, জক টহমু সায়হব ?’ 
    ‘টি।’ 
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    ‘বচে মায়সর দুপুয়র পয়থ পয়থ হাাঁিয়িন ?’ 
    ‘কী করব বলুন।’ 
    ‘প্রধানমন্ত্রীর দপ্তয়র চয়ল আসুন। ঠাণ্ডা এক িাস সরবর্ জেয়ে যান। জবয়লর সরবর্ 
।’ 
    ‘আজ থাক, আয়রক টদন।’ 
    ‘আয়রক টদন না। আজই আসুন। আসয়র্ই হয়ব, না এয়ল আটম েুব রাগ করব। 
আপটন জকাথাে আয়িন বলুন জর্া গাটড় পাটঠয়ে টদটি। থাক থাক জকাথাে আয়িন 
বলয়র্ হয়ব না— আধুটনক জিটলয়ফান জসিগুটল েুব ভাল বাটনয়েয়ি। আপটন জকাথাে 
আয়িন র্ার জকা অটডৃয়নি জরকডৃ হয়ে জগয়ি। আপটন অয়পক্ষা করুন গাটড় চয়ল 
আসয়ি। জোদা হায়ফজ।’ 
    আটম জিটলয়ফান জসি কান জথয়ক নামায়র্ নামায়র্ প্রধানমন্ত্রীর টনজস্ব গাটড় জপাাঁ 
জপাাঁ কয়র বাটশ বাজায়র্ বাজায়র্ উপটস্থর্ হল। উপাে জনই জবয়লর সরবর্ জেয়র্ জযয়র্ই 
হয়ব। 
 
   জপাাঁ জপাাঁ গাটড়র শব্দ হয়ি টঠকই। জসই শব্দ প্রধানমন্ত্রীর পাঠায়না গাটড়র শব্দ না। 
এমু্বয়লন্স িুয়ি যায়ি - জসই শব্দ। একিা সমে টিল যেন সাইয়রন বাটজয়ে এমু্বয়লন্স 
িুয়ি জগয়ল সবাই দীঘৃশ্বাস জফয়ল ভাবর্ - আহায়র কায়ক না জাটন টনয়ে যায়ি। জবচারা 
বাাঁচয়ব জর্া ?  
    এেন সাইয়রন বাটজয়ে এমু্বয়লন্স জগয়ল সবাই জচাে সরু কয়র এমু্বয়লয়ন্সর জভর্রিা 
জদোর জচো কয়র । আজকাল এমু্বয়লয়ন্সর জভর্র রুগী কমই থায়ক। টচে নাটেকা বয়স 
থায়কন। র্ায়ক অটর্ দ্রুর্ শুটিং স্পয়ি টনয়ে জযয়র্ হয়ব। সাইয়রন িাড়া গটর্ জনই। 
জিরার গ্রুয়পর প্রধানরাও মায়ঝ ময়ধয থায়কন- শাটন্তবাগ এলাকাে ঝনু্ট গ্রুয়পর প্রধান- 
জনাব ঝনু্ট হের্ যায়িন। টকংবা যায়িন ঝনু্ট গ্রুয়পর কাউন্টার- জনাব কানা িায়লক 
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। এক গ্রুপয়ক মদদ টদয়িন সরকারী দল। আয়রক প্রাপয়ক মদদ টদয়িন টবয়রাধী 
দল। এবং এই দুই গ্রুপয়কই মদদ টদয়িন বাংলায়দয়শর মহান পুটলশ বাটহনী ।  
    িায়লক গ্রুয়পর প্রধান কানা িায়লক থানাে জগয়ল ওটস সায়হব লাফ টদয়ে জচোর 
জিয়ড় উয়ঠ দাাঁটড়য়ে বয়লন- আয়র িায়লক ভাই। আপটন জদটে আমায়দর ভুয়লই জগয়িন। 
আয়সনই না। এই িায়লক ভাইয়ক চা দাও।  
    ঝনু্ট গ্রুয়পর ঝনু্ট সায়হব থানাে জগয়লও একই বযাপার। ওটস সায়হব অটভমানী 
গলাে বয়লন- আয়র ঝনু্ট ভাইো। না আপনার সয়ি জকায়না কথা নাই। জসই বুধবায়র 
আপনার সয়ি জদো- র্ারপর আপনার জকায়না জোজ জনই। আপনায়ক বনু্ধ মানুষ 
ভাবর্াম.......  
    টবংশ শর্াব্দী জশষ হয়ে যায়ি। একশ পার্ার বইটির জশষ পার্ািা টশগটগরই 
উোয়না হয়ব। এেন আমরা অদু্ভর্ সমে পার করটি। েুবই অদু্ভর্ সমে।  
    আমার জমাবাইল জিটলয়ফান বাজয়ি। টনশ্চেই মাটলহা োলা । গলাে ঘন্টা বাধা 
গরুর জোাঁজ টনয়র্ চান। গরুর গলাে টঠকঠাক মর্ ঘন্টা লাগায়না হয়েয়ি টক-না জসই 
জোাঁজ জনো। আটম হাটদ সায়হয়বর ইনস্ট্রাকশন মর্ সবুজ জবার্াম জচয়প বললাম- 
হযায়লা। ও পাশ জথয়ক পুরুষ গলা জশানা জগল— টহমু সায়হব ?  
    ‘টি।’  
    ‘আটম হাটদ। আপটন জিটলয়ফান টঠকঠাক মর্ ধরয়র্ পায়রন টক-না জসিা জিে করার 
জয়নয করলাম। টকিু ময়ন করয়বন না।’  
    ‘জিয়ি ময়ন হে পাশ কয়রটি ?’  
    ‘টি। আমার জময়েিার সয়ি একিু কথা বয়লন। ও জিটলয়ফায়ন কথা বলয়র্ েুবই 
পিন্দ কয়র।’  
    ‘আপটন জকায়থয়ক কথা বলয়িন ?’  
    ‘আজাদ ফায়মৃসী জথয়ক । আমার বাসার কায়িই ফায়মৃসী। মায়ঝ ময়ধয েুব জরুটর 
দরকার পড়য়ল এোন জথয়ক জিটলয়ফান কটর। আজাদ ফায়মৃসীর নাম্বারিা টদটি আপটন 
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জমাবাইয়লর জময়মারীয়র্ ঢুটকয়ে রায়েন। হঠাৎ আমায়ক জকায়না েবর টদয়র্ হয়ল এোয়ন 
েবরিা টদয়লই আটম েবর পাব। জময়মারীয়র্ নাম্বার কী ভায়ব ঢুকায়র্ হে ময়ন আয়ি 
?’  
    ‘ময়ন আয়ি। নাম্বার পয়র ঢুকাটি আয়গ আপনার জময়ের সয়ি কথা বয়ল জনই।’  
    হাটদ সায়হয়বর জময়ের সয়ি আমার কথা হল।  
    ‘হযায়লা জক ? পাটে ?’  
    ‘টি।’  
    ‘আটম জক রু্টম টক জান ?’  
    ‘না।’  
    ‘অজানা একজন মানুয়ষর সয়ি কথা বলি ?’  
    ‘হু।’  
    ‘জর্ামার গলার স্বরিা এমন লাগয়ি জকন ? জর্ামার টক ির ?’  
    ‘হযাাঁ ির আর গলা বযথা।’  
    ‘েুব জবটশ বযথা ?’  
    ‘হু।’  
    ‘জর্ামার জেটদন কয়ব ?’  
    ‘বায়রা র্াটরে ।’  
    ‘এই মায়সর বায়রা র্াটরে ?’  
    ‘হযা।’  
    ‘জেটদন করি না ?’  
    ‘বাবা বলয়িন জেটদন করয়ব।’  
    ‘কী আমায়ক দাওোর্ টদয়ল না জর্া।’  
    ‘ভুয়ল জগটি।’  
    ‘ভুয়ল জগয়ল জর্া টকিু করার জনই। এেন দাও।’  
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    ‘আপটন আমার জেটদয়ন আসয়বন।’  
    ‘আিা আসব।’  
    ‘জেটদয়ন টক উপহার জর্ামার চাই ?’  
    ‘একিা জিাট্ট হাটর্র বাচ্চা।’  
    ‘হাটর্র বাচ্চা ?’  
    ‘টি।’  
    ‘পুরু্ল না— আসল হাটর্র বাচ্চা।’  
    ‘আিা টঠক আয়ি।’  
    ‘সটর্য জদয়বন ?’ 
    ‘হযাাঁ সটর্য জদব।’  
    বয়ল আটম টনয়জই হকচটকয়ে জগলাম। কী সবৃনায়শর কথা। আটম হাটর্র বাচ্চা 
পাব জকাথাে ?  
    পাটে জময়েটি আনয়ন্দ ঝলমল করয়র্ করয়র্ বলল- হযায়লা আমার গলাবযথা েুব 
কয়ম জগয়ি।  
    আটম জিটলয়ফায়ন হাটদ সায়হয়বর গলা শুনলাম। হাটদ সায়হব জময়েয়ক বলয়িন, জদটে 
মা আটম একিু কথা বটল। জময়ে বলল, জর্ামায়ক জদব না। আটম আসল কথাগুটল 
এেয়না বটলটন।  
    পাটের আসল কথাগুটল আটম শুনলাম। আসল কথা হল— জেটদন হয়লও, জসই 
টদয়ন র্ার মা আসয়র্ পারয়বন না। কারণ র্ার মা জদয়শ থায়কন না। টবয়দয়শ থায়কন। 
টবয়দয়শ থাকয়লও টর্টন পাটেয়ক আকায়শর মর্ ভালবায়সন । পাটের একিা জিাি ভাই 
আয়ি জস থায়ক মা’র সায়থ । জসই ভাইিা পরীয়দর বাচ্চার মর্ সুন্দর। র্ার নাম 
অটমর্। অটমর্য়ক জকায়ল টনয়ে পাটে জচোয়র বয়স আয়ি এরকম একিা িটব পাটের 
কায়ি আয়ি। িটবিা জস কাউয়ক জদেয়র্ জদে না, র্য়ব আমায়ক জদয়ব। িটবিা কাউয়ক 
জদেয়র্ না জদবার কারণ হল- িটবয়র্ অটমর্ েুব কাাঁদয়ি। িটব জদেয়ল সবার ময়ন হয়র্ 
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পায়র জয অটমর্ পাটেয়ক পিন্দ কয়র না। আসয়ল েুবই পিন্দ কয়র। অটময়র্র বাবাও 
পাটেয়ক পিন্দ কয়রন। পাটে এবং অটমর্ দু'জয়নর মা এক হয়লও দু’জয়নর বাবা টভন্ন। 
একিা েুবই অদু্ভর্ বযাপার র্য়ব লজ্জার বযাপার না। এরকম হে। 
 
    বাচ্চা একিা জময়ের কাি জথয়ক এ ধরয়নর কথা শুনয়ল মন োরাপ হে। আমার 
মন োরাপ হল। যর্িা হবার কথা র্ারয়চয়ে জবটশ োরাপ হল। মন োরাপ ভাব দূর 
করার জয়নয এমন টকিু করা দরকার জযন মনিা আয়রা োরাপ হে। মন োরায়প মন 
োরায়প কািাকাটি। কী করা যাে ? মাথাে টকিু আসয়ি না। 
    শাহবায়গর জমাড় পযৃন্ত জহাঁয়ি যাওো জযয়র্ পায়র। জযয়র্ এক ঘন্টার মর্ লাগয়ব। 
এই ঘন্টাে মন োরাপ করার মর্ অয়নক টকিুই জচায়ে পড়ার কথা । 
    আিা এমন যটদ বযবস্থা থাকর্ জয শহয়র ঘুয়র জবড়ায়ি একজন গুপ্তচর র্ায়দর 
প্রয়র্যয়কর পাঞ্জাটবর পয়কয়ি লুকায়না আয়ি জমাবাইল জিটলয়ফান! র্ায়দর কাজ হয়ি 
শহয়র মন োরাপ হবার মর্ কী কী ঘিনা ঘিয়ি র্া জদো এবং সয়ি সয়ি প্রধানমন্ত্রীর 
মন োরাপ দপ্তয়র জানায়না। দপ্তর ঘিনা জানার সয়ি সয়ি ত্বটরর্ বযবস্থা টনয়ি। 
    ময়ন করা যাক আটম টহমু এমন একজন গুপ্তচর। পাঞ্জাটবর পয়কয়ি জমাবাইল 
জিটলয়ফান টনয়ে জবর হয়েটি। মন োরাপ হবার মর্ একিা ঘিনা জচায়ে পয়ড়য়ি। আটম 
র্ৎক্ষনাৎ মন োরাপ দপ্তয়রর সয়ি জযাগায়যাগ কয়রটি। মন োরাপ দপ্তয়রর মন্ত্রী (টর্টন 
জদয়শর একজন প্রধান কটব) উটিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করয়িন- 
    ‘ঘিনা কী ?’ 
    ‘ঘিনা হয়ি একিা বাচ্চা জিয়ল কাাঁদয়ি ?’ 
    ‘বেস কর্ ?’ 
    ‘আনুমাটনক বেস িে সার্।’ 
    ‘জকন কাদয়ি ?’ 
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    ‘রাস্তার জমায়ড় গযাস জবলুন টবটি হয়ি- জিয়লিা জবলুন টকনয়র্ চায়ি। বাবা টকয়ন 
টদয়ি না।’ 
    ‘জকন টদয়ি না ? কারণিা টক অথৃচনটর্ক ?’ 
    ‘কারণ অথৃচনটর্ক বয়ল ময়ন হয়ি না। বাবায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি র্ার িাকা পেসা 
আয়ি।’ 
    ‘র্া হয়ল জবলুন টকয়ন টদয়ি না জকন ?’ 
    বাবা বলয়িন- জবলুন টদয়ে হয়বিা কী! একিু পয়রই সুর্া জিয়ড় টদটব জবলুন চয়ল 
যায়ব আকায়শ । 
    ‘জিয়লিা টক এেয়না কাাঁদয়ি ?’ 
    ‘না এেন কাাঁদয়ি না, এেন সায়িৃর হার্াে জচাে মুিয়ি। র্য়ব বার বার ঘাড় ঘুটরয়ে 
জবলুনওোলার টদয়ক র্াকায়ি।’  
    ‘টর্নিা জবলুন টকয়ন একু্ষটন জিয়লিার হায়র্ জদবার বযবস্থা কর।’ 
    ‘টি আিা সযার।’ 
    ‘জবলুন পাবার পর জিয়লিার ময়নর অবস্থা কী হল- একু্ষটন জানাও আটম লাইয়ন 
আটি।’ 
    ‘টি আিা।’ 
    নানা ধরয়নর আয়ন্দালন চলয়ি- দাটরদ্রয মুক্ত পতটথবী আয়ন্দালন, কু্ষধা মুক্ত পতটথবী 
আয়ন্দালন। অশ্রু মুক্ত পতটথবী আয়ন্দালন টক শুরু করা যাে না ? জয পতটথবীয়র্ জকউ 
জচায়ের পাটন জফলয়ব না। জসই পতটথবীর টডকশনারীয়র্ আনন্দ অশ্রু শব্দিা থাকয়ব টকন্তু 
অশ্রু শব্দ থাকয়ব না। 
    রাস্তাে জনয়ম জদটে ধরনী জর্য়র্ আয়ি। টপয়চর রাস্তাে জর্া পা জফলা যায়ি না। 
ফুিপায়থও না। বচে মায়সর দুপুয়র োটল পায়ে ঢাকা শহয়র হািা অসম্ভব । 
    লু হাওোর মর্ হাওোও বইয়ি। মরুভূটম টক এটগয়ে আসয়ি আমায়দর টদয়ক ? 
প্রকত টর্ নানান জেলা মানুষয়ক টনয়ে জেয়ল। শসয সবুজ জনপদয়ক মরুভূটম বাটনয়ে 
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জদে— আবার মরুভূটময়ক সবুজ কয়র জদে। সমস্ত নদ নদী শুটকয়ে বাংলায়দশ টক 
মরুভূটম হয়ে যায়ব ? চকচক করয়ব বাটল। জসই বাটলর উপর উয়ির টপয়ঠ চয়ড় আমরা 
এক জােগা জথয়ক আয়রক জােগাে যাব। আমায়দর ইয়লকশয়ন জনৌকা, ধায়নর শীষ 
এবং লািয়লর সয়ি যুক্ত হয়ব উি মাকৃা । 
    আটম জপিয়ন টফরলাম, জকউ আমায়ক লক্ষ করয়ি টক-এ জদো দরকার। পুটলয়শর 
কর্ৃা বযটক্ত যেন বয়লন জলাক লাটগয়ে রােয়বন র্েন টর্টন র্ার কথা রােয়বন। এক 
অন্ধ টভটেরী জপিয়ন জপিয়ন আসয়ি। জস পুটলয়শর জকউ না জর্া ? জস হের্ অন্ধ না, 
জমকাপ টনয়ে অন্ধ জসয়জয়ি। 
    জুাঁই জময়েিায়ক জিটলয়ফান করা দরকার। পুটলশ সায়হব যেন পয়রর বার আমায়ক 
ধয়র টনয়ে যায়বন র্েন টনশ্চেই বলয়বন, জর্ামায়ক জিটলয়ফান করয়র্ বয়লটিলাম, 
জিটলয়ফান করটন জকন ? 
    এেন হায়র্ই জমাবাইল । জিটলয়ফান কয়র ঝায়মলা চুটকয়ে রাো ভাল। জিটলয়ফান 
নাম্বার জলো কাগজিা পাঞ্জাটবর পয়কয়িই থাকার কথা। জুাঁই-এর সয়ি কী টনয়ে কথা 
বলব ? প্রথম টকিুক্ষণ বচে মায়সর গরম টনয়ে কথা বলা যাে র্ারপর কী ? আিা 
র্ারপয়ররিা র্ারপয়র জদো যায়ব। গােক জহমন্তবাবু জর্া গায়নর ময়ধয বয়লই জগয়িন- 
র্ার আর পর জনই, জনই জকায়না টঠকানা ........ 
    ‘হযায়লা !’ 
    ‘হযায়লা জক বলয়িন ? কায়ক চায়িন ?’ 
    আটম আমার জমরুদয়ণ্ড সামানয কাপন অনুভব করলাম। কথা বলয়িন জুই-এর 
বাবা। ভদ্রয়লাক আজ অটফয়স যানটন না-টক ? শরীর োরাপ ? আটম গলার স্বর অটর্টরক্ত 
মসতণ কয়র বললাম, সযার আপনার শরীরিা টক ভাল ? 
    ‘হযাাঁ ভাল। রু্টম টহমু না ?’ 
    ‘ইয়েস সযার। জিটলয়ফায়ন গলা শুয়ন টচনয়র্ পারয়বন বুঝয়র্ পাটরটন। জুাঁই জকমন 
আয়ি সযার ?’ 
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    ‘ভাল আয়ি।’ 
    ‘আপটন অটফয়স যানটন জকন ? শরীরিা ভাল না র্াই না সযার ?’ 
    ‘শরীর ভাল। এবং আটম অটফস জথয়কই বলটি। এিা অটফয়সর নাম্বার । জর্ামায়ক 
জুাঁই-এর নাম্বার বয়ল অটফয়সর নাম্বারিাই জদো হয়েয়ি।’ 
    ‘ও।’  
    ‘জুাঁই-য়ক টক জকায়না েবর টদয়র্ হয়ব ?’ 
    ‘টজ-না। শুধু বলয়বন জয জকায়না একটদন এয়স কটফ জেয়ে যাব।’ 
    ‘আিা বলব ?’ 
    ‘সযার আয়রকিা কথা।’ 
    ‘বল।’ 
    ‘আপটন বয়লটিয়লন আমার জপিয়ন জলাক লাটগয়ে রােয়বন । টকন্তু কাউয়ক জর্া 
জদেয়র্ পাটি না। একজন অন্ধ অয়নকক্ষণ ধয়র আমার জপিয়ন জপিয়ন আসয়ি টকন্তু 
র্ায়ক জর্া আসল অন্ধ বয়লই ময়ন হয়ি। জচায়ের মটণ এয়কবায়র জকাির জথয়ক রু্য়ল 
জনো।’ 
    ‘জস আমায়দর জকউ না। র্য়ব জর্ামার জপিয়ন জলাক টঠকই লাগায়না আয়ি।’ 
    ‘শুয়ন ভাল লাগয়ি সযার। টনয়জয়ক গুরুত্বপূণৃ ময়ন হয়ি।’ 
    ‘টনউ অটলনৃ্স জথয়ক জর্ামার এক োলা এয়সয়িন– মাটলহা। রু্টম ডায়কা মালু োলা 
। জর্ামার এই োলার স্বামীর নাম আয়রটফন। র্ায়দর জকোর জিকায়রর নাম হাটদ। টঠক 
হয়ি না ?’ 
    ‘টি টঠক হয়ি। আটম পুটলয়শর কমৃদক্ষর্াে মুগ্ধ। আিা সযার হাটদ সায়হয়বর 
জময়েিার নাম বলয়র্ পারয়বন ?’ 
    ‘না ।’ 
    ‘জময়েিার নাম পাটে। এ মায়সর বায়রা র্াটরয়ে র্ার জেটদন । জেটদয়ন জস একিা 
হাটর্র বাচ্চা উপহার চাে। আপনায়দর কায়ি জর্া সব েবরই আয়ি। এই েবরিাও 
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থাকা দরকার। সযার হাটর্র বাচ্চা জকাথাে পাওো যাে বলয়র্ পায়রন। একটদয়নর জয়নয 
ভাড়া করর্াম।’ 
    ‘জিটলয়ফায়নর লাইন জকয়ি জগল। আটম জিাট্ট কয়র টনিঃশ্বাস জফললাম।’ 
    জকন জাটন ময়ন হয়ি হাটর্র বাচ্চার সমসযার একিা সমাধান করা যায়ব। বড় বড় 
সমসযার সমাধান অটর্ সহয়জই করা যাে। জিাি জিাি সমসযার সমাধান করাই কটঠন। 

 
 
৩  
    নরু্ন জামা উপহার জপয়ল জামা গায়ে টদয়ে টযটন উপহার টদয়েয়িন র্ায়ক সালাম 
করয়র্ হে। নরু্ন জমাবাইল জপয়ল কী করয়র্ হে ? জমাবাইল কায়ন লাটগয়ে পা িুাঁয়ে 
সালাম ? অবস্থা বুয়ঝ বযবস্থা। আটম োলার সয়ি জদো করয়র্ জগলাম। ধানমটন্ডয়র্ 
বাটড়। এক টবঘা জটমর উপর টিমিাম ধরয়নর বাটড়। সাময়ন টবরাি লন। একিা অংয়শ 
আবার জচৌবাচ্চার মর্ আয়ি। পাটন িলিল করয়ি। জসই পাটনয়র্ জপিয়মািা রটিন মাি। 
োলার এই বাটড় ময়ন হে টরয়েল এয়িি জকািানীর জচায়ে পয়ড়টন। জচায়ে পড়য়ল এর 
ময়ধয ি’র্ালা ফ্ল্যাি উয়ঠ পড়র্। িািৃ জপাশায়কর দায়রাোনরা ফ্ল্যাি পাহারা টদর্। এইসব 
দায়রাোনয়দর আবার সবার হায়র্ই িাটফক পুটলয়শর মর্ বাাঁটশ । বাচ্চা জিয়লয়দর মর্ 
অকারয়ণ বাাঁটশ বাজায়র্ও এরা েুব পিন্দ কয়র।  
    মালু োলা দরজা েুয়ল চুপচাপ দাাঁটড়য়ে আয়িন। ময়ন হয়ি টচনয়র্ পারয়িন না। 
টচনয়র্ না পারার জকায়নাই কারণ জনই। আমার জচহারা আয়গ যা টিল এেয়না র্াই 
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আয়ি। জপাশাক আশায়কও জকায়না পটরবর্ৃন হেটন। আটম বললাম, জকমন আি োলা 
?  
    োলা র্াটকয়ে রইয়লন জবাব টদয়লন না।  
    ‘টচনয়র্ পারি জর্া ?’  
    ‘পারটি। বুক ধড়ফড় করয়ি। বুক ধড়ফড়াটনিা কমুক র্ারপর কথা বটল।’  
    ‘দরজা জথয়ক সয়র দাাঁড়াও জভর্য়র ঢুটক। না-টক রু্টম চাও না আটম ঢুটক ?’  
    োলা দরজা জিয়ড় সয়র দাাঁড়ায়লন। আটম ঘয়র ঢুয়ক জসাফাে বসলাম । পাটনর 
জবার্ল এবং গ্লাস হায়র্ আমার পায়শ বসয়র্ বসয়র্ বলয়লন- 
    ‘জবলিা শুয়নই বুক ধড়ফড়াটন শুরু হয়েয়ি। জর্ার োলু বাসাে জনই। একা জর্া এই 
জয়নয।’ 
    ‘জর্ামার কী ময়ন হটিল ? সবুজ রয়ের ইয়লকটিয়কর র্ার টনয়ে জকউ জর্ামার 
সয়ি জদো করয়র্ এয়সয়ি ? রু্টম দরজা েুলয়ব আর জস র্ার গলাে জপাঁটচয়ে জর্ামায়ক 
টসটলং ফযায়ন ঝুটলয়ে জদয়ব ?’  
    োলা ঢক ঢক কয়র পাটন জেয়র্ জেয়র্ বলয়লন- আসয়লই র্াই জভয়বটি। পুয়রাপুটর 
পযারানয়েড হয়ে জগটি। হাটদয়ক পাটঠয়েটি ইয়লকটিক টমস্ত্রী আনয়র্। জসই সকায়ল 
পাটঠয়েটি এেয়না আসয়ি না।  
    ‘ইয়লকটিক টমস্ত্রী কী করয়ব ?’  
    ‘টসটলং ফযান সবগুয়লা েুয়ল জফলয়ব। আটম এ বাটড়য়র্ জকায়না টসটলং ফযান রােব 
না ।’  
    ‘টসটলং ফযান েুয়ল লাভিা কী ?’  
    ‘স্বয়প্ন জদটে টসটলং ফযায়নর সয়ি ঝুটলয়ে টদয়েয়ি। এই জয়নযই ফযান েুলব।’  
    ‘ফযান েুলয়লও লাভ হয়ব না। ফযায়নর হুক জর্া থাকয়ব। জর্ামায়ক হুয়কর সয়ি 
ঝুটলয়ে জদয়ব।’  



suvom 

 
 

1074 

    োলা টবরক্ত মুয়ে বলয়লন, রু্ই এই ভায়ব কথা বলটিস জযন আমায়ক সটর্য সটর্যই 
ঝুলায়ব।  
    আটম বললাম, রু্টমও এমন ভাব করি জয সটর্য সটর্য জর্ামায়ক ঝুলায়না হয়ি।  
    ‘আটম বয়লটি বয়ল রু্ইও বলটব । আমার না হে মাথার টঠক জনই। জর্ার জর্া মাথা 
টঠক আয়ি।’  
    ‘আমার বযাপারিা োলা অনয রকম । আটম যেন যার কায়ি থাটক র্েন র্ার মর্ 
হয়ে যাই। মাথা োরায়পর সয়ি থাকয়ল আমারও মাথা োরাপ থায়ক, সুস্থ মাথার মানুয়ষর 
পায়শ আমার মাথাও সুস্থ থায়ক। দুে জলায়কর কায়ি যেন থাটক র্েন আটমও দুে হয়ে 
যাই। আবার যেন..........’  
    ‘চুপ কর জর্া।’  
    ‘আিা চুপ করলাম।’  
    োলা জসাফা জথয়ক উঠয়র্ উঠয়র্ বলয়লন, জর্ায়ক টদয়ে আটম একুশিা কাজ করাব। 
আটম বললাম, টচটঠয়র্ টলয়েটিয়ল আঠায়রািা ।  
    টর্নিা জবয়ড়য়ি। প্রথম জয কাজিা রু্ই আমার জয়নয করটব জসিা হয়ি- আমার 
জয়নয একজন জকোর জিকার জজাগাড় করটব। 
    ‘হাটদ সায়হব টবদাে ?’  
    ‘অবশযই টবদাে। ওয়ক জদেয়লই আমার গা টশরটশর কয়র। র্ারয়চ বড় কথা 
জলাকিার গা জথয়ক রসুয়নর গন্ধ জবর হে।’  
    ‘ও।’  
    ‘শুধু ও বলয়ল হয়ব না। আটম স্বয়প্ন জয জলাকিায়ক জদটে ওর গা জথয়কও রসুয়নর 
গন্ধ আসর্।’  
    ‘র্া হয়ল জর্া টবয়দে করয়র্ই হে।’  
    রু্ই ভাল জরফায়রয়ন্সর একিা জলাক জবর করটব। আটম প্রটর্ মায়স চার হাজার 
িাকা জদই। চার হাজার িাকা জেলা কথা না।’  



suvom 

 
 

1075 

    ‘জর্ামার বুক ধড়ফড়াটন টক একিু কয়ময়ি ?’  
    ‘হু কয়ময়ি। টদয়নর জবলা এটময়র্ই কম থায়ক। সন্ধযার পর বায়ড়।’  
    ‘োলু সায়হব জকাথাে ?’  
    ‘ঢাকা ইউটনভাটসৃটিয়র্ র্ার কী সব পুরায়না বনু্ধ বান্ধব আয়ি র্ায়দর কায়ি টগয়েয়ি। 
চয়ল আসয়ব। রু্ই দুপুয়র আমায়দর সয়ি োটব।’  
    ‘কী োওোয়ব ?’  
    ‘যা জেয়র্ চাস োটব। জর্ায়ক জদয়ে জকন জাটন েুব মাো লাগয়ি। জদটে কায়ি আে 
গায়ে হার্ বুটলয়ে জদই।’  
    ‘আয়গ আমার জয়নয চা টনয়ে এয়সা। চা জেয়র্ থাটক জসই ফাাঁয়ক গায়ে হার্ বুলাও।’  
    ‘আমার ময়ধয জকান জচঞ্জ জদেয়র্ পাটিস ?’  
    ‘পাটি। রু্টম আয়গর জচয়ে জমািা হয়েি। অয়নক োটন ফুয়লি।’  
    োলা আহর্ গলাে বলয়লন, আমার ওজন কয়ময়ি নে পাউন্ড। আটম জস্পশাল 
ডাোয়ি আটি। আর রু্ই বলটিস জমািা হয়েটি ? রু্ই টক ইিা কয়রই উয়ো কথা বটলস 
?  
    ‘চা োব োলা।’  
    ‘গরয়মর ময়ধয চা োটব ? িক বদ টদয়ে লাটি বাটনয়ে জদই । বদ ঘয়র জপয়র্টি । 
বদ বানায়নার একিা যন্ত্র এবার টনয়ে এয়সটি। এর্ সুন্দর বদ হে বলার না। আটম 
আয়মটরকাে টফয়র যাবার সমে জর্ায়ক টদয়ে যাব।’  
    ‘আটম ঐ যন্ত্র টদয়ে কী করব ?’  
    ‘বদ বানাটব। এরকম অবাক হয়ে র্াটকয়ে আটিস জকন ? জর্ায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি 
বদ বানায়না ভেংকর জকায়না কাজ। জবামা বানায়নার মর্ ।’ 
    ‘অয়নকিা জস রকমই। োদয দ্রবয প্রস্তুটর্ প্রযুটক্তর জপিয়ন সমে নে করা আমার 
জয়নয পুয়রাপুটর টনটষি। জস ইিা করয়ল টভক্ষা কয়র োয়ব। টকন্তু হাটড় পাটর্ল টনয়ে 
রান্না করয়র্ বসয়ব না।’ 
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    ‘ফাজলাটম ধরয়নর কথা বলটব না জর্া টহমু। আমার অসহয লায়গ । আে বদ কী 
কয়র বানায়র্ হে জদয়ে টশয়ে রাে। দুপুয়র হালকা ধরয়নর টকিু করব। ভার্ জিংরা 
মাি িাইপ। রায়র্ টকিু জস্পশাল টডশ । রাজস্থায়নর এক মটহলার কাি জথয়ক টচয়কয়নর 
একিা টপ্রপায়রশন টশয়েটি। অপূবৃ। িীন টচয়কন। লাউ পার্া জবয়ি সবুজ রয়ের একিা 
জপে করা হে। জসই জপয়ি টভটনগার টমটশয়ে আস্ত মুরগী মাটেয়ে িীম করা হে। 
মুরগী িীম হয়র্ থাকয়ব এই ফাাঁয়ক আয়রকিা জপে বানায়র্ হয়ব । জপাস্তা বািা এবং 
বাদাম বািার জপি।’ 
    ‘রান্না বান্নার এইসব কথা শুনয়র্ একিুও ভাল লাগয়ি না।’ 
    ‘জর্ার োলুর জ্ঞায়নর কথার জচয়ে রান্না বান্নার কথা জশো অয়নক ভাল । চুপ কয়র 
জশান। জপাস্তা বািা এবং বাদাম বািার জপয়ির সয়ি টমশাটব জপোয়জর রস। র্ারপর 
িীম মুরগীিার গায়ে এই জপে মাোটব। জবসন জয ভয়ব মাোে জসই ভায়ব।’ 
    ‘হু র্ারপর।’ 
    ‘এেন শুনয়র্ মজা লাগয়ি না ?’ 
    ‘েুবই মজা লাগয়ি। র্ারপর বয়লা—’ 
    ‘েুব পার্লা কাপড় টদয়ে মুরগীিায়ক জড়াটব। সুর্া টদয়ে জপচাটব জযন কাপড় সয়র 
না যাে।’ 
    ‘মমীর মর্ আয়ে পতয়ষ্ঠ কাপড় টদয়ে মুড়ায়না ?’ 
    ‘হু। এই ভায়ব উীপ ফ্রীয়জ জরয়ে টদটব আধ ঘন্টা।’ 
    ‘জল হালুো। এই মুরগী টক ঠাণ্ডাে রান্না হয়ব ?’ 
    ‘জমায়িই ঠাণ্ডাে রান্না হয়ব না। উীপ ফ্রীয়জ রাো হয়েয়ি জপিিায়ক জমাি বাধায়নার 
জয়নয।’ 
    ‘ও আিা ?’ 
    ‘আধঘন্টা পর ডীপ ফ্রীজ জথয়ক মুরগীিা রু্য়ল ডুবন্ত টঘয়র্ জভয়জ জফলটব ।’ 
    ‘কাপড় শুি ?’ 
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    ‘অবশযই কাপড় শুি।’ 
    ‘োব কী ভায়ব ? কাপড়ও োব ?’ 
    ‘োবার সমে কাপড় েুয়ল টনয়ে োটব।’  
    ‘এই টজটনসই টক আজ হয়ি ?’  
    ‘হযাাঁ এই টজটনসই হয়ি। রু্ই জচাে এমন কপায়ল রু্য়ল জফলটল জকন ? মুরগী জর্া 
আর জর্ায়ক রান্না করয়র্ হয়ি না। আটম রান্না করব।’  
    ‘রান্নার সমে রু্টম টনশ্চেই আমায়ক জর্ামার পায়শ থাকয়র্ বলয়ব না ?’  
    ‘না বলব না। রু্ই বরং টিটভ জদটেস। এর ময়ধয জর্ার োলু সায়হব চয়ল আসয়ব। 
র্ার সয়ি গল্প করটব।’ 
    কটলংয়বল জবয়জ উঠল। মালু োলা টবরটক্তয়র্ জচাে মুে কুাঁচয়ক বলয়লন, দরজা 
েুয়ল জদ জর্া হাটদ এয়সয়ি।  
    আটম বললাম, বুঝয়ল কী কয়র হাটদ। োলু সায়হবও জর্া হয়র্ পায়রন।  
    োলা বলয়লন, ভক ভক কয়র রসুয়নর গন্ধ আসয়ি। জসোন জথয়ক বুয়ঝটি। হাটদর 
গা জথয়ক রসুয়নর গন্ধ আয়স। রু্ই রসুয়নর গন্ধ পাটিস না?  
    ‘না।’  
    ‘আটম পাটি। ভকভক কয়র গন্ধ আসয়ি। বুঝটল টহমু আমার টসক্সথ জসন্স বলয়ি 
আমার মতরু্য হয়ব হাটদ বযািার হায়র্। জকমন জকমন কয়র জযন আমার টদয়ক র্াকাে।’  
    জর্ামায়ক জস েুনিা করয়ব জকন ? জমাটিভ কী?’  
    ‘এোয়নর সবটকিু জদোয়শানা কয়র জস। জস টকিু একিা গণ্ডয়গাল কয়র জরয়েয়ি। 
আমায়ক জময়র জফলয়ল গণ্ডয়গালিা জচায়ে পড়য়ব না। As simple as that.’  
    আটম দরজা েুললাম। োলু সায়হব দাাঁটড়য়ে আয়িন। টনউ অটলৃন্স টবশ্বটবদযালয়ের 
নতর্য়ত্বর অধযাপক আয়রটফন সায়হব। ভদ্রয়লাক শুধু জয জ্ঞানী র্া না, র্ার জচহারাও 
জ্ঞানী জ্ঞানী। র্ায়ক জদেয়লই ময়ন হে জ্ঞায়নর ঝকঝয়ক নরু্ন টডকশনারী। র্াাঁর জচায়ে 



suvom 

 
 

1078 

জসানাটল জফ্রয়মর চশমা। চুল পটরপাটি কয়র আাঁচড়ায়না। পরয়ন পােজামা পাঞ্জাটব। 
বাইয়র জথয়ক ঘুয়র এয়সয়িন অথচ র্ার পাঞ্জাটবর ইস্ত্রী এর্িুকু নে হেটন।  
    ‘জকমন আয়িন োলু সায়হব।’  
    ‘ভাল আটি টহমু সায়হব। জদয়শ টফয়র জর্ামায়ক না জপয়ে জর্ামার োলার প্রাে 
মাথাোরাপ হবার মর্ জজাগাড় হয়েটিল। এেন আশাকটর র্ার মাথা ঠাণ্ডা হয়েয়ি।’  
    বলয়র্ বলয়র্ োলু সায়হব হাসয়লন । জসই হাটসও জদোর মর্ জ্ঞান ঝয়র ঝয়র 
পড়য়ি। 
    ‘টহমু!’  
    ‘টি।’  
    ‘এয়সা বয়সা আমার সয়ি । গল্প কটর।’  
    োলা বলয়লন, গল্প পয়র করয়ব। আটম এেন রান্না করটি ও আমার পায়শ জথয়ক 
রান্না জদেয়ব।  
    আয়রটফন োলু হাটসমুয়ে বলয়লন— আিা টঠক আয়ি। জদেুক। বুঝয়ল টহমু রান্না 
হয়ি জময়েয়দর কায়ি একটি টশল্প কমৃ— a creative work. জকায়না সতটেশীল কাজ 
যেন জকউ কয়র র্েন কাউয়ক না কাউয়ক পায়শ লায়গ জয জসই কাজ এটপ্রটশয়েি 
করয়ব। কায়জই রু্টম জর্ামার োলার পায়শ থাক। মায়ঝ ময়ধয আমার কায়ি টকিুক্ষয়ণর 
জয়নয বসয়র্ পার। রান্না টবষেক টকিু মজার র্থয আমার কায়ি আয়ি। হেয়র্াবা 
জর্ামার ভাল লাগয়ব ।  
    আটম আমার সমেিা টর্ন ভায়গ ভাগ করলাম। টকিুক্ষণ োলার সয়ি থাটক। র্াাঁর 
রান্না জদটে। টকিুক্ষণ হাটদ সায়হয়বর সয়ি থাটক। হাটদ সায়হব টমস্ত্রী টনয়ে চয়ল এয়সয়িন, 
র্ারা দু'জন ফযান নামায়িন। এয়দর কাজ কমৃ জদটে । র্ারপর যাই আয়রটফন সায়হয়বর 
কায়ি। মুগ্ধ হয়ে আয়রটফন সায়হয়বর গল্প শুটন- বুঝয়ল টহমু। রান্না মাে টর্ন রকম,  

জপাড়া 
ভাজা 
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টসি 
    পতটথবীর যাবর্ীে রান্না এই টর্য়নর পারমুয়িশন এন্ড কটম্বয়নশন। রান্নার সবয়চ আটদ 
জরটসটপ বইিা জকাথাে পাওো জগয়ি জান ?  
    ‘টি না।’  
    ‘টমশয়রর টপরাটময়ডর জভর্র । সমাটধকয়ক্ষ । ফারাওয়দর োবায়রর জরটসটপ ।’  
    ‘জসই জরটসটপ টক আয়ি আপনার কায়ি ?’  
    ‘হযাাঁ আয়ি। জর্ামার োলায়ক বয়লওটিলাম জরটসটপ জদয়ে রান্না করয়র্ । টমশয়রর 
ফারাওয়দর োবার জেয়ে জদটে। জস রাটজ হেটন।’  
    ‘রাটজ হনটন জকন ?’  
    ‘জরটসটপিা হল মেূর রান্নার। পাো শুি আস্ত মেূর রান্না করা হে। জসই মেুর 
োবার জিটবয়ল এমন ভায়ব সাজায়না হে জযন ময়ন হে জীবন্ত মেুর বয়স আয়ি। একু্ষটন 
উয়ড় চয়ল যায়ব। ভাল কথা টহমু বাংলায়দয়শ টক মেুর পাওো যাে ?’ 
    ‘টচটড়োোনাে পাওো যাে র্য়ব র্ারা রান্না কয়র োবার জয়নয মেূর জদয়ব বয়ল ময়ন 
হে না। আপটন বলয়ল জচো কয়র জদেয়র্ পাটর।’ 
    ‘না থাক। ফারাওয়দর মর্ মেূর োবার একিা সে অবটশয মায়ঝ ময়ধয হে।’ 
    োওো-দাওো সারয়র্ সারয়র্ রার্ একিা জবয়জ জগল। আয়রটফন োলু বলয়লন, 
এর্ রায়র্ জময়স টফয়র কী করয়ব জথয়ক যাও। পটরটচর্ টবিানা িাড়া ঘুম হে না আশা 
কটর এ ধরয়নর জকায়না বযাপার জর্ামার ময়ধয জনই। অবটশয গরয়ম কে হয়ব। ফযান 
েুয়ল টনয়ে জগয়ি। 
    আটম জথয়ক জগলাম। আয়রটফন োলু গল্প করয়িন। আটম শুনটি। োলুর কায়ি জানা 
জগল মালু োলা রায়র্ জভর্র জথয়ক শক্ত কয়র দরজা বন্ধ কয়র একা ঘুমান । দুিঃস্বপ্ন 
জদোর পর জথয়ক টর্টন রায়র্ োলু সায়হবয়ক এক টবিানাে টনয়ে ঘুমুয়র্ পায়রন না। 
    ‘টহমু।’ 
    ‘টজ োলু সায়হব।’ 
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    ‘আটম জয জমািামুটি একিা ভোবহ অবস্থাে আটি র্া-টক বুঝয়র্ পারি ?’ 
    ‘পারটি।’ 
    ‘জদে জর্া আমার গা টদয়ে রসুয়নর গন্ধ আসয়ি টক-না।’ 
    ‘না-য়র্া।’ 
    ‘জর্ামার োলার ধারণা সন্ধযার পর জথয়ক আমার গা টদয়ে রসুয়নর গন্ধ জবর হে। 
সহজ স্বাভাটবক ভায়ব জয মানুষিা ঘুয়র জবড়ায়ি র্ার জভর্র জয কী পটরমাণ 
অস্বাভাটবকর্া থাকয়র্ পায়র- জর্ামার োলা হয়ি র্ার প্রকত ে উদাহরণ। সন্ধযার পর 
জথয়ক আটম মদ জেয়র্ বটস। রার্ দুিা টর্নিা পযৃন্ত জেয়েই যাই । জর্ামার োলার 
অসুে যটদ েুব টশগটগর না সায়র র্া হয়ল আটম পুয়রাপুটর এলয়কাহটলক হয়ে যাব। 
এক টদন জদো যায়ব টনয়জই গলাে দটড় জপটচয়ে ফযায়ন ঝুয়ল পয়ড়টি।’ 
    ‘ফযায়নর হুক টঠকমর্ লাগায়না আয়ি টক-না জদয়ে জনয়বন। জঝাাঁয়কর মাথাে ঝুয়ল 
পড়য়লন র্ারপর ফযান টনয়ে ধপাস কয়র পয়ড় জকামর জভয়ি জফলয়লন। এিা টঠক হয়ব 
না।’ 
    ‘রটসকর্া করি?’ 
    ‘টি।’ 
    ‘আমার একিা প্রবয়লম আয়ি টহমু। জকউ আমার সয়ি রটসকর্া করয়ল আমার 
ভাল লায়গ না।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘ও না, কথািা ময়ন জরয়ো।’ 
    ‘টজ আিা।’ 
    ‘রু্টম ঘুমুয়র্ যাও।’ 
    ‘আপটন ঘুমুয়বন না ?’ 
    ‘উহু। বই পড়ব । বাটড়র সবাই ঘুটময়ে পড়য়ল আটম টকিুক্ষণ বই পটড়। টফলসটফর 
বই। এিা আমার অয়নক টদয়নর বদ অভযাস।’ 
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    ‘আটম না ঘুমায়না পযৃন্ত আপটন র্া হয়ল বই পড়য়র্ পারয়িন না ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘র্া হয়ল এক কাজ কটর। আটম চয়ল যাই- কারণ আমার ঘুম আসয়ব বয়ল ময়ন 
হয়ি না।’ 
    ‘এর্ রায়র্ জযয়র্ পারয়ব ?’ 
    ‘আটম জর্া জঘারায়ফরা রায়র্ই কটর।’ 
    আটম উয়ঠ দাাঁড়ালাম। োলু সায়হব আপটত্ত করয়লন না। দরজা েুয়ল টদয়লন। 
টফলসটফর বই পড়ািা ময়ন হয়ি র্ার জয়নয েুবই জরুটর। 
 
 
 
 

৪  
    পাটের সয়ি টক জমাবাইল জিটলয়ফায়নর জকায়না টমল আয়ি ? পাটেরা উয়ড় জবড়াে 
। জমাবাইল জিটলয়ফানও এক জােগাে টস্থর থায়ক না- মানুয়ষর হায়র্ টকংবা পয়কয়ি 
ঘুয়র জবড়াে। পাটেরা টকচটকচ শব্দ কয়র মানুয়ষর ঘুম ভাোে। জমাবাইল জফানও র্াই 
কয়র। এই মুহুয়র্ৃ আমার ঘুম জভয়েয়ি জমাবাইল জিটলয়ফায়নর শয়ব্দ । আটম জিটলয়ফান 
কায়ন টনয়ে হযায়লা বলয়র্ই ওপাশ জথয়ক অসম্ভব টমটে গলা জশানা জগল— 
    ‘আপটন টক টহমালে ? বলুন জদটে আটম জক ?’ 
    ‘বলয়র্ পারটি না। এমন টমটে গলা এর আয়গ শুটনটন।’ 
    ‘আিা আপনায়ক টর্নিা প্রশ্ন করার সুয়যাগ টদটি। টর্নিা প্রশ্ন কয়র যটদ জজয়ন 
টনয়র্ পায়রন আটম জক র্া হয়ল জর্া জানয়লনই। আর না পারয়ল আটম জক জসই পটরচে 
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জদব না। টকিুক্ষণ গল্প করব। ও ভাল কথা টর্নিা প্রশ্ন টজয়জ্ঞস করয়র্ পারয়বন, টকন্তু 
নাম জানয়র্ চাইয়ল পারয়বন না। এেন বলুন আপনার প্রথম প্রশ্ন।’ 
    ‘আমার প্রথম প্রশ্ন হয়ি, রু্টম জকমন আি ?’ 
    ‘ভাল আটি।’ 
    ‘জর্ামায়দর ওোয়ন টক এেন জলাডয়শটডং চলয়ি ? না ইয়লকটিটসটি আয়ি।’ 
    ‘ইয়লকটিটসটি আয়ি।’ 
    ‘এেন বায়জ কিা ?’ 
    ‘সকাল ন’িা কুটড়। আপনার টর্নিা প্রশ্ন টকন্তু করা হয়ে জগয়ি। আপটন টক বুঝয়র্ 
জপয়রয়িন আটম জক ?’ 
    ‘রু্টম হি জুাঁই।’ 
    ‘আপটন জয প্রশ্নগুটল কয়রয়িন জসোন জথয়ক আটম জয জুাঁই এিা টকন্তু জবাঝার কথা 
না।’ 
    ‘রু্টম কথা বলটিয়ল আর আটম জর্ামার গলার স্বর ময়ন করার জচো করটিলাম।’ 
    ‘আপনার জিটলয়ফান নাম্বার কার কাি জথয়ক জপয়েটি জানয়র্ চাইয়লন না ?’  
    ‘না কারণ আটম অনুমান করয়র্ পারটি। জর্ামার বাবায়ক একটদন জিটলয়ফান 
কয়রটিলাম। জসোন জথয়ক ...।’ 
    ‘থাক আর বলয়র্ হয়ব না। বাবায়ক আপটন জচয়নন কীভায়ব ?’  
    ‘এই প্রশ্ন রু্টম জর্ামার বাবায়ক কয়রা না জকন ? উটনই জবাবিা ভাল জদয়বন।’  
    ‘বাবায়ক কয়রটিলাম। বাবা বলয়লন, আপটন পুটলয়শর ইনফরমার। মায়ঝ ময়ধয 
পুটলশয়ক জগাপন র্থয টদয়ে সাহাযয কয়রন।’  
    ‘ও আিা।’  
    ‘আপটন পুটলয়শর ইনফরমার শুয়ন আমার েুব োরাপ জলয়গয়ি।’  
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    ‘োরাপ লাগার কী আয়ি। ধয়রা একিা েুন হয়েয়ি- আটম েুনী ধরার বযাপায়র 
পুটলশয়ক টকিু জগাপন র্থয টদয়ে সাহাযয করলাম। আটম যা করলাম র্া হল সামাটজক 
দাটেত্ব পালন করা।’  
    ‘পুটলয়শর ইনফরমাররা এই জার্ীে দাটেত্ব পালন করবার জয়নয িাকা জনে। িাকার 
টবটনময়ে সামাটজক দাটেত্ব পালন বযাপারিা হাসযকর না!’  
    ‘হযাাঁ হাসযকর।’  
    ‘আপটন টক পুটলয়শর ইনফরমার ?’  
    ‘এেয়না বুঝয়র্ পারটি না।’  
    ‘এেয়না বুঝয়র্ পারটি না মায়ন কী ?’  
    ‘মায়নিা পয়র বলব।’  
    ‘আটম জয আপনায়ক অসম্ভব পিন্দ কটর জসিা টক আপটন জায়নন ?’  
    ‘না জানর্াম না। এেন জানলাম।’  
    ‘আটম টনয়জও জানর্াম না। আটম টনয়জ কেন জানলাম জায়নন ?’  
    ‘কেন জানয়ল ?’  
    ‘আপনায়ক জরয়ে অযাাঁটলোস ফ্রাটসয়স িাস করয়র্ জগলাম। িাস জশষ কয়র টফয়র 
এয়স জদটে আপটন জনই। সয়ি সয়ি আমার জচায়ে পাটন এয়স জগল এবং আটম বুঝলাম 
জয আপনায়ক আটম অসম্ভব পিন্দ কটর। ...’        
    ‘ঐটদয়নর বযাপারিা হয়ি...’ 
    ‘ঐটদয়নর বযাপারিা আটম জানয়র্ চাটি না। আজ রার্ আিিার টদয়ক টক আপটন 
আমায়দর বাটড়য়র্ আসয়র্ পারয়বন ?’ 
    ‘জকন বয়লা জর্া ?’ 
    ‘টডনায়রর টনমন্ত্রণ।’ 
    ‘আজ আমার একিু সমসযা আয়ি। আজ আমার মাটলহা োলার বাটড়য়র্ টডনায়রর 
টনমন্ত্রণ। োলা অটর্ জরুটর র্লব পাটঠয়েয়িন । আিা এক কাজ করা জযয়র্ পায়র, 
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টডনার জশষ কয়র জর্ামায়দর বাটড়য়র্ জযয়র্ পাটর। দশিার টদয়ক যটদ আটস। রার্ দশিা 
টক েুব জবটশ রার্ ?’ 
    জুাঁই েি কয়র জিটলয়ফান নাটময়ে রােল। জময়েিা ভোবহ রাগ কয়রয়ি। এই রাগ 
ভাোয়নার একমাে উপাে রার্ দশিাে ওয়দর বাটড়য়র্ উপটস্থর্ হওো। োটল হায়র্ না, 
দুিা জবলীফুয়লর মালা থাকয়র্ হয়ব। বাংলায়দয়শর জকায়না জময়ে জবলীফুয়লর মালা হায়র্ 
টনয়ে জরয়গ থাকয়র্ পায়র না। এই ফুয়লর গয়ন্ধর জভর্র টকিু আয়ি- ঝপ কয়র রাগ 
কটময়ে জদে। 
 
    আটম বয়স আটি আয়রটফন সায়হয়বর সাময়ন। ভদ্রয়লাকয়ক আজ অয়নক হাটস েুটশ 
লাগয়ি। জসাফাে পা উটঠয়ে বয়সয়িন। সটফসটিয়কয়িড মানুষরা কেয়না পা নাচাে না। 
টর্টন পা নাচায়িন। বযাপারিা কী ? 
    ‘টহমু!’ 
    ‘রু্টম জকমন আি বয়লা জর্া ?’ 
    ‘বুঝয়র্ পারটি না জকমন আটি।’  
    আয়রটফন সায়হব আমার টদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স বলয়লন, জর্ামার জবাবিা আমার পিন্দ 
হয়েয়ি। জহায়মায়সটপোনসরা জবটশরভাগ সমেই বুঝয়র্ পায়র না র্ারা জকমন আয়ি। 
র্ায়দর নাভৃ সবসমে উয়ত্তটজর্ থায়ক। উয়ত্তটজর্ নাভৃ ইয়লকটিকযাল টসগনযাল টঠকময়র্া 
আনা-য়নো করয়র্ পায়র না। 
    আটম টকিু না-বুয়ঝই হযাাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। আয়রটফন সায়হব আয়গর জােগাে 
টফয়র জগয়লন– জবয়র্র জসাফাে গা এটলয়ে টদয়লন। টর্টন বয়সয়িন পা রু্য়ল। দুই হাাঁিুর 
মাঝোয়ন র্ার জিািোয়িা মাথািা জদো যায়ি। র্ার মুে হাটস-হাটস। কায়লা জফ্রয়মর 
চশমার জভর্য়রর জচাে দুটিও হাটস-হাটস। আসল হাটস না, নকল হাটস। মানুয়ষর জচােও 
জয নকল হাটস হাসয়র্ পায়র র্া এই ভদ্রয়লাকয়ক না জদেয়ল টবশ্বাস করর্াম না। 
    ‘টহমু।’ 
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    ‘টি।’ 
    ‘মেূয়রর নাচ কেয়না জদয়েি?’ 
    ‘টি না।’ 
    ‘টচটড়োোনার জপাষা মেূয়রর আধুটনক নাচ না, বনয মেূয়রর নাচ। জস এক অসাধারণ 
দতশয । পুরুষ মেূররা সটিনীয়দর ময়নাহরণ করার জয়নয নায়চ– জস এক দশৃনীে টজটনস। 
জসই নায়চর র্াল আয়ি, িন্দ আয়ি। বযাকিাউয়ন্ড হাই টবয়ির জয-য়কায়না টমউটজক টফি 
করা যাে। কেয়না িন্দপর্ন হয়ব না। র্য়ব নায়চর জচয়েও অদু্ভর্ বযাপার একিা আয়ি। 
জসিা হয়ি নাচ থামায়না। মেূর নাচ থামাে হঠাৎ। দ্রুর্লয়ের জয-য়কায়না টজটনস থামার 
একিা টনেম আয়ি। মেূয়রর জবলাে জকায়না টনেম জনই। র্ার নাচ হঠাৎ জথয়ম যায়ব। 
এবং জস নাচ থাটময়ে মাটির টদক র্াটকয়ে টনশ্চল হয়ে থাকয়ব। ময়ন হয়ব হঠাৎ জকায়না 
এক গভীর জশায়ক জস স্তটম্ভর্। জযন র্ার সংসার হঠাৎ জভয়ে জগয়ি। আর নাচ নে।’  
    আটম হাই চাপয়র্ চাপয়র্ বললাম, ইন্টায়রটিং।  
    আয়রটফন সায়হব বলয়লন, জর্ামার ভাবভটি জদয়ে জর্া ময়ন হয়ি না জর্ামার কায়ি 
বযাপারিা েুব ইন্টায়রটিং জলয়গয়ি। রু্টম হাই চাপার জচো করি।  
    ‘র্া অবটশয করটি। ঘুম পায়ি।’  
    ‘রার্ জর্া জমায়ি নিা এেনই ঘুম পায়ি জকন ?’  
    ‘বুঝয়র্ পারটি না জকন। আটম আপনার গয়ল্পর মাঝোয়নই ঘুটময়ে পড়র্াম। 
অভদ্রর্া হয়ব বয়ল অয়নক কয়ে জজয়গ আটি। আপনার মেূর টবষেক গল্প জশষ হয়েয়ি 
জর্া ? না-টক এেয়না বাটক আয়ি ? নাচ জশষ করার পর মেূর কয়র কী ?’  
    আয়রটফন সায়হব দুিঃটের্ গলাে বলয়লন, মূল গল্প জশষ হয়েয়ি। পটরটশে বাটক 
আয়ি। জসিা বলব টক-না বুঝয়র্ পারটি না। জয আিহ টনয়ে গল্প শুয়ন না র্ায়ক গল্প 
শুটনয়ে জকায়না মজা জনই।  
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    আটম বললাম, টঠক বয়লয়িন। আমায়দর জদয়শর মানুষরা বক্তত র্া শুনয়র্ েুবই পিন্দ 
কয়র বয়লই রাজনীটর্টবদরা এর্ বক্তত র্া কয়রন। বক্তত র্ার মাঝোয়ন যটদ জলাকজন 
জচটচয়ে বলর্—“অফ যা” র্াহয়ল বক্তত র্ার জডাজ কমর্।  
    ‘র্ায়র্ কী লাভ হর্ ? বক্তত র্া কময়লই টক কাজ জবটশ হে ?’ 
    আটম বললাম, আপনার মেূর টবষেক গয়ল্পর জশষিা বয়ল জফলুন। আটম এেন 
উঠব। আপনার এোয়ন আধঘণ্টা থাকব জভয়ব এয়সটিলাম। পের্াটিশ টমটনি হয়ে 
জগয়ি। 
    ‘যায়ব জকাথাে ?’ 
    ‘জকাথাে যাব এেয়না টঠক কটরটন।’ 
    আয়রটফন সায়হব সামানয ঝুাঁয়ক এয়স বলয়লন, রু্টম টক আসয়লই জান না রু্টম 
জকাথাে যায়ব ? না-টক রু্টম জান টকন্তু জর্ামার চারটদয়ক রহসযমের্া বর্টর করার জয়নয 
এরকম বয়লা। 
    আটম গম্ভীর মুয়ে বললাম, টঠক ধয়রয়িন। আটম আমার চারটদয়ক ইিা কয়র জধাাঁো 
বাটনয়ে রাটে। জভজা েড় পুটড়য়ে বুনকা বুনকা জধাাঁো— 

কনযার বায়প হুক্কা োে 
বুনকা বুনকা জধাাঁো যাে। 

    আয়রটফন সায়হব টবরক্ত হয়ে বলয়লন, হড়বড় কয়র কী বলি? কনযার বায়প হুক্কা 
োে। বুনকা বুনকা জধাাঁো যাে। এই িড়ািা জকন বলয়ল, জকান কনয়িক্সয়ি বলয়ল ?  
    ‘এমটন বললাম। জর্মন টকিু জভয়ব বটলটন। মাথাে দু-লাইন িড়া এয়সয়ি বয়ল 
জফয়লটি।’  
    ‘মানুয়ষর সমস্ত কমৃকায়ণ্ডর জপিয়ন লটজক থাকয়ব। কাযৃকারণ থাকয়ব। শুধুমাে 
উোদরাই লটজয়কর ধার ধায়র না। র্ার ময়ন যা আয়স জস র্াই বয়ল। রু্টম টনশ্চেই 
উোদ নও। আমায়ক বয়লা। এক্সয়েইন ইি িু টম। মেূয়রর নায়চর সয়ি কনযার বায়পর 
হুক্কা োবার কী সিকৃ ?’  
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    আটম আয়রটফন সায়হয়বর টদয়ক র্াকালাম। ভদ্রয়লাকয়ক উয়ত্তটজর্ ময়ন হয়ি। 
টর্টন জযন হঠাৎ আমার ওপর জরয়গ জগয়িন। এই রাগ টর্টন লুটকয়েও রােয়িন না। 
প্রকাশ কয়র টদয়িন। র্ার ময়র্া সটফসটিয়কয়িড মানুষরা রাগয়লও রাগ প্রকাশ কয়রন 
না। পার্লা টফনটফয়ন জরশটম রুমায়ল র্ায়দর মুে ঢাকা থায়ক। জসইসব রুমাল 
টফোয়রর ময়র্া কাজ কয়র। মুয়ের রাগ, টবরটক্ত র্ারা টফোর কয়র জরয়ে জদে।  
    রাগয়ল মানুয়ষর মুে জিাি হয়ে যাে। আয়রটফন সায়হয়বর মুে এমটনয়র্ই জিাি, 
এেন আয়রা এক সাইজ জিাি হয়েয়ি। র্ার জচাে আয়গও িলিল করটিল, এেন 
একিু জবটশ িলয়ি। এিা মদযপায়নর জয়নযও হয়র্ পায়র। আটম এয়স জদটে টর্টন 
টিিায়লর গ্লায়স হুইটস্ক োয়িন। এই পের্াটিশ টমটনয়ি টর্ন গ্লাস হয়েয়ি। প্রচুর 
মদযপান করয়ল মানুয়ষর জচাে চকচক কয়র। এই জ্ঞানও আমার আয়রটফন সায়হয়বর 
কাি জথয়ক পাওো । এলয়কাহল জবটশ পটরমায়ণ শরীয়র ঢুকয়ল জচায়ের মটণ ডাইয়লয়িড 
হে। র্েন আয়লা জবটশ প্রটর্ফটলর্ হে । 
    ‘টহমু।’ 
    ‘টি।’ 
    ‘মেূয়রর গয়ল্পর জশষিা বয়ল জফটল।’ 
    ‘টি বলুন। আমার ঘুমও জকয়ি জগয়ি। এেন আর গল্প শুনয়র্ শুনয়র্ হাই রু্লব 
না।’ 
    ‘হাই রু্লয়লও ক্ষটর্ জনই। যারা টশক্ষকর্া কয়র র্ারা জোর্ায়দর হাই জর্ালাে বা 
কথার মাঝোয়ন ঘুটময়ে পড়াে আহর্ হে না। এর সয়ি র্ারা পটরটচর্। পঞ্চাশ টমটনয়ির 
িায়স কম কয়র হয়লও পাাঁচিা জিয়ল হাই রু্লয়ব। দু'জন ঘুটময়ে পড়য়ব। এবং চারজন 
পায়শর বনু্ধর সয়ি কািাকুটি ধরয়নর জেলা জেলয়ব ।’ 
    আটম মেূয়রর গয়ল্পর জশষ অংশ জশানার জয়নয বর্টর হলাম। ভায়লা িাে ভায়লা িাে 
ভাব কয়র আয়রটফন সায়হয়বর মুয়ের টদয়ক র্াটকয়ে আটি। জযন এিা মানুয়ষর মুে না— 
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ব্লযাকয়বাডৃ। ব্লযাকয়বায়ডৃ চয়কর জলো আপনাআপটন ফুয়ি উঠয়ি। আমার হায়র্ জনািবই। 
জনািবই-এ আটম জনাি করটি। 
    প্রাে একঘণ্টা হায়র্ ধয়র— জ্ঞানী অধযাপয়কর বকবকাটন শুনটি— মানুয়ষর পয়ক্ষ 
যর্িুক টবরক্ত হওো সম্ভব র্ারয়চয়েও জবটশ টবরক্ত হয়েটি। আশ্চয়যৃর বযাপার হয়ি 
এর ময়ধয একবায়রর জয়নযও মাটলহা োলা উটক জদনটন। 
    আটম কাাঁিাে কাাঁিাে রার্ আিিাে এয়সটি। এরা স্বামী-স্ত্রী দু’জনই দীঘৃটদন জদয়শর 
বাইয়র কাটিয়েয়িন। সময়ের বযাপায়র এরা েুবই সাবধান। জকউ এয়ল প্রথম র্ার টদয়ক 
র্াকান না, প্রথম র্াকান ঘটড়র টদয়ক। আটম আসার পর জথয়ক মেুর-টবষেক জ্ঞায়নর 
কথা শুনটি। মাটলহা োলার জদো জনই। আমার ক্ষীণ সয়ন্দহ হয়ি উটন জবাধহে 
বাসায়র্ই জনই। বাসাে থাকয়ল এর ময়ধয জকায়না-না-য়কায়না জস্পশাল টডশ টনয়ে 
উপটস্থর্ হয়র্ন। োাঁটি বাংলা ধরয়নর োবার— জয োবার রান্না করয়র্ বাোটল জময়েরা 
ভুয়ল জগয়িন, কুময়ড়া ফুয়লর বড়া, োটসর নাটড়ভুটড় ভাজা, গরুর চটবৃয়র্ ফ্রাই করা 
কিকটি ভাজা । টকন্তু মাটলহা োলা জভায়লনটন। 
    আয়রটফন সায়হব চশমা টঠক করয়র্ করয়র্ মেূয়রর গয়ল্পর জশষ অংশ শুরু 
করয়লন। যটদও আটম েুব ভাল কয়র জাটন– এিা জশষ না । জশয়ষর পয়রও থাকয়ব 
পটরটশে। পটরটশয়ের পয়র থাকয়ব উপসংহার। পুনয়শ্চর টপয়ঠ পুনশ্চ। 
    ‘নাচ জশষ কয়র পুরুষ মেূর চারটদয়ক র্ার স্পামৃ িটড়য়ে জদে। এবং জসই স্পামৃ 
েুাঁয়ি েুাঁয়ি োে স্ত্রী মেূর। এবং এর ফয়ল মেূরী গভৃবর্ী হে। ইন্টায়রটিং না ?’ 
    আটম বললাম, জমায়িই ইন্টায়রটিং না। ওোক থুইং। 
    ‘ওোক থুইং মায়ন ?’  
    ‘ওোক থুইং মায়ন— ওোক েু।’  
    ‘রু্টম টক সবসমে এমন ফাটন ভটিয়র্ কথা বয়লা ?’ 
    ‘জচো কটর । সবসমে পাটর না।’ 
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    ‘আমার ময়ন হে সবসমে ফাটন হবার জচো করা টঠক না। এয়র্ জর্ামার ময়ধয 
জজাকার-ভাব চয়ল আসয়ব। রু্টম সবাইয়ক হাসাবার একিা দাটেত্ব জবাধ করয়র্ থাকয়ব। 
একিা পযৃায়ে জর্ামার পায়সৃানাটলটি কলাপস করয়ব। আমার ধারণা এেটন কয়রয়ি।’ 
    আটম আয়লাচনার জমাড় ঘুরাবার জয়নয বললাম, োলা টক বাসাে জনই ? 
    ‘বাসাে আয়ি। র্ায়ক কীজয়নয দরকার বয়লা।’ 
    ‘এক কাপ চা জের্াম।’ 
    ‘কটফ হয়ল চলয়ব ?’ 
    ‘চলয়ব।’ 
    ‘এই মুহুয়র্ৃ জর্ামার োলার সয়ি জদো হয়ব না। অয়পক্ষা করয়র্ হয়ব। জর্ামার 
কটফ আটম বাটনয়ে আনটি। টচটন ক’ চামচ োও ?’ 
    ‘আমার জকায়না টফক্সড বযাপার নাই। জয যা জদে র্াই োই।’ 
    ‘Again you are trying to be funny. Please don't do that.’ 
    আয়রটফন সায়হব আমার জয়নয কটফ আনয়র্ জগয়লন । আমার ধারণা কটফ টনয়ে 
এয়সই মেূর-টবষেক গয়ল্পর পটরটশে শুরু করয়বন। ঠাণ্ডা কটফয়র্ চুমুক টদয়র্ টদয়র্ 
আমায়ক গয়ল্পর পটরটশে শুনয়র্ হয়ব। ঠাণ্ডা কটফ– কারণ পুরুষমানুষ যেন চা বা কটফ 
বানাে র্েন জসই চা-কটফ সবসমে ঠাণ্ডা হে, টচটন জবটশ হে। এবং জসই চা বা কটফয়র্ 
একিা পুরুষপুরুষ গন্ধ থায়ক। 
    আয়রটফন সায়হব (র্ায়ক সায়হব বলা টঠক না, আমার বলা উটচর্ োলু। আয়রটফন 
োলু। আয়রটফন নামিায়ক শিৃ কয়র আয়র-োলু বলয়লও োরাপ হে না।) মগ ভটর্ৃ 
কটফ আমার সাময়ন রােয়র্ রােয়র্ বলয়লন, বাই এটন চান্স আজ সারাটদয়ন টক জর্ামার 
োলার সয়ি জর্ামার জকায়না কথা হয়েয়ি ? 
    আটম বললাম, হয়েয়ি। 
    ‘টঠক কেন কথা হয়েি বয়লা জর্া ?’ 
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    ‘এগজযাক্ট সমে বলয়র্ পারব না। প্রথমবার কথা হয়েয়ি সন্ধযার টদয়ক। বাংলায়দয়শ 
বাস কটর জর্া, সারাক্ষণ ঘটড়র টদয়ক র্াটকয়ে থাকা আমায়দর টনয়ষধ আয়ি।’ 
    ‘টির্ীেবার কেন কথা হল ?’ 
    ‘প্রথমবায়রর ঘণ্টা োটনক পর।’ 
    ‘র্ার কথাবার্ৃা জর্ামার কায়ি টক অস্বাভাটবক ময়ন হয়েটিল ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘জস জর্ামায়ক এোয়ন আসয়র্ বয়লয়ি ?’ 
    ‘টি।’ 
    ‘জকন আসয়র্ বয়লয়ি জসিা টক বযােযা কয়রয়ি ?’ 
    ‘না। শুধু বয়লয়িন– েুব জরুটর কথা আয়ি। আমার ধারণা জরুটর কথা িথা টকিু 
না, নরু্ন ধরয়নর জকায়না োবার োওোর টনমন্ত্রণ।’ 
    ‘কেন আসয়র্ বয়লয়ি ?’ 
    ‘রার্ আিিাে।’ 
    ‘কটফ জেয়র্ জকমন হয়েয়ি ?’ 
    ‘ভায়লা হয়েয়ি। জেয়র্ একিু অনযরকম। র্ায়র্ অসুটবধা জনই।’ 
    ‘কটফ টক কড়া হয়েয়ি ?’ 
    ‘একিু হয়েয়ি। আটম কড়া কটফ পিন্দ কটর।’ 
    ‘এোয়ন রু্টম একিা ভুল করি। শীর্ল পানীে জেয়র্ হে কড়া। আর উষ্ণ পানীে 
জেয়র্ হে হালকা কয়র।’ 
    আটম কটফর ময়গ চুমুক টদয়র্ টদয়র্ বললাম, আপনার এোয়ন আসা আমার জয়নয 
টশক্ষাসফয়রর ময়র্া, কর্ কী জয টশটে। 
    আয়রটফন সায়হব শীর্ল গলাে বলয়লন, রু্টম টক আমায়ক টরটডকুযল করার জচো 
করি ? 
    ‘টি না।’  
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    ‘আটম আমার দীঘৃটদয়নর অটভজ্ঞর্াে জদয়েটি যারা জজাকাটর করা র্ারা জজাকাটরর 
ফাাঁয়ক ফাাঁয়ক অনযয়ক টরটডকুযল করার জচোও কয়র। রু্টম কটফিা োি না জকন ?’ 
    ‘ভায়লা লাগয়ি না।’ 
    ‘ভায়লা না-লাগয়লও জেয়র্ হয়ব।’ 
    ‘জকন, আপটন বাটনয়েয়িন বয়ল?’  
    আয়রটফন সায়হব শান্ত গলাে বলয়লন, আটম জর্ামায়ক টকিু কথা বলব। কথাগুটল 
জশানার পূবৃশর্ৃ হয়ি— কটফ জেয়ে জশষ করা। কটফয়র্ আটম সামানয রাম টমটশয়ে 
টদয়েটি। এই রাম জর্ামার নাভৃয়ক জেবল রােয়র্ সাহাযয করয়ব। আটম জয-কথাগুটল 
বলব র্া জশানার জয়নয নাভৃ জিবল থাকা দরকার। আটম জয পাাঁচ জপগ হুইটস্ক জেয়েটি 
এই কারয়ণ জেয়েটি। 
    ‘পাাঁচ জপগ হুইটস্ক আপনায়ক টকিু করয়র্ জপয়রয়ি বয়ল ময়ন হয়ি না।’ 
    ‘আটম েুব শক্ত নায়ভৃর মানুষ। কর্িা শক্ত র্া রু্টম আন্দাজও করয়র্ পারয়ব না। 
যাই জহাক কটফিা র্াড়ার্াটড় জশষ কয়রা।’ 
    ‘কটফ োব না। রাম জদো কটফ জেয়ে অভযাস জনই। আমার গা জকমন জযন করয়ি। 
জশষিাে মেূয়রর ময়র্া নাচয়র্ শুরু করয়ল জকয়লঙ্কাটর।’ 
    ‘Young man don't try to be funny.’ 
    োলু সায়হব আপটন কী বলয়র্ চায়িন, বয়ল জফলুন। আমার নাভৃ আপনার ময়র্া 
শক্ত না হয়লও োরাপ না । োটেয়কর নাভৃ। জকায়না টকিুয়র্ই এয়ফক্ট কয়র না। 
    ‘রু্টম দো কয়র আমায়ক োলু সায়হব ডাকয়ব না। োলু সায়হব শুনয়র্ ভায়লা লায়গ 
না। আমায়ক নাম ধয়র ডাকয়র্ পার জকায়না সমসযা জনই।’ 
    ‘নাম ধয়র ডাকয়র্ োরাপ লাগয়ল আয়রটফন সায়হবও বলয়র্ পার।’  
    ‘আপনায়ক নাম ধয়র ডাকয়ল মাটলহা োলা রাগ করয়বন।’  
    আয়রটফন সায়হব অয়নকক্ষণ আমার টদয়ক র্াটকয়ে জথয়ক বলয়লন, জর্ামার মাটলহা 
োলা রাগ করয়বন না। রাগ করার ময়র্া অবস্থা র্ার না। She is dead like a log.  
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    আটম র্াটকয়ে আটি। আয়রটফন সায়হব জবশ স্বাভাটবক ভটিয়র্ োটলগ্লাস টনয়ে 
রান্নাঘয়রর টদয়ক জগয়লন। গ্লাস ভটর্ৃ কয়র টফয়র এয়লন। গ্লায়স বরয়ফর িুকয়রা ভাসয়ি। 
জগাল কয়র কািা জলবুর স্নাইস ভাসয়ি। টর্টন চুমুক টদয়র্ টদয়র্ আসয়িন। র্ায়ক জদয়ে 
ময়ন হয়ি জয-টজটনস টর্টন জেয়র্ জেয়র্ আসয়িন র্া অর্যন্ত স্বাদু।  
   টর্টন আমার সাময়ন বসয়র্ বসয়র্ বলয়লন—রু্টম জয জর্ামার োলার মতরু্যসংবাদ 
শুয়ন জচটচয়ে ওয়ঠটন এয়র্ আটম ইময়প্রসড। মতরু্য এমন জকায়না অস্বাভাটবক বযাপার না। 
মতরু্যসংবাদ শুয়ন হার্পা এটলয়ে পয়ড় যাওোও জকায়না কায়জর কথা না। জবটশরভাগ 
মানুষ এরকম কয়র। যাই জহাক এেন আটম পুয়রা বযাপারিা বলব। রু্টম মন টদয়ে 
জশায়না।  
    ‘োলার জডডবটড টক ঘয়র আয়ি ?’  
    ‘ঘয়র আয়ি মায়ন ? রীটর্ময়র্া টসটলং ফযান জথয়ক ঝুলয়ি। রুটচকর দতশয না বয়লই 
জর্ামায়ক জদেয়র্ বলটি না। র্ারপয়রও জদেয়র্ চাইয়ল বসার ঘয়রর জানালা ফাাঁক কয়র 
পদৃা সটরয়ে জদয়ে আসয়র্ পার । জদেয়র্ চাও ?’  
    ‘না ।’  
    ‘এক জপগ হুইটস্ক জেয়ে জদেয়ব। এইসব পটরটস্থটর্য়র্ হুইটস্ক িটনয়কর ময়র্া কাজ 
কয়র।’  
    ‘হুইটস্ক োব না। টকন্তু টসগায়রি জেয়র্ পাটর। আপনার কায়ি টক টসগায়রি আয়ি 
?’  
    আয়রটফন সায়হব টসগায়রি-য়কইস এবং লাইিার এয়ন টদয়লন। আটম টসগায়রি 
ধরায়র্-ধরায়র্ বললাম, েুনিা টক আপটন কয়রয়িন ?  
    আয়রটফন সায়হব গ্লায়স চুমুক টদয়র্ টদয়র্ বলয়লন, জর্ামার এইরকম সয়ন্দহ হয়ি 
?  
    ‘হযাাঁ।’ 



suvom 

 
 

1093 

    ‘এরকম সয়ন্দহ হবার কারণ কী ? আটম েুব স্বাভাটবক আটি এই কারয়ণ ? ঘয়র 
জডডবটড জরয়ে মেূয়রর গল্প করটি। হুইটস্ক োটি। জগিয়ক কটফ বাটনয়ে োওোটি... 
আমায়ক েুটন ভাবার টপিয়ন আমার এইসব কমৃকাণ্ড টক কাজ করয়ি ?’  
    ‘বুঝয়র্ পারটি না। হঠাৎ ময়ন হয়েয়ি বয়ল বললাম।’  
    ‘হঠাৎ বয়ল টকিু জনই। পতটথবীিা হয়ি Cause and effect—এর পতটথবী। প্রথয়ম 
cause র্ারপর effect, হুি কয়র রু্টম কাউয়ক েুটন ভাবয়ব না। জসই ভাবনার জপিয়ন 
অবশযই cause থাকয়র্ হয়ব।’ 
    ‘োলা মারা জগয়িন কেন ?’  
    ‘আটম জডডবটড টডয়িক্ট কটর সন্ধযা সার্িা পাঁটচয়শ। আমার ময়ন হে মতরু্যর আয়গ 
জর্ামার োলা জর্ামার সয়িই জশষ কথা বয়লয়ি।’  
    ‘পুটলশয়ক েবর টদয়েয়িন ?’  
    ‘না। সব গুটিয়ে টনয়ে পুটলশয়ক েবর জদব। নেয়র্া পুটলশ এয়স প্রথয়মই জর্ামার 
ময়র্া প্রশ্ন করয়ব— েুন কেন কয়রয়িন ? আটম কী বলটি না-বলটি মন টদয়ে শুনয়বও 
না। হযান্ডকাফ পটরয়ে টনয়ে যায়ব।’  
    ‘সব টক গুটিয়ে টনয়েয়িন ?’  
    ‘না। ধার্স্থ হয়ে টনটি। আটম একা জর্া গুিায়র্ পারব না। জর্ামায়ক টনয়ে গুিায়র্ 
হয়ব।’  
    আটম বললাম, ও । বয়লই টস্থর হয়ে জগলাম। স্পে বুঝয়র্ পারটি টবরাি বড় 
যন্ত্রণাে পড়য়র্ যাটি। ভুল বললাম টবরাি যন্ত্রণায়র্ জর্া এমটনয়র্ই আটি। পুটলশ 
িাোরময়র্া জপিয়ন আয়ি। এেন পড়ব আয়রা গভীর যন্ত্রণাে ।  
    আটম বয়স আটি জ্ঞানী অধযাপয়কর সাময়ন । অধযাপক সায়হব হালকা নীল রয়ের 
টঢয়লঢালা জপাশাক পয়র জসাফাে পা রু্য়ল বয়স আয়িন। র্ার হায়র্ হুইটস্কর গ্লাস। জয 
বসার ঘয়র বয়স আটি, র্ার সাজ-সজ্জাও ইয়ন্টয়লকচুয়েল ধরয়নর। কায়পৃয়ির উপর 
শীর্ল পাটি। শীর্ল পাটির উপর জবয়র্র জসাফা। জবয়র্র জসাফার গটদগুটলয়র্ কাাঁথা-
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টেয়চর কভার । জদোয়ল জপইনটিং ঝুলয়ি। টপকায়সার বু্ল টপটরেয়ড আাঁকা িটবর টরটপ্রন্ট 
। কায়পৃয়ির রে বদল হয়ল টপকায়সাও বদলায়বন বয়ল আমার ধারণা। ঘয়র এটস চলয়ি। 
আরামদােক ঠাণ্ডা। এই বাটড়রই জশাবার ঘয়র একজন মটহলা টসটলং ফযায়ন ঝুলয়িন 
টবশ্বাস করা কটঠন। অধযাপক সায়হব রটসকর্া করয়িন না জর্া ? জ্ঞানী মানুষয়দর 
রটসকর্াগুটলও উচুয়েণীর হবার কথা। হেয়র্া জদো যায়ব মাটলহা োলা জশাবার ঘর 
জথয়ক জবর হয়ে বলয়বন— টহমু কেন এয়সটিস । ির-ির লাগটিল বয়ল শুয়েটিলাম। 
কেন ঘুটময়ে পয়ড়টি বুঝয়র্ই পাটরটন। রু্ই আমায়ক ডাকটল না জকন ? জিাি মাি টদয়ে 
একিা িয়কর র্রকাটর কয়রটি। জেয়ে জদে জর্া ! 
    আয়রটফন সায়হব সরু-য়চায়ে আমার টদয়ক র্াটকয়ে আয়িন। ভুরু সামানয কুাঁচয়ক 
আয়ি। টচন্তার জভর্র আয়িন বয়ল ময়ন হয়ি। 
    ‘টহমু।’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘আমার প্রথম কাজ হয়ি জর্ামার মন জথয়ক সয়ন্দহিা দূর করা। জর্ামার মন যটদ 
লটজকযাল হর্ র্া হয়ল জগাড়ায়র্ই আমায়ক সয়ন্দহ করয়র্ না। জর্ামার োলার ওজন 
দু-ময়ণর কািাকাটি। দুইমটণ আলুর বস্তা টসটলং ফযায়ন ঝুলায়না আমার পয়ক্ষ অসম্ভব 
বযাপার। এই কায়জ অটর্ অবশযই আমার একজন একমটেস লাগয়ব। একমটেস মায়ন 
আশা কটর জান । একমটেস মায়ন হল সাহাযযকারী। এেয়না টক জর্ামার কায়ি ময়ন 
হয়ি জর্ামার োলার এই গন্ধমাদন পবৃর্ আমার পয়ক্ষ কটপকল িাড়া টসটলং ফযায়ন 
ঝুলায়না সম্ভব ?’ 
    ‘না সম্ভব না।’ 
    ‘থযাংক েুয।’ 
    ‘টির্ীে লটজক হয়ি জশাবার ঘয়রর দরজা জভর্র জথয়ক বন্ধ। আমার পয়ক্ষ টনশ্চেই 
েুন কয়র জভর্র জথয়ক দরজা বন্ধ কয়র বাইয়র চয়ল আসা সম্ভব না।’ 
    ‘টি না সম্ভব না।’ 
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    ‘র্ত র্ীে যুটক্তটি মারাত্মক। জর্ামার োলা একিা সুইসাইড জনাি জরয়ে জগয়িন। জসা 
নাইস অব হার । এই সুইসাইড জনািিাই আমায়ক রক্ষা করয়ব।’ 
    ‘সুইসাইড জনািিা একিু পয়ড় জদটে।’ 
    ‘টনশ্চেই পয়ড় জদেয়ব। As a matter of fact জর্ামারই আয়গ পড়া উটচর্। 
কারণ সুইসাইড জনায়ি জর্ামার নাম আয়ি।’ 
    ‘বয়লন কী ! আটম জকন ?’ 
    আয়রটফন সায়হব পয়কি জথয়ক কাগজ জবর কয়র আমার কায়ি টদয়লন । এই 
ভোবহ কাগজ টনয়ে ভদ্রয়লাক এর্ক্ষণ টনটবৃকার ভটিয়র্ বয়সটিয়লন র্া ভাবাই যাে 
না। 
    জদয়েই টচনলাম োলার হায়র্র জলো। এরকম গুটিগুটি অক্ষয়রর জলো টস্নপ আটম 
জবশ কয়েকিা জপয়েটি। এই কাগজিাে বলপয়েয়ন্ট জলো— 

 
আমার মতরু্যর জয়নয জকউ দােী নে।  
আমার টপ্রেজনয়দর কাি জথয়ক আটম 
ক্ষমা জচয়ে টনটি। জকন এমন ভোবহ  
টসিান্ত টনলাম র্া টহমু টকিুিা জায়ন। 

ইটর্  
মাটলহা জবগম 

    আয়রটফন সায়হব আমার টদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স বলয়লন, জর্ামার োলার মতরু্য সিয়কৃ 
রু্টম কী জায়না দো কয়র আমায়ক বয়লা। পুটলয়শর আয়গ আটম জানয়র্ চাই। আমায়ক 
মানটসকভায়ব প্রস্তুর্ থাকা দরকার। 
    ‘আটম টকিুই জাটন না।’ 
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    ‘জর্ামার কথা আটম টবশ্বাস করয়লও পুটলশ করয়ব না। জকায়না টকিু না-জানয়লও 
একিা টকিু জবর কয়রা। পুটলশয়ক বলয়র্ হয়ব। আটম টক জর্ামায়ক জকায়না সায়জশান 
টদয়র্ পাটর ?’ 
    ‘টদন।’ 
    ‘পুটলশয়ক বয়লা জয জর্ামার োলার দাির্য-জীবন টিল টবষমে। এিা টমথযাও না। 
আমার সিকৃ আদাে কাচকলাে এর জচয়েও োরাপ। জর্ামার োলা এ পযৃন্ত দু’বার 
আমায়ক জময়র জফলার জচো কয়রয়ি।’ 
    ‘বয়লন কী ?’ 
    ‘একবার থযাংকস টগটভং জড-য়র্ িাটকৃ কািটিল, র্েন আমার সয়ি কথা কািাকাটি 
শুরু হল। জর্ামার োলা র্ার জিিার লুজ কয়র িুটর হায়র্ আমার উপর ঝাাঁটপয়ে পয়ড়। 
আমায়ক হাসপার্ায়ল জযয়র্ হয়েটিল। পাাঁচিা টিচ জলয়গয়ি।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘রু্টম জযভায়ব ‘ও’ বলয়ল র্ায়র্ ময়ন হল—আমার কথা টবশ্বাস করয়ল না। ঘিনা 
অয়নকদূর গটড়য়েটিল। পুটলটশ র্দন্ত হয়েয়ি। আয়মটরকান পুটলয়শর কায়ি জরকডৃ 
আয়ি।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘এইবায়রর ‘ও’ িা আয়গর বায়রর জচয়ে ভায়লা হয়েয়ি। টির্ীেবার েুয়নর জচো কী 
ভায়ব কয়র র্া জর্ামায়ক বলর্াম। টির্ীেবায়রর জচোিা টিল হাসযকর জিয়লমানুষী জচো। 
টকন্তু হায়র্ সমে জনই। দশিা বায়জ পুটলশ চয়ল আসয়ব।’ 
    ‘পুটলশ টক কাাঁিাে-কাাঁিাে দশিার সমেই আসার কথা ?’ 
    ‘আমার কথার জবাব জদবার আয়গই কটলং জবল জবয়জ উঠল।’ 
    আটম চময়ক আয়রটফন সায়হয়বর টদয়ক র্াকালাম । পুটলশ না জর্া ? আয়রটফন 
সায়হব বলয়লন, পুটলশ না । পুটলশ কেয়না একবার জবল জিয়প না। পতটথবীর সবয়চ 
ভদ্র পুটলশ হল বতয়িয়নর পুটলশ। এরাও পরপর টর্নবার জবল জিয়প । যাও দরজা 
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জোয়লা। আমার পয়ক্ষ দরজা জোলা সম্ভব না । আমার পা িলয়ি। পাাঁচিা হুইটস্ক োওো 
টঠক হেটন। আমার লাি টলটমি হয়ি চার । 
    আটম দরজা েুললাম। মাটলহা োলা দাাঁটড়য়ে আয়িন। দু’হার্ ভটর্ৃ বযাগ। বাজার 
কয়র টফয়রয়িন জবাধ হে। োলা হাটস মুয়ে বলয়লন- জর্ায়ক বুটিমান জিয়ল বয়ল 
জানর্াম। রু্ই জর্ার োলু সায়হয়বর ফাাঁয়দ এভায়ব পা টদটব বুঝয়র্ই পাটরটন। দরজা 
ব্লক কয়র দাাঁটড়য়ে আটিস জকন। একিু সয়র দাাঁড়া। আর মুে জথয়ক জটম্ব ভাবিা দূর 
কর জর্া। 
    আয়রটফন সায়হব বলয়লন, টকিু ময়ন জকায়রা না টহমু জর্ামার সয়ি একিু 
প্রাকটিকযাল জজাক করলাম। জর্ামায়ক জদটেয়ে-য়দটেয়ে হুইটস্ক বয়ল যা োটি- র্াও 
আসয়ল হুইটস্ক না- জাে জেইন ওোিার । মানুয়ষর সব কথা এমন চি কয়র টবশ্বাস 
করয়ব না। র্য়ব মাটলহা, জর্ামার এই Nephew কটঠন টচজ আমার কথা পুয়রাপুটর 
টবশ্বাস-করয়লও ভড়কােটন। িাইি হয়ে বয়সটিল। I am impressed. 
 
 
 
 

৫  
    আমার টক উটচর্ মানুয়ষর সব কথা টবশ্বাস করা ? র্য়কৃ যায়ক পাওো যাে না, 
র্ায়ক পাওো যাে টবশ্বায়স। র্কৃ হল আগুয়নর মর্। জয-আগুয়নর কায়ি এয়ল টবশ্বাস 
বায়ের মর্ উয়ব যাে।  
    মাটলহা োলার বাসা জথয়ক জবর হলাম মন োরাপ কয়র । োলা এবং র্ার স্বামী 
দু'জয়ন টময়ল আমায়ক জবাকা বাটনয়েয়ি মন োরাপিা জস কারয়ণ না। অনয জকায়না 
কারয়ণ, যা আটম ধরয়র্ পারটি না। মাথার ময়ধয একই েিকা ঢুয়ক জগয়ি। অটস্থর জবাধ 
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করটি। ময়ন হয়ি জকায়না বড় ধরয়নর সমসযা আমার জয়নয অয়পক্ষা করয়ি। মন বসয়ি 
না। জকায়না টকিুয়র্ই মন বসয়ি না।  
    অটস্থরর্া টবষয়ে আমার বাবা এলাটজৃক টিয়লন । পুয়ের প্রটর্ জয সব উপয়দশ 
জরয়ে জগয়িন র্ার একটি অটস্থরর্া টবষেক । 

কেয়না জকায়না অবস্থায়র্ অটস্থর হইয়ব না। পতটথবী  
সূয়যৃর চাটরটদয়ক ঘূণৃােমান। এই ঘূটণৃয়র্ রু্টম  
কেয়না অটস্থরর্া পাইয়ব না। রু্টম পতটথবীর স্বভাব  
ধারণ করয়ব। মানুষ বাদয যয়ন্ত্রর মর্। জসই বাদয  
যন্ত্র টনের্ সংগীর্ বর্টর কয়র। অটস্থর বাদযযন্ত্র  
সংগীর্ সতটেয়র্ অক্ষম। কায়জই জর্ামার জয়নয  
অটস্থরর্া টনটষি জঘাষণা করা হইল। আটম জাটন  
ইহা জগয়র্র কটঠনর্ম কমৃসমূয়হর একটি। বাবা  
টহমু, কাউয়ক কাউয়ক জর্া কটঠনর্ম কমৃগুটল কটরয়র্  
হইয়ব ? 

    আটম পাঞ্জাটবর পয়কয়ি হার্ টদলাম। পয়কিটবহীন পাঞ্জাটবগুটলয়র্ আটম এেন 
টবরাি-টবরাি পয়কি লাটগয়েটি। যেন চলায়ফরা কটর পয়কি ভটর্ৃ টজটনসপে টনয়ে চলা 
জফরা কটর। এই মুহুয়র্ৃ আমার পয়কয়ি জমাবাইল জিটলয়ফান িাড়া আর জয সব 
টজটনসপে আয়ি র্া হয়ি— 

১.  একিা জদোশলাই। 
২.  টসগায়রয়ির োটল পযায়কি।  
    টসগায়রি জশষ হয়ে জগয়ি। পযায়কিিা জফলা হেটন। পয়কয়ি জরয়ে টদয়েটি। 
৩. একিা জমামবাটর্।  

বড় সাইয়জর জমামবাটর্। পাাঁচ িাকা কয়র টপস। জমামবাটর্িা েুব কায়জ 
লায়গ! রায়র্ জকায়না বাসাে টগয়েটি, জলাড জশটডং এর কারয়ণ কায়রন্ট 
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চয়ল জগল। ওটি মযাটজটসোনয়দর মর্ পয়কি জথয়ক জমামবাটর্ জবর 
করলাম । 

৪.  এক টশটশ আর্র।  
আর্য়রর নাম জমশকায়র্ আম্বর । টবিটমিাহ জহায়িয়লর মাটলক দোল োাঁ 
উপহার টহয়সয়ব আমায়ক টদয়েয়িন। অটর্ উৎকি গন্ধ। দোল োাঁ 
বয়লয়িন- টবয়শষ-টবয়শষ সময়ে এই গন্ধই অপূবৃ লায়গ। টবয়শষ সমে জবর 
করার জনযই এই আর্রিা দরকার।  

৫. একিা হযান্ডটবল।  
    টপটজ হাসপার্ায়লর সাময়ন টদয়ে যাটিলাম। জবারকা পরা এক মটহলা  
হায়র্ হযান্ডটবল ধটরয়ে টদয়লন। অয়নক মানুয়ষর হায়র্ হযান্ডটবল ধটরয়ে জদবার 
কাজিা জবারোপরা মটহলারা কয়রন না। ইটন করয়িন জদয়ে ভাল জলয়গয়ি বয়ল 
হযান্ডটবল জরয়ে টদয়েটি। হযান্ডটবয়ল জচনক জদওোন কটফলউটিন জানায়িন 
জয টর্টন গযারাটন্ট সহকায়র কযান্সায়রর টচটকৎসা কয়রন। হযান্ডটবলিা জরয়ে 
টদয়েটি যটদ কেয়না সুয়যাগ হে এই মহান টচটকৎসয়কর সয়ি কথা বলব। 

    পয়কি জথয়ক জদোশলাই জবর কয়র আটম অয়পক্ষা করটি। রাস্তা পার হয়ে একজন 
আমার টদয়ক আসয়িন। র্ার হাাঁিার ভটি বয়ল টদয়ি র্ার পয়কয়ি টসগায়রি আয়ি টকন্তু 
জদোশলাই এর অভায়ব ধরায়র্ পারয়িন না। েুবই আশ্চযজৃনক বযাপার হয়ি টনটশরায়র্ 
যারা চলায়ফরা কয়র র্ায়দর জবটশর ভায়গর সয়িই জদোশলাই বা লাইিার থায়ক না । 
    ‘োদার আগুন হয়ব ?’ 
    আটম জদোশলাই টদলাম। টর্টন টসগায়রি ধরায়লন। টবচারয়কর মর্ দতটেয়র্ আমায়ক 
জদেয়লন। আটমও র্ায়ক জদেলাম। মুয়ে হালকা বসয়ন্তর দাগ । জিাি-য়িাি জচাে। 
আটশ্বন মাস হয়লও, চাদর গায়ে জদোর মর্ শীর্ না। টকন্তু টর্টন জবশ ভারী একিা 
চাদর গায়ে টদয়ে আয়িন। ভদ্রয়লাক জদোশলাইিা টনয়জর পয়কয়ি জরয়ে টকিুই হেটন 
ভটিয়র্ জযটদক জথয়ক এয়সটিয়লন জসটদয়ক রওনা হয়লন । আটম র্ায়ক বললাম না, 
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ভাই চলায়ফরা কয়র যায়দর কেয়নাই টকিু বলয়র্ হে না। র্য়ব এরা আয়রকিু রার্ 
কয়র নায়ম, ইটন সকাল-সকাল জনয়ম পয়ড়য়িন। িায়কর জপিয়ন সাবধানবাণী থায়ক 
একশ হার্ দূয়র থাকুন। এয়দর গায়ে জকায়না সাবধানবাণী জলো থায়ক না র্ারপরও 
এয়দর কাি জথয়ক পাাঁচশ হার্ দূয়র থাকয়র্ হে। 
    আমার মন অটস্থর হয়ে আয়ি বয়লই জবাধহে জলাকিার জপিয়ন-য়পিয়ন জযয়র্ ইিা 
করয়ি। ঘার্ক িায়কর জপিয়ন জয জিাট্ট জববীয়িটক্স থায়ক র্ার স্পীডও এক সমে জবয়ড় 
যাে। জস চলয়র্ থায়ক িায়কর জপিয়নর মাডগায়ডৃ গা লাটগয়ে । 
    ‘টহমু ভাই না ?’ 
    আটম ঘাড় ঘুটরয়ে জদটে মুসয়লম টমো। আমার অটর্ পটরটচর্ একজন। সাইয়জ 
জিাি-োি পবৃর্। বির পাাঁয়চক আয়গ জয জময়স টিলাম র্ার বাবুটচৃ টিল। আগুয়নর আাঁচ 
সহয হে না বয়ল বাবুটচৃর কাজ জিয়ড় বযবসাে জনয়মটিল । ফ্ল্ায়ক্স কয়র চা জবচা । 
ভ্রামযমান টি িল। হাাঁিাহাটিয়র্ শরীর একিু কময়ব এই দুরাশাও টিল। বাংলায়দয়শর 
এমন জকায়না বযবসা জনই যা জস কয়রটন। গভীর রায়র্ যেন হাাঁিাহাটি করয়ি র্েন 
টনশ্চেই নরু্ন জকায়না বযবসা। 
    ‘আমায়র টচয়নয়িন ? আটম মুসয়লম— ফ্ল্ায়ক্স কইরা চা জবচর্াম।’ 
    ‘টচয়নটি।’ 
    ‘কয়রন কী ?’ 
    ‘টকিু কটর না। জর্ামার এেন টকয়সর বযবসা ?’ 
    ‘টজয়জ্ঞস কইয়রন না ভাইজান। লজ্জা পাব, র্ে চুটর-ডাকাটর্ না।’ 
    ‘পুটরো টবটি?’ 
    ‘টি, ভাইজান টনশার টজটনস আটম জবচব ? আমার কথা বাদ জদন ? আপয়নয়র 
জদইেযা ময়ন হইয়র্য়ি মন অর্যটধক োরাপ?’ 
    ‘টঠকই ধয়রি।’ 
    ‘ঘিনা কী ভাইজান ?’  
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    ‘একজন আমার জদোশলাই টনয়ে চয়ল জগয়ি। এই জয়নয মনিা োরাপ।’  
    মুসয়লম পয়কি জথয়ক জদোশলাই জবর কয়র আমার টদয়ক এটগয়ে টদয়র্ টদয়র্ 
বলল- ধয়রন এইিা সায়থ রায়েন। আটম মুসয়লম থাকয়র্ আপয়ন জদোশলাই-এর মর্ 
রু্ি টজটনয়সর জয়নয মন োরাপ করয়বন। টসগায়রি লাগব ?  
    ‘দাও।’  
    মুসয়লম আমায়ক টসগায়রি টদল। আমায়ক আড়াল কয়র টনয়জও একিা ধরাল। 
আটম বললাম, ‘বতটে হয়ব মুসয়লম ।’  
    মুসয়লম আকায়শর টদয়ক র্াটকয়ে বলল, আসমান ফকফকা। বতটে হইব না।  
    ‘আমার মন বলয়ি হয়ব।’  
    ‘আপয়নর মন বলয়ল অবশযই হয়ব। আপয়নর কথা টভন্ন।’  
    ‘প্রথম বতটেয়র্ টভজয়ল কী হে জান ?’  
    ‘জি না।’  
    ‘পাপ কািা যাে। শরীয়রর ধুলা-মেলার সয়ি পাপও ধুয়ে-মুয়ি চয়ল যাে ।’  
    ‘ভাইজান এইিা জানর্াম না। আপয়নয়র জক বয়লয়ি ? জকান জমৌলানা সাব বলয়িন 
?’  
    ‘জকায়না জমৌলানা বয়লটন, আমার এক োলু বয়লয়িন। আয়রটফন সায়হব। টর্টন 
অর্যন্ত জ্ঞানী। পতটথবীর অয়নক জ্ঞান টর্টন হজম কয়র বয়স আয়িন। োলুর কায়ি শুয়নটি 
অয়স্ট্রলীোর টকিু আটদবাটস আয়ি যায়দর ধারণা প্রথম বতটেয়র্ নগ্ন হয়ে স্নান করয়ল 
শরীয়রর ধুলা মেলার সয়ি পাপও ধুয়ে চয়ল যাে।’  
    ‘জনংিা হইো জগাসল ? র্ওবা আস্তাগটফরুিাহ্ জবশরম জাটর্ ময়ন হে।’  
    ‘শরমিা এয়কক জাটর্র কায়ি এয়কক রকম— জরইন ফয়রয়ি টকিু মানুষ বাস 
কয়র এরা নগ্ন হয়ে থায়ক। কাপড় পরািায়কই এরা শরম ময়ন কয়র। এরা ময়ন কয়র 
জয সুন্দর শরীর টদয়ে সতটেকর্ৃা এয়দর পতটথবীয়র্ পাটঠয়েয়িন কাপড় টদয়ে জসই শরীর 
ঢাকািাই সতটেকর্ৃার অপমান।’  
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    ‘এইিাও টক আপনার োলুজান বয়লয়িন ?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘ভদ্রয়লাক বড়ই জ্ঞানী, ওনার কথািা আমার ময়ন ধয়রয়ি ভাইজান । আপয়ন 
আমায়র টনো জগয়ল একবার ওনার পা িুাঁয়ে কদম বুটস করব। জদাো টনো আসব।’ 
    ‘আিা টনয়ে যাব।’ 
    মুসয়লম জিাট্ট কয়র টনিঃশ্বাস জফয়ল বলল, পরথম বতটে রাইয়র্ নাময়ল জনংিা হইো 
জগাসল করয়র্ জকায়না অসুটবধা নাই। টদয়ন নাময়ল অসুটবধা। পুটলশ ধইরা টনো যায়ব। 
    ‘রু্টম টক জনংয়িা হয়ে জগাসয়লর কথা ভাবি ?’ 
    মুসয়লম দীঘৃ শ্বাস জফয়ল বলল, পাপ এর্ জবটশ করটি ভাইজান জয টকিু পাপ 
কািান জদওন অটর্ প্রয়োজন। একবার পাপ কািান টদয়ল আয়রা পাপ করণ যাে। পাপ 
কািান না-টদো শুধু পাপ করয়ল অসুটবধা না ? 
    ‘অসুটবধা জর্া বয়িই।’ 
    ‘বতটেিা রাইয়র্ নাময়ল জায়ন বাাঁটচ। টদয়ন পাবটলয়কর ঝায়মলা আয়ি- র্ারপয়র 
ধয়রন আয়ি পুটলশ। আসল অপরাধী পুটলশ ধয়র না— জলংিা-য়ফংিা পাইয়ল ধইরা টনো 
মাইর জদে। পুটলশ বড় জটিল টজটনস ভাইজান।’ 
    মুসয়লম টচটন্তর্ জচায়ে আকায়শর টদয়ক র্াকাল । র্ার মুয়ে জবশ কয়েকবার 
পুটলয়শর কথা শুয়ন আমার ময়ন পড়ল জুাঁই-এর বাবার কথা । জসোন জথয়ক জুাঁই-এর 
কথা। জবলীফুয়লর মালার কথা। এয়সাটসয়েশন অব আইটডো। জবলীফুয়লর মালা সয়ি 
টনয়ে জুাঁই-এর সয়ি জদো করার কথা। রার্ কর্ হয়েয়ি জক জায়ন ? ফুয়লর জদাকান 
টক জোলা আয়ি। 
    ‘মুসয়লম!’ 
    ‘টি ভাইজান।’ 
    ‘বায়জ কেিা ?’ 
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    ‘সায়থ ঘটড় নাই র্ে ভাইজান রাইর্ বারিার কম না। উধ্বৃ রাইর্ দুইিা, টনয়ি 
বারিা।’ 
    ‘এর্ রায়র্ টক জকায়না ফুয়লর জদাকান জোলা আয়ি ?’ 
    ‘ফুল দরকার ?’ 
    ‘জবলী ফুয়লর দুিা মালা পাওো জগয়ল ভাল হর্।’  
    মুসয়লম হাটস মুয়ে বলল, ঢাকা শহয়র টর্ন চারিা ফুয়লর জদাকান আয়ি সারা 
রাইর্ জোলা থায়ক। 
    আটম টবটির্ হয়ে বললাম, জকন ? 
    ‘ধয়রন দুপুর রাইয়র্ হঠাৎ কইরা একিা টববাহ টঠক হইল। ফুল দরকার। ফুল 
পাইব কই ? জবলী ফুয়লর একিা মালার দাম চাইর িাকা । রাইর্ টর্নিার সমে জহই 
মালার দাম পনয়রা িাকা। টর্নগুণ লাভ । চয়লন আপয়নয়র মালা টকনযা জদই। মালার 
দাম আটম টদব। টরয়কায়েে!’  
    ফুয়লর জদাকান একিা না, জবশ কয়েকিাই জোলা। মুসয়লম আমায়ক দুিা মালা 
টকয়ন টদল। এবং টনয়জও দশিা মালা টকনল।  
    আটম বললাম, রু্টম মালা টদয়ে কী করয়ব ?  
    মুসয়লম উদাস গলাে বলল, টকিু করব না। শে হয়েয়ি টকয়ন জফয়লটি। শয়ের 
জয়নয মানুয়ষ মানুষ েুন কয়র । আটম দশিা মালা টকনলাম ।  
    ‘শয়ে মানুষ েুন কয়র ?’  
    ‘টি কয়র। আপনার সয়ি পটরচে করায়ে টদব। নাম বাহাদুর। আপয়ন এেন যাইয়বন 
কই ?’  
    ‘জুাঁই নায়মর একিা জময়ের বাটড়য়র্ যাব। ধানমটণ্ড।’  
    ‘আটম আগায়ে টদব ?’  
    ‘না আটগয়ে টদয়র্ হয়ব না।’  
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    মুসয়লম টবের্ ভটিয়র্ বলল, ভাইজান বতটেয়র্ জগাসয়লর সমে ফুয়লর মালা টক 
সয়ি রাো যাে ?  
    ‘এিা জর্া জাটন না।’  
    ‘ফুয়লর মালা জর্া আর কাপড় না। এইিা জবাধ হে রাো যাে। আটম ভাবয়র্টি 
ফুয়লর মালা গলার্ টদো যটদ বতটের ময়ধয নাটম.....’  
    মুসয়লম টমোর গলার স্বর বদয়ল জগল। জস জঘার লাগা জচায়ে আকায়শর টদয়ক 
র্াকাল। বতটের প্রটর্ক্ষা। ধারা বতটেয়র্ নগ্ন স্নায়নর বযাপারিা মুসয়লয়মর মাথাে ঢুয়ক 
জগয়ি। বযাপারিা জস মাথা জথয়ক জবর করয়র্ পারয়ি না। বার করার জচোও করয়ি না 
বরং উয়ো আরও ভালমর্ ঢুকায়নার বযবস্থা করয়ি। এ ধরয়নর বযাপার আটম আয়গও 
লক্ষ কয়রটি— হঠাৎ জকায়না একিা বযাপার মানুয়ষর মাথাে ঢুয়ক যাে। হাজার জচো 
কয়রও জস এিা জবর করয়র্ পায়র না।  
    আটম একজনয়ক জাটন যার মাথাে টশমুল গায়ির লাল ফুল কী কয়র জযন ঢুয়ক 
টগয়েটিল। প্রথম টদয়ক জস টশমুল গাি জদেয়লই থময়ক দাাঁটড়য়ে জযর্। মুগ্ধ গলাে 
বলর্— বাহ কী সুন্দর লাল িকিকা ফুল। র্ারপর জস উিটসর্ হয়র্ শুরু করল। 
বলয়র্ শুরু করল, গায়ির মাথাে কী আগুন লাগয়ি ! আগুন টনভায়র্ দমকল লাগব । 
যর্ টদন জযয়র্ লাগল টশমুল ফুল র্ার মাথাে র্র্ই ঢুয়ক জযয়র্ লাগল। জশয়ষর টদয়ক 
র্ার কাজ হল টশমুল গায়ির সয়ি কথা বলা। যেন ফুল জফািার সমে না, র্েন জস 
গায়ির কায়ি যায়ব। গািয়ক বলয়ব, হযায়লা বতক্ষ। এই বৎসর মাথাে টঠকমর্ আগুন 
লাগায়র্ পারটব জর্া ? জদটেস আগুন জযন টঠকঠাক লায়গ । ইজ্জর্কা সাওোল। গর্ 
বির জর্ার আগুন জয়ম নাই। লালিা কমটর্ টিল । 
    র্ার আত্মীে-স্বজনরা নানান রকম টচটকৎসার জচো করল। জশষিাে রাটচ মানটসক 
হাসাপার্ায়লও টনয়ে জগল। ডাক্তাররা পরীক্ষা-িরীক্ষা কয়র বলয়লন, টকিু করার জনই। 
র্ায়ক জদয়শ টফটরয়ে আনা হল, ঘয়র র্ালাবি কয়র রাো হর্। জকায়না একিা সুয়যাগ 
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জপয়লই জস ঘর জথয়ক জবর হয়ে টশমুল গায়ির মগডায়ল বয়স থাকয়র্া। টশমুল গায়ি 
জথয়ক পয়ড় টগয়ে ভদ্রয়লায়কর মতরু্য হে। 
 
    গভীর রায়র্ জকায়না বাটড়র জগয়ির সাময়ন দাাঁড়ায়ল দায়রাোন র্ড়াক কয়র লাফ 
টদয়ে ওয়ঠ। অর্যন্ত সয়ন্দহজনক জচায়ে র্াকাে । এই বাটড়র দায়রাোয়নরা র্া করল 
না। কারণ এরা দায়রাোন না—পুটলশ। পুটলশ সায়হয়বর বাটড় পুটলশ পাহারা জদয়ব 
এিাই স্বাভাটবক। পুটলয়শর আচরণ দায়রাোনয়দর মর্ হয়ব না, এিাও স্বাভাটবক। আটম 
জগয়ির সাময়ন দাাঁড়ায়র্ই দু'জন পুটলয়শর একজন কায়ি চয়ল এল এবং েুবই ভদ্র 
গলাে বলল, কায়ক চায়িন ?  
    আটম বললাম, এিা জুাঁইয়দর বাটড় না ? আটম জুাঁই এর কায়ি এয়সটি। দো কয়র 
একিু েবর টদন। বলুন- টহমু।  
    ‘েবর টদয়র্ হয়ব না। যান জভর্য়র যান।’  
    পুটলয়শর ভাব ভটি জদয়ে ময়ন হল— জুাঁই আয়গই জগয়ি বয়ল জরয়েয়ি।  
    পুটলশ গলা নীচু কয়র বলল, বসার ঘয়রর দরজা জোলা। সবাই আপনার জয়নয বয়স 
আয়ি।  
    পুটলয়শর এই কথার অথৃ আমার কায়ি পটরষ্কার হল না। সবাই আমার জয়নয বয়স 
থাকয়ব জকন ? জুাঁই বয়স থাকয়র্ পায়র। সবাই মায়ন কী ? জুাঁই এবং র্ার বাবা ? টপর্া 
ও কনযা ?  
    আটম দরজা জঠয়ল ঘয়র ঢুয়ক ধাক্কার মর্ জেলাম। রুি িার ববঠয়কর মর্ পটরটস্থটর্। 
পাচজন পুরুষ মানুষ বয়স আয়িন। একজয়নর গায়ে পুটলয়শর ইউটনফমৃ। ময়ন হয়ি 
অটর্ জগাপন জকায়না আয়লাচনা চলয়ি। 
    সবাই আমার টদয়ক র্াটকয়ে আয়ি। হঠাৎ ঘয়র জকউ ঢুকয়ল সবাই র্ার টদয়ক 
র্াকায়ব এিাই স্বাভাটবক। টকন্তু এক দতটেয়র্ র্াটকয়েই থাকয়ব এিা স্বাভাটবক না। জুাঁই 
এর বাবা উয়ঠ দাাঁড়ায়লন এবং আমার কায়ি চয়ল এয়লন। আমার স্নামাটলকুম বলা উটচর্ 
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টকন্তু পটরটস্থটর্ এমন জয সামাটজক জসৌজনয না-করয়লও হে। ভদ্রয়লাক শান্ত গলাে 
বলয়লন, জুাঁই জকাথাে ?  
    আটম টমটে কয়র হাসলাম । জয হাটসর অথৃ– জুাঁই জকাথাে বলটি। এর্ অচধয ৃ
হয়িন জকন ?  
    পটরটস্থটর্ এমন জয আটম যটদ বটল জুাঁই জকাথাে র্া জর্া জাটন না। র্া হয়ল শুরুয়র্ই 
ভেংকর টকিু হয়ে জযয়র্ পায়র। ঝয়ড়র প্রথম ঝাপ্টািা মধুর হাটস টদয়ে সামলায়না 
হয়লা। এেন টির্ীে ঝাপিার প্রস্তুটর্ । ঝয়ড়র টির্ীে ঝাপিা প্রথম ঝাপিার মর্ 
শটক্তশালী হে না। এবং টির্ীে ঝাপ্টার জয়নয এেন আমার মানটসক প্রস্তুটর্ আয়ি। 
প্রথমিার জয়নয টিল না।  
    জুাঁই-এর বাবা বলয়লন, এয়সা বয়সা । আটম জগাল জিটবল ববঠয়ক সাটমল হলাম। 
জুাঁই এর বাবা আমার টদয়ক ইটির্ কয়র অনযয়দর বলয়লন– এ টহমু।  
    এক সয়ি সবার জচাে সরু হয়ে জগল। অথৃাৎ আমার নায়মর সয়ি এরা পটরটচর্ ।  
    জুাঁই-এর বাবা বলয়লন, টহমু এেন বল জুাঁই জকাথাে ? জকান হাংটক পাংটক না । 
জস্ট্রইি কথা বলয়ব।  
    মধুর হাটস টির্ীেবার জদো টঠক হয়ব টক-না আটম বুঝয়র্ পারটি না। ঝয়ড়র টির্ীে 
ঝাপ্টা শুরু হয়েয়ি। সমসযা হল, এই ঝাপ্টা প্রথমিার মর্ই শটক্তশালী। আটম কী করব 
বুঝয়র্ পারটি না।  
    বড় ধরয়নর টবপয়দ প্রকত টর্ টনয়জ হাল ধয়র। এোয়নও র্াই হল। হঠাৎ 
ইয়লকটিটসটি চয়ল জগল । পুয়রা বাটড় অন্ধকায়র ডুয়ব জগল। বড়য়লাকয়দর বাটড়য়র্ 
ইয়লকটিটসটি চয়ল জগয়লও সমসযা হে না। র্ায়দর নানান বযবস্থা থায়ক- জজনায়রিার 
চালু হয়ে যাে, আই টপ এস চালু হে। এক সয়ি অয়নকগুটল চাজৃ লাইি িয়ল উয়ঠ। 
এোয়ন র্া হয়ি না। অন্ধকার বাটড়, অন্ধকারই হয়ে আয়ি। 
    একজন অটর্ টবরক্ত গলাে বলল, রার্ একিার সমে টকয়সর জলাডয়শটডং ? কল 
কারোনা সবই জর্া এেন বন্ধ। সযার আপনার বাটড়য়র্ আই টপ এস জনই ? 



suvom 

 
 

1107 

    জুাঁই-এর বাবা বলয়লন, আয়ি। ইয়লকটিকযাল লাইয়ন কী জযন সমসযা হয়েয়ি। এই 
রহমর্! জমামবাটর্ িালাও । 
    অন্ধকার ঘয়র জিািািুটি হয়ি। জমামবাটর্ পাওো যায়ি না। 
    আটম টকিুক্ষণ অয়পক্ষা কয়র পয়কি জথয়ক জমামবাটর্ জবর করলাম-য়দোশলাই টদয়ে 
জমামবাটর্ িালালাম। োটক জপাষাক পরা ভদ্রয়লাক টবটির্ হয়ে বলয়লন, আপটন 
পয়কয়ি জমামবাটর্ টনয়ে ঘুয়র জবড়ান ? 
    আটম বললাম, টি সযার। কেন দরকার পয়ড় যাে। 
    পটরটস্থটর্ এেন সামানয হয়লও আমার টদয়ক। সবাইয়ক সামানয হয়লও হকচটকয়ে 
টদয়েটি। এেন আটম যা বলব সবাই র্া শুনয়ব। সামানয একিা জমামবাটর্ িাটলয়ে এই 
অসামানয বযাপারিা করা হয়েয়ি। আটম জুাঁই-এর বাবার টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, সযার 
জুাঁই জকাথাে আটম জাটন না। রার্ দশিাে এই বাটড়য়র্ এয়স আমার কটফ োবার কথা। 
আসয়র্ সামানয জদটর হয়েয়ি। জুাঁই এর্ রায়র্ও বাটড়য়র্ জফয়রটন শুয়ন আটম অবাক 
হটি। 
    ‘রু্টম বলয়র্ চাি রু্টম র্ার where abouts জান না ?’ 
    ‘টি না।’ 
    ‘জর্ামার সয়ি জমাবাইল আয়ি না ?’ 
    ‘টি আয়ি।’ 
    ‘অন করা আয়ি ?’ 
    ‘টি আয়ি।’ 
    ‘জস জমাবাইয়ল জর্ামার সয়ি জযাগায়যাগ কয়রটন ?’ 
    ‘টি না।’ 
    আটম লক্ষ করলাম জুাঁই-এর বাবার সয়ি োটক জপাষাক পরা ভদ্রয়লায়কর জচায়ের 
ইশারাে টকিু কথা হয়ি। জমামবাটর্র অল্প আয়লাে জচায়ের ভাষা টঠক পড়া যায়ি না। 
অবটশয আয়লা জবটশ থাকয়লও লাভ হর্ না । জচায়ের ভাষা এয়কক জেণীর জয়নয এয়কক 
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রকম। অটফয়সর জকরাণীয়দর জচায়ের ভাষা, এবং পুটলয়শর জচায়ের ভাষা এক না। আটম 
শুধু রাস্তাে যারা হাাঁিাহাটি কয়র র্ায়দর জচায়ের ভাষা পড়য়র্ পাটর। অনযয়দরিা পাটর 
না । 
    ‘টহমু!’ 
    ‘টি সযার।’ 
    ‘জুাঁই আজ সন্ধযায়বলা বাটড় জথয়ক জবর হয়েয়ি। এেন রার্ বাজয়ি একিা কুটড়। 
এেয়না টফরয়ি না।’ 
    ‘জকায়না বান্ধবীর বাটড়য়র্ বয়স আড্ডা টদয়ি। আড্ডা টদয়র্ টগয়ে এর্ রার্ হয়ে 
জগয়ি বুঝয়র্ পায়রটন। ওয়দর আবার জিটলয়ফানও নে । েবর টদয়র্ পারয়ি না।’  
    ‘টহমু জশায়না, জর্ামার এর্ কথা বলার দরকার জনই। রু্টম জযোয়ন থাক জসোয়ন 
চয়ল যাও। জুাঁই েুব সম্ভব জর্ামার সয়ি জযাগায়যাগ করয়ব। এবং জযাগায়যাগ করা মাে 
আমায়ক জানায়ব।’  
    ‘টি আিা। আটম টক এেনই চয়ল যাব ?’  
    ‘হযাাঁ। গাটড় জর্ামায়ক নাটময়ে জদয়ব।’  
    ‘জকায়না দরকার জনই সযার।’  
    ‘জর্ামার দরকার না থাকয়র্ পায়র। আমার আয়ি।’  
    আটম ফু টদয়ে জমামবাটর্ টনটভয়ে জমামবাটর্িা আবার পয়কয়ি ভয়র উয়ঠ দাাঁড়ালাম। 
আমার জমামবাটর্ আটম টনয়ে যাব এিাই স্বাভাটবক। মায়ঝ ময়ধয েুব স্বাভাটবক কাজও 
আয়শপায়শর সবার জচায়ে অস্বাভাটবক ময়ন হে। জয পাাঁচজন ববঠক করয়িন র্ায়দর 
কায়ি আমার আচরণ েুবই অস্বাভাটবক লাগয়ি র্া বুঝয়র্ পারটি। লাগুক অস্বাভাটবক।  
    মানুষয়ক সব সমে স্বাভাটবক লাগয়ব এিা জকায়না কায়জর কথা না। প্রাণী টহয়সয়ব 
মানুষ অস্বাভাটবক। জস স্বাভাটবয়কর ভটি কয়র পতটথবীয়র্ বাস কয়র। আটম পুটলয়শর 
গাটড়য়র্ উঠয়র্ যাটি, জুাঁই-এর বাবা জবর হয়ে এয়লন এবং গম্ভীর গলাে বলয়লন, এক 
কাজ কয়রা রু্টম জর্ামার জমাবাইলিা জরয়ে যাও।  
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    আটম জমাবাইল র্ার হায়র্ টদলাম। টর্টন বলয়লন, পুটলয়শর গাটড়য়র্ কয়র জর্ামায়ক 
জপৌয়ি জদো টঠক হয়ব না। রু্টম জহাঁয়ি চয়ল যাও। আটম বললাম, টি আিা সযার। 
 
 
 

৬ 
    েবরিা িাপা হয়েয়ি পটেকার প্রথম পার্াে । িটব সহ বক্স টনউজ। এেনকার 
পটেকাগুটল অনযরকম হয়ে জগয়ি, গুরুত্বহীন েবরগুটল প্রথমপার্াে িাপা হে। টমথযা 
েবর টদয়ে টলড টনউজ আয়স। আয়গ ধষণৃ সংিান্ত েবরগুটল িাপা হর্ মযাগাটজয়ন। 
বদটনক পটেকাওোলারা জদেল- এমন একিা ‘মজাদার আইয়িম’ র্ায়দর হার্ িাড়া হয়ে 
যায়ি- র্ারাও শুরু করল ধারাবাটহক ধষৃণ প্রটর্য়বদন ।  
    ধষৃয়ণর পয়রর আইয়িম ধারাবাটহক গালাগাটল প্রটর্য়বদন। সরকার প্রধান 
টবয়রাধীদলয়ক গাটল টদয়ে কী বলয়লন, আবার টবয়রাধীদয়লর প্রধান সরকারয়ক 
গালাগাটল টদয়ে কী বলয়লন র্ার টবশদ বণৃনা ।  
    রাজনীটর্র জেলা যর্ জয়ম পটেকাওোলায়দর র্র্ই রমরমা । রাজনীটর্টবদরা 
র্ায়দর জেলা জেয়লন, পটেকাওোলারা জেয়লন র্ায়দর জেলা। র্ারা জয টনরয়পক্ষ ভায়ব 
জেয়লন, র্া না। প্রটর্টি পটেকামাটলক জকায়না-না-য়কায়না রাজনীটর্টবয়দর থয়লয়র্ বয়স 
জেয়লন । এই টসনেয়মর একিা নাম কযািারু টসনেম। কযািারুর িানার মর্ থয়লে 
বয়স জেলাধুলা।  
    আজয়কর প্রথম পার্াে বক্স কয়র িাপা সংবাদিার সয়ি রাজনীটর্ জটড়র্ না, 
টহমুনীটর্ োটনকিা জটড়র্ বয়ল েবরিা দু’বার পড়লাম। পটেকা পড়া আমার কাজ না। 
আজয়কর কাগজিা টকটনয়েটি জুাঁই এর জকান েবর পটেকাে উয়ঠয়ি টক-না জদোর 
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জয়নয। “পুটলশ কমৃকর্ৃার কনযা টনয়োাঁজ” এই টশয়রানায়ম পটেকাওোলারা টকিু টলয়েয়ি 
টক ? কনযা টনয়োাঁজ আইয়িম ধষৃয়ণর মর্ ইন্টায়রটেং না হয়লও োরাপ না ।  
    এ জার্ীে জকায়না েবর জনই। র্য়ব অনয েবর আয়ি। প্রথম পার্াে জসই েবর 
জপয়ে আমার চকু্ষ টস্থর হয়ে জগল- 

র্প্ত নগরীয়র্ প্রথম বতটেধারা 
এক দল নগ্ন মানুয়ষর উিাস নতর্য 

(টনজস্ব প্রটর্য়বদন) 
দীঘৃ দাবদায়হর পর গর্কাল রাজধানীয়র্ শাটন্তর বাটরধারা হয়েয়ি। রার্ 

একিার টদয়ক হঠাৎ আকাশ জমঘািন্ন হয়ে পয়ড়। রু্মুল ঝয়ড়া বার্াস বইয়র্ থায়ক। 
টকিুক্ষয়ণর ময়ধযই মুষল ধায়র বষৃণ শুরু হে। দাবদায়হ অটর্ে মানুয়ষর ময়ন জনয়ম 
আয়স প্রশাটন্ত । এই সয়ি টনউ পেন এলাকাে একটি অদু্ভর্ দতয়শযর অবর্ারণা ঘয়ি। 
জচনক টবশালবপু মুসয়লম টমোর জনর্ত য়ত্ব একদল মানুষ বতটেয়র্ সিূণৃ টদগম্বর হয়ে 
নাচয়র্ শুরু কয়র । র্ায়দর প্রয়র্যয়কর গলাে টিল জবলী ফুয়লর মালা। র্ায়দর উদযাম 
নতর্য জদয়ে আর্ংটকর্ টকিু মানুষ পুটলয়শ েবর জদন। পুটলশ অকুস্থয়ল উপটস্থর্ হওো 
মাে নতর্যরর্ নগ্নদয়লর সবাই িেভি হয়ে পলােন কয়র, শুধু নায়ির গুরু মুসয়লম 
টমো পুটলয়শর হায়র্ ধতর্ হে। 

প্রাথটমক টজজ্ঞাসাবায়দ মুসয়লম বয়ল, প্রথম বতটেয়র্ নগ্ন নতরু্য করয়ল পাপ 
কািা যাে। জস জযয়হরু্ টবরাি পাপী বযটক্ত, পাপ কািায়নার জয়নযই জস এই কাণ্ড 
কয়রয়ি। পুটলশ আয়রা টজজ্ঞাসাবায়দর জয়নয র্ায়ক দু’টদয়নর টরমায়ন্ড জনবার আয়োজন 
কয়রয়ি।  

পুটলশ হাজয়র্ এই প্রটর্য়বদয়কর সয়ি মুসয়লম টমোর টকিু কথাবার্ৃা 
হে।প্রটর্য়বদকয়ক জস জানাে—প্রথম বতটেয়র্ নগ্ন স্নান করার ফয়ল জস এেন সিূণৃ 
টনোপ। এমন টনোপ অবস্থায়র্ই জস পতটথবী জথয়ক টবদাে টনয়র্ চাে। প্রটর্য়বদয়কর 
সয়ি কথা বলার সমে র্ায়ক সিূণৃ সুস্থ এবং স্বাভাটবক ময়ন হটিল। উয়িেয 
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প্রটর্য়বদয়কর সয়ি কথাবার্ৃা চলাকালীন পুটলশ কর্ত ৃপক্ষ র্ায়ক পটরধায়নর জয়নয 
একটি লুংগী টদয়ল জস র্া প্রর্যােযান কয়র ।  

ঘিনাটি জনময়ন চাঞ্চয়লযর সতটে কয়রয়ি। আগামীকাল মুসয়লম টমো এবং 
র্ার জীবন দশৃন টনয়ে আমরা একটি সিূণৃ প্রটর্য়বদন পাঠকপাটঠকায়দর উপহার 
জদব। 

    প্রটর্য়বদন পয়ড় আটম টহমু টকিুক্ষণ টঝমু হয়ে বয়স রইলাম । পটেকাওোলারা 
মুসয়লম টমোয়ক টনয়ে জয বহ বচ িা করয়ব র্া জচায়ের সাময়ন জদেয়র্ পাটি। 
প্রটর্য়বদয়নর পর প্রটর্য়বদন প্রকাটশর্ হয়ব। একদল মানুয়ষর কায়ি জস রার্ারাটর্ 
আধযাটত্মক ক্ষমর্া সিন্ন সাধক টহয়সয়ব িহণয়যাগয হয়ে যায়ব। র্ায়ক টনয়ে নানান 
ধরয়নর টবিেকর েবর রিয়র্ থাকয়ব। একিা সময়ে রাজনীটর্টবদরা, মন্ত্রীরা, বড় বড় 
আমলারা গভীর রায়র্ জগাপয়ন গাটড়য়র্ কয়র র্ার কায়ি আসয়র্ শুরু করয়বন। কারণ 
জনংিা বাবার জদাো র্ায়দর দরকার।  
    পুটলশ দু'একটদয়নর ময়ধয আমায়ক এয়স ধয়র টনয়ে যায়ব এই আশঙ্কাও আটম 
উটড়য়ে টদটি না। মুসয়লম টমো আমার নামিা পুটলয়শর কায়ি বলয়লই আটম জফাঁয়স 
যাব। পুটলশ জজার র্দন্ত শুরু কয়র জদয়ব। জয-য়কায়না হাসযকর বযাপায়র জজার র্দন্ত 
চালায়র্ পুটলশ বড়ই ভালবায়স ।  
    আমার ময়ন ক্ষীণ সয়ন্দহ হয়র্ লাগল— আজই আমায়ক পুটলশ ধরয়ব, ঘন্টা 
দু’টর্য়নয়কর ময়ধযই পুটলয়শর জীপ এয়স উপটস্থর্ হয়ব। এিায়ক টসক্সথ জসন্স বলব টক-
না বুঝয়র্ পারটি না। টসক্সথ জসন্সই জহাক আর জসয়ভনথ জসন্সই জহাক হাজয়র্ জযয়র্ 
হয়ল র্ার জয়নয প্রস্তুটর্র প্রয়োজন আয়ি। বাথরুম সারয়র্ হয়ব (বড়িা)। হাজয়র্ জনবার 
সয়ি-সয়ি প্রথম জয টজটনসিা পাে র্ার নাম বড় বাথরুম। হাজয়র্ বাথরুয়মর বযবস্থা 
জনই। বাথরুম জপয়ল গাডৃ পুটলয়শর কায়ি অয়নকক্ষণ ধয়র হার্ কচলায়র্ হে, নরম 
গলাে অয়নক আয়বদন টনয়বদন করয়র্ হে। গাডৃ সায়হয়বর দো হয়ল হাজয়র্র ঘর 
েুয়ল টর্টন বাথরুয়ম টনয়ে যান।  
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    মাথার চুল কািয়র্ হয়ব। সবয়চ ভাল মাথািা কাটময়ে জফলয়ল। চুল বড় বড় থাকয়ল 
েুবই গরম লায়গ । র্ারয়চয়েও বড় কথা প্রথম রার্ কাটিয়ে টির্ীে রায়র্ পড়য়লই 
মাথা ভটর্ৃ হয়ে যাে উকুয়ন। উকুনগুটল বাইয়র জথয়ক আয়স, না এক রায়র্ই মাথাে 
গজাে এই রহয়সযর টমমাংসা আটম এেয়না করয়র্ পাটরটন। হাজটর্-উকুয়নর আয়রকিা 
মজার বযাপায়র হয়ি, হাজর্ জথয়ক িাড়া পাবার সয়ি-সয়ি উকুনও চয়ল যাে। হাজটর্-
উকুন ময়ন হে হাজর্ িাড়া অনয জকায়না পটরয়বয়শ বাাঁয়চ না।  
    আটম হাজর্ বায়সর প্রস্তুটর্ টনয়ে বড় বাথরুম সারলাম। রাস্তার পায়শ ইিাটলোন 
জসলুন জথয়ক টর্ন িাকা টদয়ে মাথা জনড়া করলাম। নাটপর্ আবার মাথা জনড়ার পর 
টকিুক্ষণ মাথা মাটলশ কয়র টদল । জয উৎসায়হর সয়ি নাটপর্ মাথা মাটলশ করল র্ায়র্ 
ময়ন হল- মাথা মাটলশ কয়র জস েুবই মজা জপয়েয়ি।  
    জময়স টফয়র জদটে পুটলশ এয়স জগয়ি। একজন সাব ইন্সয়পক্টর িুি ভটিয়র্ আমার 
ঘয়রর সাময়ন পােচাটর করয়িন । টর্টন আমায়ক জদয়েই প্রাে হুংকার টদয়লন। ভুল 
ইংয়রটজয়র্ বলয়লন— You name Himu ?  
    আটম বললাম, ইয়েস সযার। I name Himu. 
    টর্টন টির্ীেবার হুংকার টদয়লন– এবায়রর হুংকার োটি বাংলা ভাষাে, চল থানাে 
চল ।  
    আটম সয়ি সয়ি বললাম, সযার চলুন। 
 
    থানাে ওটস সায়হব আমার পূবৃ পটরটচর্। নাম রটকব উটিন, চাাঁদপুয়র বাটড়। বির 
দুই আয়গ টর্টন টকিুটদন আমায়ক হাজয়র্ জরয়েটিয়লন। অর্যন্ত উিয়মজায়জর মানুষ, 
র্য়ব জশয়ষর টদয়ক র্াাঁর সয়ি আমার োটর্র হয়ে টগয়েটিল। জসই োটর্র এেন কাজ 
করার কথা না। পুটলশ বড়ই টবিরণ টপ্রে। র্ারা অর্ীর্ ময়ন রায়ে না। রটকবউটিন 
সায়হব ময়ন রােয়বন জসই আশা আটম কটরটন। জদো জগল ভদ্রয়লায়কর ময়ন আয়ি। 
আমার টদয়ক টকিুক্ষণ টবরক্ত জচায়ে র্াটকয়ে জথয়ক বলয়লন, বসুন। আটম বসলাম । 
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জয জসয়কন্ড অটফসার আমায়ক ধয়র টনয়ে এয়সয়িন রটকব উটিন সায়হব র্ার টদয়ক 
র্াটকয়ে আয়গর জচয়েও টবরক্ত গলাে বলয়লন, হযাণ্ডকাফ লাটগয়েয়িন জকন ? হযান্ডকাফ 
লাগায়নার দরকার টিল না। েুয়ল টদন ।  
    আমার হযান্ডকাফ েুয়ল জদো হল । ওটস সায়হব চা টদয়র্ বলয়লন।  
    চা জদো হল।  
    টসগায়রয়ির পযায়কি এবং জদোশলাই আমার টদয়ক বাটড়য়ে টদয়লন। আটম টসগায়রি 
ধরালাম ।  
    রটকবউটিন এবার আমার টদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স বলয়লন, আজই মাথা কাটময়েয়িন ?  
    আটম বললাম, টি।  
    ‘মাথা কাটময়েয়িন জকন ?’  
    পুটলয়শর জলাকজন সটর্য কথা কেনই িহণ করয়র্ পায়র না। উদ্ভি টমথযা র্ারা 
েুবই আন্তটরকর্ার সয়ি িহণ কয়র। মাথা জকন কাটময়েটি এই সর্য বয়ল লাভ হয়ব 
না, নানান ভায়ব জপচায়ব। মাথা কামায়না টনয়ে ঘন্টা োটনক কথা বলয়র্ হয়ব র্ারয়চ 
টমথযা বলাই ভাল। আটম বললাম, আজ একটি টবয়শষ টদন। জবৌি পূটণৃমা। এই পূটণৃমাে 
মহামটর্ টসিাথৃ মস্তক মুন্ডন কয়র গতহর্যাগ কয়রন। র্ায়ক িরণ কয়র এই কাজিা 
কয়রটি। এেন সযার বয়লন আপটন জকমন আয়িন ?  
    ওটস সায়হব টবরসগলাে বলয়লন, ভাল আটি।  
    ‘আমায়ক জকন আটনয়েয়িন জানয়র্ পাটর টক সযার ?’ 
    ‘হযাাঁ জানয়র্ পায়রন। টকিু টজজ্ঞাসাবাদ করব ?’ 
    ‘মুসয়লম টমো সিয়কৃ ?’ 
    ‘জকাাঁন মুসয়লম টমো ?’ 
    ‘েবয়রর কাগয়জ যার টনউজ িাপা হয়েয়ি। নাসু বাবা।’ 
    ওটস সায়হব আিয়হর সয়ি বলয়লন, মুসয়লম টমোয়ক জচয়নন না-টক ? 
    ‘টি টচটন।’ 
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    রটকবউটিন সায়হব টবিয়ের সয়ি বলয়লন, বয়লন কী ? 
    র্ার গলার আিহ জথয়কই জবাঝা যায়ি নািু বাবা ইটর্ময়ধযই প্রভাব জফলয়র্ শুরু 
কয়রয়ি। র্ায়ক টনয়ে গল্প গুজব িড়ায়ি। আটম টসগায়রয়ি লম্বা িান টদয়ে বললাম, 
সামানয পটরচে আয়ি। 
    ‘জকাথাে পটরচে ?’ 
    ‘আটম রায়র্ টবরায়র্ হাাঁটি জর্া। জসোয়নই জদো।’ 
    ‘জলাকিার আধযাটত্মক ক্ষমর্া জর্া প্রচণ্ড ।’ 
    ‘র্াই না-টক ?’ 
    ‘হযাাঁ প্রচন্ড। অন্তয়ভৃদী দতটে । যেন র্াকাে র্েন ময়ন হে- ময়নর জভর্র যা আয়ি 
সব পয়ড় জফয়লয়ি। র্ারপর অদু্ভর্ ভটিয়র্ হায়স । ঠান্ডা িাইপ হাটস। এরকম হাটস 
আটম কাউয়ক হাসয়র্ জদটেটন।’ 
    ‘জস টক এই হাজয়র্ই আয়ি ?’ 
    ‘না উটন আয়িন ধানমটণ্ড থানাে।’ 
    ওটস সায়হব আমার টদয়ক আয়রা োটনকিা ঝুাঁয়ক এয়স গলা নাটময়ে টফসটফস কয়র 
বলয়লন, েুবই জস্ট্রঞ্জ একিা ঘিনা। আপনায়ক না বয়লও পারটি না। ধানমটন্ড থানাে 
ওটস সায়হয়বর এক শালী- জমনয়স্ট্রশন িাইয়ম র্ার প্রচণ্ড বযথা হে। মায়ঝ ময়ধয অজ্ঞানও 
হয়ে যাে। র্ার বযথা উয়ঠয়ি ওটস সায়হব টক ময়ন কয়র মুসয়লম সায়হবয়ক ঘিনািা 
বলয়লন। শুয়নই মুসয়লম সায়হব জহা জহা কয়র জহয়স উঠয়লন। আর সয়ি সয়ি জসই 
জময়ের বযথা চয়ল জগল। 
    ‘ও।’ 
    ‘এই ভায়ব ও বলয়লন জকন ? টবশ্বাস হয়ি না। ধানমটন্ড থানার ওটস সায়হব টনয়জর 
মুয়ে ঘিনািা আমায়ক বয়লয়িন।’ 
    ‘আমরা টক মুসয়লম টমোয়ক টনয়েই কথা বলব ?’ 



suvom 

 
 

1115 

    ‘অবশযই না। আসুন জয জয়নয জডয়কটি এিা জশষ কটর র্ারপর আপনায়ক টনয়ে 
মুসয়লম সায়হয়বর কায়ি যাব।’ 
    ‘আপনার সয়ি পটরচে জকমন ?’ 
    ‘েুবই োরাপ ধরয়নর পটরচে । আমায়ক দু'য়চায়ে জদেয়র্ পায়র না। একবার দাাঁর্-
িার্ জবর কয়র কামড়ায়র্ এয়সটিল।’  
    ‘র্া হয়ল থাক। এই ধরয়নর মানুষ অবটশয েুব সামানযয়র্ই ভায়োয়লন্ট হন । এয়দর 
ঘাাঁিায়র্ জনই । আিা এেন আসল কায়জ আটস। র্ার আয়গ আর এককাপ চা জেয়ে 
জনয়বন।’  
    ‘টি না।’  
    ‘কয়েকিা প্রয়শ্নর জবাব জদয়বন। টমথযার আেে জনয়বন না। অনুমায়ন টকিু বলয়বন 
না। প্রয়শ্নর উত্তর যটদ জানা না থায়ক বলয়বন জাটন না।’  
    ‘টি আিা।’  
    ‘হাটদয়ক জচয়নন ?’ 
    ‘একজনয়ক টচটন। হাটদউজ্জামানু োন। র্ক্ষয়কর মর্ মুে। লম্বা।’  
    ‘র্ার জচহারার বণৃনা টদয়র্ জর্া আপনায়ক বটলটন। র্ায়ক জচয়নন টক না জানয়র্ 
জচয়েটি।’ 
    ‘টচটন।’ 
    ‘র্াাঁর সয়ি জশষ জদো কয়ব হয়েয়ি?’ 
    ‘গর্ পরশু ?’ 
    ‘কী কথা হয়েয়ি?’ 
    ‘জকায়না কথা হেটন।’ 
    ‘র্ায়ক জচয়নন অথচ কথা হেটন জকন ?’ 
    ‘মাটলহা োলার বাটড়য়র্ উটন ফযান নামায়র্ জগয়িন। কায়জ বযস্ত টিয়লন বয়ল কথা 
হেটন।’ 
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    ‘ফযান টক একা একা নামাটিল না সয়ি জকউ টিল ?’ 
    ‘একজন ইয়লকটিক টমস্ত্রী টিল।’ 
    ‘ইয়লকটিক টমস্ত্রীর নাম ?’ 
    ‘নাম জাটন না। ইয়লকটিক টমস্ত্রী বা কল সারাই টমস্ত্রী, টকংবা জিটলয়ফায়নর টমস্ত্রী- 
এয়দর নাম সাধারণর্ টজয়জ্ঞস করা হে না।’ 
    ‘জয ইয়লকটিক টমস্ত্রীয়ক হাটদউজ্জামায়নর সয়ি জদয়েটিয়লন র্ায়ক জদেয়ল টচনয়র্ 
পারয়বন ?’ 
    ‘হযাাঁ পারব।’ 
    ‘র্া হয়ল একিু হাজয়র্ আসুন- আইয়ডনটিফাই করয়বন ?’ 
    ‘ইয়লকটিক টমস্ত্রী ভেংকর টকিু টক কয়রয়ি ?’ 
    ‘জস একা কয়রটন দু’জয়ন টময়ল কয়রয়ি। আচমকা েুন একজন কয়র। টকন্তু 
কযালকুয়লটিভ মাডৃায়রর জবলাে একমটেশ লায়গ। েুন কয়রয়ি হাটদউজ্জামান, ইয়লকটিক 
টমস্ত্রী সালাম হল র্ার একমটেশ।’ 
    ‘েুন জক হয়েয়ি ?’ 
    ‘মাটলহা জবগম। আপনার োলা হন সম্ভবর্ ।’ 
    আটম অবাক হয়ে রটকবউটিন সায়হয়বর টদয়ক র্াটকয়ে রইলাম । আমার এক 
আত্মীে েুন হয়েয়ি এই েবরিা ওটস সায়হব আমায়ক এেন টদয়িন। েুন-িুয়নর 
বযাপারগুটল পুটলয়শর কায়ি এর্ই গুরুত্বহীন ? 
    ওটস সায়হব বলয়লন, আপনার োলার েুন হবার েবর আপটন পানটন? 
    ‘টি না।’ 
    ‘কাগয়জ উয়ঠয়ি জর্া। কাগজ পয়ড়নটন ?’ 
    ‘েুন োরাটবর টনউজগুটল আটম পটড় না। এেন ময়ন হয়ি পড়া দরকার। আমার 
োলু, আয়রটফন সায়হব উটন জকাথাে ?......’ 
    ‘উনায়কও েুন করার জচো হয়েয়ি। উটন হাসপার্ায়ল আয়িন। টিটিকযাল কটন্ডশন।’ 



suvom 

 
 

1117 

    ‘ও আিা।’ 
    ওটস সায়হব বলয়লন, ‘চলুন জর্া আমার সয়ি সালাময়ক আইয়ডনটিফাই করয়বন। 
    ‘হাটদ সায়হবও টক হাজয়র্ আয়িন ?’ 
    ‘হযাাঁ। আয়ি। র্য়ব জ্ঞান আয়ি বয়ল ময়ন হে না। জয ডলা জেয়েয়ি র্ার েবর হয়ে 
জগয়ি।’ 
    হাজয়র্র জময়ঝয়র্ রক্তাক্ত অবস্থাে দু’জয়নই পয়ড় আয়ি। মুে ফুয়ল এমন হয়েয়ি 
জয অটর্ পটরটচর্ জয়নরও এয়দরয়ক জচনার কথা না। ইয়লকটিক টমস্ত্রী জিয়লিা পয়ড় 
আয়ি োটল গায়ে। র্ার বুক হাপয়রর মর্ ওঠানামা করয়ি। আটম আমার জীবয়ন কায়রা 
বুক এ ভায়ব ওঠানামা করয়র্ জদটেটন। এয়ককবার বুক ফুয়ল উঠয়ি আর ময়ন হয়ি 
জিয়লিার হৃদটপন্ড পাাঁজর ফুয়ড় জবর হয়ে আসয়ব। 
    ওটস সায়হব বলয়লন, টচনয়র্ পারয়িন ? 
    আটম বললাম, না। 
    ‘হাটদয়কও টচনয়র্ পারয়িন না ?’ 
    ‘টি না। জয মার জময়রয়িন— মুে জয ভায়ব ফুয়লয়ি আটম জকন পাটে এয়সও টচনয়ব 
না।’  
    ‘পাটে জক ?’  
    ‘পাটে র্ার জময়ে। বায়রা র্াটরে জময়েিার জেটদন। আমার দাওোর্ আয়ি। জকায়না 
কাজ না থাকয়ল জসটদন আপটনও চলুন।’  
    ওটস সায়হব রাগী গলাে বলয়লন— আপনার োলা েুন হয়ে জগয়িন আর আপনার 
মাথাে ঘুরয়ি— জেটদয়নর দাওোর্ ? আপনার ফালরু্ কথা বলার অভযাসিা দূর করুন। 
থানাে এয়স একিা বাড়টর্ কথা বলয়বন না।  
    ‘টজ আিা। আটম টক হাটদ সায়হয়বর সয়ি দুিা কথা বলব ?’  
    ‘বলুন।’  
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    আটম অয়নকক্ষণ হাটদ সায়হব, হাটদ সায়হব বয়ল ডাকলাম। জকউ জবাব টদল না। 
অজ্ঞান মানুষ প্রয়শ্নর জবাব জদে না। র্য়ব ইয়লকটিক টমস্ত্রী উয়ঠ বয়স আমার টদয়ক 
র্াটকয়ে টবড় টবড় কয়র কী জযন বলল। র্াাঁর জঠাাঁি জকয়ি দু’ফাক হয়ে জগয়ি, দাাঁর্ 
জভয়েয়ি। জস হার্ রু্য়ল আমায়ক সালামও টদল । ময়ন হে আমায়কও পুটলয়শর জকউ 
জভয়বয়ি।  
    আটম ওটস সায়হয়বর টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, আপটন টনটশ্চর্ জয এরাই েুন কয়রয়ি 
?  
    ওটস সায়হব বলয়লন, অবশযই। টকিু-টকিু েুয়নর টমমাংসা অটর্ দ্রুর্ হয়ে যাে, 
আবার টকিু টকিু েুয়নর টমমাংসাই হে না। এই জক্ষয়ে েুয়নর টমমাংসা দ্রুর্ হয়ে জগল 
।  
    ‘হাটদ সায়হব স্বীকার কয়রয়িন জয েুনিা উটন কয়রয়িন ?’  
    ‘জস কয়র নাই। র্য়ব সালাম কয়রয়ি। র্ায়ক রাজসাটক্ষ কয়র জদব ।’  
    ওটস সায়হব সালায়মর টদয়ক র্াটকয়ে বলয়লন, টক জর রু্ই েুন কয়রটিস?  
    সালাম হযাাঁ-সুচক মাথা নাড়ল । র্ার কািা জঠাাঁয়ির জকাণাে সামানয হাটসও জদো 
জগল। জযন েুন কয়র জস আনটন্দর্ ।  
    আমরা হাজর্ জথয়ক জবর হয়ে এলাম। ওটস সায়হব বলয়লন, এযায়মচার মাডৃারার। 
হাটদ আপনার োলার ঢাকার টবষে সিটত্তর জলায়ভ েুনিা কয়রয়ি। কযালকুয়লশনস 
টিল পুওর । ভজঘি কয়র জফয়লয়ি। বড় িাইয়মর টিটমনযাল সব সমে ধরা পয়ড় 
যাে। িাইয়ম জস টকিু-না-টকিু েুাঁর্ জরয়ে যাে। টনয়জর টকিু টচহ্ন রায়ে। একমাে 
পুটলশই পায়র জকায়না রকম েুাঁর্ িাড়া িাইম করয়র্। কারণ র্ারা েুাঁর্গুটল জায়ন। 
    ‘সযার আপনার কথা শুয়ন ভাল লাগয়ি।’ 
    ‘ভাল লাগার মর্ কী কথা বললাম। ভাল লাগার মর্ আটম টকিুই বটলটন। আপটন 
আপনার স্বভাবমর্ আমায়ক টনয়ে ফান করার জচো করয়িন । দো কয়র করয়বন না।’ 
    ‘টি আিা। আটম টক চয়ল যাব, না থাকব ?’ 
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    ‘র্দয়ন্তর স্বায়থৃ আমার উটচর্ আপনায়ক থানাে আিয়ক রাো। টকন্তু আমার উপর 
টনয়দৃশ আয়ি আপনায়ক জিয়ড় জদোর।’ 
    ‘টনয়দৃশিা জক টদয়েয়িন ? জুাঁই-এর বাবা ?’ 
    ‘হযাাঁ সযায়রর টনয়দৃশ।’ 
    ‘জুাঁই-এর এেয়না জকায়না েবর পাওো যােটন ?’ 
    ‘আটম জাটন না।’ 
    ‘আটম টক জিটলয়ফায়ন একিু জোাঁজ টনয়ে জদেব ?’ 
    রটকবউটিন সায়হব টকিুক্ষণ ভাবয়লন র্ারপর জিটলয়ফান জসি আমার টদয়ক এটগয়ে 
টদয়লন । আটম আমার জমাবাইয়ল জিটলয়ফান করলাম। সয়ি সয়িই জুাঁই-এর বাবার গলা 
জশানা জগল। টর্টন অর্যন্ত আিয়হর সয়ি বলয়লন, হযায়লা হযায়লা। জক বলয়িন ? 
    ‘সযার আটম টহমু।’ 
    ‘ও রু্টম।’ 
    ‘জুাঁই-এর টক জকায়না েবর পাওো জগয়ি ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘জিটলয়ফান কয়রটন ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আধযাটত্মক লাইয়ন জচো চালায়ল জকমন হে সযার ?’ 
    ‘র্ার মায়ন ?’ 
    ‘েুবই উচ্চয়েণীর এক সাধক ধানমটন্ড থানা হাজয়র্ আয়িন। র্ার নাম মুসয়লম 
টমো। র্য়ব এই নায়ম জকউ র্ায়ক ডায়ক না। এয়র্ জবোদবী হে এই জয়নযই। জকউ-
জকউ র্ায়ক ডায়কন নািু বাবা, কারণ টর্টন নগ্ন থায়কন। আবার জকউ-য়কউ ডায়কন 
জবলী বাবা । কারণ উটন সব সমে জবলী ফুয়লর মালা গলাে টদয়ে থায়কন। অদু্ভর্ 
বযাপার কী জায়নন সযার-শীর্ কায়ল যেন জবলী ফুয়লর টসজন না, র্েয়না র্ার গলাে 
িািকা জবলী ফুয়লর মালা জদো যাে। বাবার কায়ি একবার টগয়ে জদেয়ল হর্।’ 
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    ‘আটম টক করব না করব র্া আটম টঠক করব। জর্ামায়ক ভাবয়র্ হয়ব না ।’ 
    ‘টজ আিা।’ 
    ‘রু্টম জকায়থয়ক কথা বলি ?’ 
    ‘থানা জথয়ক । আমার এক োলা েুন হয়েয়িন । পুটলশ এই জয়নয আমায়ক ধয়র 
টনয়ে এয়সয়ি। র্য়ব ওটস সায়হব বয়লয়িন, জিয়ড় জদয়বন।’ 
    ‘রু্টম আর টকিু বলয়ব না-টক অথৃহীন বক বক করয়ব ? যটদ গুরুত্বপূণৃ জকায়না 
কথা না-থায়ক র্াহয়ল জিটলয়ফানিা রাে। আটম এই জিটলয়ফায়নর লাইনিা সব সমে 
জোলা রােয়র্ চাই।’ 
    ‘টি আিা সযার।’ 
    ‘আটম জিটলয়ফান নাটময়ে রােলাম। ওটস সায়হয়বর কায়ি জথয়ক টবদাে টনয়ে পয়থ 
নামলাম।’ 
    আজ সারাটদয়ন জকাথাে-য়কাথাে যাব টঠক করা দরকার। মাটলহা োলার বাটড়য়র্ 
যাব না। মতর্ মানুষয়ক জদেয়র্ যাওো অথৃহীন। এোয়ন জদোিা হে একর্রফা । 
একজন জদয়ে- অনযজন র্াটকয়ে থায়ক, জদয়ে না। 
    আয়রটফন োলু সায়হবয়ক অবশযই জদেয়র্ যাব। জীবন-মতরু্যর মাঝোয়ন যারা থায়ক 
র্ায়দর জদেয়র্ বড় ভাল লায়গ। এরা র্েন অদু্ভর্অদু্ভর্ কথা বয়ল। একজনয়ক 
জপয়েটিলাম জয বারবারই টবটির্ হয়ে বলটিল- জবয়হশর্ জদেয়র্ পাইয়র্টি । আচানক 
টবষে জবয়হশর্ জদেয়র্টি। ও আিা একিা বাগান। বাগানিা পাটনর ময়ধয। কী সুন্দর 
িলিলা পাটন। পাটনর ময়ধয এইিা কী আচানক বাগান। ঘর বাটড় আয়ি— পাটনর রং 
বদলাইয়র্য়ি- ও আিা, বাগায়নর গািগুলান হায়স। গাি মানুয়ষর মর্ হায়স। গািগুলা 
আবার এক জােগা থাইকযা আয়রক জােগাে যাে... এইিা টক পাটনর ময়ধয পাটে 
উড়র্ায়ি!!... 
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    হাটদ সায়হয়বর কনযা পাটের সয়িও জদো করা দরকার। জবচারীর জেটদন জযন 
জভয়স্ত না যাে। সাকৃাস পাটিৃরও জোাঁজ জনো দরকার। কায়রা কায়ি যটদ হাটর্র বাচ্চা 
থায়ক র্া হয়ল একটদয়নর জয়নয ভাড়া করয়র্ চাই। জক জায়ন একটদয়নর ভাড়া কর্ ? 
    আজ আকাশ জমঘয়মদুর। ঠাণ্ডা বার্াস বইয়ি। এক পশলা বতটে ময়ন হে হয়েয়ি। 
টপচ ঢালা রাজপথ বতটের পাটনয়র্ জভজা। রূপার পায়র্র মর্ চক চক করয়ি। 
রাস্তাগুটলয়র্ নদী-নদী ভাব চয়ল এয়সয়ি। 
 
 
 
 

৭  
    আয়রটফন োলু সায়হবয়ক রাো হয়েয়ি ইনয়িনটসভ জকোর ইউটনয়ি ।  
    র্ার নায়ক মুয়ে নল । টবিানার পায়শ সযালাইয়নর জবার্ল ঝুলয়ি। মাথাে, হায়র্ 
বযায়ন্ডজ। একিা জচাে জবর হয়ে আয়ি। জসই জচায়ের পার্া নামায়না। ভাল কয়র জদোর 
আয়গই পুরুষ িাইপ এক মটহলা নাসৃ— জবর হন, জবর হন বয়ল সবাইয়ক জবর কয়র 
টদল। োলু সায়হয়বর আত্মীে-স্বজয়ন হাসপার্াল টগজটগজ করয়ি। হাসপার্ায়লর ডাক্তার 
িাড়াও বাইয়রর ডাক্তারও এয়সয়িন । জমটডকযাল জবাডৃ বয়সয়ি। ডাক্তারয়দর আলাপ 
আয়লাচনাে যা জানা জগল র্ার সারমমৃ হল— জরাগী ডীপ জকামাে চয়ল জগয়ি। জকায়না 
টমরাকল না-ঘিয়ল বাাঁচয়ব না। আয়রটফন োলুর আত্মীেস্বজনয়দর আয়লাচনাে জানা জগল 
ডীপ জকামাে যাবার আয়গ ডাক্তার, নাসৃ এবং র্ার দূর সিয়কৃর এক ভাই-এর কায়ি 
হর্যাকায়ন্ডর বণৃনা টদয়ে জগয়িন। টর্টন ঘুমুটিয়লন বসার ঘয়রর েটেং রুয়ম। র্ার স্ত্রী 
দরজা বন্ধ কয়র ঘুমুটিয়লন জশাবার ঘয়র। টর্টন টনয়জ অয়নক রার্ জজয়গ মদযপান 
করটিয়লন বয়ল জশষ রায়র্র টদয়ক র্ার গাঢ় ঘুম হে। হঠাৎ ধস্তাধটস্ত এবং টচৎকায়রর 
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শব্দ র্ার ঘুম জভয়ে যাে। টর্টন চময়ক উয়ঠ বয়সন এবং জদয়েন র্ার বাটড়র 
জকোরয়িকায়রর সয়ি র্ার স্ত্রী ধস্তাধটস্ত করয়িন। র্ার স্ত্রীর শরীর রয়ক্ত জভয়স যায়ি। 
টর্টন স্ত্রীয়ক রক্ষার জয়নয িুয়ি যান র্ারপর কী হে র্া র্ার ময়ন জনই।  
    ইনয়িনটসভ জকোর ঘয়রর সাময়ন একজন পুটলশও জদেলাম জঘারাঘুটর করয়ি। 
চশমা পরা গুরুগম্ভীর একজনয়ক জদো জগল। বচেমায়সর এই গরয়মও র্ার গায়ে উয়লর 
জকাি । শুনলাম টর্টন মযাটজয়স্ট্রি। জডথ জবড জিিয়মন্ট টনয়র্ এয়সয়িন। মযাটজয়েি 
সায়হবয়ক অর্যন্ত টবরক্ত ময়ন হল। টর্টন র্ার মর্ই আয়রক গুরু গম্ভীর মানুষয়ক ভুরু 
িুরু কুাঁচয়ক হার্ পা জনয়ড় কী সব বলয়িন। আটম কায়ি টগয়ে শুটন,মযাটজয়স্ট্রি সায়হব 
বলয়িন- আটম জর্া সারাটদন এোয়ন বয়স থাকব না। জরাগীর যটদ জ্ঞান জফয়র আমায়ক 
েবর টদয়ল আটম চয়ল আসব। আর ধয়রন ইন জকইস যটদ জ্ঞান না জফয়র— ডাক্তায়রর 
কায়ি জরাগী জয কথা বয়লয়ি জসিায়কই জিিয়মন্ট টহয়সয়ব জনো হয়ব। জরাগী ডাক্তারয়ক 
কী বয়লয়ি র্া একিা কাগয়জ টলয়ে সই কয়র টদয়র্ বলুন।  
    যায়ক এই কথা বলা হল টর্টন মহাটবরক্ত হয়ে বলয়লন, আটম বলব জকন ? আপটন 
বলুন। এিা আপনার জুটরসটডকশান। 
    মযাটজয়স্ট্রি সায়হব র্ীক্ষ্ণ গলাে বলয়লন, আমার জুটরসটডকশান হয়ব জকন ?  
    ‘আিা ফাইন, আপনার জুটরসটডকশান না। আপটন টচৎকার করয়িন জকন? Why 
you are raising your voice.’ 
    ‘ভয়েস আটম জরইজ করটি না আপটন করয়িন ?’  
    ‘আপটন শুধু জয ভয়েস জরইজ করয়িন র্া না, আপটন মুে টদয়ে থুথুও টিিায়িন।’  
    দু'জয়নর কথা কািাকাটি শুনয়র্ অয়নয়কই জুয়ি জগল। সবাই মজা পায়ি। আটমও 
পাটি, অয়পক্ষা করটি ঝগড়ািা জকাথাে থায়ম জসিা জদোর জয়নয। ঝগড়া থাময়র্ হয়ল 
একজনয়ক পরাজে স্বীকার করয়র্ হয়ব। পরাজেিা জক স্বীকার কয়র জসিাই জদোর 
ইিা। আমার ধারণা মযাটজয়স্ট্রি সায়হব পরাজে স্বীকার করয়বন। টচৎকার উটনই জবটশ 
করয়িন। দম ফুটরয়ে যাবার কথা।  
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    জপিন জথয়ক আমার পাঞ্জাটব ধয়র জক জযন িানল । আটম টফয়র জদটে চন্দ্র চাচী । 
অয়নক দূয়রর লর্াে পার্াে চাচী । টববাহ এবং মতরু্য এই দুই টবয়শষ টদয়ন লর্া-পার্া 
আত্মীেয়দর জদো যাে। সামাটজক জমলায়মশা হে। আন্তটরক আলাপ আয়লাচনা হে।  
    চন্দ্রা চাচী টবটির্ হয়ে বলয়লন- রু্ই এোয়ন জকন ? আয়রটফন সায়হব জর্ার জক 
হে ?  
    আটম বললাম, আয়রটফন সায়হব আমার জকউ হন না র্ার স্ত্রী আমার োলা হন।  
    ‘ও আিা। আটম জানর্ামই না। কী রকম দুিঃয়ের বযাপার জদয়েটিস। টদয়ন দুপুয়র 
জজাড়া েুন।’  
    ‘জজাড়ােুন বলয়র্ পার না— একজন জর্া এেয়না ঝুলয়ি।’  
    চাচী দুিঃটের্ গলাে বলয়লন— একিা মানুষ মারা যায়ি আর রু্ই র্ার সিয়কৃ 
এমন টডসয়রসয়পক্ট টনয়ে কথা বলটিস । এিা টঠক না। স্বভাবিা বদলা টহমু।   
    আটম দীঘৃ টনিঃশ্বাস জফয়ল বললাম, টি আিা বদলাব।  
    জকমন জযন জমকাটনকযাল হয়ে যায়ি। জরাবি িাইপ। মানুয়ষর মতরু্য, জরাগ বযাটধ 
এই সব টকিুই আর কাউয়ক স্পশৃ করয়ি না। টঠক বলটি না ? 
    ‘অবশযই টঠক বয়লয়িন।’ 
    চন্দ্রা চাচী হার্ বযাগ জথয়ক পান জবর কয়র মুয়ে টদয়র্ টদয়র্ চি কয়র প্রসি পায়ে 
বলয়লন— আমার জিাি জময়ে ঝুমুর টবয়ে টদয়েটি। জসনাকুয়ঞ্জ অনুষ্ঠান কয়রটি— জগে 
টিল একহাজার। 
    ‘বল কী ?’ 
    র্াও জর্া সবাইয়ক বলয়র্ পাটরটন। জর্ায়ক অবশযই কাডৃ পাঠার্াম । রু্ই জকাথাে 
থাটকস জাটন না।’ 
    ‘টবয়ে ভাল হয়েয়ি টক না বল। জিয়ল জকমন হীয়রর িুকরা না জগাবয়রর িুকরা ?’ 
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    চন্দ্র চাচী জচাে মুে শক্ত কয়র বলয়লন– জিয়ল জগাবয়রর িুকরা হয়ব জকন ? এই 
সব কী ধরয়নর কথা ? জিয়ল জকটমকযাল ইনটজটনোটরং-এ টপ. এইচ. টড. কয়রয়ি । 
আয়মটরকাে থায়ক । জিয়লর আপন চাচা জিি টমটনিার । 
    ‘বয়লা টক ? টমটনিায়রর ভাটর্জা ?’ 
    ‘জিয়লর ফযাটমটল েুবই পটলটিকযাল। এবং োনদানী পটলটিক্স কয়র। এেনকার কাদা 
জিাাঁড়ািুাঁটড় পটলটিক্স না। জিয়লর বড় দাদা বতটিশ আময়লর এম. এল.এ টিয়লন।’ 
    ‘আশ্চযৃ জর্া।’  
    চন্দ্রা চাচী আনটন্দর্ গলাে বলয়লন, ঝুমুর টবয়েয়র্ মন্ত্রীই এয়সটিল চারজন। 
বাংলায়দয়শর অয়নক ইিরিযান্ট কটব সাটহটর্যয়করা এয়সটিয়লন। জশা টবজয়নয়সর 
অয়নয়কই টিল। টফয়ের দুই নাটেকা এয়সটিল। র্ারপর টিটভর নাটেকারাও টিল। 
অয়িািায়ফর জয়নয এমন হুড়াহুটড় শুরু হল । সব টভটডও করা আয়ি। বাসাে আটসস 
জদোব ৷ 
আিা যাব একটদন । 
    ‘আিা যাব একটদন।’ 
    ‘আজই চল না। জিািাল চার ঘন্টা টভটডও টিল জকয়ি কুয়ি দুঘন্টা করা হয়েয়ি। 
এর ময়ধয আবার বাইয়র জথয়ক টমউটজক পাঞ্চ করা হয়েয়ি। টবসটমিাহ োর সানাই 
জােগামর্ বসায়না হয়েয়ি। টমউটজকিা সামানয sad হয়েয়ি র্য়ব রু্ই জদয়ে েুবই মজা 
পাটব।’  
    ‘শুয়নই আমার মজা লাগয়ি।’  
    ‘টবয়ের টদন ঝুমুয়ক কী সুন্দর জয লাগটিল। না জদেয়ল টবশ্বাস করটব না। এর 
কারণও আয়ি— ঝুমুয়রর জমকাপ জদোর জয়নয আটম টফে লাইন জথয়ক জমকাপমযান 
টনয়ে এয়সটি। দীপক কুমার শুর, দু’বার জমকায়প জার্ীে পুরস্কার পাওো জমকাপমযান। 
জস টর্নঘন্টা লাটগয়ে জমকাপ টদয়েয়ি। টফে লাইয়নর জমকাপমযানরা মুয়ের কািা ভােয়র্ 
পায়র। ঝুমুয়রর থুর্নী সামানয উচু টিল না ? এিা এমন কয়রয়ি.....’  
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    ‘দাটবয়ে টদয়েয়ি ?’  
    ‘হু। আেনাে ঝুমু টনয়জয়ক জদয়ে টচনয়র্ পায়রটন।’  
    ‘দাাঁয়র্র কী কয়রয়ি ?’  
    চন্দ্রা চাচী টবটির্ হয়ে র্াকায়লন। আটম বললাম, ঝুমুর সাময়ন জকাদাল সাইয়জর 
জয দুিা দাাঁর্ টিল র্ার কী করা হয়েয়ি ? জসগুটলও টক দাটবয়ে জদো হয়েয়ি ?  
    চন্দ্রা চাচী থমথয়ম গলাে বলয়লন, ঝুমুর জকাদাল সাইজ দাাঁর্ ?  
    আটম হাই চাপয়র্-চাপয়র্ বললাম, ভুয়ল জগি না-টক, ঝুমুয়ক সু্কয়লর বনু্ধরা টমটক 
মাউস বয়ল জক্ষপার্। জস বাসাে টফয়র কাাঁদর্। ঐ দাাঁর্ দুিার টক হল ? টফে লাইয়ন 
জমকাপ টদয়ে বড় দাাঁর্ জিাি করার বযবস্থা-টক টকিু আয়ি ?  
    চন্দ্রা চাচী জয ভায়ব র্াকায়িন র্ায়র্ ময়ন হওো স্বাভাটবক টর্টন টকিুক্ষয়ণর ময়ধয 
আমার উপর ঝাটপয়ে পড়য়বন। র্ায়ক এই সুয়যাগ জদো টঠক হয়ব না। চয়ল জযয়র্ 
হয়ব। যাবার আয়গ আয়রটফন োলু সায়হবয়ক একিা কথা বয়ল যাওো দরকার। জয উীপ 
জকামাে আয়স জস আমার কথা শুনয়র্ পায়ব এমন আশা করা টঠক না। র্বু জচো করয়র্ 
জদাষ জনই। ইনয়িনটসভ জকোয়র জঢাকা আমার পয়ক্ষ অসম্ভব বযাপার। ঘয়র এেন 
কাউয়কই ঢুকয়র্ টদয়ি না। উটক-ঝুাঁটকও টদয়র্ টদয়ি না। দরজার সাময়ন পুটলশ পাহারা 
বয়স জগয়ি। জকায়না একিা জকৌশল জবর করয়র্ হয়ব। ইনয়িনটসভ জকোয়রর দাটেয়ত্ব 
জয ডাক্তার আয়িন র্ায়ক ধরয়র্ হয়ব।  
    ইনয়িনটসভ জকোয়রর দাটেয়ত্ব টযটন আয়িন র্ার নাম মায়লকা। ডািঃ মায়লকা বানু। 
আটম লক্ষয কয়রটি পুরুষয়দর নায়মর জশয়ষ আকার যুক্ত কয়র জয সব মটহলায়দর নাম 
রাো হে র্ায়দর ময়ধয পুরুষ ভাব প্রবল থায়ক। জযমন,  

মায়লক জথয়ক মায়লকা 
রটহম জথয়ক রটহমা 

টসটিক জথয়ক টসটিকা 
জাটমল জথয়ক জাটমলা 
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শামীম জথয়ক শামীমা 
    র্য়ব ডািঃ মায়লকা বানুয়ক জসরকম ময়ন হল না। র্ার জচহারার ময়ধযই োলা োলা 
ভাব। আটম দরজা েুয়ল র্ার ঘয়র ঢুকলাম টর্টন জচাে সরু কয়র র্াকায়লন না। বা 
টবরটক্তয়র্ জঠাাঁি জগাল করয়লন না। আটম শান্ত গলাে বললাম-আপটন ডািঃ মায়লকা বানু 
?  
    ‘টি।’  
    ‘আয়রটফন সায়হব জকামাে থাকা অবস্থাে আপনায়ক জয জিিয়মন্ট টদয়েয়িন র্া 
আপটন এেয়না পুটলয়শর কায়ি জমা জদনটন জকন ? জডথ জবড কনয়ফশন জয টক রকম 
গুরুত্বপূণৃ র্া-টক আপটন জায়নন না। ফর ইওর ইনফরয়মশন শুধু এই কনয়ফশয়নর 
কারয়ণ দু'জয়নর ফাাঁটস হয়ে যায়ব।’  
    ‘আপটন টক পুটলয়শর জকউ ?’  
    ‘টি। আটম জগায়েন্দা টবভায়গর। এই মামলার পুয়রা র্দয়ন্তর দাটেয়ত্ব আটম আটি।’  
    ‘বুঝয়র্ পারটি।’  
    ‘না বুঝয়র্ পারয়িন না। মামলািা আপনার কায়ি যর্ সহজ ময়ন হয়ি আসয়ল 
র্র্ সহজ না। অয়নক জটিলর্া আয়ি।’  
    ‘ও।’  
    ‘আমার পটরচেিা আশা কটর জগাপন থাকয়ব। এেয়ন জকউ জায়ন না আটম জক! 
পুটলয়শর জলাকজনও জায়ন না। আশা কটর আপনার মাধযয়মও জকউ জানয়ব না।’ 
    ‘টি না জানয়ব না। আপটন চা-কটফ টকিু োয়বন ?’  
    ‘চা কটফ টকিুই োব না। আপটন বযবস্থা কয়র জদয়বন যায়র্ আটম আয়রটফন 
সায়হয়বর সয়ি কথা বলয়র্ পাটর।’     
    ডািঃ মায়লকা বানু টবটির্ হয়ে বলয়লন, ওনার সয়ি কী ভায়ব কথা বলয়বন ? উটন 
উীপ জকামাে আয়িন। 
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    ‘উীপ জকামাে থাকা অবস্থায়র্ও জচর্নার একটি অংশ কাজ কয়র। আটম জসই 
অংশিার সয়ি কথা বলব। হের্ লাভ টকিু হয়ব না। র্বু জচো কয়র জদেয়র্ ক্ষটর্ 
জনই।’ 
    ‘আপটন যেন কথা বলয়বন র্েন টক আটম পায়শ থাকয়র্ পাটর ?’ 
    ‘অবশযই পায়রন।’ 
    ডািঃ মায়লকা বানু বলয়লন, আপটন একিু অয়পক্ষা কয়রন। আটম বযবস্থা করটি। 
এই ফায়ক একিু চা োন। েীজ। 
    ‘টি না চা োব না।’ 
    ‘আপনার নামিা জানয়র্ পাটর ?’ 
    ‘নকল নাম জানয়র্ পায়রন। আসলিা আপনায়ক বলয়র্ পারটি না। এয়ককিা 
মামলার সমে আমরা এয়ককিা নরু্ন নাম জনই। এই মামলাে আটম জয নাম টনয়েটি 
জসই নামিা টক বলব ?’  
    ‘থাক বলয়র্ হয়ব না। আপনায়ক জদয়ে পুটলয়শর জলাক বয়ল ময়নই হে না।’  
    ‘জগায়েন্দা টবভায়গর জলাকয়দর জদয়েই যটদ জকউ বুয়ঝ জফয়ল জস পুটলয়শর জলাক 
র্া হয়ল সমসযা না ?’ 
    ‘টি সমসযা জর্া বয়িই।’ 
 
    আয়রটফন োলু সায়হয়বর পায়শ বসার জয়নয আমায়ক একিা জচোর জদো হয়েয়ি। 
আমার পায়শ ডািঃ মায়লকা জকৌরু্হল এবং আিহ টনয়ে দাাঁটড়য়ে আয়িন। ঘরিা অটর্টরক্ত 
ঠাণ্ডা। ঘয়র বাইয়রর জকায়না আয়লা আসয়ি না, টিউব লাইি িলয়ি। ময়ন হয়ি টিউব 
লাইি জথয়কও ঠাণ্ডা আয়লা আসয়ি। ঘয়র মতরু্যর গন্ধ। আয়রটফন োলুর টবিানার নীয়চ 
মতরু্য থাবা জগয়ড় বয়স আয়ি এিা পটরষ্কার জবাঝা যায়ি। 
    আটম সহজ গলাে ডাকলাম— োলু সায়হব। োলু সায়হব। আটম টহমু। 
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    ডািঃ মায়লকা বানু জচাে বড় বড় কয়র আমায়ক জদেয়িন। জগায়েন্দা টবভায়গর জলাক 
অপটরটচর্ একজনয়ক োলু সায়হব ডাকয়ি— টবটির্ হবার মর্ই বযাপার। আটম র্ায়ক 
সিূণৃ অিাহয কয়র বললাম— 
    ‘োলু সায়হব আমার কথা মন টদয়ে শুনুন। মাটলহা োলার মতরু্য টক ভায়ব হয়েয়ি 
আপটন জায়নন। আপনায়ক ডীপ জকামা জথয়ক জবর হয়ে এয়স এই ঘিনা বলয়র্ হয়ব। 
যটদ না বয়লই আপটন মারা যান- র্া হয়ল দুটি টনরপরাধ জলাক ফাাঁটসয়র্ ঝুলয়ব।’ 
    ডািঃ মাটলকা বানু আমার টদয়ক র্াটকয়ে র্ীক্ষ্ণ গলাে বলয়লন— Excuse Me…….. 
    আটম আবায়রা র্ায়ক সিূণৃ অিাহয কয়র োলুয়ক বললাম, োলু সায়হব আমার 
ধারণা আপটন জকায়না-না-য়কায়না ভায়ব আমার কথা শুনয়িন । আপনায়ক মতরু্যর আয়গ 
অবশযই প্রকত র্ ঘিনা বয়ল জযয়র্ হয়ব। 
    আটম উয়ঠ দাাঁড়ালাম। ডািঃ মায়লকা বানু কড়া জচায়ে আমার টদয়ক র্াকায়িন। আটম 
র্ায়ক টমটে গলাে বললাম, আপনার সয়ি টমথযা কথা বয়লটি। আটম পুটলয়শর জকউ না। 
উটন আমার োলু হন। আপটন আমার নাম জানয়র্ জচয়েটিয়লন— আমার নাম টহমু। 
    ভদ্রমটহলা র্াটকয়ে আয়িন। আটম মধুর ভটিয়র্ ঘর জথয়ক জবর হয়ে এলাম। হাটদ 
সায়হয়বর বাটড়য়র্ জযয়র্ হয়ব । র্ার জিাি জময়েিার সয়ি কথা বলয়র্ হয়ব। 
 
    জময়েিা দরজা ধয়র দাাঁটড়য়ে আয়ি। র্ার এক হায়র্ োর্া। োর্াে কুমীয়রর িটব 
আাঁকা। কুমীর রে করা হটিল। আংগুয়ল জিেয়নর সবুজ রে জলয়গ আয়ি।  
    জময়েটির দাাঁটড়য়ে থাকার ময়ধয কটঠন ভটি আয়ি। র্য়ব দুিা জচােই িলিলা। জচায়ের 
টদয়ক র্াকায়লই ময়ন হয়ব একু্ষটন পাটনয়র্ জচাে ভটর্ৃ হয়ে যায়ব।  
    আটম বললাম, জকমন আি পাটে ?  
    জময়েিা জবাব টদল না। অপটরটচর্ মানুয়ষর আন্তটরক প্রয়শ্ন েিকা লায়গ । জময়েিার 
ময়ন েিকা লাগয়ি। জস আমায়ক লক্ষ করয়ি। জবাঝার জচো করয়ি। আটম বললাম, 
জর্ামার কুমীয়রর িটবর রেিা টঠক হেটন। কুমীর কেয়না সবুজ হে না।  
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    ‘এই কুমীরিা জয পাটনয়র্ টিল জসই পাটন শযাওলাে ভটর্ৃ। এই জয়নযই কুমীরিা 
সবুজ।’  
    ‘কুমীর থায়ক নদী-নালাে। নদী নালাে শযাওলা হে না। আমার ধারণা জর্ামার কায়ি 
শুধু সবুজ রে আয়ি বয়ল কুমীর সবুজ রে কয়রি।’   
    ‘আমার কায়ি সবুজ আর লাল রে আয়ি।’  
    ‘র্া হয়ল সবুজ রয়ের কুমীর বাটনয়ে ভালই কয়রি। লাল রয়ের কুমীয়রর জচয়ে 
সবুজ রয়ের কুমীর ভাল।’ 
    পাটের কাটঠনয হঠাৎ কয়ম জগল। জস শান্ত গলাে বলল, আপনায়ক আটম টচয়নটি। 
আপনার সয়ি আমার জিটলয়ফায়ন কথা হয়েয়ি। আপনার নাম টহমু। আপটন জর্া বাবার 
সয়ি কথা বলয়র্ এসয়িন, বাবা বাসাে জনই। 
    ‘আটম জর্ামার বাবার সয়ি কথা বলয়র্ আটসটন। জর্ামার সয়ি গল্প করয়র্ এয়সটি। 
আজ সু্কয়ল যাওটন ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘সু্কয়ল টনয়ে যাওোর জকউ টিল না এই জয়নয ?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘বাসাে রু্টম িাড়া আর জক আয়ি ?’ 
    পাটে জবাব টদল না। আটম লক্ষ করলাম র্ার জচায়ে পাটন জময়র্ শুরু কয়রয়ি। 
জস হায়র্র র্ালুয়র্ জচাে মুিল। লাভ হল না, সয়ি-সয়ি জচাে আবার পাটনয়র্ ভটর্ৃ 
হয়ে জগল। আটম পুয়রাপুটর টনিঃসয়ন্দহ হলাম জময়েিা বাটড়য়র্ একা আয়ি। গর্ রায়র্ও 
হেয়র্াবা একাই টিল। 
    ‘ঢাকাে জর্ামায়দর আত্মীে-স্বজন আয়িন না ?’ 
    ‘আয়িন।’ 
    ‘রু্টম র্ায়দর টঠকানা জান না ?’ 
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    জময়েিা না-সূচক মাথা নাড়ল। জস র্ার জচায়ের পাটন টনেন্ত্রয়ন টনয়ে টনয়েয়ি। এেন 
র্ার জচাে শুকনা। িলিয়ল ভাবও জনই। 
    ‘জর্ামার বাবা জকাথাে রু্টম জান ?’ 
    ‘জাটন।’ 
    ‘সকায়ল নাশর্া জেয়েি ?’ 
    ‘না ’ 
    ‘না জকন ? ঘয়র োবার টকিু টিল না ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আমার ধারণা আয়ি। রু্টম ভাল কয়র েুাঁয়জ জদেটন। আিা থাকার কথা। আিা টদয়ে 
রুটি বানায়না যাে। শটি থাকার কথা। শটি ভাটজ, রুটি। টডম যটদ থায়ক র্া হয়ল 
টডয়মর মাময়লি। রু্টম রান্না করয়র্ পার না ?’ 
    ‘চায়ের পাটন গরম করয়র্ পাটর।’ 
    ‘আসলিাই জর্া পার। রুটি জবলাও েুব সহজ। আিা টদয়ে একিা জগািার মর্ 
বাটনয়ে জবলয়র্ হে.....’ 
    পাটের জচায়ের জকাণাে সামানয আনন্দ জযন ঝলয়স উঠল। জচাে টচকটচক কয়র 
উঠল। আটম বললাম- চয়লা রান্নাঘয়র টগয়ে জদটে কী আয়ি, কী জনই। আটমও সকায়ল 
নাশর্া কটরটন। আজয়কর নাশর্ািা রু্টম বানাও। দু'জয়ন টময়ল নাশর্া কটর। নাশর্া 
বানায়র্ পারয়ব না ?  
    ‘আপটন জদটেয়ে টদয়ল পারব।’  
    ‘আটম জদটেয়ে জদব কী ভায়ব ! আটম টকিু জাটন না-টক ? যাই জহাক জদটে দু’জয়ন 
টময়ল টচন্তা-ভাবনা কয়র একিা টকিু করয়র্ হয়ব। আয়গ চয়লা রান্নাঘর ইন্সয়পকশন 
কয়র জদটে।’  
    রান্নাঘয়র মেদা পাওো জগল, আলু পাওো জগল; একিা টডম পাওো জগল। আটম 
পাটেয়ক টনয়ে মহা উৎসায়হ রান্না-বান্নাে জলয়গ জগলাম। রান্না করয়র্-করয়র্ জানা জগল 
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পাটে কাল রায়র্ একা টিল । ঘয়র পাউরুটি এবং কলা টিল । পাউরুটি কলা জেয়েয়ি। 
বাবা টফয়র আসয়বন এই জভয়ব অয়নকরার্ পযৃন্ত জজয়গ টিল। র্ার সু্কয়লর অয়নক 
জহামওোকৃ টিল সব কয়র জফয়লয়ি।  
    ‘ভে লায়গটন ?’  
    ‘বাথরুয়ম জক জযন হাাঁিাহাটি করটিল র্েন একিু ভে জলয়গয়ি।’  
    আটম ভীর্ গলাে বললাম, বাথরুয়ম জক হাাঁিাহাটি করটিল, ভূর্ ?  
    পাটে টবরক্ত হয়ে বলল, আপটন টক জয বাচ্চায়দর মর্ কথা বয়লন। ভূর্ বয়ল 
পতটথবীয়র্ টকিু আয়ি না-টক ?    
    ‘জনই ?’  
    ‘অবশযই না। ভূর্, রাক্ষস, জোক্কস সব বানায়না।’  
    আটম বললাম, ভূর্-য়প্রয়র্র গল্প এেন থাকুক। আমার এয়দর কথা শুনয়লই গা 
িমিম কয়র।  
    পাটে টবটির্ হয়ে বলল, আপটন এর্ ভীরু্ জকন ?  
    আটম হাই রু্লয়র্-রু্লয়র্ বললাম, আমার অয়নক বুটি জর্া, এই জয়নয ভীরু্। 
বুটিমানরা ভীরু্ হে। যার যর্ বুটি জস র্র্ ভীরু্ ।  
    ‘আপনার কথা টঠক না। আমারও অয়নক বুটি টকন্তু আটম ভীরু্ না।’  
    ‘র্া অবটশয টঠক।’  
    ‘আর আপটন জয টনয়জই টনয়জয়ক বুটিমান বলয়িন, এিাও টঠক না। এয়র্ অহংকার 
করা হে। জকউ অহংকার করয়ল আিাহ েুব রাগ কয়রন।’  
    ‘আিাহ জমায়িই রাগ কয়রন না। আিাহ টক জর্ামার-আমার মর্ জয চি কয়র জরয়গ 
যায়বন ? জকউ অহংকার করয়ল আিাহ েুব মজা পান। মজা জপয়ে বয়লন, আয়র 
জবাকািা কী টনয়ে অহংকার করয়ি !’ 
    ‘আপনায়ক জক বয়লয়ি ?’  
    ‘জকউ বয়লটন আমার ময়ন হে।’  
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    ‘আিায়ক টনয়ে এই ধরয়নর কথা ময়ন হওোও োরাপ। এয়র্ পাপ হে। আপটন এ 
ধরয়নর কথা আর কেয়না বলয়বন না।’  
    ‘আিা বলব না, আর জশায়না রু্টম কী রুটি জবলি ? আাঁকাবাকা হয়ি ।’  
    ‘আপটন উো-পাো কথা বলয়িন জর্া এই জয়নয মন টদয়ে কাজ করয়র্ পারটি 
না।’  
    ‘আিা যাও আর কথা বলব না- লাি কথািা বয়ল জনই।’  
    ‘বলুন।’  
    ‘নাশর্া জশষ কয়রই রু্টম একিা সুিয়কয়স জর্ামার বই োর্া, জামা িামা এইসব 
দরকাটর টজটনস গুটিয়ে জনয়ব। আমরা ঘয়র র্ালা টদয়ে চয়ল যাব।’  
    ‘জকাথাে যাব ?’  
    ‘আমার এক পটরটচর্ বাসাে জর্ামায়ক জরয়ে আসব। এোয়ন জর্ামায়ক একা জফয়ল 
জরয়ে যাওো যায়ব না। জয-বাটড়র বাথরুয়ম ভূর্ হাাঁিাহাটি কয়র জসই বাটড়য়র্ জর্ামায়ক 
একা জরয়ে যাওো অসম্ভব বযাপার।’  
    ‘বাথরুয়ম ভূর্ হাাঁিাহাটি কয়র আপনায়ক জক বলল ?’  
    ‘রু্টমই না বলয়ল ?’  
    পাটে মহা টবরক্ত হয়ে বলল, ভূর্ হাাঁিাহাটি কয়র এরকম কথা জর্া আটম বটলটন। 
আটম শুধু বয়লটি- বাথরুয়ম শব্দ হটিল। ময়ন হটিল জক জযন হাাঁিয়ি।  
    ‘জক জযন হাাঁিয়িিাই ভূর্। শহয়রর জবটশর ভাগ ভূর্ই থায়ক বাথরুয়ম। ওয়দর একিু 
পরপরই পাটনর র্তষ্ণা পাে জর্া, বাথরুয়ম থাকািাই এয়দর জয়নয সুটবধাজনক। র্য়ব 
এয়দর পিন্দ বাথিাবওোলা বাটড়। রায়র্ বাথিায়ব শুয়ে ওরা আরাম কয়র ঘুমাে।’  
    পাটে রুটি জবলা বন্ধ কয়র আমার টদয়ক র্াটকয়ে হর্াশ গলাে বলল, আপটন জদটে 
েুবই জবাকা। আপটন এর্ জবাকা জকন ?  
    আটম জহয়স জফললাম। কারণ, আপটন এর্ জবাকা জকন ? এই প্রশ্নটি আটম আমার 
এক জীবয়ন অসংেযবার শুয়নটি এবং শুধু জময়েয়দর কাি জথয়কই শুয়নটি। সবয়চ জবটশ 
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শুয়নটি রূপার কাি জথয়ক । আমার ধারণা আজ আটম যেন পাটেয়ক টনয়ে রূপার কায়ি 
উপটস্থর্ হব রূপা কথাবার্ৃার এক পযৃায়ে অবশযই বলয়ব, টহমু রু্টম এর্ জবাকা জকন 
? 
    আমার বাবা র্ার উপয়দশমালাে টলয়ে জগয়িন-  

বাবা টহমালে,  
জর্ামায়ক বাস কটরয়র্ হইয়ব অয়নয়কর ময়ধয । লক্ষ রাটেও জসই অয়নয়কর 
জকউই জযন জর্ামায়ক কেয়না চালাক বা বুটিমান ময়ন না কয়র। মহাপুরুষরা 
চালাক হন না, বুটিমান হন না, আবার র্ারা জবাকাও হন না। পতটথবীর এই 
অটনর্য জগয়র্ বুটির স্থান নাই। বুটি িারা এই জগর্ বুটঝবার জচো কটরয়ব 
না। জচর্না িারা বুটঝবার জচো কটরয়ব। বুটি জচর্নায়ক নে কয়র ....... 
 

    রূপার শরীর ভাল জনই।  
    এই প্রচণ্ড গরয়মও জস চাদর গায়ে টদয়ে বয়স আয়ি। জচাে মুে জফালা। নাক টদয়ে 
িমাগর্ পাটন পড়য়ি। জকায়ল রাো টিসু বক্স দ্রুর্ জশষ হয়ে আসয়ি। রূপা আমার 
টদয়ক র্াটকয়ে বলল, কর্ টদন পয়র জর্ামায়ক জদেলাম বয়লা জর্া ?  
    আটম বললাম, প্রাে এক বির।  
    রূপা বলল, এক বির সার্ মাস, ন টদন।  
    ‘ঘণ্টা টমটনি বাদ টদয়ল জকন ?’  
    ‘ঘণ্টা টমটনিও বলয়র্ পারব। বলয়র্ ইিা করয়ি না বয়ল বলটি না। জর্ামার সয়ির 
এই জময়েটি জক ?’  
    ‘ওর নাম পাটে । ও জর্ামার সয়ি টকিুটদন থাকয়ব। বায়রা র্াটরে ওর জেটদন । 
জেটদয়নর টদন আটম ওয়ক টনয়ে যাব।’  
    রূপা টকিু বলল না। আমার টদয়ক র্াটকয়ে রইল। আটম বললাম, জর্ামার কী 
হয়েয়ি ?  
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    রূপা বলল, আমার জর্মন টকিু হেটন। জর্ামার কর্দূর কী হয়েয়ি জসিা বয়লা। 
মহাপুরুষ হয়র্ জপয়রি ?  
    ‘না।’  
    ‘জচো চাটলয়ে যাি ? এই জময়েিায়ক জয আমার এোয়ন জরয়ে যাি এিাও টক 
জর্ামার মহাপুরুষ-কমৃশালার অংশ ?’  
    আটম হাসলাম ।  
    রূপা বলল, েীজ হাসয়ব না। জর্ামার হাটস জকায়না টদনই আমার ভাল লায়গটন। 
যর্ টদন যায়ি জর্ামার হাটস র্র্ই টবরটক্তকর হয়ি । হােনার হাটসও জর্ামার হাটসর 
জচয়ে সুন্দর। 
    আটম বললাম, রূপা হাটস বন্ধ। আটম চয়ল যাটি। রু্টম পাটেয়ক জডয়ক ওর সয়ি 
একিা দুিা কথা বল। নরু্ন এক বাটড়য়র্ জস থাকয়র্ এয়সয়ি র্ার এটিিা সহজ কয়র 
দাও। ও জর্ামার কটঠন মূটর্ৃ জদয়ে টঠক ভরসা পায়ি না। 
    রূপা হার্ ইশারাে পাটেয়ক ডাকল। পাটে শংটকর্ পায়ে এটগয়ে এল। রূপা কটঠন 
গলাে, মািারনীর ভটিয়র্ বলল, এই জময়ে জর্ামার নাম টক ? 
    পাটে ভয়ে ভয়ে বলল, পাটে । 
    ‘পাটে জর্ামার নাম ?’ 
    ‘টি।’ 
    ‘রু্টম টক উড়য়র্ পার ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘না বয়ল লাভ জনই। জযয়হরু্ জর্ামার নাম পাটে জসয়হরু্ জর্ামায়ক আকায়শ উড়য়র্ 
হয়ব। আটম ওোন িু টি বলব সয়ি সয়ি ওড়া শুরু করয়ব। ওোন-িু-খ্ৰী। কই উড়ি না 
জকন ?’ 
    পাটে অবাক হয়ে র্াটকয়ে আয়ি। রূপা র্ার টবেযার্ টেলটেল হাটস শুরু কয়রয়ি। 
আটম এই হাটসর নাম টদয়েটিলাম জলর্রি হাটস। রূপার এই হাটসর শব্দিায়র্ই একিা 
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মযাটজক আয়ি। শব্দ শুনয়লই ময়ন হে- এিা শুধু হাটস না । হাটস টদয়ে দু’হার্ বাটড়য়ে 
জদো। হাটসর মাধযয়ম কায়ি ডাকা । 
    আটম যা ভাবটিলাম র্াই হল, হাটসর শব্দ শুয়নই পাটে িুয়ি এয়স রূপায়ক জটড়য়ে 
ধয়র ফুটপয়ে কাাঁদয়র্ শুরু করল। বাচ্চা জময়েটির বুয়ক অয়নক অশ্রু জয়ম আয়ি। অশ্রু 
জবর হওো দরকার।  
    আটম ওয়দরয়ক জরয়ে আবার পয়থ নামলাম । আকাশ জমঘলা। রবীন্দ্রনায়থর গায়নর 
মর্ জময়ঘর উপর জমঘ কয়র আাঁধার হয়ে আসয়ি। এমন টদয়ন হাাঁিয়র্ চমৎকার লায়গ 
। 
    দশ গজ যাইটন র্ার আয়গই গা জঘয়স একিা গাটড় থামল। গাটড়র কাচ নাটময়ে 
জবারকা পরা এক মটহলা চাপা গলাে বলয়লন, র্াড়ার্াটড় গাটড়য়র্ উঠুন। 
    আটম গাটড়য়র্ উঠলাম। জবারকাওোলী বলয়লন, ভাল আয়িন ? 
    আটম বললাম, হযাাঁ। 
    ‘আমায়ক টচনয়র্ জপয়রয়িন ?’ 
    ‘না।’ 
    ‘জবারকা পরয়লও আমার জচাে জর্া জদো যায়ি । জচাে জদয়েও টচনয়র্ পারয়িন 
না ?’  
    ‘পারটি না।’  
    ‘আমার গলার স্বরও টচনয়র্ পারয়িন না ?’  
    ‘না। জময়েয়দর গলার স্বয়রর ময়ধয একমাে রূপার গলার স্বর আটম টচনয়র্ পাটর। 
আর কায়রার গলা টচনয়র্ পাটর না।’  
    ‘রূপা জক ? আিা থাক বলয়র্ হয়ব না বুঝয়র্ পারটি জক ! এবং আমার ধারণা 
আপটনও বুঝয়র্ পারয়িন আটম জক।’  
    ‘রু্টম জুাঁই। জবারকা পয়রি জকন ? জকায়না মওলানা টবয়ে কয়রি ?’  
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    জুাঁই জহয়স জফলল। শব্দ কয়র হাটস। অর্যন্ত আশ্চয়যৃর বযাপার র্ার হাটসও রূপার 
হাটসর মর্ । ঝনঝন কয়র জলর্রয়ির মর্ বাজয়ি। কায়ি ডাকার হাটস।  
    ‘টেলটেল করি জকন ?’  
    ‘টেলটেল করটি কারণ আপনায়ক জদয়ে েুব মজা লাগয়ি। আপটন টক জায়নন আটম 
পাগয়লর মর্ আপনায়ক েুাঁজটি। আপনার একিা জমাবাইল জিটলয়ফান টিল না ? জসই 
নাম্বারিাও ভুয়ল জগটি। আটম আবার নাম্বার ময়ন রােয়র্ পাটর না। মযাটিয়কর জরাল 
নাম্বার জকায়না জিয়ল জময়ে জভায়ল না। অথচ আটম ভুয়ল জগটি। আিা আপনার টক 
মযাটিয়কর জরাল নাম্বার ময়ন আয়ি ?’  
    আটম বললাম, রু্টম এর্ আনটন্দর্ জকন ?  
    জুাঁই হাসয়র্-হাসয়র্ বলল, আটম আনটন্দর্ কারণ জচার-পুটলশ জেলাে আটম বাবায়ক 
হাটরয়ে টদয়েটি। আপটন জর্া জায়নন না বাবা আমার জীবন অটর্ে কয়র টদয়েটিল। 
আমার জপিয়ন সব সমে দু'টর্নজন স্পাই। জকাথাে যাই-না-যাই সব বাবা জায়নন। 
আমার ঘয়র জয জিটলয়ফান জসোয়নও এমন বযবস্থা করা টিল আটম যেন যার সয়ি কথা 
বলটি সব জরকডৃ হয়ে যায়ি।  
    ‘জর্ামার অবস্থা জর্া র্া হয়ল ময়ন হে োরাপই।’  
    ‘হযাাঁ োরাপ। েুব োরাপ। বাবা জয শুধু আমার জপিয়ন স্পাই লাগায়র্ন র্া-না, আটম 
যটদ জকায়না জিয়লর সয়ি কয়েকবার কথা বলর্াম র্া হয়ল র্ার জপিয়নও স্পাই লাটগয়ে 
টদয়র্ন।’  
    ‘জগায়েন্দা টবভায়গ কাজ করার জয়নয ময়ন হে এিা হয়েয়ি।’  
    জুাঁই সহজ গলাে বলল, আমার মা বাবায়ক জিয়ড় পাটলয়ে বাবার অটর্ টপ্রে এক 
বনু্ধয়ক টবয়ে কয়রটিল জসই জথয়ক হয়েয়ি। বাবা কাউয়ক টবশ্বাস করয়র্ পায়র না। ভাল 
কথা আপটন টক আমায়দর কয়েকটদন লুটকয়ে থাকার মর্ জকায়না একিা জােগার বযবস্থা 
কয়র টদয়র্ পারয়বন ? 
    ‘আমায়দর মায়ন টক ? টবয়ে কয়রি ?’ 
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    ‘হু কয়রটি।’ 
    ‘জপ্রয়মর টবয়ে ?’  
    জুাঁই হাসয়র্-হাসয়র্ বলল, টবয়ে কয়র জফলার মর্ জপ্রম টিল না, টবয়ে কয়রটি 
বাবায়ক টশক্ষা জদবার জয়নয । 
    ‘আমার জর্া ধারণা ওনার যয়থে টশক্ষা হয়ে জগয়ি।’ 
    ‘উহুাঁ এেয়না টশক্ষা হেটন। আটম বাবার জগায়েন্দাটগটর জয়ের মর্ জশষ করব। এর 
ময়ধয আটম আবার মনসুরয়ক টদয়ে বাবায়ক জিটলয়ফান কটরয়েটি। মনসুর গলা জমািা 
কয়র বয়লয়ি— থাক এসব বলয়র্ ইিা করয়ি না। মনসুর আমার হাজয়বয়ন্ডর নাম। 
জস জযমন সাধারণ র্ার নামিাও সাধারণ । আটম অবটশয র্ায়ক মনসুর ডাটক না। আটম 
ডাটক— ‘মন’ । কই আপটন বলয়লন না- কয়েকটদন থাকার মর্ একিা জােগা আপটন 
টদয়র্ পায়রন টক-না। টর্ন-চার টদন থাকয়র্ পারয়লই আমার সমসযার সমাধান হয়ে 
যায়ব।’ 
    ‘কী ভায়ব ?’ 
    ‘আমার মা’জক েবর টদয়েটি। উটন থায়কন জামৃানীয়র্ । মা চয়ল আসয়িন।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘এেন বলুন টর্ন-চার টদন লুটকয়ে থাকার মর্ জকায়না জােগা টক আয়ি ?’ 
    ‘পাটেয়দর বাসাে থাকয়র্ পায়রা !’ 
    ‘পাটে জক ?’ 
    ‘পাটে হল হাটদউজ্জামায়নর জময়ে।’ 
    ‘হাটদউজ্জামান জক ?’ 
    ‘হাটদউজ্জামান হয়ি মাটলহা জবগয়মর জকোরয়িকার।’ 
    ‘মাটলহা জবগম জক ?’ 
    ‘মাটলহা জবগম হল আয়রটফন সায়হয়বর মতর্ স্ত্রী।’ 



suvom 

 
 

1138 

    জুাঁই িাটন্তর টনিঃশ্বাস জফয়ল বলল, আপনার সয়ি বক বক করয়র্ ভাল লাগয়ি না, 
আপটন টনয়ে যান আমায়ক ঐ বাটড়য়র্। 
    ‘আমার যাবার দরকার কী ? জর্ামায়ক চাটব টদয়ে টদটি। বাটড়র টঠকানা বয়ল টদটি 
রু্টম মন সায়হবয়ক টনয়ে উয়ঠ পড়।’ 
    ‘জকউ টকিু বলয়ব না ?’ 
    ‘ময়ন হে না জকউ টকিু বলয়ব। আর যটদ বয়ল রু্টম বলয়ব রু্টম পাটের চাচায়র্া 
জবান। বাটড় পাহারা জদবার জয়নয আি।’ 
    ‘আটম রাটজ।’ 
    ‘এই নাও চাটব।’ 
    জুাঁই টবটির্ হয়ে বলল, একিা পুয়রা োটল বাটড়র চাটব আপটন পয়কয়ি টনয়ে কী 
জয়নয ঘুরটিয়লন ? 
    আটম বক্তত র্া জদবার ভটিয়র্ বললাম, জুাঁই জশায়না আমরা সবাই বড় একিা 
পটরকল্পনার অংশ। জসই বড় পটরকল্পনা টযটন কয়রন আমরা র্ায়ক জদেয়র্ পাই না। 
জকউ র্ায়ক বয়ল টনেটর্, জকউ বয়ল প্রকত টর্ আবার জকউ জকউ বয়ল আিাহ। আটম 
পাঞ্জাটবর পয়কয়ি োটল বাটড়র চাটব টনয়ে ঘুরব এবং জর্ামার সয়ি আমার জদো হয়ব 
এিা আমার ধারণা বড় পটরকল্পনার কু্ষদ্র একিা অংশ। 
    জুাঁই শান্তগলাে বলল, আপনার কথা আমার টবশ্বাস কয়র জফলয়র্ ইিা করয়ি, 
টকন্তু আটম টবশ্বাস করটি না। জগায়েন্দা বাবার জময়ে এর্ সহয়জ সব টকিু টবশ্বাস কয়র 
না। 
    আটম বললাম, জুাঁই রু্টম একিু শব্দ কয়র হায়সা জর্া ? 
    জুাঁই বলল, জকন ? 
    জর্ামার হাটসর শব্দ অসম্ভব সুন্দর। 
    জুাঁই বলল, আপনার জকায়না কথাই আটম টবশ্বাস কটর না, টকন্তু এই কথািা টবশ্বাস 
করলাম । 
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৮ 
    মুসয়লম টমো আবায়রা পটেকার প্রথম পার্াে চয়ল এয়সয়ি। িটব সহ টনউজ । 
 

                   মুসয়লম িাড়া জপয়লন 
বতটেয়র্ নগ্ননতর্য কয়র টযটন সবার নজর জকয়ড়টিয়লন জসই মুসয়লম টমো দু’টদন 

হাজর্ বায়সর পর িাড়া জপয়েয়িন। েবয়র জানা জগয়ি পুটলয়শর গাটড় র্ায়ক পুরায়না ঢাকার 
শাহসায়হব গটলয়র্ নাটময়ে জদে। জসই সমে র্ার পরয়ন পুটলয়শর উপহার জদো নরু্ন পােজামা 
পাঞ্জাটব টিল । অপরাধী টহয়সয়ব ধতর্ কায়রার প্রটর্ পুটলয়শর এই আচরণ নটজরটবহীন। জানা 
জগয়ি থানার পুটলশ বাটহনীর সদসযয়দর অয়নয়কই পা িুাঁয়ে র্ার জদাো টনয়েয়িন ।  

মুসয়লম টমো সিয়কৃ থানা সূয়ে প্রাপ্ত একটি র্থয হয়ি গর্ দু'টদন মুসয়লম টমো 
জকায়না োদয িহণ কয়রনটন। এবং এক মুহুয়রৃ্র জয়নযও টনদ্রা যানটন। জিফর্ায়রর প্রথম টদয়ন 
টকিু কথাবারৃ্া বলয়লও টির্ীে টদন জথয়ক টর্টন কায়রা সয়িই জকায়না কথা বার্ৃা বয়লন টন। 
একটি অসমটথৃর্ েবয়র বলা হে মুসয়লম টমোর শরীর জথয়ক ভুড়ভুড় কয়র জবলী ফুয়লর গন্ধ 
আসয়ি। 

 
    মুসয়লম টমোয়ক জদেয়র্ যাওোর দরকার। সটর্য-সটর্য র্ার জীবয়ন জকায়না ঘিনা 
ঘয়ি জগয়ি টক-না জক জায়ন। ‘নদীর সয়ি মানুয়ষর অয়নক টমল আয়ি’ এ ধরয়নর কথা 
বলা হে। নদীর সয়ি মানুয়ষর সবয়চ বড় অটমল হল নদীর পাটন হঠাৎ কয়র উয়ো 
টদয়ক বইয়র্ শুরু করয়র্ পায়র না। মানুয়ষর গটর্ পথ হুি কয়র জকায়না রকম পূবৃ 
জঘাষণা িাড়াই পায়ে জযয়র্ পায়র । 
    জঘার ববষটেক মানুষও এক জভারয়বলাে ঘুম জথয়ক উয়ঠ চায়ের কাপ হায়র্ টনয়ে 
হঠাৎ বয়ল বসয়র্ পায়রন- এ জীবয়ন যা উপাজৃন কয়রটি, সৎ উপাজৃন এবং অসৎ 
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উপাজৃন সবই আটম দান কয়র টদয়র্ চাই। বযবস্থা কয়রা। টকংবা আেয়মর জকান 
মহাপুরুষ ধরয়নর সাধক মানুষ র্ার সমিজীবয়নর পূনযফল হঠাৎ জকায়না এক রায়র্ 
আেয়মর জকায়না কায়জর জময়ের পায়ে রু্য়ল টদয়ে বয়ল- এইিাই আসল জীবন। 
    মানুষ নদী না। মানুষ অনয টজটনস । 
    মুসয়লম টমোর সয়ি জযাগায়যায়গর পটরকল্পনা আপার্র্ স্থটগর্ রােলাম। র্ার সয়ি 
জদো করার আয়গ আমায়ক জরুটর টভটত্তয়র্ একিা কাজ করয়র্ হয়ব, হাটদ সায়হয়বর 
সয়ি জযাগায়যাগ করয়র্ হয়ব। র্ায়ক বলয়র্ হয়ব র্ার জময়ে ভাল আয়ি। এমন এক 
জােগাে র্ায়ক রাো হয়েয়ি জয র্ায়ক টনয়ে আর জকায়না দুিঃটশ্চন্তা করয়র্ হয়ব না। 
হাটদ সায়হব যটদ বাটক জীবন জজয়লই কাটিয়ে জদন, টকংবা ফাাঁটসর দটড়য়র্ ঝুয়ল পয়ড়ন 
র্ায়র্ও সমসযা জনই। 
 
    আমায়ক জদয়ে ওটস রটকবউটিন সায়হব টকিুক্ষণ এমন ভায়ব র্াটকয়ে রইয়লন জযন 
টবরক্ত হয়বন না েুটশ হয়বন মনটস্থর করয়র্ পারয়িন না। জশয়ষ টবরক্ত হবার টসিান্ত 
টনয়ে বলয়লন, কী বযাপার ? 
    আটম গদগদ গলাে বললাম, আপনায়ক জদেয়র্ এয়সটি। সামাটজক জমলায়মশা । 
অয়নকটদন জদটে না। মনিা জকমন জযন করয়ি। 
    ‘থানা টক সামাটজক জমলায়মশার জােগা ? জকায়না কায়জ এয়স থাকয়ল বলুন, আর 
কাজ না থাকয়ল চয়ল যান।’ 
    ‘সামানয কাজ টিল।’ 
    ‘জসিা টক ?’ 
    ‘হাটদ সায়হবয়ক বলা জয র্ার জময়েিা ভাল আয়ি।’ 
    ‘হাটদিা জক ?’ 
    ‘হাটদউজ্জামান োন। েুয়নর আসামী।’ 
    ‘বুঝয়র্ জপয়রটি। ও জর্া জনই।’ 
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    ‘জনই মায়ন টক ?’ 
    ওটস সায়হব হাই রু্লয়র্ রু্লয়র্ বলয়লন, বসুন বলটি। সামানয ঘিনা আয়ি। 
    আটম সয়ি সয়ি গলা নাটময়ে বললাম, জময়র জফয়লয়িন নাটক ? জডড বটড জকাথাে 
জরয়েয়িন ? পাটনর িযাংয়ক ? টরটস্ক হয়ে যায়ব জর্া । 
    রটকবউটিন সায়হব অর্যন্ত টবরক্ত হয়লন। র্য়ব এই টবরটক্ত দীঘৃস্থােী হল না। টর্টন 
টসগায়রি ধরায়লন এবং টসগায়রয়ির পযায়কি আমার টদয়ক এটগয়ে টদয়র্ টদয়র্ বলয়লন, 
বযািায়ক জমটডয়কয়ল ভটর্ৃ করা হয়েয়ি। 
    আটম বললাম, জকন ? 
    ‘জপয়ির জভর্র জথয়ক কথা জবর করার জয়নয সামানয ডলা জদো হয়েটিল। ডলািা 
জবকােদাে পড়াে জ্ঞান হাটরয়েটিল। ডলা জেয়ে অয়ভযস জনই জর্া।’ 
    ‘জসই জ্ঞান আর জফয়রটন ?’ 
    ‘নাহ্।’ 
    ‘জ্ঞান টফরয়ব ? না-টক আর টফরয়ব না ?’ 
    ‘আটম কী কয়র বলব ? ডাক্তার বলয়র্ পারয়ব।’ 
    ‘মানুষিা যটদ মারা যাে আপনায়দর জকায়না ঝায়মলা হয়ব না ?’ 
    ‘ঝায়মলা হয়ব জকন ?’  
    ‘আপনায়দর ডলা জেয়ে মারা জগল।’ 
    ওটস সায়হব হাই রু্লয়র্-রু্লয়র্ বলয়লন, জকায়না ঝায়মলা নাই—থানাে এফ আই 
আর করা আয়ি- আসামী গভীর রায়র্ হাজয়র্র টশয়ক মাথা ঠুকটিল। রক্তাক্ত অবস্থাে 
র্ায়ক টনবতত্ত করা হে। 
    ‘ও।’ 
    ‘চা োন । টদয়র্ বলব ?’ 
    ‘বলুন।’ 
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    চায়ের কায়প চুমুক টদয়র্-টদয়র্ বললাম, এই জয ঘিনাগুটল ঘয়ি— আপনায়দর হায়র্ 
জলাকজন মারা যাে আপনায়দর োরাপ লায়গ না ? 
    ওটস সায়হব টসগায়রয়ি লম্বা িান টদয়র্-টদয়র্ বলয়লন, সটর্য কথা জানয়র্ চান ? 
    ‘হযাাঁ জানয়র্ চাই।’ 
    ‘পরয়ন যেন োটক জপাষাক থায়ক র্েন োরাপ লায়গ না । বাসাে টগয়ে যেন লুংটগ 
জগটঞ্জ পটর র্েন োরাপ লায়গ।’ 
    আটম বললাম, পুটলয়শর জপাষাক পায়ে লুংগী জগটঞ্জ করয়ল ভাল হর্। র্াই না ? 
    রটকবউটিন সায়হব িুি গলাে বলয়লন, লুংটগ জগটঞ্জ ? লুংগী পয়র আমরা আসামীর 
জপিয়ন জদৌড়াব ? 
    ‘অসুটবধা কী ? মালয়কাচা জময়র জদৌড় জদয়বন।’ 
    ওটস সায়হব এক দতটেয়র্ র্াটকয়ে আয়িন। এোয়ন আর জবটশ সমে থাকা টঠক হয়ব 
না। চা-িা ভাল হয়েটিল। পুয়রা কাপ জশষ করয়ল ভাল হর্ । জশষ করা টঠক হয়ব না। 
এই সময়ে টবয়ফারণ ঘয়ি জযয়র্ পায়র। 
 
    আটম উয়ঠ দাাঁড়ায়র্-দাাঁড়ায়র্ বললাম- হাটদ সায়হব জকাথাে আয়ি বলয়বন ? একিু 
জদয়ে আসর্াম ! পুটলয়শর ডলা কী টজটনস জস সিয়কৃ ফাি হযান্ড নয়লজ টনয়ে 
আসর্াম। 
    ওটস সায়হব যয়ন্ত্রর মর্ বলয়লন, জমটডয়কয়ল। ইনয়িনটসভ জকোয়র। 
 
    জভয়বটিলাম আমায়ক জদয়েই ডিঃ মায়লকা বানু জর্য়লয়বগুয়ন িাইপ িয়ল উঠয়বন। 
ককৃশ গলাে ‘জগি আউি’ বয়ল বসয়বন এবং জবল টিয়প দায়রাোন ডাকায়বন।  
    জসরকম টকিুই করয়লন না। শান্ত গলাে বলয়লন, টহমু সায়হব আসুন।  
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    আটম থর্মর্ জেয়ে জগলাম। কায়রা কাি জথয়ক েুব োরাপ বযবহার পাব এ জার্ীে 
মানটসক প্রস্তুটর্ টনয়ে যাবার পর হঠাৎ যটদ েুব ভাল বযবহার পাওো যাে র্া হয়ল সব 
এয়লায়ময়লা হয়ে যাে। আটম কী বলব বুঝয়র্ পারলাম না।  
    মাটলকা বানু বলয়লন, বসুন। জর্রু্য়লর সরবর্ োয়বন ? আমার বড় জময়ে জকায়থয়ক 
জাটন জর্রু্য়লর সরবর্ বানায়না টশয়ে এয়সয়ি। জরাজ ফ্ল্াস্ক ভটর্ৃ কয়র জর্রু্য়লর সরবর্ 
টদয়ে টদয়ি। আটম আবার িক জেয়র্ পাটর না। জময়েিায়ক জসই কথা বলয়র্ও পারটি 
না। জবচারী এর্ শে কয়র একিা টজটনস বানায়ি।  
    আটম বললাম, টদন জর্রু্য়লর সরবর্ ।  
    মায়লকা বানু হাটসমুয়ে গ্লায়স জর্রু্য়লর সরবর্ ঢালয়লন। আমার টদয়ক গ্লাস বাটড়য়ে 
টদয়র্-টদয়র্ বলয়লন, আজও টক আপটন আপনার োলু সায়হয়বর সয়ি গল্প করয়র্ 
এয়সয়িন ?  
    আটম জর্রু্য়লর সরবয়র্ চুমুক টদয়র্-টদয়র্ বললাম, টি না। আজ এয়সটি 
হাটদউজ্জামায়নর সয়ি কথা বলয়র্ ।   
    ‘থানা জথয়ক যায়ক পাটঠয়েয়ি জসই হাটদউজ্জামান ?’  
    ‘টি। আিা আপা আপটন বলুন জর্া হাটদউজ্জামায়নর টবিানা এবং আমার 
োলুসায়হব আয়রটফন সায়হয়বর টবিানা টক পাশাপাটশ।’  
    ‘হযাাঁ পাশাপাটশ।’  
    আটম স্বটস্থর টনিঃশ্বাস জফয়ল বললাম, র্া হয়ল সব সমসযার সমাধান হয়ে জগয়ি।  
    মায়লকা বানু জচাে সরু কয়র বলয়লন, কী রকম ? 
    আটম বললাম, আমার ধারণা প্রকত টর্ বা আিাহ বা মহাশটক্ত পুয়রা বযাপারিা টনয়জর 
হায়র্ টনয়ে টনয়েয়ি। দু’জনয়ক ইনয়িনটসভ জকোয়র পাশাপাটশ শুইয়ে টদয়েয়ি। কায়জই 
এেন জবাঝা যায়ি র্ার পটরকল্পনা ময়র্াই সব টকিু হয়ি। আমায়দর দুিঃটশ্চন্তিস্থ হবার 
টকিু জনই।  
    ‘আপটন দুিঃটশ্চন্তিস্থ টিয়লন ?’  
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    ‘হযাাঁ টিলাম। আমার ধারণা আমার োলুসায়হবই েুনিা কয়রয়িন। স্ত্রীর সয়ি 
ধস্তাধটস্তয়র্ আহর্ হয়েয়িন। কারণ আমার োলাও েুব সহজ পােী না। অপরাধিা 
টনয়জর ঘাড় জথয়ক নাটময়ে জফয়ল টদয়েয়িন হাটদউজ্জমায়নর ঘায়ড়। যাই জহাক এেন 
জযয়হরু্ দু'জন পাশাপাটশ আয়ি প্রকত টর্ বযাপারিার দ্রুর্ টমমাংসা কয়র জফলয়ব। জদো 
যায়ব বায়রা র্াটরয়ে হাটদউজ্জামান সায়হব র্ার জময়ের জেটদয়ন উপটস্থর্ হয়বন।  
    ডিঃ মায়লকা বানু আমার টদয়ক র্াটকয়ে আয়িন। র্ার দু'য়চায়ে শান্ত জকৌরু্হল। 
র্ার জচাে দু’টি বয়ল টদয়ি আটম টনজ জথয়ক টকিু টজয়জ্ঞস করব না। র্বু রু্টম যটদ 
টকিু বয়লা র্া হয়ল েুব আিহ টনয়ে শুনব ।  
    আমার টকিু বলয়র্ ইিা করয়ি না। িাটন্ত লাগয়ি। ইিা করয়ি পায়কৃর জকান 
জবটঞ্চয়র্ শুয়ে থাকয়র্। আকায়শর জয অবস্থা বতটে নাময়বই। পায়কৃর জবটঞ্চয়র্ শুয়ে 
বতটেয়র্ জভজার মজা অনয রকম।  
    আটম বললাম, আপা আপনার জিটলয়ফানিা টক একিু বযবহার করয়র্ পাটর ?  
    মায়লকা বানু জকায়না উত্তর না-টদয়ে জিটলয়ফান জসি এটগয়ে টদয়ে উয়ঠ দাাঁড়ায়লন। 
জিটলয়ফায়নর কথাবার্ৃা টর্টন শুনয়র্ চান না। ভদ্রমটহলার ভদ্রর্াে আয়রকবার মুগ্ধ 
হলাম।  
    জিটলয়ফান করলাম টনয়জর জমাবাইয়লর নাম্বায়র । জিটলয়ফান ধরয়লন জুাঁই-এর 
বাবা। টর্টন হর্াশ এবং িান্ত গলাে বলয়লন- জক ?  
    আটম বললাম, টহমু।  
    ‘ও রু্টম। জুাঁই-এর জকায়না েবর জপয়েি ?’  
    ‘টি না, আপটন জপয়েয়িন ?’  
    ভদ্রয়লাক চুপ কয়র রইয়লন। আটম বললাম, সযার আপটন জয আমার জপিয়ন 
জগায়েন্দা লাটগয়ে জরয়েটিয়লন- ওরা টক এেয়না আয়ি ?  
    ‘না। ওরা হঠাৎ একটদন জর্ামায়ক টমস কয়রয়ি। র্ারপর আর জর্ামায়ক জলায়কি 
করয়র্ পারয়ি না।’ 
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    ‘সযার আপটন জবাধহে এক্সপািৃ কাউয়ক জদনটন। টশক্ষানটবশ কাউয়ক 
পাটঠয়েটিয়লন। এেন আটম আটি ঢাকা জমটডয়কল কয়লয়জ। ডািঃ মায়লকা বানুর 
জচম্বার।...’ 
    ‘টহমু জশায়না...অথৃহীন কথা বয়ল আমার সমে নে করয়ব না। আটম আমার জময়েয়ক 
পাটি না, আই এযাম অলয়মাি এি টদ পয়েন্ট অব লুটজং মাই জসটনটি.... আটম দু’রার্ 
ঘুমাইটন। আমার ধারণা জময়েিা মহা টবপয়দ পয়ড়য়ি। েুব োরাপ একিা জিটলয়ফান 
কল জপয়েটি,...’ 
    আটম জিটলয়ফায়ন জফাাঁপাটনর মর্ শব্দ শুনলাম। ভদ্রয়লাক কাাঁদয়িন নাটক ? কাাঁদািাই 
স্বাভাটবক। 
    আটম বললাম, সযার আটম জুাঁই-এর েবর আপনায়ক টদয়র্ পাটর। 
    ‘কী বলয়ল ? জুই-এর েবর টদয়র্ পার ?’ 
    ‘অবশযই পাটর।’ 
    ‘জকাথাে আয়ি জস ?’ 
    ‘জস জকাথাে আয়ি র্া এক শয়র্ৃ আপনায়ক বলয়র্ পাটর।’ 
    ‘জডান্ট িক নুইয়সন্স। জর্ামার কায়ি পুটলয়শর জলাক যায়ি- রু্টম একু্ষটন এই মুহুয়র্ ৃ
জুাঁই-এর কায়ি র্ায়দর টনয়ে যায়ব। আটমও সয়ি আসটি। এেন বয়লা এেন রু্টম 
জকাথাে আি ?’ 
    ‘সযার আপটন মন টদয়ে আমার কথা শুনুন। টচৎকার জচাঁচায়মটচ কয়র জকায়না লাভ 
হয়ব না। আপনার বা আপনার বাটহনীর সাধযও জনই আমায়ক েুাঁয়জ জবর করার। আপটন 
আমার শর্ৃ মানয়লই জময়েয়ক পায়বন।’ 
    ‘শর্ৃিা কী ? জর্ামার কী লাগয়ব । িাকা ?’ 
    ‘িাকা না, একিা হাটর্র বাচ্চা।’ 
    ‘র্ার মায়ন ?’ 
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    ‘একটদয়নর জয়নয আপটন একিা হাটর্র বাচ্চা জজাগাড় কয়র জদয়বন। এ মায়সর 
বায়রা র্াটরে ।’ 
    ‘হার্ীর বাচ্চা আটম জকাথাে পাব ?’ 
    ‘আপনার মর্ ক্ষমর্াবান মানুয়ষর পয়ক্ষ হাটর্র বাচ্চা জজাগাড় করা জকায়না বযাপারই 
না। হাটর্র বাচ্চািা জজাগাড় করুন। বায়রা র্াটরে জভারয়বলা আটম আপনায়ক একিা 
টঠকানা জদব। ঐ টঠকানাে হাটর্র বাচ্চা টনয়ে চয়ল যায়বন। জময়েয়কও জপয়ে যায়বন।’ 
    আটম জিটলয়ফান নাটময়ে রােলাম। অটর্ দ্রুর্ এেন আমায়ক চয়ল জযয়র্ হয়ব। 
জুাঁই-এর বাবা এেন জথয়ক হয়নয হয়ে আমায়ক েুাঁজয়বন, যটদ জপয়ে যান র্া হয়ল আর 
হাটর্র বাচ্চার বযবস্থা হয়ব না। আমায়ক না জপয়ল টর্টন অবশযই হাটর্র বাচ্চা জজাগাড় 
করয়বন। 
 
 
 
 

৯  
    আটম মুসয়লম টমোর সয়ি কয়েকটদন ধয়র আটি। দু’জনই পলার্ক । মুসয়লম 
পলার্ক র্ার ভক্তয়দর কাি জথয়ক, আটম পলার্ক জুাঁই-এর বাবার কাি জথয়ক। পাটলয়ে 
জকউ জকউ বটস্তবাসী হে, আমরা দু’জন হয়েটি পাইপবাসী। টবশাল এক সুযোয়রজ 
পাইয়প সংসার জপয়র্টি। পাইয়পর দু'মাথা চয়ির পদৃাে ঢাকা। বাইয়রর জগৎ জথয়ক 
চয়ির পদৃাে আমরা টবটিন্ন। আমায়দর সয়ি আয়রা পাইপ-সংসার আয়ি। এোনকার 
বযবস্থা আধুটনক ফ্ল্যািবাটড়গুটলর মর্। এক ফ্ল্যায়ির মানুষ জযমন অনয ফ্ল্যায়ি কী হয়ি 
েবর রায়ে না, পাইপ জগয়র্ও এক পাইয়পর সংসার জায়ন না অনয পাইয়প কী হয়ি। 
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    আমরা জমািামুটি সুয়েই আটি। র্য়ব মুসয়লম টমো েুবই যন্ত্রণা করয়ি। সারাক্ষণ 
হা হুর্াশ— ভাইজান আপয়নর কথা শুইনযা বতটের পাটনয়র্ জনংিা হইো নাচলাম। 
এরপয়রই জয কী হইল ভাইজান। এেন মানুয়ষর ময়নর কথা বুটঝ। জক ময়ন ময়ন কী 
ভাবর্ায়ি পটরষ্কার ধরয়র্ পাটর। এই জযমন ধয়রন আপয়ন এেন ভাবয়র্য়িন একিা 
হাটর্র বাচ্চার কথা। সর্য বলয়র্টি টক-না বয়লন ভাইজান । 
    আটম টবটির্ হয়ে বটল, হযা সর্য বলি। হাটর্র বাচ্চার কথাই ভাবটি। 
    ‘র্ারপর ধয়রন জবলী ফুয়লর গন্ধ। সারা শইল টদো ভুরভুর কইরা গন্ধ বাইর হে। 
আইজ সকায়ল একবার গায়ে মাো সাবান টদো জগাসল টদটি। দুপুয়র জগাসল টদটি 
কাপড় জধাো সাবান টদো । র্ারপয়রও গন্ধ যাে না। কী কটর ভাইজান বয়লন।’ 
    ‘কী করয়র্ চাও ?’ 
    ‘আয়গর মর্ হইয়র্ চাই। পীর ফটকর হইয়র্ চাই না। পাপ করয়র্ ইিা কয়র ।’ 
    ‘ইিা করয়ল পাপ কয়রা।’ 
    ‘আমার জয অবস্থা ভাইজান আর জর্া ময়ন হে পাপ করয়র্ পারব না। পাপই যটদ 
করয়র্ না-পাটর পতটথবীয়র্ বাইচা লাভ কী ? দুটনোর আসল মজা পায়প । পুটণযর মজা 
নাই। জকায়না একিা র্টরকা আমায়র বয়লন জযন সব আয়গর মর্ হে। ফুয়লর গন্ধিা 
অসহয হইয়ি ভাইজান। এরয়চ শইয়লয গু মাইেযা বইসা থাকা ভাল। এই জয টদন রাইর্ 
পাইয়পর মইয়ধয লুকাইো থাটক এইিা টক ভাল ?’ 
    ‘চয়লা আজ রায়র্ জবর হই। টকিুক্ষণ হাাঁিাহাটি কটর।’ 
    ‘আপয়ন যা বলয়বন করব। গু োইয়র্ বলয়ল, টবসটমিাহ বয়ল কাচা গু োব । োটল 
আমায়র আয়গর মর্ বানাো জদন।’ 
 
    আটম মুসয়লম টমোয়ক টনয়ে জবর হলাম। 
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    আজ বায়রা র্াটরে। পাটের জেটদন। জেটদন হয়ি টক-না জোাঁজ জনো দরকার। 
জুাঁই এর বাবায়ক সকালয়বলা পাটেয়দর বাসার টঠকানা টদয়ে টদয়েটি। টর্টন হাটর্র বাচ্চা 
টনয়ে জসোয়ন উপটস্থর্ হয়লন টক-না জসিাও জানা দরকার। 
    পাটেয়দর বাটড়র কািাকাটি এয়স থময়ক দাাঁড়ায়র্ হল। বাটড়র সাময়ন টবরাি জিলা। 
অয়নক জলাকজন। বযাপার কী টজয়জ্ঞস করয়র্ই একজন হড়বড় কয়র বলল, এই 
বাটড়য়র্ একিা হাটর্র বাচ্চা টনয়ে একজন জগয়ি। 
    আটম বললাম, হাটর্র বাচ্চা ? 
    ‘টি হাটর্র বাচ্চা। জদড় িনী িায়ক কয়র এয়নয়ি।’ 
    ‘টবষেিা কী ?’ 
    ‘টবষেটক জানার জয়নযই জর্া আমরা দাাঁড়ায়ে আটি।’ 
 
    পাটে জময়েটির আনন্দ টনয়জর জচায়ে জদেয়র্ ইিা করয়ি। ইিায়ক প্রেে টদলাম 
না। মানুয়ষর গভীর আনন্দ এবং গভীর টবষাদ কাি জথয়ক জদেয়র্ জনই। 
    আটম মুসয়লয়মর টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, মুসয়লম জর্ামার আধযাটত্বক ক্ষমর্া কী 
বয়ল ? পাটে জময়েটির বাবা টক টফয়র এয়সয়ি ? 
    মুসয়লম সয়ি সয়ি বলল, টজ টফয়রয়িন। উনার শইল োরাপ, র্ে টফয়রয়িন । 
পুটলশ উনায়র িাইড়া টদয়ি। 
    মুসয়লয়মর কথা অটবশ্বাস করার জকায়না কারণ জনই। র্ার গা টদয়ে জবলী ফুয়লর 
গন্ধ িড়ায়ি। র্ীে ভায়বই িড়ায়ি। এই গয়ন্ধর উৎস অয়নক গভীয়র। সাবান পাটনর 
জধাোে এই গন্ধ যায়ব না। আটম মুসয়লম টমোয়ক টনয়ে হাাঁিটি। মুসয়লয়মর জচায়ে পাটন 
। 
    জস টবড়টবড় কয়র বলল, ভাইজান আপয়নর পায়ে ধটর আমায়র বদলাো জদন। 
ফুয়লর গয়ন্ধ আটম টপসাব কটর। আপয়ন আমায়র আয়গর মুসয়লম বানাো জদন । 
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    হােয়র জসই ক্ষমর্া যটদ আমার থাকর্। সব ক্ষমর্া টনয়ে একজন দূয়র বয়স 
আয়িন। ভুল বললাম, দূয়র না, কায়িই বয়স আয়িন। েুব জবটশ কায়ি বয়লই র্ায়ক 
জদো যাে না। 
 

(সমাপ্ত) 

 
একটি শুভম টিয়েশন 
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ফতামামদর এই ন মর 
হুমায়ূন আিমমদ  
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জর্ামায়দর এই নগয়র 

হুমােূন আহয়মদ 
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উৎসগৃ  
এ.এফ.এম. জর্াফাজ্জল জহায়সন  

এই মানুষটি জীবয়ন জকায়না টকিুই চযায়লঞ্জ  
টহয়সয়ব িহণ কয়রন টন। র্বু র্াাঁর বনু্ধরা  

র্ায়ক আদর কয়র ডায়ক- চযায়লঞ্জার। 
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###   
    রায়র্ দরজা জানালা জোলা জরয়ে ঘুমায়নার টকিু উপকার আয়ি। ঘয়র বার্াস জেয়ল, 
টনয়জয়ক প্রকত টর্র অংশ বয়ল ময়ন হে, োাঁচার জভর্র ঘুমুটি এরকম ময়ন হে না। 
জোলা দরজা টদয়ে জচার ঢুকয়ব এবং ঘয়রর টজটনসপে সাফ কয়র জদয়ব র্াও টকন্তু না। 
জচারয়দর গাইড-বুক বয়ল, র্ালাবন্ধ ঘয়র র্ালা জভয়ে ঢুকয়ব। টকন্তু দরজা জানালা সবই 
জোলা এমন ঘয়র কেয়না ঢুকয়ব না- সমসযা আয়ি। জকউ োমাো দরজা জোলা রায়ে 
না। টনশ্চেই জকাথাও টকন্তু আয়ি। জচায়ররা ‘টকন্তু’ ভে পাে।  
    জচারয়দর সাইয়কালটজর উপর ভরসা কয়রই আটম টদয়নর পর টদন দরজা জানালা 
জোলা জরয়ে ঘুমাই কেয়নাই জকায়না সমসযা হে টন। টকন্তু জকায়না একিা বযাপার 
কয়েকটদন হল ঘয়িয়ি- প্রাে রায়র্ই ঘয়র জচার আসয়ি বয়লই  আমার ধারণা। জচার 
ধরয়র্ পারটি না। অয়নয়কর থায়ক পার্লা ঘুম। েুিোি শব্দ হয়লই এরা লাফ টদয়ে 
উয়ঠ বয়স। গলাে মাইক ফাটিয়ে জচাঁটচয়ে ওয়ঠ-জক জক জক জক? আমার উলয়িা বযাপার। 
েুাঁিোি শয়ব্দ আমার ঘুম গাঢ় হে। র্েন ঔ আর জচাে জমলয়র্ পাটর না। 
    প্রটর্ রায়র্ই ঘুমুবার সমে ভাটব— আজ জচার ধরয়র্ হয়ব। জযভায়বই জহাক বযািায়ক 
জবাঁয়ধ জময়সর মযায়নজায়রর হায়র্ রু্য়ল টদয়র্ হয়ব। জস চাোিা কী? কী আয়ি আমার 
ঘয়র জয জরাজ রায়র্ আসয়র্ হয়ব।  
    পটরকল্পনা পযৃন্তই, পটরকল্পনা আর কায়জ োয়ি না। জশয়ষ টঠক করলাম— দূর িাই 
জচার ঘুরুক জচায়রর ময়র্া। আটম ঘুমাই আমার ময়র্া। জস আমার ঘর জথয়ক জনয়বিা 
কী? জর্াষয়কর টনয়চ রাবার বযান্ড টদয়ে বাধা পাাঁচ শ’ িাকার জনায়ির জর্াড়া জনই। 
আেয়রাি কায়ঠর বায়ক্স হীরার জনকয়লশ জনই। জিটবয়লর উপর সস্তার একিা িাইমটপস 
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আয়ি এিা টনয়ে জযয়র্ চাইয়ল টনয়ে যাক। োমাো জচায়রর টবষয়ে জিনশন কয়র ঘুম 
নে কয়র লাভ কী? টদলাম জলজ জপয়র্। জলয়জ পা টদয়ে জচার আসয়ল আসুক।  
    র্েন জচার ধরা পড়ল। হঠাৎ ঘুম জভয়ে জদটে জচার জচোয়র বসা। ঘয়র চাাঁয়দর 
আয়লা! চারপাশ জমািামুটি পটরষ্কার জদেয়র্ পাটি— জচায়রর পরয়ন জচক - লুটে, গায়ে 
সযায়ন্ডা জগটঞ্জ। র্ার মুে জদো যায়ি না— জস বয়স আয়ি আমার টদয়ক টপঠ টদয়ে। 
পায়ে স্পয়ঞ্চর সযায়ন্ডল। দ্রুর্ পা নাচায়ি বয়ল সযায়ন্ডয়ল থপথপ শব্দ হয়ি। শয়ব্দর 
ময়ধযও িন্দ আয়ি। 
 

থপথপ থপ থপপস 
থপথপ থপ থপপস 

 
    সযায়ন্ডল সংগীর্ আটম জমািামুটি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েই শুনটি। সযায়ন্ডয়লর থপথপ শব্দ 
জথয়ম জগল। জচার এবার জিটবয়লর েোর ধয়র িানািাটন করয়র্ লাগল। এই েোরিা 
শক্ত। চি কয়র জোলা মুশটকল। র্য়ব েুলয়লও সমসযা টকিু জনই। েোর ফাাঁকা থাকার 
কথা। টকিু টচটঠ পে, একিা চাটবর টরং, জদোশলাই এবং জমামবাটর্ । এর জবটশ টকিু 
থাকার কথা না।  
    জবশ শব্দ কয়র েোর েুলল। এই শয়ব্দ আমার ঘুম ভােল টক না জচার চি কয়র 
আমার টদয়ক একবার র্াটকয়ে জদয়েও টনল। এেন জস আিহ টনয়ে েোর হার্য়ড় 
জদেয়ি। এেন র্ার হায়র্ চাটবর টরং। ঝনঝটন কয়র টরং বাজায়ি। ময়ন হল টরং 
বাটজয়ে জবশ মজা পায়ি। এর ময়ধযও একিা িন্দ আয়ি—টরনটরন টরন টঝন টরনটরন 
টরন টঝন। এবার জস উয়ঠ দাাঁড়াল। চাটবর টরংিা এেয়না র্ার হায়র্ আয়ি। চাটব টদয়ে 
িাংক বা সুিয়কয়সর জকান র্ালা েুলয়ব এরকম জকায়না মর্লব টক করয়ি? করয়ল ভুল 
করয়ব। আমার ঘয়র সুিয়কস, িাংক টকিুই জনই। টরং ভরটর্ চাটবই শুধু আয়ি। জোলার 
ময়র্া র্ালা জনই।  
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    জচারিা আমার োয়ির কায়ি উবু হয়ে বসল। হার্ বাটড়য়ে োয়ির টনচ জথয়ক কী 
জযন টনল। আবার টগয়ে জচোয়র বসল। চাকুর হায়র্ এেন টবসু্কয়ির টিন। োওোদাওোর 
অটনেম জথয়ক আমার আলসার হয়েয়ি এরকম সয়ন্দয়হ রূপা এই টবসু্কয়ির টিন আমায়ক 
টদয়েয়ি। এক-দুই ঘণ্টা পয়র পয়র জযন টবসু্কি জেয়ে এক গ্লাস পাটন োই । আটম জয 
কাজিা এেয়না করয়র্ পাটর টন— জচার র্া জবশ আয়েশ কয়রই করয়ি জদো জগল । 
জস জগ জথয়ক গ্লায়স পাটনও জঢয়লয়ি। টবসু্কি জেয়ে পাটন োওো হয়ব র্ারপর টনশ্চেই 
আরাম কয়র টসগায়রি ধরায়না হয়ব। টসগায়রয়ির পযায়কি এবং জদোশলাই আয়ি আমার 
বাটলয়শর টনয়চ । এই ঘয়রর সব টকিুই এই জচায়রর জানা । কায়জই জস জয টসগায়রয়ির 
জয়নয বাটলয়শর টনয়চ হার্ জদয়ব এিা প্রাে টনটশ্চর্ । জচারয়ক এই কাজিা করয়র্ জদব, 
না র্ার আয়গই উয়ঠ বসব বুঝয়র্ পারটি না। ‘হযায়লা োদার জকমন আয়িন?’ এই প্রশ্ন 
করা জযয়র্ পায়র। আচমকা এই প্রশ্ন শুয়ন জচার হঠাৎ ঘাবয়ড় টগয়ে জপয়ি জিারা বটসয়ে 
জদয়ব না জর্া? জচায়রর সয়ি জিািোয়িা অস্ত্র রায়ে বয়ল শুয়নটি- জিারা, জব্লড, কু্ষর। 
Small range weapons. 
    কুড়মুড় কুড়মুড় শব্দ হয়ি। জচার টবসু্কি োয়ি। আটম উয়ঠ বসলাম। এমন অদু্ভর্ 
পটরটস্থটর্য়র্ গলার স্বর যর্িা স্বাভাটবক রাো যাে র্র্িা স্বাভাটবক জরয়ে বললাম, 
জকমন আয়িন? 
    কুড়মুড় শয়ব্দ টবসু্কি োওো বন্ধ হল। জচার পাটনর গ্লায়স চুমুক টদয়ে জঠাাঁি মুয়ি 
আমার জচয়েও স্বাভাটবক গলাে বলল, টজ ভায়লা। 
    ‘কী করয়িন?’ 
    ‘টবসটকি োটি।’ 
    ‘পটরচে জানয়র্ পাটর?’ 
    ‘দুই শ” আঠায়রা নম্বয়রর জবাডৃার। আমার নাম জেনাল। ঘয়র আয়লা কম জর্া এই 
জয়নয টচয়ন্ত পারয়িন না। মটর্টঝল োয়ঞ্চর কত টষ বযাংয়ক কাজ কটর। জকটশোর। লাইি 
িালায়লই টচনয়বন।’ 
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    ‘এোয়ন কী করয়িন?’ 
    ‘বয়স আটি।’ 
    ‘বয়স আয়িন জস জর্া জদেয়র্ই পাটি। টনয়জর ঘর জিয়ড় আমার ঘয়র বয়স আয়িন 
জকন?’ 
    ‘রাগ করয়িন?’ 
    ‘রাগ কটর টন। র্য়ব েুবই অবাক হটি। আপটন রায়র্ প্রােই আমার ঘয়র আয়সন। 
র্াই না?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘এয়স টক কয়রন। টবসটকি োন?’ 
    ‘টবসটকি এর আয়গ একবার শুধু জেয়েটি। জসটদন জেয়েটিলাম দুিা, আজ জেয়েটি। 
একিা ?’ 
    ‘ও আিা।’ 
    ‘মায়ঝ ময়ধয টসগায়রি োই। টসগায়রয়ির পযায়কি যটদ জিটবয়ল থায়ক র্েনই োই। 
আপনার বাটলয়শর টনয়চ থাকয়ল োই না, আপনার ঘুম জভয়ে যায়ব। এিা জর্া টবয়বচনাে 
রােয়র্ হয়ব।’ 
    ভদ্রয়লায়কর টবয়বচনাে মুগ্ধ হয়েই জবাধ হে বাটলয়শর টনচ জথয়ক টসগায়রয়ির 
পযায়কি জবর কয়র র্ার টদয়ক এটগয়ে টদলাম। টর্টন সহজ ভটিয়র্ টসগায়রয়ির পযায়কি 
টনয়লন। র্য়ব টসগায়রি ধরায়লন না। টনচু গলাে বলয়লন, ভাই সায়হব টনশ্চেই আমায়ক 
পাগল ভাবয়িন? এবং আমার উপর েুবই রাগ করয়িন। রার্ টবরায়র্ আপনার ঘয়র 
ঢুটক। টনয়জর ময়র্া জঘারা টফরা কটর। টবসু্কি োই, টসগায়রি োই। জিসপাটসং জকইস 
। আপটন ইিা করয়ল আমায়ক পুটলয়শও টদয়র্ পায়রন। পুটলয়শই জদওো উটচর্। আটম 
টনয়জ হয়লও র্াই করর্াম। এই ধরয়নর কাজ কয়র আটম বড় লটজ্জর্। ক্ষমা করয়বন। 
    জেনাল সায়হয়বর কথা শুয়ন ময়ন হয়ি না টর্টন লটজ্জর্ টকংবা দুিঃটের্। টর্টন 
টবসু্কয়ির টিন েুয়ল আয়রকিা টবসু্কি টনয়লন। আমার টদয়ক র্াটকয়ে থাকয়লন। ময়ন 
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হয়ি টবসু্কি জেয়র্ সংয়কাচ জবাধ করয়িন। আমার অনুমটর্ িাড়া োয়বন না। আটম 
বললাম, োন টবসু্কি োন। 
    জেনাল সায়হব জিাট্ট কয়র টনশ্বাস জফয়ল বলয়লন- ‘রার্ জাগয়ল প্রচণ্ড টক্ষয়ধ লায়গ। 
রার্ টর্নিার পর টক্ষধার জচায়ি মাথা আউলা হয়ে যাে। আমার টবিানাে একিা জকাল 
বাটলশ আয়ি। জকাল বাটলশয়ক ময়ন হে কলা। কভার েুয়ল জেয়ে জফলয়র্ ইিা কয়র।’ 
    ‘রার্ জায়গন জকন?’ 
    ‘এই জর্া আসল প্রশ্ন কয়রয়িন। রার্ জাটগ কারণ আমার রায়র্ ঘুম হে না। শুনয়ল 
ময়ন করয়বন বাটনয়ে বলটি। একুশ বির আটম রায়র্ ঘুমাই নাই। সামানয ভুল বললাম, 
একুশ বির এেয়না হে নাই সাময়নর নয়ভম্বয়রর নে র্াটরয়ে একুশ বির হয়ব।’ 
    ‘একুশ বির ধয়র আপটন রায়র্ ঘুমান না?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘টদয়ন ঘুমান জর্া? না টক টদয়নও ঘুমান না?’ 
    ‘সূযৃ উঠার পর ঘণ্টা োটনক ঘুম হে। র্াও সবটদন না। জযমন ধয়রন গর্ শটনবায়র 
আর জসামবায়র টদয়ন সামানয ঘুম হয়েয়ি।’  
    ‘ডাক্তার জদটেয়েয়িন?’  
    ‘ডাক্তার কটবরাজ সবই জদটেয়েটি। জিািকা টচটকৎসা কটরয়েটি। জয যা করয়র্ 
বয়লয়ি কয়রটি। একজন বলল বাদুয়ড়র মাংস জেয়র্। বাদুড়ও জর্া রায়র্ ঘুমাে না। 
কায়জই বাদুয়ড়র মাংস জেয়ল টবয়ষ টবষক্ষে হয়ব।’  
    ‘বাদুয়ড়র মাংস জেয়েয়িন?’  
    ‘টজ। বাদুড় ধরায়র্া মুশটকল। আমায়দর িায়মর এক ভাো মটন্দর জথয়ক টর্নিা 
বাদুড় ধয়রটিলাম। আটম ধটর টন— টজরু্ বয়ল একিা জিয়ল দশ িাকার টবটনময়ে ধয়র 
টদয়েটিল। জকউ রান্না করয়র্ চাে না। জশয়ষ আটম টনয়জই রান্না করলাম। রান্না জর্া না 
জর্ল মশলা টদয়ে টকিুক্ষণ নাড়াচাড়া কয়রটি।’  
    ‘জেয়র্ জকমন টিল?’  
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    ‘অর্যন্ত সুস্বাদু। মাংসিাও সুন্দর লাল। িকিয়ক মাংস। নরম। প্রথয়ম েুবই জঘন্না 
লাগটিল। একিুকরা মুয়ে জদবার পর জঘন্না জকয়ি জগল। জচয়িপুয়ি জেয়েটি। র্য়ব জয 
কারয়ণ জেয়েটি র্ার টকিু হে টন। ঘুম হে টন।’  
    জেনাল সায়হব টসগায়রি ধরায়লন । অটনদ্রার জরাগী রায়র্ কথা বলার সিী জপয়ল 
আনয়ন্দ আত্মহারা হে। ভদ্রয়লায়কর র্াই হয়েয়ি। ময়নর আনয়ন্দ কথা বয়ল যায়িন ।  
    ‘বুঝয়লন ভাই সায়হব রায়র্ ঘুম হে না। টনয়জর ঘয়র আর কর্ক্ষণ বয়স থাকা যাে 
। রাস্তাে টগয়ে জয হাাঁিাহাঁটি করব জসই উপাে জনই- এরা রার্ বারিার সমে 
জকালাপটসবল জগাি বন্ধ কয়র জদে। জময়সর বারান্দাে হাাঁিাহাঁটি কটর। আপনার ঘর সব 
সমে জোলা থায়ক। একরায়র্ িুক কয়র আপনার ঘয়র ঢুয়ক পড়লাম জসই জথয়ক অভযাস 
হয়ে জগল। বাংলা প্রবচন আয়ি না— “ির হইো ৰউ জলংিা হইল, জসই থাইকযা বউ 
এর অভযাস হইল।” এই প্রবচনিা শুয়নয়িন?’  
    ‘টজ না।’  
    ‘এিা আমায়দর জনেয়কানা অঞ্চয়লর প্রবচন। একিু অেীল। টনজগুয়ণ ক্ষমা কয়র 
জনয়বন। প্রবচনিার অথিৃা পটরষ্কার কয়র না বলয়ল বুঝয়বন না। িায়মর এক বউ-এর 
প্রচণ্ড ির উয়ঠয়ি। িয়রর জঘায়র মাথা টঠক নাই গায়ের কাপড় জচাপড় েুয়ল জফয়লয়ি। 
সবার সাময়নই পুয়রা নগ্ন। এর জথয়ক র্ার হয়ে জগল অভযাস। কথা নাই বার্ৃা নাই 
ফন্ট কয়র কাপড় েুয়ল নগ্ন হয়ে পয়ড়। সার কথা হল মানুষ অভযায়সর দাস। প্রবচনিা 
এেন টক বুঝয়র্ জপয়রয়িন?’  
    ‘টজ বুঝয়র্ পারটি।’  
    ‘আপনার সয়ি কথা বয়ল েুবই ভায়লা লাগয়ি। রায়র্র পর রার্ একা বয়স থাটক। 
গয়ল্পর বই পড়ার অভযাস নাই। র্াও পড়ার জচো কয়রটি। ভায়লা লায়গ না । শরৎচয়ন্দ্রর 
একিা বই টকনলাম। জদাকানদার বয়লয়ি েুবই ভাল বই— জদনা পাওনা নাম। এর্বার 
জসই বই পয়ড়টি প্রাে মুেস্থ হয়ে জগয়ি। জযমন ধয়রন শুরুিা বটল—  
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‘চন্ডীগয়ড়র চন্ডী বহু প্রাচীন জদবর্া। টকংবদন্তী আয়ি রাজা বীরবাহুর জকান 
এক পূবৃপুরুষ টক একিা যুয়ি জে কটরো বারই নদীর উপকূয়ল এই মটন্দর স্থাটপর্ 
কয়রন, এবং পরবর্ৃীকায়ল ইহায়কই আেে কটরো চন্ডীগড় িামোটন ধীয়র ধীয়র 
প্রটর্টষ্ঠর্ হইো উটঠোটিল।…. আয়রা বলব?’  
    ‘না আর বলয়র্ হয়ব না।’ 
    ‘েবয়রর কাগজ পটড় এয়র্ টকিু সমে যাে। েবয়রর কাগয়জর টকিুই বাদ জদই 
না। সবই পটড়। দুইবার কয়র পটড়। জজনায়রল নয়লয়জর পরীক্ষাে জকউ আমার সয়ি 
পারয়ব না। বয়লন জদটে জগৌর্মবুয়ির জে জকাথাে হয়েয়ি? গর্ পরশু জপপায়র টিল। 
ববশােী পূটণৃমা টিল জর্া জসই উপলয়ক্ষ একিা আটিৃয়কল িাপা হয়েয়ি— আটম টর্নবার 
পড়লাম। বলয়র্ পারয়বন। জগৌর্ম বুয়ির জে জকাথাে হয়েয়ি। একিা টহনিস জদই 
প্রথম অক্ষর ‘ল’।’  
    ‘বলয়র্ পারলাম না।’  
    ‘লুটম্বনীর শালবয়ন।’  
    ‘মতরু্য জকাথাে হয়েয়ি জায়নন?’  
    ‘না।’  
    ‘মতরু্যও হয়েয়ি ববশােী পূটণৃমাে। শালবয়ন। র্য়ব লুটম্বনীর শালবয়ন না— কুটশনারার 
শালবয়ন। মহাপুরুষয়দর জে মতরু্য একই টদয়ন হে। ভাই সায়হব উটঠ অয়নক টবরক্ত 
করলাম। টকিু ময়ন করয়বন না। জাটন আপটন টকিু ময়ন কয়রন নাই। ময়ন করয়ল 
আমার এর্ কথা শুনয়র্ন না। অয়নক আয়গই আমায়ক জগি আউি কয়র টদয়র্ন। 
আপটন জসিা কয়রন নাই। টসগায়রয়ির পযায়কি আগায়ে টদয়েয়িন। জাপাটন একিা 
প্রবাদ আয়ি– “একিা আন্তটরক কথা টদয়ে টর্নিা শীর্কাল উষ্ণ করা যাে।” আপনার 
সয়ি কথা বয়ল জাপাটন প্রবাদিার কথা ময়ন পড়ল। িােজীবয়ন আমার প্রবাদ সংিয়হর 
বাটর্ক টিল। প্রবাদ, প্রবচন টলয়ে টর্নশ পতষ্ঠার একিা োর্া ভরটর্ কয়রটিলাম। বাসার 
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জলাকজন ভুলিয়ম পুয়রায়না েবয়রর কাগয়জর সয়ি োর্ািা টবটি কয়র জফয়ল। জীবয়ন 
এর্ দুিঃে পাই নাই। ভাইসাব যাই?’ 
    আটম বললাম, আিা যান। 
    ভদ্রয়লাক দরজা পযৃন্ত টগয়ে আবার টফয়র এয়স বলয়লন, আপনার ঘুম ভাোয়েটি। 
যটদ অনুমটর্ জদন র্া হয়ল ঘুম পাড়ায়ে টদয়ে যাই।  
    ‘কীভায়ব ঘুম পাড়ায়বন?’ 
    ‘মাথা বাটনয়ে টদব। চুল জিয়ন টদব। নাটপয়র্র কাি জথয়ক টশয়েটি। নাটপয়র্র নাম 
জনক মদ।ৃ নাম শুয়ন ময়ন হে টহনু্দ। আসয়ল মুসলমান। অটর্ ভায়লা মানুষ। আমায়ক 
যত্ন কয়র টশটেয়েয়িন।’ 
    ‘কী টশটেয়েয়িন? মাথা বানায়নার জকৌশল?’ 
    ‘উনার কায়ি চুল কািাও টশয়েটি। ভটবষযয়র্ চুল কািার প্রয়োজন হয়ল আমায়ক 
বলয়বন । আমার কায়ি কাাঁটচ টচরুটন সবই আয়ি।’ 
    ‘টজ বলব।’ 
    ‘এেন যটদ অনুমটর্ জদন, মাথা বানায়ে জদই। পাাঁচ টমটনয়ির ময়ধয ঘুম পাড়ায়ে টদব 
ইনশািাহ। মাথার টনয়চ দুিা বাটলশ টদয়ে শুয়ে পয়ড়ন।’ 
    আটম আপটত্ত করলাম না। মাথার টনয়চ দুই বাটলশ টদয়ে শুয়ে পড়লাম। শুরু হয়ে 
জগল মাথা মাটলশ। জেনাল সায়হব আিহ টনয়ে বলয়লন, ভাই সায়হব জকমন লাগয়ি? 
    আটম বললাম, ভায়লা । 
    ‘শরীর জিয়ড় জদন। যর্ িাড়য়বন র্র্ আরাম পায়বন।’  
    আটম শরীর জিয়ড় টদলাম। জেনাল সায়হব টফসটফস কয়র বলয়লন, আটম কী কথা 
বলটি, না বলটি মন টদয়ে জশানার জকায়না দরকার নাই। এক কান টদয়ে ঢুকায়বন 
আয়রক কান টদয়ে জবর কয়র জদয়বন। 
    আটম বললাম, আিা । 
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    ‘সবয়চ আরায়মর মাটলশ হল জচাে মাটলশ। এিা টদব সবার জশয়ষ। র্েন ঘুম চয়ল 
আসয়ব। আরাম লাগয়ি না ভাই সায়হব?’ 
    ‘লাগয়ি।’ 
    ‘শরীয়রর আরাময়ক অয়নয়ক েুব োরাপ জচায়ে জদয়ে । এিা টঠক না। শরীর হল 
আত্মার ঘর। ঘর আরাম জপয়ল আত্মা আরাম পায়ব টঠক না ভাই?’ 
    ‘জময়সর সবার ধারণা আপনার পাওোর আয়ি।’ 
    ‘কী আয়ি?’ 
    ‘পাওোর আয়ি।’ 
    ‘পাওোর আয়ি মায়ন কী?’ 
    ‘টকিু টকিু মানুষয়ক আিাপায়ক পাওোর টদয়ে পাঠান। র্ারা যা ইিা কয়র র্াই 
হে ।’ 
    ‘আপনার ধারণা আমার পাওোর আয়ি?’ 
    ‘আমার জকায়না ধারণা না- জলাকজন বয়ল।’ 
    ‘আপটন টবশ্বাস কয়রন না?’ 
    ‘আটম টবশ্বাসও কটর না, আবার অটবশ্বাসও কটর না। আিাহ কেন কায়ক কী জদন। 
বলা মুশটকল। জক জায়ন হেয়র্া আপনায়ক টদয়েয়ি। এমন জর্া না জয আপনায়ক টকিু 
টদয়ল আিাহর িান পয়ড় যায়ব। উনার হল অফুরন্ত ভাণ্ডার।’ 
    ‘আিাহ আমায়ক টকিুই জদন নাই। র্য়ব এেন আপনার মাধযয়ম আরাম টদয়িন। 
েুবই আরাম পাটি। মাথা মাটলশিায়ক জর্া আপটন এয়কবায়র টশয়ল্পর পযৃায়ে টনয়ে 
জগয়িন। জচায়ের কাজিা কেন শুরু করয়বন?’ 
    ‘জদটর আয়ি। কপাল মযাসাজ হয়ব, র্ারপয়র ভুরু— র্ারপয়র জচাে । ঘুম পায়ি 
না?’ 
    ‘হযাাঁ পায়ি। েুবই ঘুম পায়ি। কে কয়র জজয়গ আটি।’ 
    ‘কে কয়র জজয়গ আয়িন জকন?’ 
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    ‘ঘুটময়ে পড়য়ল জর্া আর আরামিা পাব না। যর্ক্ষণ জজয়গ থাকব র্র্ক্ষণই আরাম। 
জয নাটপয়র্র কাি জথয়ক এই কাজ টশয়েয়িন র্ার নামিা জযন কী?’ 
    ‘জনকমদৃ।’ 
    ‘জবাঁয়চ আয়িন এেয়না?’ 
    ‘টজ না। উনার ইয়ন্তকাল হয়েয়ি।’ 
    ‘কবর হয়েয়ি জকাথাে?’ 
    ‘চাাঁদপুয়র।’ 
    ‘মাজার টজোরর্ করয়র্ যান না?’ 
    ‘যাওো দরকার। এবং কবর বাধায়নার বযবস্থা করাও দরকার। জশ্বর্ পাথয়র জলো 
থাকয়ব  
 

মহান মাথা মাটলশ টশল্পী 
জনকমদৃ 

 
    বুঝয়র্ পারটি আমার কথা জটড়য়ে যায়ি। ঘুম চয়ল আসয়ি। ওস্তাদ জনকময়দৃর 
জযাগয উত্তরসূটর র্ার জচায়ের কাজ শুরু কয়রয়িন । ময়ন হয়ি জচায়ের পার্ার উপর 
টদয়ে জভজা পায়ে টপাঁপড়া জহাঁয়ি যায়ি। টপাঁপড়ায়দর ময়ধয দু-একিা আবার দুে প্রকত টর্র। 
এরা পথ চলয়র্ চলয়র্ হঠাৎ থময়ক দাাঁটড়য়ে কুিুস কয়র কামড় টদয়ি। জসই কাময়ড়রও 
আরাম। রবীন্দ্রনায়থর ভাষাে– “সুয়ের ময়র্া বযথা।” মূল কটবর্ািা ময়ন করার জচো 
করটি। ঘুয়ম মাথা এয়লায়ময়লা হয়ে আসয়ি— ‘ভায়লা ময়ন আসয়ি না-— 
 

কমল ফুল টবমল জসজোটন 
টনলীন র্ায়হ জকামল র্নুলর্া 
মুয়ের পায়ন চাটহনু অটনয়ময়ষ। 



suvom 

 
 

1165 

বাটজল বুয়ক সুয়ের ময়র্া বযথা । 
 
    ‘টহমু। এই টহমু।’ 
    মাথা জথয়ক কটবর্া উধাও হয়ে জগলা— হঠাৎ ময়ন হল জেনাল সায়হব বাবা। র্াাঁর 
গায়ের গন্ধ পযৃন্ত পাটি। অথৃাৎ আটম ঘুটময়ে পয়ড়টি। গভীর ঘুম। অবয়চর্ন ময়নর জয 
অংয়শ বাবা ঘাপটি জময়র বয়স টিয়লন। জসই অংশ জথয়ক টর্টন উয়ঠ এয়সয়িন। টকিু 
কটঠন কটঠন কথা টর্টন এেন শুনায়বন। 
    ‘টহমু!’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘জবহাোর ময়র্া মাথা জপয়র্ শুয়ে আটিস জর্ার লজ্জা লাগয়ি না। জিািয়লাকয়দর 
ময়র্া মাথা মাটলশ করাটিস?’ 
    ‘লজ্জা লাগার কী আয়ি? শরীর আরাম পায়ি। শরীয়র বাস করয়ি আত্মা । কায়জই 
আত্মাও আরাম পায়ি।’ 
    ‘ফাজলাটম করটিস? জর্ায়ক এর্ টদন কী টশটেয়েটি? যা টশটেয়েটি। সব ভুল জময়র 
বয়স আটিস?’ 
    ‘বাবা ঘুমুয়র্ দাও। আরাম কয়র ঘুমুটি।’ 
    ‘জগৌর্ম বুি জকাথাে জয়েটিয়লন?’ 
    ‘লুটম্বনীর শালবয়ন।’ 
    ‘হয়েয়ি। জগৌর্ম বুয়ির অয়নক বাণী জর্ায়ক টশটেয়েটিলাম। ময়ন আয়ি?’ 
    ‘না।’ 
    ‘সব ভুল জময়র বয়স আটিস?’ 
    ‘বয়স জনই বাবা শুয়ে আটি।’ 
    ‘আমার সয়ি আবতটত্ত কর— 
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“আত্তাটহ অওয়না নায়থা 
জকাটহ নায়থা পারটসো ।” 

 
    আটম টবড়টবড় কয়র আবতটত্ত করলাম। বাবা বলয়লন– “এর অথৃিা বয়ল জদই— 
“টনয়জর প্রদীপ টনয়জয়কই িালায়র্ হয়ব।” 
    আটম বললাম, হু।  
    বাবা বলয়লন, ‘টকিু না বুয়ঝই বয়ল জফলটল হু।’ 
    ‘না জবাঝার জর্া টকিু জনই। টনয়জর প্রদীপ টনয়জয়কই িালায়র্ হয়ব এিা জর্া সহজ 
কথা।’ 
    ‘জমায়িই সহজ কথা না— অটর্ জটিল কথা। প্রদীপ থাকয়লই হে না। প্রদীয়প জর্ল 
থাকয়র্ হে। প্রদীপ িালায়নার জয়নয মযায়চর কাটঠ থাকয়র্ হে। বুঝয়র্ পারটিস?’ 
    ‘হু। বাবা দো কয়র রু্টম যাও। আমায়ক টকিুক্ষণ আরাম কয়র ঘুমুয়র্ দাও। েুব 
জভায়র আমায়ক উঠয়র্ হয়ব।’ 
    ‘জকন?’ 
    ‘ফটরদা োলার বাসাে জযয়র্ হয়ব? উটন জরুটর েবর পাটঠয়েয়িন।’ 
    বাবা দুিঃটের্ গলাে বলয়লন, বযািা রু্ই জর্া সংসায়র জটড়য়ে পড়টিস । 
    ‘জর্ায়ক জরুটর কায়জ জডয়ক পাঠায়ি। জর্ার আবার টকয়সর জরুটর কাজ? েবদৃার 
রু্ই যাটব না।’  
    ‘আিা যাও যাব না।’  
    ‘জর্ার ফটরদা োলা জঘার সংসারী মানুষ। র্ার কাি জথয়ক এক শ’ হার্ দূয়র থাকটব 
।’  
    ‘আিা।’  
    ‘এক শ’ হার্ না, র্ারয়চয়েও জবটশ। পাাঁচ শ' হার্ দূয়র থাকটব।’  
    ‘আিা এেন রু্টম যাও।’  
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    বাবার আর জকায়না সাড়া শব্দ পাওো যায়ি না।  
আটম র্টলয়ে যাটি গাঢ় গভীর ঘুয়ম। 
 
 
 
 

###  
    ফটরদা োলা কেয়নাই আমায়ক ধমক না টদয়ে কথা শুরু করয়র্ পায়রন না। 
একদতটেয়র্ র্াটকয়ে থায়কন। বাটড়র পুয়রায়না োইভার দুটদয়নর কথা বয়ল পয়নয়রা টদন 
পর টফয়র এয়ল র্ার টদয়ক জয দতটেয়র্ র্াটকয়ে থাকা হে জসই দতটে। র্ারপর শুরু হে 
ধমক ৷ প্রথয়মই বাটড় জথয়ক জবর হয়ে জযয়র্ বয়লন। র্ারপর বয়লন— আমার ময়র্া 
অপদাথ,ৃ অকমৃণয মানুষ টর্টন র্াাঁর জীবয়ন জদয়েন টন। আটম এেয়না জকন বাংলায়দশ 
চীন-বমেী জসরু্ জথয়ক লাফ টদয়ে বুটড়গিাে পড়টি না র্া জানয়র্ চান। র্ারপর এক 
সমে র্ার রাগী রাগী মুে হাটস হাটস হয়ে যাে। টর্টন বয়লন— রামিাগয়লর ময়র্া 
দাাঁটড়য়ে দাাঁটড়য়ে মাথা নাড়টিস কী জয়নয? জবাস। কী োটব চা না সরবর্। বরফ টদয়ে 
জলবুর এক গ্লাস সরবর্ ো। টকিু টভিাটমন টস শরীয়র যাক ; চা জেয়ে জেয়ে শরীয়রর 
টক অবস্থা কয়রটসস জেোল আয়ি? আেনাে টনয়জয়ক কেয়না জদটেস? জদেয়ল জর্া 
ওোক থু কয়র বটম কয়র আেনা নে কয়র জফলটর্। ঝামা টদয়ে ঘয়স জর্ায়ক একটদন 
জগাসল করায়র্ পারয়ল আমার মনিা শান্ত হর্ । র্ারপর বড় কয়র টনশ্বাস টনয়ে বয়লন- 
ওই মরটজনা, মরটজনা টহমুয়ক জলবুর সরবর্ বাটনয়ে জদ। মরটজনা এ বাটড়র কায়জর 
জময়ে অয়নকটদন জথয়ক আয়ি। োলা কথাে কথাে বয়লন এই বাটড়য়র্ মরটজনার নাম 
যর্বার জনওো হে আিাহর নামও র্র্বার জনওো হে না।  
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    োলা যেন মরটজনায়ক ডাকাডাটক শুরু কয়রন র্েন বুঝয়র্ হয়ব র্ার রাগ পয়ড় 
জগয়ি। এই পযৃায়ে আসয়র্ মায়ঝ মায়ঝ অল্প সমে লায়গ আবার মায়ঝ মায়ঝ দীঘৃ সমে 
লায়গ । আজ জযমন লাগয়ি। োলার রাগ বাড়য়িই। র্ার গালাগাটলর ময়ধয আজ নরু্ন 
নরু্ন টজটনস যুক্ত হয়ি।  
    ‘রু্ই বি উোদ এিা টক রু্ই জাটনস? উোদয়দর গা জথয়ক ‘জর’ জবর হে। এই 
‘জর’-এর আশপায়শ যারা থায়ক র্ারাও উোদ হে। জর্ার গা জথয়ক জয ‘জর’ জবর হে 
এিা রু্ই জাটনস? জয জকায়না সুস্থ মানুষ জর্ার সয়ি এক সপ্তাহ থাকয়ল অসুস্থ হয়ে 
পড়য়ব। জকউ যটদ গলা টিয়প জর্ায়ক জময়র জফয়ল র্া হয়ল র্ার জবয়হশয়র্ নাটসব হয়ব 
এিা টক রু্ই জাটনস? 
    োলা টচৎকার কয়রই যায়িন- আটম যথারীটর্ দাাঁটড়য়ে আটি। জলবুর সরবর্ প্রসি 
কেন আয়স র্ার জয়নয অয়পক্ষা করটি। আর লক্ষ করটি আঠায়রা উটনশ বিয়রর একিা 
অপটরটচর্ জময়ে েুবই জকৌরু্হলী হয়ে পায়শর ঘর জথয়ক মুে জবর কয়র আমায়ক জদেয়ি 
এবং োলায়ক জদেয়ি। জচায়ে জচাে পড়া মাে চি কয়র মাথা সটরয়ে টনয়ি। জময়েিায়ক 
জদয়ে ময়ন হয়ি জস োলার বযাপায়র লজ্জাে ময়র যায়ি। একবার জস োলার টদয়ক 
র্াটকয়ে করুণ গলাে বলল— 
টেজ টেজ।  
    োলা র্ার টদয়ক র্াটকয়ে কড়া গলাে বলয়লন— আমায়দর কথার ময়ধয নাক গলায়ব 
না। টেজ টেজ বলয়ব না। রু্টম জর্ামার ময়র্া থাক।  
    র্ারপর আবায়রা জহটভ জমটশনগান চালু করয়লন– কর্ জলাক িায়কর টনয়চই পয়ড় 
মারা যাে– রু্ই জকন মারা যাটিস না? রু্ই জর্া রাস্তায়র্ই থাটকস। জকায়না িাক জর্ায়ক 
ধাক্কা টদয়েয়ি এই েবরিা শুনয়লই আটম দশিা ফটকর োওোর্াম। ফটকর আমার েবর 
জদওোই আয়ি। আসয়ব। আর টেচুটড় জেয়ে চয়ল যায়ব। 
    বলয়র্ বলয়র্ োলা বাথরুয়ম ঢুকয়লন। র্ার মাথাে টনশ্চে রক্ত উয়ঠ জগয়ি। মাথাে 
পাটন ঢালা হয়ব। 
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    অপটরটচর্ জময়েিা এই সুয়যায়গ ঘয়র জথয়ক দ্রুর্ জবর হয়ে এয়স টফস টফস কয়র 
বলল— আটন্টর অটর্ টনিমায়নর “আচরণটবটধর” জয়নয আটম ক্ষমা প্রাথৃনা করটি। এবং 
দুিঃে প্রকাশ করটি। আমার ধারণা টর্টন টকটঞ্চৎ অসুস্থ। হাইপার জিনশনঘটির্ বযাটধর 
জরাগীরা এরকম আচরণটবটধ কয়র।  
    জময়েিার কথা শুয়নই জবাঝা যায়ি— এই জদয়শর জময়ে হয়লও জদয়শর সয়ি এর 
সিকৃ জনই। বড় হয়েয়ি টবয়দয়শ। ‘আচরণটবটধ’ পটেকার ভাষা। বাংলায়দয়শর জকায়না 
জময়ে কয়থাপকথয়ন আচরণটবটধ বলয়ব না। আমরা  টবয়দশীয়দর সয়ি ইংয়রটজয়র্ কথা 
বলার সমে জযমন একিু ভয়ে ভয়ে থাটক ইংয়রটজিা টঠক হল টক না, ময়ন ময়ন বাংলা 
জথয়ক ইংয়রটজয়র্ অনুবাদ কয়র টনই এই জময়েও র্াই কয়রয়ি। জস প্রথয়ম কথাগুটল 
ইংয়রটজয়র্ গুটিয়ে টনয়ে পয়র বাংলাে অনুবাদ করয়ি। বাকযগুটল দ্রুর্ বলয়ি না। জথয়ম 
জথয়ম জভয়ে জভয়ে বলয়ি। 
    টবিেকর বযাপার হয়ি জময়েটির জচহারা এবং জপাশাকআশাক জদয়ে ময়ন হয়ি 
মফস্বয়লর জময়ে বাবার সয়ি চাাঁদপুর জথয়ক ঢাকাে জবড়ায়র্ এয়সয়ি। টচটড়োোনা 
জদেয়ব, আহসান মটঞ্জল জদেয়ব। বাটড় জফরার আয়গ আয়গ শাটড় টকনয়ব, ডালা জথয়ক 
সযায়ন্ডল টকনয়ব। জময়ের বাবা িুটডওয়র্ জময়ের টকিু িটবও রু্লয়বন। টবয়ের সমে 
এইসব িটব কায়জ লাগয়ব। বরপক্ষয়ক এইসব িটব পাঠায়না হয়ব। এমন শান্ত এবং 
জকামল জচহারার জময়ে আটম অয়নকটদন জদটে টন। এ ধরয়নর জময়েয়দর একিা নাম 
আয়ি- অশ্রুকনযা। এয়দর জচায়ে সব সমে জল িলিল কয়র। র্য়ব এরা প্রাে কেয়নাই 
কাাঁয়দ না টকন্তু এয়দর জদয়েই ময়ন হে এরা কাাঁদার জয়নয প্রস্তুর্ হয়ে আয়ি।  
    ‘আপটন বরঞ্চ চয়ল যান। ইহাই হয়ব উভে পয়ক্ষর জয়নয কলযাণকর।’  
    আটম জময়েটির টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, োলা সরবর্ জেয়র্ বলয়লই সব টঠক হয়ে 
যায়ব। একু্ষটন মরটজনায়ক জডয়ক সরবয়র্র কথা বলয়বন। আটম র্ার জয়নয অয়পক্ষা 
করটি।  
    ‘সরবর্ জেয়র্ বলয়বন জকন?’  
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    ‘এিাই উনার টনেম। অয়নকক্ষণ রাগারটগ কয়র র্ারপর স্বাভাটবক হয়ে যান। ভায়লা 
কথা রু্টম জক?’  
    ‘আটম আপনার োলার দূর সিয়কৃর টনস। আমার নাম আশা।’  
    ‘রু্টম টক জদয়শর বাইয়র থাক?’  
    ‘টজ। আটম টনউজাটসৃয়র্ থাটক। এবার হাইসু্কল পাস কয়রটি। ইউটনভৃাটসটিয়র্ 
ঢুকয়বা। ইউটসএল এ সুয়যাগ জপয়েটি।’  
    ‘প্রথম বাংলায়দয়শ এয়সি?’  
    ‘েুব জিািয়বলাে একবার এয়সটিলাম। টকিু ময়ন জনই। আপটন কথা বয়ল সময়ের 
অপচে না কয়র অটর্ দ্রুর্ ‘টনস্কত টর্’ হয়ে যান। আমার ভে লাগয়ি।’  
    ‘অটর্ দ্রুর্ টনস্কত টর্ হয়ে যাবার জকায়নাই দরকার জনই। জদেয়ব একু্ষটন সব টঠক 
হয়ে যায়ব।’  
    কথা জশষ হবার আয়গই োলা জবর হয়লন । র্াাঁর মাথা জভজা। অথৃাৎ মাথাে পাটন 
জদওো হয়েয়ি। মাথাে পাটন জদওোে জর্মন লাভ হয়েয়ি বয়ল ময়ন হল না। মুে থম 
থম করয়ি। জচাে লাল। োলা আয়গর ময়র্াই হুঙ্কার টদয়ে বলয়লন— জর্ায়ক েুব কম 
কয়র হয়লও দশবার বয়লটি। সকাল আিিার আয়গ আসটব। আমার েুব জরুটর দরকার। 
জযয়হরু্ সকাল আিিাে আসয়র্ বয়লটি- রু্ই ইিা কয়র এটল সায়ড় এগায়রািাে। আর 
টকিু না একিা ভাব জদোটল। যটদ বলর্াম দুপুয়র আটসস র্া হয়ল আসটর্ সকাল 
সার্িাে। ভাব না ধরয়ল আলাদা হওো যাে না। প্রমাণ করয়র্ হয়ব না— আলাদা। 
আমায়দর টবেযার্ টহমু সায়হব। ঢাকার রাজপথ পযৃিক। রামিাগয়লর ময়র্া দাাঁটড়য়ে 
দাাঁটড়য়ে মাথা নাটড়স না। রু্ই লযািয়পাি না জয সারাক্ষণ দাাঁটড়য়ে থাকয়র্ হয়ব । 
জবাস। সরবর্ োটব? 
    ‘না।’ 



suvom 

 
 

1171 

    ‘র্া জকন োটব? শরীয়রর উপকার হে এমন টকিু জেয়ল রু্ই জয আলাদা একিা 
প্রমাণ হয়ব জকন? শরীর পুয়রাপুটর নে হে এমন টকিু ো। গাাঁজািাজা ো । গাাঁজা 
ধয়রটিস না?’ 
    ‘এেয়না ধটর টন।’ 
    ‘জদটর করটিস জকান ধয়র জফল। আর ধরার দরকারও জনই। গাাঁজায়োরয়দর 
আশপায়শই জর্া থাটকস। ওয়র্ই জভাজন হয়ে যাে।’ 
    োলা আমার পায়শ দাাঁটড়য়ে থাকা আশার টদয়ক র্াটকয়ে বলয়লন– টহমুয়ক জবটশ 
কয়র জলবু টদয়ে একগ্লাস জলবুর সরবর্ বাটনয়ে জদ। জরায়দ জরায়দ ঘুয়র, ওর টভিাটমন 
টস েুবই দরকার। 
    আশা টবটির্ জচায়ে আমার টদয়ক র্াকায়ি। র্ার জঠাাঁয়ির জকাণাে চাপা হাটসর 
আভাস। র্ায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি প্রচণ্ড ভয়ে জস অটস্থর হয়েটিল। হঠাৎ সব ভে জকয়ি 
জগয়ি। অন্ধকার ঘয়র ঢুয়ক পয়ড়য়ি ঝলময়ল সূয়যৃর আয়লা। 
    আটম জবয়র্র জসাফাে বয়সটি। োলা বয়সয়িন আমার সাময়ন। িাওয়েল টদয়ে মাথার 
জভজা চুল শুষয়িন। র্ার জচাে মুে স্বাভাটবক হয়ে জগয়ি। টর্টন বলয়লন- আসয়র্ জদটর 
করটল জকন? 
    ‘রায়র্ ঘুম ভায়লা হে টন। ঘয়র জচার ঢুয়ক পয়ড়টিল। জচায়রর সয়ি গল্পগুজব করয়র্ 
টগয়ে জদটর হয়ে জগল।’ 
    ‘জচায়রর সয়ি গল্পগুজব করয়র্ জদটর হল?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘ওয়ক চা টবসটকি োওোটল ।’ 
    ‘চা োওোই টন টবসটকি োইয়েটি।’ 
    ‘উদ্ভি অজুহার্ আমায়ক টদটব না। টহমু। অসহয।’ 
    ‘আিা যাও জদব না।’ 
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    ‘আিিার সমে জর্ার আসার কথা। রু্ই আসটিস না। আশা হয়ে জগল অটস্থর। 
বাোটল জময়ে হয়লও সারাজীবন মানুষ হয়েয়ি টবয়দয়শ। ঘটড়র কাাঁিা ধয়র চলা হল 
এয়দর অভযাস।’  
    ‘আমার আসার সয়ি এই টবয়দটশনীর অটস্থর হবার সিকৃিা কী?’  
    ‘সিকৃ আয়ি। এই জময়ে এক মায়সর জয়নয বাংলায়দয়শ এয়সয়ি। এই একমাস 
জস বাংলায়দয়শ ঘুরয়ব। িটবিটব রু্লয়ব র্ারপর টফয়র টগয়ে বই টলেয়ব। বই এর নামও 
টঠক হয়ে আয়ি Discovering Bangla!’  
    ‘র্ার বই জলোর দরকার কী?’  
    ‘র্ার বই জলোর দরকার কী জসিা জস জায়ন। আটম জসিা র্ায়ক টজয়জ্ঞস কটর টন। 
জবচাটর শে কয়র এয়সয়ি শেিা টমিয়লই হল।’  
    ‘আমায়ক কী করয়র্ হয়ব? র্ায়ক সয়ি টনয়ে টগয়ে বাংলায়দশ জদোয়র্ হয়ব?’  
‘হযাাঁ। র্ায়র্ জকায়না অসুটবধা আয়ি?’  
    ‘না অসুটবধা কী? আটম টনয়জও বাংলায়দশ জদটে টন। র্ার সয়ি জথয়ক জথয়ক আটমও 
যটদ বাংলায়দশ জদয়ে জফটল র্া হয়লয়র্া ভায়লাই। এক টচয়ল দুই পাটে। One stone 
two birds.’  
    ‘জর্ার এই কথার মায়ন কী? রু্ই বাংলায়দশ জদটেস টন?’  
    ‘না।’  
    ‘না মায়ন?’ 
    ‘জয জপাকা আয়মর জভর্র জয়ে জস কী কয়র বুঝয়ব আম কী? আটম জর্া 
বাংলায়দয়শই জঘারাটফরা করটি। বুঝব কী কয়র বাংলায়দশ কী?’  
    োলা কটঠন জকায়না কথা বলয়র্ যাটিয়লন। বলয়র্ পারয়লন না । র্ার আয়গই 
আশা জলবুর সরবর্ টনয়ে উপটস্থর্ হল। োলা বলয়লন- ‘আশা এই জিয়লর নাম 
টহমালে। ডাক নাম টহমু। রু্টম যা যা জদেয়র্ চাও এ জদোয়ব। র্ার সয়ি রু্টম টনটশ্চর্ 
ময়ন ঘুরয়র্ পায়রা। জকায়না সমসযা জনই।’  
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    আশা আমার টদয়ক র্াটকয়ে বলল— ‘ধনযবাদ।’  
    ধনযবাদিা জর্মন জজারায়লা হল না। ময়ন হল জস টঠক ভরসা পায়ি না। আটম 
বললাম, ‘চল জবর হয়ে পটড়। সমে নে কয়র লাভ জনই।’  
    আশা োলার টদয়ক র্াটকয়ে বলল, ‘উনার সয়ি জপয়ময়ন্টর বযাপারিা শুরুয়র্ই টঠক 
কয়র জফলা উটচর্ না? উটন র্াাঁর সাটভৃয়সর জয়নয কর্ চাজ ৃকরয়বন এবং মুড অব 
জপয়মন্ট জকমন হয়ব জসিা জানয়ল ভায়লা হর্।’  
    োলা টবরক্ত হয়ে বলয়লন, ‘জপয়মন্ট আবার কী? ও জর্ায়ক টনয়ে ঘুরয়ব—- জযোয়ন 
জযোয়ন জযয়র্ বলটব টনয়ে যায়ব এর আবার জপয়মন্ট কী?’ 
    ‘শুধু শুধু সাটভৃস জনব?’ 
    ‘অবশযই টনটব।’ 
    ‘উটন র্াাঁর কাজকমৃ জফয়ল আমার সয়ি ঘুরয়বন?’ 
    ‘ওর আবার কাজকমৃ আয়ি নাটক? ওর কাজই হয়ি জঘারা।’  
    আশা বলল, আটম একিা বায়জি কয়র জরয়েটি প্রটর্টদন একশ ইউএস ডলার।  
    োলার মুে আবায়রা রাটগ রাটগ হয়ে জগল। টর্টন মাথা ঝাাঁটকয়ে বলয়লন— ‘এিা 
আয়মটরকা না। এিা বাংলায়দশ। আর টহমু জীবয়ন জকায়নাটদন এক শ’ ডলার জচায়ে 
জদয়েয়ি। টকনা সয়ন্দহ। টরকশা কয়র জবর হয়ল টরকশা ভাড়া টদটব । িযাটক্স কয়র জবর 
হয়ল টদটব িযাটক্স ভাড়া। বযাস ফুটরয়ে জগল।’  
    আশা টকিু বলল না। চুপ কয়র জগল। র্য়ব ময়ন হল োলার কথািা র্ার টঠক ময়ন 
ধয়র টন। জস এক শ’ ডলায়রর বযাপারিা ফেসালা না কয়র জবর হয়ব না। আটম আশার 
টদয়ক র্াটকয়ে গভীর গলাে বললাম— ‘রু্টম টক জডইটল জপয়মন্ট করয়ব? না মায়সর 
জশয়ষ একসয়ি করয়ব?’  
    ‘আপনার জয়নয জযিা ভায়লা হে জসিাই করব।’  
    ‘দুপুয়র লাঞ্চ, র্ারপর ধর সন্ধযাে চা টবসটকি এই সব েরচ টকন্তু জর্ামার।’  
    ‘অবশযই।’  
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    ‘আটম দশিা-পাাঁচিা টডউটি করব । এরয়চ’ জবটশ হয়ল ওভার িাইম জদয়ব।’  
    ‘অবশযই। ওভার িাইম কর্ হয়ব জসিা টক আমরা টঠক কয়র জনব?’  
    ‘ঘণ্টা টহয়সয়ব ওভারিাইম জহাক। প্রটর্ ঘণ্টাে দশ ডলার টক জর্ামার কায়ি েুব 
জবটশ ময়ন হয়ি?’  
    ‘না জবটশ ময়ন হয়ি না।’  
    োলা হর্ভম্ব হয়ে র্াটকয়ে আয়িন । ময়ন হয়ি আমার কথাবার্ৃাে টর্টন এর্ই 
অবাক হয়েয়িন জয টনয়জ কথা বলয়র্ ভুয়ল জগয়িন। র্ায়ক জদোয়ি মায়ির ময়র্া। 
জচায়ে পলক পড়য়ি না। আটম আশার টদয়ক র্াটকয়ে সহজ ভটিয়র্ বললাম, ‘আজ 
জযয়হরু্ প্রথম টদন— র্া িাড়া এয়সটিও জদটর কয়র আজ টফ্র। আজয়কর জয়নয জকায়না 
চাজ ৃটদয়র্ হয়ব না।   
    আশা বলল, ‘ধনযবাদ।’  
    এবায়রর ধনযবাদিা জজারায়লা । আয়গর ময়র্া অস্পে না । োলা এেয়না একদতটেয়র্ 
র্াটকয়ে আয়িন। টর্টন ময়ন ময়ন টক ভাবয়িন জক জায়ন। 
    আশা বলল, ‘আটম টক র্া হয়ল বর্টর হয়ে আসয়বা?’ 
    আটম বললাম, ‘অবশযই।’ 
    ‘সয়ি কী কী টজটনস জনব?’ 
    ‘জনাি করার জয়নয োর্া কলম, িটব জর্ালার জয়নয কযায়মরা। র্াৎক্ষটণকভায়ব 
কথাবার্ৃা জরকডৃ করার জয়নয কযায়সি জরকডৃার । িার্া। পাটনর জবার্ল । বাসার সয়ি 
জযাগায়যাগ রাোর জয়নয একিা জমাবাইল জিটলয়ফান। ফাি এইড বক্স টক আয়ি? একিা 
ফাি এইড বক্স থাকা দরকার। সুইস নাইফ থাকয়ল ভায়লা হে। নাইলয়নর দটড় 
অবশযই টনয়র্ হয়ব। পতটথবীয়র্ দটড়র সবয়চ জবটশ বযবহার হে বাংলায়দয়শ। জদশলাই, 
জমামবাটর্, িচ ৃলাইিও জনয়ব কেন জকানিা কায়জ লায়গ। জক জায়ন। ও আর একিা 
ফ্ল্াস্ক । ফ্ল্াস্ক ভটর্ ৃগরম চা।’  
    আশা বলল, ‘আটম দশ টমটনয়ির ময়ধয সব গুটিয়ে টনয়ে আসটি।’  
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    আশা ঘর জথয়ক জবর হবার পর োলা ময়ন হে র্ার কথা বলার ক্ষমর্া টফয়র 
জপয়লন। আমার টদয়ক র্াটকয়ে কটঠন গলাে বলয়লন– ‘রু্ই কী শুরু কয়রটিস । সটর্য 
সটর্য রু্ই িাকা টনটব?’ 
    আটম বললাম, ‘হযাাঁ।’ 
    ‘পাটরটব িাকা টনয়র্?’ 
    ‘অবশযই পারব।’ 
    ‘অটর্ সহজ সাধারণ একিা জময়ে, রু্ই জর্া এই জময়ের মাথা পুরা আউলায়ে টদটব। 
দরকার জনই। আশায়ক আটম জর্ার সয়ি িাড়ব না। দরকার হয়ল আটম ওয়ক বাংলায়দশ 
জদোব।’ 
    ‘র্াহয়ল আটম টবয়দে হই।’ 
    োলা দুিঃটের্ গলাে বলয়লন- ‘টবয়দে হয়র্ চাইয়ল টবয়দে হ। শুধু এই জময়েিা জয 
কর্ ভায়লা এিা শুয়ন যা । সারাজীবন Aোস পাওো িুয়ডন্ট। Aোস পাওো িুয়ডন্ট 
জয কী টজটনস এিা রু্ই জকানটদনও বুঝটব না। জবাঝার দরকারও জনই। জময়েিার এক 
বির বেয়স র্ার বাবা মারা যান। জময়ের মা এক আয়মটরকানয়ক টবয়ে কয়রন। এেন 
শুনয়র্ পাটি জসই টবয়েও জভয়ে জগয়ি টকংবা যায়ি।’ 
    ‘মটহলা টক র্তর্ীে টবয়ের প্রস্তুটর্ টনয়িন?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘বল কী এমন ওস্তাদ মটহলার গয়ভৃ এমন সাদামািা সন্তান ।’ 
    ‘সাদামািা সস্তান মায়ন? কী বললাম। এর্ক্ষণ এ োস িুয়ডন্ট।’ 
    ‘ঐ আর কী ওস্তাদ মটহলার গয়ভৃ পডু়ো সন্তান।’  
    ‘শুধু পডু়ো না, আশা িটব আাঁকয়র্ পায়র, গান গাইয়র্ পায়র, ফয়িািাটফয়র্ প্রাইজ 
জপয়েয়ি... ’  
    ‘বল কী গুণাবটল জর্া ঝয়র ঝয়র পড়য়ি।’  
    ‘ঠাট্টা করটিস?’  
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    ‘ঠাট্টা করব জকন?’  
    ‘যাৱ জয সম্মান প্রাপয র্ায়ক জস সম্মানিা টদয়র্ হে। জময়েিায়ক রু্ই সয়ি টনয়ে 
ঘুরয়র্ পারটিস এিাই জর্ার ভাগয।’  
    ‘রু্টম জয সব কথা বলি আমার জর্া োলা ভে ভে লাগয়ি আটম জময়েিার জপ্রয়ম 
পয়ড় যাব।’  
    োলা গম্ভীর গলাে বলয়লন– ‘জর্ার জসই ভে জনই। আটম ভে পাটি। জময়েিায়ক 
টনয়ে । অটর্ নরম ময়নর জময়ে জর্ার পাগলাটম জদয়ে র্ার মাথা আউলায়ে জযয়র্ পায়র 
। জময়েিার মাথা আউলাে এমন টকিুই করটব না। েবদৃার।’   
    ‘অবশযই করব না।’ 
    োলা জিাট্ট টনশ্বাস জফয়ল বলয়লন– ‘আটম চাটি। েুব ভায়লা জকায়না জিয়ল জপয়ল 
জময়েিায়ক টবয়ে টদয়ে টদয়র্ । ওর মা’র উপর আমার আর ভরসা জনই। জর্ার সন্ধায়ন 
ভায়লা জিয়ল আয়ি নাটক জর?’  
    ‘ভায়লায়িয়ল অবশযই আয়ি। র্য়ব গাাঁজায়োর িাইপ। অন্তর অর্যন্ত ভায়লা র্য়ব 
গাাঁজা িাজা োে.. ।’  
    োলা বড় কয়র টনশ্বাস টনয়লন। কটঠন ধমক জদওোর প্রস্তুটর্ । ধমক টদয়র্ পারয়লন 
না- র্ার আয়গই পুয়রাপুটর প্রস্তুর্ হয়ে আশা উপটস্থর্ হয়েয়ি। একিু আয়গর আশার 
সয়ি এই আশার জকায়না টমল জনই। জকাথাে আগরর্লা জকাথাে টচটকরর্লা িাইপ 
জবটমল। টজনয়সর পযান্ট, লাল শািৃ। মাথাে টিয়কিারয়দর িুটপর ময়র্া িুটপ ৷ র্য়ব 
িুটপর রং সাদা না, নীল। টপয়ঠ হযাভারসযাক বযাগ। চুয়লও ময়ন হে টকিু কয়রয়ি জয 
কারয়ণ বাোটল জময়ে বয়ল এেন আর র্ায়ক ময়নই হয়ি না। আশা আমার টদয়ক 
র্াটকয়ে ইংয়রটজয়র্ বলল, ‘Let us move.’  
    আটম োলার টদয়ক র্াটকয়ে জমািামুটি কু্ষটদরায়মর ময়র্া বললাম, ‘টবদাে জদ োলা 
ঘুয়র আটস।’  
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    ‘আশা জশান, আমরা বাংলায়দশ জদেয়র্ জবর হয়েটি। অয়নক টকিুই আটম জর্ামায়ক 
জদোব। রু্টম জনাি করয়ব, িটব রু্লয়ব, টচন্তা-ভাবনা করয়ব। এর জথয়ক এক সমে 
হেয়র্া রু্টম বাংলায়দশ জবর কয়র জফলয়র্ পারয়ব।’ 
    আশা বলল, ‘আপটন টশক্ষয়কর ময়র্া কথা বলয়িন জকন? সাধারণভায়ব কথা বলুন। 
আপনায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি আপটন আমায়ক টনয়ে িাস করয়র্ জবর হয়েয়িন।’ 
    ‘িাস করয়র্ জবর হয়েটি জর্া বয়িই। আশা জশান একজন জপইন্টায়রর কথা ভাব। 
এই জপইন্টায়রর হায়র্ সার্িা রং আয়ি। জপইন্টার সার্িা রং টদয়ে িটব এাঁয়কয়িন । 
ময়ন করা যাক এই সার্িা রয়ের ময়ধয একিা টবয়শষ রং হল বাংলায়দশ । ময়ন করা 
যাক জসই টবয়শষ রংিা লাল ! আমার কথা টক ফয়লা করি?’ 
    ‘অবশযই করটি।’ 
    ‘জপইন্টার িটব আাঁকয়র্ টগয়ে অয়নক রয়ের সয়ি লাল রংিাও বযবহার করয়বন। 
কেয়না এই রং নীয়লর সয়ি হয়ব েয়েটর, কেয়না সবুয়জর সয়ি টময়শ নীল। জর্ামায়ক 
যা করয়র্ হয়ব র্া হয়ি জপইটন্টং জথয়ক লাল রং আলাদা করয়র্ হয়ব। জবর করয়র্ 
হয়ব জকাথাে জকাথাে লাল রং অথৃাৎ বাংলায়দশ আয়ি। কাজিা সহজ না।’ 
    ‘আপনার বক্তত র্া টক জশষ হয়েয়ি?’ 
    ‘হযাাঁ জশষ হয়েয়ি।’ 
    ‘প্রথয়ম আমরা কী জদেয়র্ যাটি।’ 
    ‘প্রথয়ম আমরা শশা োওো জদেব।’ 
    ‘শশা োওো জদেব মায়ন? শশা টক?’ 
    ‘শশার ইংয়রটজ আটম যর্দূর জাটন কুকুমবার। আমরা জসই কুকুমবার োওোর 
দতশয জদেব।’ 
    ‘বাংলায়দয়শ এই শশা টক টবয়শষভায়ব োওো হে?’ 
    ‘চল টগয়ে জদটে কীভায়ব োওো হে। র্ারপর রু্টমই জবর করয়ব। এর জকায়না 
টবয়শষত্ব আয়ি টক না।’ 
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    ‘আটম আপনার কথাবার্ৃা টকিুই বুঝয়র্ পারটি না। আমার ধারণা। আপটন গাইড 
টহয়সয়ব কাজ করয়র্ পারয়বন না। You are trying to be funny টকন্তু I mean 
busincss. 
    আটম র্ায়ক গুটলস্তায়নর সাময়ন টনয়ে এলাম। এোয়নই শশা জকয়ি জকয়ি টবটি 
হয়ি। জলাকজন োয়ি। আটম বললাম, আশা শশা োওো জদেয়ল? 
    ‘হযাাঁ জদেলাম।’ 
    ‘ময়ন হয়ি দতশযিা জদয়ে জর্মন মজা পাও টন।’  
    ‘মজা পাওোর কী আয়ি?’  
    ‘টকিুই জনই?’  
    ‘না টকিুই জনই। একিা জলাক েুবই জনাংরা পাটনয়র্ শশািা ধুয়ি র্ারপর টপস 
কয়র লবণ মাটেয়ে জেয়র্ টদয়ি। এর ময়ধয জদোর কী আয়ি?’  
    আটম হাসলাম। আশা বলল, ‘হাসয়িন জকন?’  
    আমার ময়ন হল জময়েিা জরয়গ যায়ি। শুরুয়র্ জময়েটিয়ক অশ্রুকনযা বয়ল ময়ন 
হয়েটিল । এেন ময়ন হয়ি জস অশ্রুকনযা না ।  
    আশা বলল, ‘টকিু ময়ন করয়বন না। শশা োবার দতশয জদো হয়েয়ি এেন আটম 
ঘয়র টফয়র জযয়র্ চাই। Enough is enough.  
    আটম বললাম, আশা দতশযিা রু্টম টকন্তু ভায়লা কয়র জদে টন। অথৃাৎ লাল রংিা রু্টম 
আলাদা করয়র্ পার টন। আটম জর্ামায়ক জযিা জদোয়র্ চাটিলাম জসিা হয়ি- শশা অল্প 
টকিু জলাক োয়ি— টকন্তু র্ায়দর টঘয়র আয়ি অয়নক মানুষ। এয়দর জকান কাজ কমৃ 
জনই। এরা গভীর আিয়হ শশী োওোর দতশয জদেয়ি। জকউ বয়স বয়স জদেয়ি। জকউ 
দাটড়য়ে জদেয়ি। জযন এিা জগয়র্র অটর্ আশ্চযৃ একিা দতশয।’  
    আশা চারটদয়ক র্াকাল। র্ারপর শান্ত গলাে বলল, ‘আপটন টঠকই বয়লয়িন।’  
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    আটম বললাম, ‘এমন না জয এয়দর েুব শশা জেয়র্ ইিা করয়ি বয়ল এরা টভড় 
কয়র আয়ি। িাকা জনই বয়ল জেয়র্ পারয়ি না। এরা শশা োওোর দতশযিাই আনন্দ 
টনয়ে জদেয়ি।’  
    ‘আটম যটদ র্ায়দর একিা িটব রু্টল র্ারা টক রাগ করয়ব?’  
    ‘জমায়িই রাগ করয়ব না। েুবই আনন্দ পায়ব। বাংলায়দয়শর মানুষ িটব রু্লয়র্ েুব 
পিন্দ কয়র। ময়ন কয়রা জকায়না এক ভদ্রয়লায়কর বাটড়ঘর আগুয়ন পুয়ড় যায়ি, জস 
পাগয়লর ময়র্া জিািািুটি করয়ি র্ারময়ধযও পটেকার জকায়না সাংবাটদক যটদ র্াাঁর িটব 
রু্লয়র্ চাে জস টকন্তু হাটস মুয়ে িটব রু্লয়ব।’  
    ‘সটর্য বলয়িন?’  
    ‘হযাাঁ সটর্য বলটি, ১৯৭১ সয়ন পাটকস্তান আটম ৃআমায়দর জদয়শর অয়নক মানষয়ক 
ফাোটরং জস্কাোয়ড গুটল কয়র মায়র। পাক আটমৃর ফয়িািাফার র্েন টকিু টকিু িটবও 
কযায়মরাে রু্য়ল। জসইসব িটবয়র্ অয়নকয়ক জদো জগয়ি মুয়ে 
হাটস টনয়ে িটবর জয়নয জপাজ টদয়েয়ি।’  
    ‘আপটন টনশ্চেই বাটনয়ে বাটনয়ে বলয়িন।’  
    ‘আটম বাটনয়ে বাটনয়ে বলটি না।’  
    ‘আপনার সব কথা জয আটম টবশ্বাস করটি র্া না। এেন বলুন আমরা জকাথাে 
যাব?’  
    ‘গর্ ৃজদেয়র্ যাব৷’  
    ‘গর্ ৃজদেয়র্ যাব মায়ন?’  
    ‘টি এন্ড টি জবাডৃ একিা গর্ৃ করয়ি। প্রাে দুশ’ জলাক জগাল হয়ে বয়স গর্ৃ করা 
জদেয়ি। গভীর আিহ এবং আনন্দ টনয়ে জদেয়ি। জকউ জকউ সকায়ল এয়সয়ি, থাকয়ব 
সন্ধযা পযৃন্ত।’  
    আশা জহায়স জফলল ।  



suvom 

 
 

1180 

    আটম র্ার হাটস জদয়ে অবাক হলাম। এমন প্রাণমে হাটস অয়নকটদন জদটে টন। জস 
হাটস থাটময়ে বযাগ জথয়ক কযায়মরা জবর করয়র্ করয়র্ বলল, ‘আপটন আমায়ক ইময়প্রস 
করার একিা সূক্ষ্ম জচো করয়িন। টঠক কয়র বলুন জর্া, করয়িন না?’  
    ‘হযাাঁ করটি। রু্টম যটদ আমার কমৃকায়ণ্ড ইময়প্রস না হও র্া হয়ল আমার চাকটর 
থাকয়ব না। প্রটর্টদন এক শ’ ডলার কয়র পাবার কথা জসিা পাব না। জয জকায়না 
বুটিমান কমৃচারীর মূল কাজ মুটনবয়ক েুটশ রাো।’  
    ‘আপনার যুটক্ত মানলাম। গর্ৃ জদেয়র্ ইিা করয়ি না। গর্ৃ জদো িাড়া আর কী 
করা যাে বলুন।’  
    ‘একজন টভকু্ষয়কর ইন্টারভুয টনয়ল জকমন হে। এক টঢয়ল দুই পাটে মারা হয়ব। 
টভকু্ষয়কর ইন্টারভুয জনওো হয়ব আবার আপনার কযায়সি জেোরও পরীক্ষা করা হয়ব।’  
    ‘কযায়সি জেোর পরীক্ষার জয়নয টভকু্ষয়কর ইন্টারভুয টনয়র্ হয়ব জকন। আপনার 
ইন্টারভুয টনই।’  
    ‘হযাাঁ টনয়র্ পার। র্য়ব জয টভকু্ষয়কর কায়ি টনয়ে যাব জস মানুষ টহয়সয়ব েুবই 
ইন্টায়রটিং। দাশৃটনক।’   
    ‘You mean philosopher?’  
    ‘হযাাঁ। বাংলায়দয়শর জবটশরভাগ টভকু্ষক জেণী মানুষই দাশৃটনক।’  
    ‘চলুন যাই।’  
    ‘টরকশা জনব না হাাঁিয়র্ পারয়ব?’  
    ‘হাাঁিয়র্ পারব। আমরা যার কায়ি যাটি। টর্টন টক আপনার পূবৃ পটরটচর্?’  
    ‘হযাাঁ ৷ ইনার নাম বদরুটিন। ইটন ভাড়া োয়িন। সকাল জথয়ক সন্ধযা পযৃন্ত র্ার 
ভাড়া হয়ি পঞ্চাশ িাকা। রু্টমও ইিা করয়ল পঞ্চাশ িাকা টদয়ে র্ায়ক ভাড়া করয়র্ 
পার।’  
    ‘আটম আপনার কথা টকিুই বুঝয়র্ পারটি না।’  
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    ‘পঞ্চাশ িাকা টদয়ে রু্টম জড টশফয়ির জয়নয র্াাঁয়ক ভাড়া করয়ল। টর্টন টনয়জ হাাঁিয়র্ 
পায়রন না । টবোটরং জদওো চাকা লাগায়না একিা বয়ক্স আধয়শাো অবস্থাে থায়কন। 
বক্স জিয়ন জিয়ন র্ায়ক টনয়ে ঘুরয়র্ হে। বক্স জয িানয়ব র্ায়ক োওো েরচ বাদ টদয়ে 
টবশ িাকা টদয়র্ হে। সব টদয়ে বাটক যা থাকয়ব সবই, জয ভাড়া করয়ব র্ার। চল 
একিা কাজ কটর আমরা বদরুটিনয়ক এক সপ্তায়হর জয়নয ভাড়া কয়র জফটল। বতটে 
বাদলা না হয়ল এক সপ্তাে আমায়দর জমািামুটি ভাল লাভ থাকয়ব বয়ল আমার টবশ্বাস।’  
    ‘আপটন ঠাট্টা করয়িন? না টসটরোসটল বলয়িন?’  
    ‘জমায়িই ঠাট্টা করটি না।’  
    ‘আমার জর্া ময়ন হয়ি আটম একিা েুবই অদু্ভর্ এক জদয়শ উপটস্থর্ হয়েটি।’  
    ‘রু্টম জমায়িও জকায়না অদু্ভর্ জদয়শ উপটস্থর্ হও টন । টভক্ষাবতটত্ত আমায়দর অটর্ 
প্রাচীন প্রথা। এ জদয়শর সব বড় বড় সাধু সন্তরা টভক্ষা কয়রয়িন। এেয়না এ জদয়শ 
একিা সম্প্রদাে আয়ি টভক্ষাবতটত্ত যায়দর ধয়মৃর অংশ। কায়জই এই টদয়ক টভকু্ষকয়দর 
ময়ধয প্রয়ফশনাটলজম বর্টর হয়েয়ি। রু্টম এমন এক জদশ জথয়ক এয়সি জযোয়ন 
প্রয়ফশনাটলজময়ক সম্মায়নর জচায়ে জদো হে। কায়জই টভকু্ষকয়দর প্রয়ফশনাটলজয়ক 
রু্টম রু্ি করয়ব না এিা আশা করয়র্ পাটর।’  
     আশা টবড়টবড় কয়র বলল, ‘i am so confused.’  
    বদরুটিনয়ক েুাঁয়জ জবর করয়র্ েুবই সমসযা হল। টনউ ইস্কািয়নর জয বটস্তয়র্ জস 
থাকর্ জসই বটস্ত হঠাৎ উয়িদ করা হয়েয়ি বয়ল বটস্তবাসী চারটদয়ক িটড়য়ে পয়ড়য়ি। 
বদরুটদয়নর দুই স্ত্রীর একজন থায়ক বাসায়বায়র্। র্ার কাি জথয়ক সন্ধান টনয়ে সন্ধযার 
আয়গ আয়গ বদরুটিনয়ক েুাঁয়জ জবর করলাম। আটম জভয়বটিলাম। আশার বধযৃচুযটর্ 
হয়ব। র্া হল না। জস আমার সয়ি যয়থে আিহ টনয়ে জলয়গ রইল।  
    বদরুটিন মুে জগামড়া কয়র বয়সটিল। র্ার জমজাজ অর্যন্ত োরাপ কারণ গর্ টর্ন 
টদন র্ার বুটকং হে টন। পঞ্চাশ িাকা র্ার জরি । জকায়না পাটিৃই পঞ্চাশ টদয়র্ চাে না। 
চটিয়শর উপর জকউ উঠয়ি না। বদরুটদন থু কয়র থুরু্ জফয়ল বলল, ‘একবার চটিয়শ 
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নাময়ল উপাে আয়ি? ভাইজান আপয়ন বয়লন? দাম একবার যটদ পয়ড় আর র্ায়র 
উঠায়না যাে না। বরং টর্ন টদন না োো থাকব। র্াও ভায়লা। এই টবষয়ে আপয়নর কী 
টবয়বচনা ভাইবা বয়লন।’  
    আটম মাথা চুলয়ক বললাম, ‘বুঝয়র্ পারটি না।’  
    বদরুটিন বড় কয়র টনশ্বাস জফয়ল বলল- ‘আপয়ন জলাকিা জয জ্ঞানী এইিা পটরষ্কার। 
জ্ঞানী না হইয়ল হুি কইরা একিা মর্ টদয়র্ন। জ্ঞানী বইলযাই সমে টনর্ায়িন। টভক্ষা 
বযবসা বড় জটিল বযবসা। র্ার উপয়র আটম হইটি টঠকানা হারা। পুরানা পাটিৃর জকউ 
জায়নও না আটম কই থাটক?’  
    আটম বললাম, ‘বদরুটদন যায়ক সয়ি টনয়ে জর্ামার কায়ি এয়সটি র্ার নাম আশা। 
উটন আয়মটরকার টনউ জাটসৃয়র্ থায়কন। জর্ামার সয়ি টকিু কথা বলয়র্ চান। যটদ 
জর্ামার আপটত্ত না থায়ক।’  
    বদরুটিন আশার টদয়ক র্াকাল না। টবরক্ত মুয়ে বলল, ‘মন টমজাজ অর্যটধক 
োরাপ। কী কথা বলব কন? টর্ন টদন হইো জগয়ি জকায়না বুটকং নাই।’  
    আটম বললাম, ‘আমরা বুটকং টবষয়েই আলাপ করয়র্ চাই। িানা এক সপ্তাহ বুটকং 
টনব—দর কমায়র্ হয়ব। জডইটল পঞ্চাশ িাকা অসম্ভব বযাপার। মযাটক্সমাম চটিশ। োওো 
েরচ টনয়জর।’  
    ‘মাফ কয়রন। না োইো মরব। টকন্তু পঞ্চায়শর টনয়চ এক পেসা নামব না। আমার 
একিা ইজ্জর্ জর্া আয়ি? নাটক ইজ্জর্ নাই?’  
    ‘ইজ্জর্ জর্া অবশযই আয়ি। র্য়ব পুরা সপ্তায়হর জয়নয বুটকং এিা ময়ন রােয়র্ 
হয়ব। েুচরা জরি আর পাইকারীর জরি কেয়না এক হে?’  
    বদরুটিন ঝুাঁয়ক এয়স বলল, ‘ভাইজান শুয়নন পুরা ঢাকা শহয়র দুই ঠযাং নাই 
ফটকয়রর সংেযা টিল জর্র। এর ময়ধয দুই জন চয়ল জগয়ি নারােণগঞ্জ একজন জগয়ি 
মেমনটসং সদয়র। এেন আমরা আটি জমাি দশজন। দশজয়নর ময়ধয গান করয়র্ পায়র 
আমায়র টনো চারজন। আমার জরইি জবটশ হয়ব না?’  
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    ‘অবশযই জবটশ হয়ব। র্য়ব জর্ামার গায়নর গলা জর্া ভায়লা না।’  
    ‘ফটকয়রর গায়নর গলা জযমন হে আমারিাও জর্মন- আটময়র্া আর জহমন্ত না।’  
    ‘জদটে আমার জগিয়ক একিা গান শুনাও।’ 
    ‘না।’ 
    ‘না জকন।’ 
    ‘ইিা করয়র্য়ি না।’ 
    আশা বলল, ‘আটম টক আপনার একিা িটব রু্লয়র্ পাটর?’ 
    বদরুটিন বলল, ‘না।’ 
    আশা বলল, ‘সব টকিুয়র্ই না বলয়িন জকন?’ 
    বদরুটদন থু কয়র একদলা থুরু্ জফয়ল বলল, “দুই জবালা না োইো থাকয়ল আপয়নর 
মুে টদো জকায়না শব্দ বাইর হইর্ না। আটম জর্া র্াও না বলয়র্টি। অয়নক টবরক্ত 
কয়রয়চন। এেন যান সাংবাটদয়কর সায়থ আটম কথা বটল না।’ 
    ‘সাংবাটদয়কর সয়ি কথা বয়লন না জকন?’ 
    ‘এরা উো পাো সংবাদ িায়প। িটব টদো একবার আমার সংবাদ জিয়পয়ি জসোয়ন 
টলয়েয়ি আমার টর্ন টববাহ। টভক্ষার জরাজগায়ৱ আটম নাটক টর্ন বউ পাটল।’ 
    ‘আপনার টবয়ে কেটি ।’ 
    ‘দুই টববাহ। র্য়ব দুইিাই র্ালাক হয়ে জগয়ি। সংসার করয়র্ যটদ ইিা কয়র র্া 
হয়ল করয়র্ পাটর। বর্ৃমায়ন সংসার ধয়মৃ মন নাই।’ 
    বদরুটদন অনযটদয়ক টফয়র টসগায়রি ধরাল র্ায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি বর্ৃমায়ন র্ার 
জয শুধু সংসার ধয়ম ৃমন জনই র্া না, কথাবার্ৃা বলয়র্ও মন জনই। আটম আশার টদয়ক 
র্াটকয়ে বললাম, ‘আজয়কর টদয়নর মর্ বাংলায়দশ জদো বন্ধ করয়ল জকমন হে?’ 
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##  
    টহমু,  

জর্ার বযাপারিা টক বলটব? প্রথম টদন এয়স এই জয ডুব টদটল আর জোাঁজ 
জনই। এটদয়ক আশা অটস্থর হয়ে আয়ি। ওর ধারণা জর্ার অসুেটবসুে কয়রয়ি। আটম 
র্ায়ক বলার জচো কয়রটি। অসুেটবসুে টকিু না— জর্ার স্বভাবই হল ডুব মারা। রু্ই 
জর্ার স্বভাব ময়র্া ডুব জময়রটিস ।  

আশাও জর্ায়ক একিা টচটঠ টদয়েয়ি। োয়মর মুে বন্ধ বয়ল কী টলয়েয়ি। আটম 
পড়য়র্ পাটর টন। রু্ই আসার সমে অবশযই টচটঠিা সয়ি টনয়ে আসটব । আটম পড়ব। 
জময়েিা জকন এর্ বড় টচটঠ টলেল জানা দরকার।  

রু্ই অবশযই অবশযই টচটঠ পাওো মাে চয়ল আসটব । জর্ায়ক আিাহর জদাহাই 
লায়গ । আমার কথা না শুনয়ল জর্ার ওপর আিাহর গজব পড়য়ব। 

ইটর্ 
জর্ার োলা  

 
    োলার টচটঠ জশষ কয়র মুেবন্ধ োম েুললাম। োয়মর উপর জলো HEEMO, টহমু 
নায়মর ইংয়রটজ বানান টক HEEMo? 
    আশা টচটঠিা টলয়েয়ি ইংয়রটজয়র্। সয়ম্ভাধন হল— Dear Sir. টচটঠর ভটি এ রকম 
জযন সু্কয়লর িােী র্ার একজন টশক্ষকয়ক টলেয়ি। টচটঠিা বাংলাে অনুবাদ করয়ল 
এরকম দাাঁড়াে— 
 টপ্রে ময়হাদে, 
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ওই টদন আপনার সয়ি ঘুয়র েুব আনন্দ জপয়েটি। বাটড়য়র্ টফয়র 
অয়নক টচন্তা করলাম--- ‘জকন আনন্দ জপয়েটি?’ টকিু জবর করয়র্ পাটর টন। 
আপটন েুব মজা কয়র কথা বয়লয়িন এিা একিা আনয়ন্দর বযাপার হয়র্ পায়র। 
টকন্তু মজা কয়র কথা জর্া অয়নয়কই বয়ল। একজন মজার মানুয়ষর সয়ি টকিু 
সমে কাটিয়েটি এিাই টক আমার আনয়ন্দর উৎস? নাটক এর বাইয়রও টকিু 
আয়ি?  

পরটদন েুব আিহ টনয়ে আপনার জয়নয অয়পক্ষা করটিলাম। টকন্তু 
আপটন আয়সন টন। দুপুয়র আপনার োলা বলয়লন— আপটন আসয়বন না। 
টকিু টদন পরপর কাউয়ক টকিু না বয়ল আপটন ডুব জদন। র্েন নাটক আপনার 
িাোও বলয়র্ পায়র না আপটন জকাথাে। আপনার স্বভাবই নাটক এ রকম।  

আটম জানয়র্ চাইলাম, স্বভাব এরকম মায়ন কী?  
উটন বলয়লন, টহমু জযই বুয়ঝ জকউ র্ার জয়নয অয়পক্ষা করয়ি। ওটম 

জস ডুব মায়র। ও বুয়ঝ জফয়লয়ি রু্ই র্ার জয়নয অয়পক্ষা করটিস। কায়জই 
ডুব জময়রয়ি।  

আটম বললাম, প্রটর্টদন উটন এক শ’ ডলার কয়র পায়বন এিা র্ার 
কায়ি জকান বযাপার না? 

উটন বলয়লন, বদটনক এক হাজার ডলারও র্ার কায়ি জকায়না বযাপার 
না। কারণ জস হ’ল— টহমু।  

জস ‘টহমু’ এিা বয়ল আপনার োলা এক ধরয়নর অহঙ্কার জবাধ 
করয়লন। আটম এয়র্ই সবয়চ’ অবাক হয়েটি। মানুষ টনয়জয়ক টনয়ে অহঙ্কার 
কয়র এিা স্বাভাটবক। প্রকত টর্ জীব জগয়র্র ময়ধয মানুষয়ক অহঙ্কাৱী কয়র 
পাটঠয়েয়ি। অস্বাভাটবক বযাপার হল একজন মানুষ যেন অনয একজনয়ক টনয়ে 
অহঙ্কার কয়র। আপটন টক জায়নন জয আপটন জসই অসীম ভাগযবানয়দর 
একজন?  
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আপটন পরটদনও এয়লন না। আপনার োলা হাাঁটস মুয়ে বলয়লন- ও 
আর আসয়ব না। জযন আপনার না আসািা আনন্দমে জকায়না সংবাদ। আটম 
বললাম, উটন যটদ না আয়সন আটম যাব র্ার কায়ি। আপনার োলা বলয়লন, 
ও জকাথাে থায়ক না-থায়ক র্ার টক জকায়না টঠক আয়ি নাটক ।  

 আটম বললাম, উনার জকায়না টঠকানা জনই? আপনার োলা েুবই 
আনটন্দর্ গলাে বলয়লন- ওর টঠকানা থাকয়ল জর্া কাজই হর্।  

‘উটন থায়কন জকাথাে?’  
‘ও জকাথাও টস্থর হয়ে থায়ক না। আজ এোয়ন কাল ওোয়ন। জভাজনং 

যে র্ে শেনং হট্ট মটন্দর।’  
শুয়ন আমার েুবই ইন্টায়রটিং লাগয়ি। আয়মটরকাে ‘Hobo’ সম্প্রদাে 

বয়ল একিা জগাষ্ঠী আয়ি। এরাও ইিা কয়র সব টঠকানা নে কয়র টঠকানা 
টবহীন মানুয়ষ পটরণর্ হয়েয়ি। আজ এোয়ন, কাল ওোয়ন সমে কািায়ি। 
জিয়ন কয়র ঘুয়রয়ি। টিটপং বযাগ জপয়র্ ফুিপায়র্র এক জকাণাে ঘুটময়ে পড়য়ি। 
ওয়দর জীবনযাো আমায়ক েুব মুগ্ধ কয়রটিল। আটম ওয়দর প্রচুর িটব রু্য়লটি। 
টকিু িাইড আমার কায়ি আয়ি। আপনায়ক আটম জদোব৷  

টকন্তু র্ার জয়নয আপনার সয়ি আমার জদো হওো প্রয়োজন। 
আপনার উপর জজার োিায়নার জকায়না ক্ষমর্া আমার জনই। আটম শুধুই 
অনুয়রাধ করটি জিটলয়ফায়ন হয়লও আমার সয়ি কয়েক টমটনি কথা বলার 
জয়নয। কারণিা স্পে কটর আমার ধারণা আপটন জকায়না কারয়ণ আমার উপর 
টবরক্ত হয়েয়িন। জকউ আমার উপর টবরক্ত এিা ভাবয়র্ও আমার কায়ি োরাপ 
লায়গ। আশপায়শর মানুয়ষর ময়ন আনয়ন্দর অনুভূটর্ সতটের ক্ষমর্া হেয়র্া 
আমার জনই, র্াই বয়ল র্ায়দর টবরক্ত করব জকন? কারণিা স্পে করলাম। 
নেয়র্া আপটন জভয়ব বসয়র্ন— আটম আপনার জপ্রয়ম পয়ড় জগটি। পুরুষ 
জাটর্র অয়নক দুবৃলর্ার এক দুবৃলর্া হয়ি র্ারা ময়ন কয়র জময়ে মােই র্ার 
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জপ্রয়ম পড়ার জয়নয পাগল হয়ে আয়ি। আশা কটর আপটন জসরকম নন। 
আপনার জযরকম স্বভাব জিটলয়ফান নাম্বার টনশ্চেই আপনার ময়ন জনই। টকংবা 
আপটন জকাথাও টলয়েও রায়েন টন। আটম জিটলয়ফান নাম্বারিা আবার টলয়ে 
টদলাম। 

টবনীর্া 
আশা  

 
    আমায়দর জময়স একিা জিটলয়ফান আয়ি। জিটলয়ফান জসয়ির সাময়ন জমস মযায়নজার 
আবুল কালাম বয়স থায়কন। নগদ িাকা টদয়ে জিটলয়ফান করয়র্ হে। আয়গ জরি টিল 
চার িাকা এেন জবয়ড় সার্ িাকা হয়েয়ি। জময়সর জিটলয়ফান জথয়ক জিটলয়ফায়নর 
একিাই সমসযা— জিটলয়ফায়নর প্রটর্টি কথা আবুল কালাম সায়হব অর্যন্ত মন টদয়ে 
শুয়নন। জগয়র্র জকায়না কায়জ টর্টন জকায়না আনন্দ পান বয়ল ময়ন হে না। এই কাজিা 
কয়রন েুব আনন্দ টনয়ে। জিটলয়ফায়ন কথা বলার সমে টর্টন মায়ঝ মায়ঝ মাথাও 
োটনকিা এটগয়ে আয়নন। অনযপ্রান্ত জথয়ক জক টক বলয়ি র্া জশানার জচোে এই কাজিা 
করা হে। আটমই সম্ভবর্ একমাে বযটক্ত জয কথা বলার সমে মায়ঝ ময়ধয টরটসভারিা 
আবুল কালায়মর কায়ন টদয়ে জদই যায়র্ জস শুনয়র্ পায়র অপরপক্ষ জথয়ক কী বলা 
হয়ি। এই কারয়ণ আবুল কালাম আমায়ক টকিু বাড়টর্ সুটবধা জদে। জযমন আটম 
আয়গর জরি চার িাকাে জিটলয়ফান করয়র্ পাটর। মায়ঝ ময়ধয আমায়ক বাটক জদওো 
হে।  
    ‘হযায়লা আশা।’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘আটম টহমু। জকমন আি?’ 
    ‘ভায়লা আটি। আপটন টক আজ আসয়বন?’ 
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    ‘আজ আসয়র্ পারব বয়ল ময়ন হয়ি না। বতটের জয়নয অয়পক্ষা করটি। বতটে নাময়লই 
চয়ল আসব।’ 
    ‘বতটের জয়নয অয়পক্ষা করয়িন এর মায়ন বুঝয়র্ পারটি না। বতটের সয়ি আপনার 
আসার সিকৃ কী?’ 
    ‘বাংলায়দশ বতটের জদশ। এই জদশ জদেয়র্ হয়ল বতটের জফাাঁিার জভর্র টদয়ে জদেয়র্ 
হয়ব। আটম ঝুম বতটের অয়পক্ষা করটি। জর্ামার টক জরইন জকাি আয়ি?’ 
    ‘একিা জরইন জকাি টকয়ন জফল। ঝুম বতটে নাময়ল িার্াে কুলায়ব না। এই সয়ি 
রাবায়রর গাম বুি।’ 
    ‘এই কটদন আয়সন টন জকন জানয়র্ পাটর?’ 
    ‘অবশযই জানয়র্ পার । সারারার্ জগয়র্ হয়ি জর্া। রায়র্ জাগটি, টদয়ন ঘুমুটি।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘জকন রার্ জাগটি জানয়র্ চাও?’ 
    ‘না।’ 
    ‘আমার জর্া ধারণা জর্ামার জানার েুব জকৌরু্হল হয়ি— ভদ্রর্া কয়র বলি— ‘না’ 
। আমার সয়ি ভদ্রর্া করার জকায়না দরকার জনই।’  
    ‘আপনার সয়ি ভদ্রর্া করার দরকার জনই জকন?’  
    ‘কারণ আটম কায়রার সয়ি ভদ্রর্া কটর না।’  
    ‘ও আি। টঠক আয়ি বলুন জকন রার্ জাগয়িন।’  
    ‘আমায়দর জময়স এক ভদ্রয়লাক থায়কন র্ার নাম জেনাল। টর্টন রায়র্ ঘুমুয়র্ 
পায়রন না। এই জবচারায়ক টকিু সমে টদটি। প্রাে রায়র্ই র্ায়ক টনয়ে জবর হটি। 
ঘুরটি। ভদ্রয়লাক েুবই আনয়ন্দ আয়িন।’  
    ‘মানুষয়ক আনন্দ জদবার মহান ের্ টক আপটন মাথাে টনয়েয়িন?’  
    ‘র্া না। র্য়ব কাউয়ক আনন্দ টদয়র্ ভায়লা লায়গ। সব মানুষ ওই জচো েুব সূক্ষ্মভায়ব 
হয়লও কয়র। জগয়র্র আনন্দ যয়জ্ঞ সবারই টনমন্ত্রণ থায়ক।’ 
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    ‘কটঠন বাংলা আটম বুঝয়র্ পাটর না। বুটঝয়ে টদন।’ 
    ‘জিটলয়ফায়ন না, যেন জদো হয়ব র্েন বুটঝয়ে জদব।’ 
    ‘আমায়ক বতটের জয়নয অয়পক্ষা করয়র্ হয়ব?’ 
    ‘হযাাঁ। জবটশটদন অয়পক্ষা করয়র্ হয়ব না। পরশু সকাল জথয়ক ঝুম বতটে হয়ব। 
ইংয়রটজয়র্ যায়ক বয়ল Cats amd Dogs রাস্তাে এক হাাঁিু পাটন জয়ম যায়ব। এমন 
বতটে হয়ব জয জর্ামার গাম বুয়ির জভর্য়রও রাস্তাে জয়ম থাকা জনাংরা পাটন ঢুয়ক যায়ব।’ 
    ‘পরশু সকাল জথয়ক বতটে হয়ব। কী কয়র বুঝয়লন?’ 
    ‘আমার মন বলয়ি ।’ 
    ‘যা আপনার মন বয়ল র্াই টক হে?’ 
    ‘না র্া হে না।’ 
    ‘টকন্তু আপটন জযভায়ব কথা বলয়লন র্ায়র্ ময়ন হয়ি আপটন পুয়রাপুটর টনটশ্চর্ জয 
পরশু সকাল জথয়ক ঝুম বতটে হয়ব। রাস্তাে পাটন জয়ম যায়ব। আমার গাম বুয়ি পাটন 
ঢুয়ক যায়ব।’ 
    ‘আটম জমায়িই টনটশ্চর্ না। এটি বললাম। র্বু রু্টম বর্টর জথয়ক। সয়ি চায়ের 
সরঞ্জাম জরয়ো ।’ 
    ‘চা জেয়র্ জেয়র্ বতটে জদেয়বন? আপনার পটরকল্পনািা টক জানয়র্ পাটর?’ 
    ‘পটরকল্পনা েুবই ইন্টায়রটিং। পাইয়পর জভর্র বয়স বতটে জদেব।’ 
    ‘একিু পটরষ্কার কয়র বুটঝয়ে বলুন।’ 
    ‘ঢাকা শহয়রর জবশ টকিু জলাক পাইয়পর জভর্র বাস কয়র। পাইপ সংসার। 
সুোয়রজ লাইয়নর জয়নয টবরাি টবরাি পাইপ আয়ি। র্ার টকিু জোলা আকায়শর টনয়চ 
পয়ড় থায়ক। ভাসমান মানুষরা র্ার জভর্র সংসার পায়র্ এবং অটর্ সুয়ে বাস কয়র। 
জস রকম একিা পাইয়প বয়স বতটে জদেব।’ 
    ‘ও।’ 
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    ‘পাইয়প বাস কয়র এমন একিা পটরবায়রর সয়ি আমার অয়নক টদয়নর পটরচে। 
ওরা আমার জয়নয একিা পাইপ আলাদা কয়র জরয়ে টদয়েয়ি। জসোয়ন আমার টবিানা 
বাটলশ আয়ি। হার্পাো আয়ি। গামিা আয়ি। এমনটক আেনা টচরুটন জর্া আয়ি।’ 
    ‘মায়ঝ মায়ঝ জসোয়ন টগয়ে থায়কন?’ 
    ‘হযাাঁ।’ 
    ‘িেয়লয়ির বযবস্থা কী?’ 
    ‘জসই বযবস্থাও আয়ি। েুবই ভেঙ্কর বযবস্থা, র্য়ব আয়ি। আশা জশান আটম জয জময়স 
থাটক জসই জময়সর মযায়নজার আবুল কালাম জর্ামার সয়ি একিু কথা বলয়বন।’ 
    ‘জকন?’ 
    ‘এটি । জর্ামার গলার স্বরিা জিটলয়ফায়ন জকমন জশানাে জসিা জানয়বন। মযায়নজার 
সায়হয়বর এিা একিা শে। মানুয়ষর অয়নক রকম শে থায়ক। জকউ ডাকটিয়কি জমাে, 
জকউ জিটলয়ফায়ন গলার স্বর জমাে।’ 
    ‘আটম টকিুই বুঝয়র্ পারটি না। Why?’ 
    আটম Why এর জবাব না টদয়ে জিটলয়ফান টরটসভার আবুল কালাম সায়হয়বর টদয়ক 
বাটড়য়ে টদলাম। টর্টন গম্ভীর গলাে বলয়িন- “হযায়লা, হযায়লা, হযায়লা।” ও পাশ জথয়ক 
ময়ন হে আশা জিটলয়ফান জরয়ে টদয়েয়ি। আবুল কালাম সায়হয়বর জচায়ে মুয়ে চরম 
হর্াশা ৷ 
    আটম বললাম, ‘লাইন জকয়ি টদয়েয়ি?’ 
    আবুল কালাম টর্ক্ত গলাে বলয়লন– ‘কায়ি নাই। জরয়ে টদয়েয়ি।’ 
    ‘আিা আয়রক টদন গলার স্বরা শুটনয়ে জদব। গলার স্বর োরাপ না। টমটেটকয়শারী 
জময়েয়দর গলা ।’ 
    কালাম সায়হব জিাট্ট টনশ্বাস জফয়ল বলয়লন, জকায়না দরকার নাই। 
    ‘আজ আপনার মনিা োরাপ জকন? চাকটর টনয়ে জকায়না সমসযা হয়ি?’ 
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    কালাম সায়হব এই প্রয়শ্নরও জবাব টদয়লন না। র্ার মায়ন হয়ি টকিুটদন পরপরই 
র্ার চাকটর টনয়ে সমসযা হে। মাটলক জনাটিস টদয়ে জবর্ন বন্ধ কয়র জদন। কালাম 
সায়হব র্ারপয়রও টনেটমর্ আয়সন। মযায়নজায়রর জচোয়র না বয়স সাময়নর জচোয়র 
বয়সন। র্ারপর একটদন হঠাৎ র্ার মুয়ে ক্ষীণ হাটস জদো যাে। টর্টন টফয়র যান র্াাঁর 
টনয়জর জচোয়র। র্াাঁর পুয়রায়না গান্তীযৃ টফয়র আয়স। গলার স্বরও র্েন অনয রকম হয়ে 
যাে । 
    ‘টহমু সায়হব।’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘বতটে হবার কথা জযিা বলয়লন এিা টক টঠক? সটর্য হয়ব?’ 
    ‘কথার কথা বয়লটি। আটম জর্া আর আবহাওো অটফয়সর জলাক না।’ 
    ‘েুৰ জজার টদয়ে বয়লয়ি জর্া এই জয়নয টবশ্বাস কয়র জফয়লটিলাম। অয়নয়কর অয়নক 
পাওোর থায়ক। আমার টনয়জয়রা টিল।’ 
    ‘বয়লন কী?’ 
    ‘এেন নাই। জিাি জবলাে টিল। িে সার্ বির বেয়সর সমে টিল। র্েন যা 
বলর্াম। র্াই হর্।’ 
    ‘আশ্চযৃ জর্া!’ 
    ‘ধয়রন জেলাধুলা করটি— হঠাৎ বললাম, আজ বাটড়য়র্ জমহমান আসয়ব। টঠকই 
আসর্। একবায়রর কথা স্পে ময়ন আয়ি। জগািািুি, জেলটি- হাটমদ বয়ল আমার এক 
বনু্ধ টিল। জসও জেলয়ি। হঠাৎ আিাড় জেয়ে হাটমদ আমার সাময়ন পয়ড় জগল। র্েন 
র্ায়ক বললাম, আজ রার্ রু্ই জহটভ টপিুটন োটব। টপটিয়ে জর্ার হাটড্ড জভয়ে জদয়ব। 
হাটমদ টবশ্বাস কয়র টন ! বাপ মায়ের এক জিয়ল আদয়র থাকয়র্া।’ 
    হাটমদ টপিুটন জেয়েটিল? 
    ‘টজ জেয়েয়ি। জসই টদন এশার ওোয়ক্ত ওয়দর বাটড়য়র্ ডাকার্ পয়ড়টিল। সবাইয়ক 
জবাঁয়ধ টপটিয়েয়ি। হাটময়দর গায়ল লাটঠর বাটড় জময়রটিল—জচাোয়লর হাটড্ড জভয়ে মুে 
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জবাঁয়ক জগল। আর টঠক হল না। র্ার নাম হয়ে জগল— গাল ভাো হাটমদ। আমায়দর 
িায়স দুিা হাটমদ টিল । একজন হল গালভাো হাটমদ আয়রকজয়নর নাম অেীল বলা 
যায়ব না। গালভাো হাটমদ প্রােই জময়স আয়স। একটদন আপনার সয়ি পটরচে কটরয়ে 
জদব।’ 
    ‘টজ আিা।’ 
    উঠয়র্ যাব। কালাম সায়হব টবনেী গলাে বলয়লন— রূপা মযাডায়মর সয়ি কথা 
বলয়বন না। অয়নক টদন কথা বয়লন না, এই জয়নয বললাম। অনযটকিু না। িাকা সি 
থাকয়ল বাটকয়র্ কয়রন । পয়র টদয়ে টদয়লই হয়ব । আমার কথাে আবার টকিু ময়ন 
করয়লন না জর্া? 
    ‘না টকিু ময়ন কটর টন।’ 
    আবুল কালাম োটনকিা ঝুাঁয়ক এয়স জগাপন কথা বলার ভটিয়র্ বলয়লন, জিটলয়ফায়ন 
রূপা মযাডায়মর গলার স্বরিা জয কী টমটে আয়স আপনায়ক বয়ল বুঝায়র্ পারব না ভাই 
সায়হব। অর্যটধক টমটে । 
    ‘র্াই নাটক?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘আটম অয়নক টবচার টবয়বচনা কয়র একিা টজটনস জবর কয়রটি ভাই সায়হব । সর্য 
টমথযা আিাহপাক জায়নন। র্য়ব আমার দতঢ় টবশ্বাস সর্য। বলব?’  
    ‘বলুন।’  
    ‘যার গলার স্বর জিটলয়ফায়ন সুন্দর আয়স র্ার অন্তরিাও সুন্দর।’  
    ‘এিা আপনার টথওটর?’  
    ‘টজ ভাই সায়হব। পরীক্ষা কয়রও জদয়েটি ঘিনা সটর্য। রূপা মযাডাময়ক লাইন কয়র 
টদব?’  
    ‘জিটলয়ফান নাম্বার মুেস্থ?’  
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    ‘জকউ যেন আমার সাময়ন অনয কাউয়ক জিটলয়ফান কয়র র্েন নাম্বারিা মুেস্থ হয়ে 
যাে। এই জয আপটন একিু আয়গ জিটলয়ফান করয়লন নাম্বার মুেস্থ হয়ে জগয়ি। বলব?’  
    ‘বলার দরকার জনই টবশ্বাস করটি। আপটন টক এই নাম্বায়র পয়র জিটলয়ফান 
করয়বন? আপনার টক এই অভযাস আয়ি?’  
    আবুল কালাম লটজ্জর্ গলাে বলয়লন, হঠাৎ হঠাৎ কটর। র্য়ব কথা বটল না। হযায়লা 
বলয়ল জরয়ে জদই।  
    মযায়নজার জিটলয়ফায়ন রূপায়ক ধয়র টদল। রূপা শান্ত গলাে বলল, এর্ টদন পর 
হঠাৎ কী বযাপার?  
    ‘জকান বযাপার না। গলার স্বর জশানার জয়নয জিটলয়ফান করলাম।’  
    ‘গলার স্বর জর্া জশানা হয়েয়ি। এেন টক জিটলয়ফান জরয়ে জদব?’  
    ‘না আয়রা টকিুক্ষণ শুটন।’  
    ‘কর্ক্ষন?’  
    ‘টমটনমাম টর্ন টমটনি।’  
    ‘টর্ন টমটনি জকন?’  
    ‘গান টর্ন টমটনয়ির ময়র্া হে। জসই জয়নযই টর্ন টমটনি।’  
    ‘ভায়লা। টঠক আয়ি টর্ন টমটনি কথা জশান। এক নাগাড় টর্ন টমটনি কথা বলব? 
নাটক মায়ঝ ময়ধয রু্টমও টকিু বলার?’  
    ‘জরয়গ আি জকন রূপা?’  
    ‘জরয়গ জনই। শরীর ভায়লা না। নরু্ন কী একিা ভাইরাস এয়সয়ি- জসই ির। একিু 
আয়গ ির জদয়েটি— এক শ’ টর্ন পয়েন্ট ফাইভ । ময়ন হে এেন আয়রকিু জবয়ড়য়ি।’ 
    ‘বল কী? জিটলয়ফান জরয়ে মাথাে পাটন দাও।’ 
    ‘টর্ন টমটনি জর্া এেয়না জশষ হে টন। টর্ন টমটনি জশষ জহাক ৷’ 
    টর্ন টমটনয়ির জশষ এক টমটনি আবুল কালাম সায়হয়বর জয়নয আলাদা কয়র রাে 
জর্া টেজ।’ 
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    ‘র্ার মায়ন?’ 
    ‘আমায়দর জময়সর মযায়নজায়রর শে হল মানুয়ষর গলার স্বর জশানা এবং জসই স্বর 
টনয়ে গয়বষণা করা। টর্টন জর্ামার গলার স্বয়রর বযাপায়র আিহী। র্ায়ক জিটলয়ফান 
জদব?’ 
    ‘দাও?’ 
    ‘আটম কালাম সায়হয়বর টদয়ক জিটলয়ফান টরটসভার আটগয়ে টদলাম। টর্টন অটর্ 
টবনেী গলাে বলয়লন, ‘মযাডাম িামাটলকুম….’  
    অয়নযর জিটলয়ফায়নর কথাবার্ৃা আটড়য়পয়র্ জশানা জকায়না কায়জর কথা না । আটম 
উয়ঠ পড়লাম। 
 
 
 

##  
    আটম বয়স আটি জনৌকার গলুইয়ে। পা ঝুটলয়ে বয়সটি। জনৌকা েুব দুলয়ি বয়লই 
মায়ঝ মায়ঝ নদীর পাটনয়র্ পা ডুয়ব যায়ি। শরীর টসরটসর করয়ি। গায়ে কাঁপন লাগয়ি। 
নদীর পাটন এর্ ঠাণ্ডা হবার কথা না— । এই নদীর পাটন এর্ ঠাণ্ডা জকন? ময়ন হয়ি 
বরফ গলা পাটন। ঘিনািা কী? স্বয়ের নদী না জর্া?  
    ঘুয়মর ময়ধযও জচর্নার একটি অংশ জাির্ থায়ক। জসই অংশ আমায়ক বলল— 
‘রু্টম স্বপ্ন জদেি। এেন জর্ামার ঘুম পার্লা হয়ে এয়সয়ি। ইিা করয়ল রু্টম জজয়গ 
উঠয়র্ পার আবার ইিা করয়ল হার্ পা লম্বা কয়র ঘুমুয়র্ও পার । টকংবা যটদ চাও 
স্বপ্নিা আয়রা টকিুক্ষণ জদেয়ব র্াও পার। স্বপ্নয়ক জর্ামার ইিার অধীন কয়র জদওো 
হল।’  
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    আটম বললাম— ‘স্বপ্নিাই জদটে। স্বপ্নিা জকায়না ভেঙ্কর টদয়ক জমাড় না টনয়লই হয়ব। 
যটদ জদটে ঝয়ড় জনৌকা ডুয়ব জগয়ি। আটম পাটনয়র্ োটব োটি র্া হয়ল সবৃনাশ। কী 
ঘিয়ব বলয়র্া?’  
    ‘স্বয়প্ন টক ঘিয়ব র্া জর্া বলয়র্ পারটি না।’  
    ‘র্া হয়ল স্বপ্নিা বাদ থাক। আটম বরং আয়রা টকিুক্ষণ ঘুমাই।’  
    ‘জবশ জর্া। মাথা জথয়ক স্বপ্ন দূর কয়র দাও।’  
    আটম মাথা জথয়ক স্বপ্ন জঝয়ড় জফলয়র্ জচো করলাম। স্বপ্নিা যায়ি না। স্বয়প্ন জনৌকািা 
অয়নক জবটশ দুলয়ি। আটম পা রু্য়ল বসলাম। নদীর পাটনর ঠাণ্ডািা অসহয লাগয়ি। পা 
রু্য়ল বসার সয়ি সয়ি স্বপ্ন অনযটদয়ক জমাড় টনল। জদো জগল টবশাল এক টিমার দ্রুর্ 
নদীর পাটন জকয়ি আমায়দর জনৌকার টদয়ক আসয়ি। টিমায়রর মাথাে সাচৃ লাইি । 
জসই সাচৃ লাইয়ির আয়লা জফলা হয়েয়ি। আমার জচায়ে । জচাে িালা করয়ি। জনৌকার 
মাটঝ বযাকুল হয়ে ডাকয়ি, টহমু ভাই, টহমু। টিমায়রর ইটঞ্জয়নর প্রচণ্ড শয়ব্দ র্াাঁর গলা 
ঢাকা পয়ড় যায়ি।  
    স্বপ্ন অটর্ দ্রুর্ োরাপ টদয়ক যায়ি। আমার উয়ঠ পড়া দরকার। আটম র্াই করলাম। 
জচাে জমললাম। জনৌকার মাটঝ আমায়ক ডাকয়ি না। ডাকয়িন জেনাল সায়হব ! জনৌকার 
মাটঝর ময়র্াই বযাকুল গলাে টহমু ভাই, টহমু ভাই করয়িন।’ 
    জেনাল সায়হব বলয়লন, ‘জানালা জোলা জরয়ে ঘুটময়েয়িন। অবস্থািা জদয়েয়িন– 
বতটেয়র্ জর্া জগাসল কয়র জফয়লয়িন। ওয়ঠ গা মুয়িন ঠাণ্ড জলয়গ যায়ব। ফ্ল্ায়স্ক কয়র চা 
এয়নটি- চা োন। মুে ধুয়ে আসয়বন না বাটস মুয়ে চা োয়বন?’  
    আটম টকিু বললাম না। মাথা জথয়ক স্বপ্নিা এেয়না যাে টন। টিমার জচায়ে জদেয়র্ 
না জপয়লও র্ার ইটঞ্জয়নর ঘরঘর শব্দ এেয়না কায়ন বাজয়ি । সাচৃ লাইয়ির আয়লা 
এেয়না আমার জচায়ে— এই জয়নযই জচাে টমিটমি করটি ।  
    জেনাল সায়হব গ্লাস ভটর্ৃ কয়র চা ঢালয়িন। র্ায়ক েুবই আনটন্দর্ ময়ন হয়ি। 
বড় জকায়না আনয়ন্দার েবর জদবার আয়গ আয়গ মানুয়ষর মুয়ে জয আভা থায়ক র্ার 
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জচায়ে মুয়ে জসরকম আভা । জচায়ে িলিয়ল ভাবও আয়ি । আদয়রর কটনষ্ঠ কনযা সু্কয়লর 
পরীক্ষাে ফাি ৃহয়ল বাবায়দর জচায়ে এমন িলিয়ল হয়ে যাে। জেনাল সায়হয়বর জকায়না 
জময়ে আয়ি টকনা জাটন না। ময়ন কয়র টজয়জ্ঞস করয়র্ হয়ব।  
    ‘টহমু সায়হব!’  
    ‘টজ।’ 
    ‘চা-িা জেয়ে আরাম পায়বন। জস্পশাল চা৷ গটনটমোর জদাকায়নর চা। এই চা শুধু 
দুই জােগাে পাওো যাে। এক ঠািাটর বাজার গটনটমোর জদাকায়ন, আর পাওো যায়ব 
জবয়হশয়র্। আিাহপাক বয়লয়িন সব ভায়লা ভায়লা টজটনস জবয়হশয়র্ আয়ি।’  
    আটম হার্ বাটড়য়ে চায়ের গ্লাস টনলাম। জেনাল সায়হব উজ্জ্বল জচায়ের টদয়ক 
র্াকায়র্ও ভায়লা লাগয়ি।  
    ‘বুঝয়লন ভাই সকাল জথয়ক বতটে হয়ি জর্া। বতটে জদয়েই ময়ন করলাম গটনটমোর 
জদাকায়নর জস্পশাল চা টহমু ভাইয়ক োওোই।’  
    ‘ঠািাটর বাজার চয়ল জগয়লন?’  
    ‘টজ। প্রথয়ম একিা ফ্ল্াস্ক টকনলাম। এর্ দূর জথয়ক জর্া আর জকায়কর ো জবার্য়ল 
কয়র চা আনা যায়ব না। চা, গরম আয়ি না?’  
    ‘হযাাঁ গরম।’  
    ‘জেয়র্ জকমন?’  
    ‘অসাধারণ । ময়ন হয়ি টলকুইড অমতর্। টমটে একিু জবটশ। অমতর্ টমটে জর্া 
হয়বই।’ 
    ‘যেন এই চা জেয়র্ ইিা করয়ব। আমায়ক বলয়বন । ফ্ল্াস্ক টকয়ন জফয়লটি চা গরম 
করা এেন আর সমসযা না। সাময়নর মায়স জবর্ন জপয়ল একিা জকয়রাটসয়নর চুয়লা 
টকনব।’  
    ‘জকন?’  
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    ‘মায়ঝ ময়ধয ভায়লামন্দ জেয়র্ ইিা কয়র। চুলা থাকয়ল ফি কয়র জরাঁয়ধ জফললাম। 
বতটে বাদলার টদন– ইটলশ মাি টকয়ন টনয়ে আসয়ল— ভাজা কয়র. বা কলাপার্া টদয়ে 
মুটড়য়ে ভায়র্র ময়ধয টদয়ে ভাপা ইটলশ। আটম ভায়লা রানয়র্ পাটর। জরহানা যেন রান্না 
করর্ আটম পায়শ বয়স থাকর্াম! জদয়ে জদয়ে টশয়েটি। ইনশািাহ। আপনায়ক জরাঁয়ধ 
োওোব ।’  
    ‘আিা।’  
    ‘জরহানার একবার িাইফয়েড হল। একুশ টদন টিল ির। আটমই রাাঁধর্াম।’  
    ‘ভায়লা জর্া।’  
    জেনাল সায়হব েুবই আিহ টনয়ে বলয়লন, ইটলশ টেচুটড় োয়বন? বযবস্থা কটর? 
বাবুটচৃয়ক বলয়লই বযবস্থা কয়র টদয়ব। পাাঁচিা িাকা ধরায়ে টদয়ল হয়ব। রান্না আটম টনয়জর 
হায়র্ করব। ঝুম বতটে জনয়ময়ি ইটলশ টেচুটড় না জেয়ল বতটের অপমান হয়ব।’  
    ‘আজ থাক। আয়রক টদন।’  
    জেনাল সায়হব অনুনয়ের ভটিয়র্ বলয়লন– ‘আজ েুব টহসাব কয়র বতটে জনয়ময়ি। 
শুিবার, অটফয়স জযয়র্ হয়ব না। ময়ন হয়ি আিাহপাক ইটলশ টেচুটড় োওোনায় র 
জয়নযই বতটেিা নাটময়েয়িন। টনয়ে আটস একিা ইটলশ টকয়ন? কী বয়লন?’  
    ‘আিা আনুন। রান্না জশষ হয়ল সব োবার টিটফন জকটরোয়র ভরয়বন। টিটফন 
জকটরোর হায়র্ টনয়ে বতটেয়র্ টভজয়র্ টভজয়র্ উপটস্থর্ হয়বন।’ 
    ‘জকাথাে উপটস্থর্ হব?’ 
    ‘টঠকানা টদয়ে যাটি- ওই টঠকানাে।’ 
    ‘বতটেয়র্ টভজয়র্ টভজয়র্ যাব?’  
    ‘অবশযই। বতটে উপলয়ক্ষ টেচুটড় োয়িন। বতটেয়র্ টভজয়বন না?’  
    ‘েুবই ইিয়িৃন্ট কথা বয়লয়িন ভাই সায়হব। বতটেয়র্ টভজয়র্ টভজয়র্ টেচুটড় না 
জেয়ল— টকয়সর ইটলশ টেচুটড়? আপটন টঠকানা বয়ল জদন— আটম টনয়ে যাব।’ 
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    জেনাল সায়হবয়ক টঠকানা টদয়ে আটম টনয়চ নামলাম। জবটশ জদটর করা যায়ব না 
বতটে থাকয়র্ থাকয়র্ই আশায়দর বাটড়য়র্ উপটস্থর্ হব। একিা জিাট্ট চমক। আশায়ক 
বয়লটিলাম দুটদন পর বতটে নাময়ব। পায়ক চয়ি র্াই হয়ি দুটদন পরই বতটে হয়ি। 
ঝয়ড় বক ময়র ফটকয়রর জকরামটর্ জটহর হে। যথা টনেয়ম বতটে হয়ি— আমার 
জকরামটর্ জাটহর হয়ি। 
    জবর হবার মুয়ে জমস মযায়নজার আবুল কালায়মর সয়ি জদো হয়ে জগল। র্ার চাকটর 
আবার হেয়র্া নি হয়েয়ি । টর্টন মযায়নজায়রর জচোয়র বয়স জনই। অনয জচোয়র বসা! 
মুে অর্যন্ত মটলন। রায়র্ ময়ন হে ঘুমও হে টন। জচায়ের দতটে জঘালায়ি । একটদয়ন 
বেস জবয়ড় জগয়ি। এক শাটলক জদো জযমন োরাপ— মটলন মুয়ে একাকী জকউ বয়স 
আয়ি জদো টঠক জসরকমই োরাপ। টঢল জময়র অমিয়লর এক শাটলক উটড়য়ে জদওো 
যাে। এক মানুষ উড়ায়না যাে না। র্য়ব মানুষিার মন ভায়লা করার জচো করা যাে। 
আটম জসই টদয়কই অিসর হলাম। হাটস মুয়ে বললাম, আবুল    কালাম সায়হয়বর েবর 
কী? 
    ‘ভায়লা।’ 
    ‘মন োরাপ নাটক?’ 
    ‘না।’ 
    ‘বতটে জকমন জনয়ময়ি জদয়েয়িন? কুকুর জবড়াল বতটেয়কও িাটড়য়ে জগয়ি। এই বতটের 
নাম টসংহ বাঘ বতটে। বতটেয়র্ টভজয়বন নাটক। বতটে স্নান করয়র্ চাইয়ল চয়ল আসুন।’ 
    ‘না।’  
    ‘চাকটর টনয়ে জকায়না সমসযা হেটন জর্া? টনয়জর জচোর জিয়ড় অনয জচোয়র বয়স 
আয়িন এই জয়নয টজয়জ্ঞস করলাম। জকায়না সমসযা হয়েয়ি?’ 
    ‘না।’ 
    আবুল কালাম ‘না’ বলয়লন েুবই দুবৃল ভটিয়র্ এবং অনযটদয়ক র্াটকয়ে-এর অথৃ 
একিাই, চাকটর আবার নি হয়েয়ি। চাকটর টফয়র না পাওো পযৃন্ত ভদ্রয়লায়কর মুয়ের 
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টবমষৃভাব কািয়ব না। র্বু জশষ জচো টহয়সয়ব বললাম— বষৃার প্রথম বতটেয়র্ কই মায়ির 
ময়নও আনন্দ হে। র্ারা পুকুর জিয়ড় লাফায়র্ লাফায়র্ ডাোে উয়ঠ আয়স। আর আপটন 
মুে জভার্া কয়র বয়স আয়িন? 
    আবুল কালাম টবরক্ত মুয়ে বলয়লন— আটম জর্া কই মাি না। োমো লাফালাটফ 
করব জকন? আপটন বতটেয়র্ টভয়জ লাফালাটফ কয়রয়র্ চান কয়রন।  
    ‘চাকটর চয়ল জগয়ি?’  
    ‘হযাাঁ চয়ল জগয়ি। েুটশ হয়েয়িন? যান এেন েুটশ ময়ন বতটেয়র্ টভয়জন।’ 
 
    এক ঘণ্টা ঝুম বতটে ঢাকা শহর অচল কয়র জদবার জয়নয যয়থে। রার্ টর্নিা জথয়ক 
বতটে শুরু হয়েয়ি। এেন বাজয়ি নিা। িে ঘণ্টা এক নাগায়ড় বতটেয়র্ শহর পাটনয়র্ 
ডুয়ব যাবার কথা। ডুবন্ত শহর জদোরও আনন্দ আয়ি। বচেটদয়নর শুকয়না শহর আর 
বষৃা টদয়নর ডুবন্ত শহয়রর ময়ধয আকাশ পার্ায়লর জচয়েও জবটশ ফারাক। এক শহয়রর 
দুই রূপ না, জযন সিূণৃ আলাদা দুিা শহর ।  
    প্রটর্টি বড় রাস্তা নদী হয়ে জগয়ি। রাস্তাে নদীর জস্রায়র্র ময়র্া জস্রার্ আয়ি। ঘূটণৃ 
পযৃন্ত আয়ি। অবস্থা যা জজাোরভািা থাকাও টবটচে না। ফুিপায়র্ও এক হাাঁিু পাটন। 
মযানয়হায়লর জোলা ঢাকনা যেন জচায়ে জদো যাে র্েয়না মানুষ মযানয়হায়ল পয়ড় যাে— 
আর আজ জর্া পাটনয়র্ই সব ঢাকা । আজ এগুয়র্ হয়ব হাাঁটি হাাঁটি পা পা কয়র। প্রথম 
পা মযানয়হায়ল পড়ল টকনা এ টবষয়ে টনটশ্চর্ হয়ে র্য়বই টির্ীে পা রু্লয়র্ হয়ব। 
    রাস্তার জােগাে জােগাে গাটড় ডুয়ব আয়ি। গাটড়র মাটলকরা অসহাে ভটিয়র্ 
জিাকাই জজাগাড় করার জচো করয়ি। গাটড় জঠলয়র্ হয়ব। জিাকাইরা গাটড়র চাকার 
হাওো জিয়ড় জদওোয়র্ জযমন দক্ষ— গাটড় জঠলার বযাপায়রও জসরকমই দক্ষ। একিা 
সাধারণ পয়নর শ” টসটস গাটড় জঠলার জয়নয চার জন জিাকাই-ই যয়থে । মহানয়ন্দ 
র্ারা গাটড় জঠয়ল টনয়ে যায়ব। বেটশশ, জপয়ল ভায়লা। না জপয়লও জকায়না ক্ষটর্ জনই। 
গাটড় জঠলয়র্ পারার আনয়ন্দই র্ারা আনটন্দর্ ।  
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    হরর্ায়লর টদন এইসব রাস্তাে টিয়কি জেলা হে। আজ হয়ি সাাঁর্ার সাাঁর্ার জেলা। 
এরশাদ সায়হয়বর পথকটলরা পাটনয়র্ লাফালাটফ ঝাাঁপাঝাটপ করয়ি। এরময়ধয একিা 
কলাগািও জদটে জযাগাড় হয়েয়ি। কলাগাি ধয়র সাাঁর্ার জদবার জচো হয়ি। একিা 
ফুিফুয়ি বাচ্চা জময়ে জঘাড়াে চড়ার ভটিয়র্ অটর্ গভীর মুয়ে কলাগায়ি বাসা। টর্ন-
চারিা র্ার বেসী জিয়ল কলাগাি জঠয়ল জঠয়ল টনয়ে যায়ি। জযন জময়েটি বষৃারানী। বতটে 
উৎসয়বর রানী। অটর্ মজাদার দতশয। টসএনএন টিটভর জলাকজন থাকয়ল এই দতশয 
কযায়মরাে টনয়ে টনর্। ‘র্লাটবহীন ঝুটড়র জদয়শর জলয়কটল’ টশয়রানায়ম মজার জকায়না 
টরয়পািৃ পতটথবীর মানুষরা জদেয়র্ জপর্ ।  
    টবকল্প বযবস্থাে বাংলায়দয়শর মানুষজন পারদশৃী। কাপড় না টভটজয়ে রাস্তা 
পারাপায়রর বযবস্থা করা হয়েয়ি। দুিা িুলবায়ক্সর সাহায়যয কাজিা করা হয়ি । দুিাকা 
কয়র পারাটন। আয়রা টর্ন-চারটদন এই অবস্থা চলয়ল অটর্ অবশযই রাস্তাে জনৌকা জনয়ম 
যায়ব। আওোমী জনর্ারা মুটজবয়কাি পায়ে টদয়ে হাটসমুয়ে বলয়বন— ‘বয়লটিলাম না 
জনৌকা িাড়া আমায়দর গটর্ নাই। জদেয়লন জর্া?’  
    কটলং জবল টিপয়র্ই দরজা েুয়ল টদল আশা । এক জসয়কন্ড জদটর হল না। ময়ন 
হল দরজাে হার্ল ধয়র জস দাটড়য়ে টিল। জকউ জবল টিপয়ব। আর জস দরজা েুলয়ব।  
    আটম বললাম— ‘চল জবর হয়ে পটড় বতটে জনয়ময়ি।’  
    আশা বলল, ‘আপনার একী অবস্থা। টভয়জ কী হয়েয়িন? হায়র্র চামড়া নীল হয়ে 
জগয়ি । আপনার িার্া জনই?’   
    ‘না।’  
    ‘এমন বতটেয়র্ িার্া িাড়া জবর হয়েয়িন? আপনার জর্া অসুে করয়ব।’  
    ‘রু্টম সমে নে করি জকন। বতটে থাকয়র্ থাকয়র্ জবর হয়র্ হয়ব।’  
    ‘ঘয়র ঢুকয়বন না?’  
    ‘গা টদয়ে পাটন পড়য়ি। এই অবস্থাে কায়পৃিওোলা ঘয়র জঢাকা যায়ব না।’  
    ‘িাওয়েল টদটি গা মুয়ি টনন।’  
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    ‘আবার জর্া টভজয়র্ই হয়ব গা মুয়ি লাভ কী?’  
    ‘এ রকম বতটে আটম আমার জীবয়ন জদটে টন। কী অদু্ভর্ কাণ্ড! নন িপ বতটে।’  
    ‘পাাঁচ টমটনি সমে টদলাম। এর ময়ধয জবর হয়ে এয়সা।’  
    ‘গরম কটফ বাটনয়ে জদব। আপটন শীয়র্ কাাঁপয়িন?’  
    ‘টকিু লাগয়ব না। রু্টম জবর হও। গামবুি, জরইন জকাি িার্া সব আয়ি জর্া?’  
    ‘সবই আয়ি। র্য়ব আটম জকায়নািাই জনব না। আপটন জযভায়ব জবর হয়েয়িন আটম 
টঠক জসভায়বই জবর হব ! আপনার ময়র্া োটল পায়ে হাাঁিব।’  
    ‘জসকী?’  
    ‘শুধু শাটড় পায়ে পযান্ট শািৃ পরব। জভজা শাটড় গায়ে জলয়ি থাকয়ল জদেয়র্ েুব 
োরাপ লাগয়ব। আপনার পটরকল্পনা কী? আজ আমরা কী জদেব? পাইয়প বয়স বতটে?’  
    ‘পাইয়প বয়স বতটে টবলাস করা হয়ব। ইটলশ টেচুটড় োওো হয়ব। র্য়ব র্ার আয়গ 
জসাহরাওোদৃী উদযায়ন জযয়র্ হয়ব । জসোয়ন কদম ফুয়লর গাি আয়ি। গাি জথয়ক কদম 
ফুল টিাঁড়য়র্ হয়ব।’  
    ‘জকন?’  
    ‘কদম ফুল িাড়া বষৃা যাপন হে না।’  
    ‘র্ার মায়ন?’  
    ‘বষৃা জদেয়র্ হয়ল কদম ফুল লায়গ । এয়ককিা জদোর এয়কক রকম টনেম। 
জজািনা জদেয়র্ হে সাদা রয়ের কাপড় পয়র। কায়লা কাপড় পয়র জজািনা জদো যাে 
না। একইভায়ব বষৃা জদেয়র্ কদম ফুল লায়গ৷’  
    ‘জক বাটনয়েয়ি এসব টনেম।’  
    আটম হাসলাম। জবাব টদলাম না। আশা জগল কাপড় বদলায়র্। আকাশ পটরষ্কার 
হয়ে আসটিল, আবায়রা জমঘা জময়র্ শুরু কয়রয়ি। ময়ন হয়ি আজ  সারাটদয়ন বতটে 
ধরয়ব না। জময়ঘর পয়র জমঘ জময়ব। আাঁধার হয়ে আসয়ব। রূপা র্ার সারাউন্ড 
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টসয়িয়মর িায়িয়ির জকায়না টসটড চাটলয়ে জদয়ব। বতটে নাময়লই র্ার নাটক িায়িি 
শুনয়র্ ইিা কয়র।  
    রাস্তাে জনয়ম আশা বাচ্চ জময়ের ময়র্া জচটচয়ে বলল “what a day!”  
    আটম বললাম, ‘েুব মজা লাগয়ি।’  
    আশা বলল, ‘মজা না, অনয রকম লাগয়ি। গায়ে জযমন বতটের জফাাঁিা পড়য়ি, ময়ন 
হয়ি শরীয়রর জভর্রও পড়য়ি। শুধু যটদ গায়ে বতটের জফাাঁিা পড়র্ র্া হয়ল হর্ মজা 
বা ফান। জযয়হরু্ বতটের জফাাঁিা শরীয়রর জভর্রও পড়য়ি কায়জই এিা আর ফান না— 
অনয টকিু। আিা শুনুন- আপটন জর্া নানানভায়ব আমায়ক চময়ক টদয়েয়িন। আটমও 
টকন্তু আপনায়ক চময়ক টদয়র্ পাটর। আপটন যটদ এই মুহূয়র্ৃ আমার হার্ ধয়রন র্া হয়ল 
টকন্তু ভেঙ্কর চমকায়বন।’  
    ‘জকান বলর্?’  
    ‘আয়গ বলয়ল জর্া আর চমকায়বন না। কায়জই হার্িা ধরুন জদটে চমকান টকনা। 
ভালয়বয়স হার্ ধরয়র্ বলটি না। চমকাবার জয়নয হার্ ধরা।’  
    আটম আশার হর্ ধরলাম এবং চময়ক উঠলাম। চমকাবার কারণ আয়ি জময়েিার 
গা িয়র পুয়ড় যায়ি। 
আশা হাটস মুয়ে বলল, ‘ির কর্ আন্দাজ করুন জর্া।’  
    ‘এক শ’ চার?’  
    ‘হে টন এক শ’ টর্ন। আপনার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আয়ি জর্া এই জয়নয ির জবটশ 
লাগয়ি।’  
    আশা হাসয়ি। জিাি বাচ্চারা বড়য়দর সয়ি মজার জকায়না র্ামাশা করয়ল জযমন 
আনন্দ পাে জসই আনয়ন্দর টঝটলক। র্ার জচায়ে মুয়ে ।  
    ‘টহমু সায়হব ির গায়ে টনয়ে আপটন কেন বতটেয়র্ টভয়জয়িন?’  
    ‘হযাাঁ টভয়জটি। ইিাকত র্ জভজা না! অটনিাকত র্। র্েন আমার বেস পাঁচ টকংবা িে 
হয়ব। প্রচণ্ড ির এয়সয়ি। শীয়র্ শরীর কাাঁপয়ি। গায়ের উপর একিা কম্বল জদওো 
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হয়েয়ি। জসই কম্বয়ল শীর্ মানয়ি না। বাবায়ক বললাম— গায়ের উপর আয়রকিা টকিু 
টদয়র্। টর্টন জলপ টনয়ে এয়লন । জলপ যেন গায়ে টদয়র্ জগয়লন র্েন হঠাৎ কয়র বতটে 
শুরু হল। বাবা আমায়ক টবিানা জথয়ক জিয়ন রু্লয়লন। োটল গা কয়র দাাঁড়া কটরয়ে 
টদয়লন উয়ঠায়ন।’  
    ‘উটন েুবই ভায়লা কাজ কয়রয়িন। ির জবটশ হয়ল গায়ে পাটন ঢালয়র্ হে। এয়র্ 
ির দ্রুর্ নায়ম।’  
    ‘আমার বাবা ির নামাবার জয়নয কাজিা কয়রন টন। টর্টন কাজিা কয়রয়িন যায়র্ 
শরীয়রর বযথা জবদনা নামক রু্ি বযাপার আটম জে করয়র্ পাটর। এিা টিল র্াাঁর টনজস্ব 
টশক্ষা পিটর্র একিা অংশ। ঐ রায়র্ েুব বতটে হয়েটিল। জভার হবার টকিুক্ষণ আয়গ 
বতটে থায়ম। বতটে না থামা পযৃন্ত আমায়ক বাবা উঠায়ন ধয়র জরয়েটিয়লন। টনয়জও বতটেয়র্ 
টভয়জয়িন আমায়কও টভটজয়েয়িন।’  
    ‘আপনার ির জসয়রটিল?’  
    ‘আমার ির জসয়র টগয়েটিল--টকন্তু বাবার হয়ে জগল টনউয়মাটনো। জয়ম মানুয়ষ 
িানািাটনর অবস্থা। র্াাঁয়ক হাসপার্ায়ল ভটর্ৃ করা হল। হাসপার্ায়লর টবিানাে বাবার 
পায়শ আটম শুয়ে থাটক । বাবা টবড়টবড় কয়র। প্রলাপ বয়কন। আশা রু্টম টক অসুস্থ 
মানুয়ষর প্রলাপ কেয়না শুয়নি?’  
    ‘না।’  
    ‘েুব ইন্টায়রটিং। ময়ন হে েুব ঘটনে কায়রা সয়ি কথা বলয়ি। কথা বলার ভটিিাও 
ফরমযাল। জযমন আমার বাবা প্রলায়পর সমে বয়লটিয়লন—’  
    ‘কী বয়লটিয়লন?’  
    ‘অনয আয়রকটদন বলব?’ 
    ‘আজ না জকন?’ 
    ‘জকৌরূ্হলিা থাকুক।’ 
    ‘আিা জবশ থাকুক। টহমু সায়হব…’ 
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    ‘বল।’ 
    ‘আপনায়ক েুবই জগাপন একিা কথা বলয়র্ চাটি। জয কথািা আর কাউয়ক কেয়না 
বটল টন। িয়রর কারয়ণ আমার ময়ধয এক ধরয়নর জঘার বর্টর হয়েয়ি। র্ারপর পড়য়ি 
বতটে। ইনাইটবশন জকয়ি জগয়ি। ময়ন হয়ি কথািা বলা যাে। বলব?’ 
    ‘বল।’ 
    আশা হাসয়র্ হাসয়র্ বলল, ‘আজ না। অনয আয়রকটদন বলব। জকৌরু্হলিা থাকুক। 
আমার নাচয়র্ ইিা করয়ি। what a day!’ 
    কদম গাি ভরটর্ ফুল। 
    নগরীর মানুষ জগালায়পর ভক্ত। জগালাপ ভায়লা দায়ম টবটি হে। কদয়মর বাজার 
দর জনই। মায়ঝময়ধয পাওো যাে এক িাকা টপস। জয ফুল জোপাে পরা যাে না, হায়র্ 
টনয়ে বয়স থাকয়র্ হে জক টকনয়ব জসই ফুল? 
    আশা অবাক হয়ে বলল, ‘এিা ফুল না। ফল? আটম বললাম, ফয়লর ময়র্া জদেয়র্ 
হয়লও আসয়ল ফুল।’ 
    ‘আি এমন জকায়না ফল টক আয়ি জদেয়র্ ফুয়লর ময়র্া?’ 
    ‘থাকয়র্ পায়র প্রকত টর্ র্ার জীবজগৎ টনয়ে নানান ধরয়নর এক্সয়পটরয়মন্ট কয়রয়ি— 
ফুয়লর ময়র্া ফল বাগায়নর এক্সয়পটরয়মন্টও টনশ্চেই কয়রয়ি।’ 
    ফুল পাড়য়র্ সমসযা হল না। আশা দু হার্ ভরটর্ কয়র জফলল। আটম লক্ষয করলাম। 
আশার আনন্দমে মুে হঠাৎ জযন জকমন হয়ে জগল। জযন আচমকা ভেঙ্কর জকায়না কথা 
ময়ন পয়ড় জগয়ি। 
    আশা শুকয়না গলাে বলল— আমার টচন্তা লাগয়ি। 
    ‘কী টচন্তা?’ 
    ‘আমার ময়ন হয়ি “ফুয়লর ময়র্া ফল। ফয়লর ময়র্া ফুল” এই লাইনগুটল মাথাে 
ঢুয়ক — যায়ব। জিািয়বলা জথয়ক আমার এই সমসযা আয়ি। হঠাৎ জকায়না একিা লাইন 
মাথাে ঢুয়ক যাে। র্েন জরকড ৃবাজার ময়র্া এই লাইনগুটল মাথাে বাজয়র্ থায়ক। 
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জাির্ অবস্থাে বায়জ, ঘুয়মর ময়ধয বায়জ। অন্তহীন “লুপ চলয়িই, চলয়িই। জীবন 
অটর্ষ্ঠ হয়ে যাে।’ 
    ‘লাইনগুটল টক মাথাে ঢুয়ক জগয়ি?’ 
    ‘হুম।’ 
    ‘জবর করার জকায়না পিটর্ জনই?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ফালরু্ এই লাইনগুটল জবর কয়র নরু্ন জকায়না লাইন ঢুটকয়ে দাও।’ 
    ‘নরু্ন লাইনগুটল কী?’ 
    ‘বাদলা টদয়নর কটবর্ার লাইন ঢুটকয়ে দাও— বতটে পয়ড় িাপুর িুপুর নয়দ এল 
বান। আয়রকবার বটল-বাদলা টদয়ন ময়ন পয়ড় জিয়লয়বলার গান। বতটে পয়ড় িাপুর িুপুর 
নয়দ এল বান। আয়রকবার বলব?’ 
    ‘না।’ 
    ‘এিা যটদ পিন্দ না হে, মজাদার জকায়না কটবর্ার লাইন বটল?’ 
 

টশওয়র বটসো জযন টর্নটি বাাঁদয়র 
উকুন বাটিয়র্টিল পরম আদয়র । 

 
    আশা জিাট্ট টনিঃশ্বাস জফয়ল বলল, ‘আপটন পুয়রা বযাপারিায়ক ফান টহয়সয়ব টনয়িন। 
আমার জনয এিা জয কী পটরমাণ কেদােক আপটন জায়নন না। আমার এই সমসযার 
জয়নয আটম টনউয়রালটজে জদটেয়েটি, সাইটকোটিি জদটেয়েটি।’ 
    ‘বল কী?’ 
    ‘দুিা লাইন মাথার টভর্র ঘুরপাক োয়ব। লক্ষবার জকাটিবার চলয়র্ই থাকয়ব। 
প্রথয়ম েুব ধীয়র চলয়ব র্ারপর গটর্ বাড়য়র্ থাকয়ব। ময়ন করুন। আটম বই পড়টি, 
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টকংবা জকায়না কাজ করটি। টকন্তু মাথার জভর্র ঘুরয়ি— ফয়লর ময়র্া ফুল। ফুয়লর 
ময়র্া ফল। বযাপারিা টক আপনার কায়ি ভোবহ ময়ন হয়ি না?’ 
    ‘এর্ক্ষণ হটিল না, এেন হয়ি।’ 
    ‘আমার ধারণা আটম পাগল হয়ে যাটি। শুধু আমার একার ধারণা না। ডাক্তারয়দরও 
জসরকম ধারণা। ডাক্তাররা অটবটশয সরাসটর বলয়িন না। র্ারা বলয়িন জেইয়নর টনউয়রা 
কায়রয়ন্ট সামটেক সিৃ সাটকৃি হয়ি। এিা হয়ি ইয়লকয়িালাইি ইমবযালায়ন্সর জয়নয। 
সটর!! বতটে জদেয়র্ এয়স আটম ডাক্তাটর কচকচাটন শুরু কয়রটি।’ 
    ‘মাথাে টক ফুল-ফল এেয়না ঘুরয়ি?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘কর্ক্ষণ থায়ক?’ 
    ‘জকায়না টঠক জনই। টর্ন-চার ঘন্টা থায়ক- আবার জবশ অয়নক টদন থায়ক এ রকম 
হয়েয়ি। আমার সবয়চ জবটশ টিল— ২৭ টদন । আমায়ক হাসপার্ায়ল ভরটর্ করয়র্ 
হয়েটিল।’ 
    ‘বল কী? সবয়চ জবটশ টদন জয লাইনিা টিল জসিা ময়ন আয়ি?’ 
    ‘আয়ি।’ 
    ‘বলয়র্ অসুটবধা আয়ি? নাটক বলয়ল জসিা আবার জঘারা শুরু করয়ব।’ 
    ‘না জঘারা শুরু করয়ব না। ২৭ টদন জয লাইনিা আমার মাথাে টিল জসিা হল—
what a day বায়স কয়র জমটরলযান্ড যাটিলাম। মাঝপয়থ গাটড়র চাকার হাওো চয়ল 
জগল। হাইওয়ের এক পায়শ গাটড় জরয়ে োইভার গাটড়র চাকা বদলায়ি। যাটেরা সবাই 
বাস জথয়ক জনয়ময়ি। আটমও নামলাম ! জদটে েুবই অপূবৃ দতশয। শীয়র্র শুরুয়র্ পার্া 
ঝরার আয়গ পার্াগুটল লাল হয়ে যাে। র্াই হয়েয়ি পুয়রা বন লালয়চ হয়ে জগয়ি। 
ঝলময়ল জরাদ, নীল আকাশ। আটম মুগ্ধ হয়ে বললাম— what a day! এই বলাই 
আমার কাল হল। সার্াশ টদন what a day মাথাে টনয়ে বয়স রইলাম।’ 
    ‘এই বাকযিা জর্া ময়ন হে রু্টম প্রােই বল। আয়জা দুবার বয়লি?’ 
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    ‘হু।’ 
    ‘জর্ামার টক শরীর োরাপ লাগয়ি?’ 
    ‘হযাাঁ। মাথাে যন্ত্রণা শুরু হয়েয়ি।’ 
    ‘ফুল-ফল মাথাে ফুল টস্পয়ড ঘুরয়ি?’ 
    ‘হু।’ 
    ‘এক কাজ কর। কদম ফুলগুটল জফয়ল দাও। জচায়ের সাময়ন ফুল-ফুল টকিু থাকয়ব 
না।’ 
    ‘না ফুল জফলব না। আটম বাসাে চয়ল যাব। আটম হাাঁিয়র্ পারব না- টরকশা বাাঁ 
জবটবয়িটক্স টনন।’ 
    মুষলধায়র বতটে পড়য়ি। জসইসয়ি ঝয়ড়া হাওো। আশা একিু পরপর মাথা বাাঁকায়ি। 
র্ার জচাে লাল। ময়ন হে র্ার েুব কে হয়ি। 
    আটম বললাম, ‘মাথার যন্ত্রণািা টক েুব জবটশ?’ 
    আশা হযাাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ক্ষীণ গলাে বলল, ‘বাসাে যাব। িরিা ময়ন হে জচয়প 
আসয়ি। আটম দুিঃটের্। সারাটদয়নর জপ্রািাম নে হল। একিা টরকশার বযবস্থা করুন 
না।’ 
    ‘মায়ঠর মাঝোয়ন জর্া টরকশা আসয়ব না। জর্ামায়ক জহাঁয়ি রাস্তা পযৃন্ত জযয়র্ হয়ব। 
পারয়ব না!’ 
    আশা চাপা গলাে বলল, ‘না।’ 
    এেন জময়েিা কাাঁদয়র্ শুরু কয়রয়ি। জচায়ের পাটনর রহসযমে বযাপার হয়ি— 
ঝমঝম বতটের পাটনর ময়ধযও জচায়ের পাটন আলাদা করা যাে। 
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###  
    জকউ একজন মাথা মাটলশ কয়র টদয়ি। নরম হার্ চুয়লর উপর টদয়ে বুটলয়ে 
টনয়ি। মায়ঝ মায়ঝ চুয়লর জভর্র টদয়ে টচরুটণ চলার মর্ হয়ি। জবয়ি জবয়ি এমন সব 
চুয়লর গুি ধয়র িান টদয়ি যায়দর িান জদওোই উটচর্। অটর্ আরামদােক অবস্থা। 
মাথা মাটলয়শর এই অপূবৃ কাটরগর জয জেনাল সায়হব র্া বুঝয়র্ পারটি। জনকমদৃ 
সায়হয়বর সুয়যাগয টশষয র্াাঁর সমস্ত প্রটর্ভা জঢয়ল টদয়েয়িন। আটম জমাগল সম্রাি হয়ল 
বলর্াম— ‘দাাঁটড়পািাে জেনাল সায়হবয়ক জর্াল। র্াাঁর ওজয়নর সমান ওজন আশরাটফ 
র্ায়ক দাও এই সয়ি দুিা হাটর্, একিা র্রবাটর এবং মটণমুক্ত বসায়না পাগটড় টদয়ে 
দাও। এোয়নই জশষ না আয়রা বাটক আয়ি। একিা পরগনার জােগীরদাটরও র্ার। 
গরগনার নাম ‘টশরশাটন্ত’। 
    ‘টহমু ভাই!’ 
    ‘হু।’ 
    ‘আরাম পায়িন?’ 
    ‘পাটি! জচাে মাটলশ করয়বন না?’ 
    ‘জচাে মাটলশ করয়ল ঘুটময়ে পড়য়বন এই জয়নয জচাে মাটলশ করটি না। আটম 
আসয়ল আপনার মাথা মাটলশ করটি ঘুম ভাোয়নার জয়নয।’ 
    ‘জস কী!’ 
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    ‘আপটন গভীর ঘুয়ম টিয়লন। ঘুমন্ত মানুয়ষর ঘুম চি কয়র ভাোয়না টঠক না। এই 
জয়নয মাথাে হার্ বুটলয়ে বুটলয়ে ঘুম ভাোটি।’ 
    ‘আমার ঘুম ভাোয়নািা টক প্রয়োজন?’ 
    ‘টজনা প্রয়োজন নাই। একিা ঘিনা ঘয়িয়ি। ভাবলাম আপনায়ক বটল। মনিা 
োরাপ।’ 
    ‘পটরটচর্। জকউ মারা জগয়ি?’ 
    ‘টজনা।’ 
    ‘র্া হয়ল আর টক? জচাে মাটলশ শুরু কয়র টদন। আটম ঘুটময়ে পটড় ।’ 
    ‘টজ আিা।’ 
    জচাে মাটলশ শুরু হয়র্ হয়র্ জথয়ম জগল। ঘিনািা ময়ন হয়ি আমায়ক শুনয়র্ই হয়ব 
। অথচ জচাে জমলয়র্ পারটি না। 
    ‘টহমু ভাই!’ 
    ‘বলুন।’ 
    ‘মনিা োরাপ। জচায়ের সাময়ন ঘিনািা ঘয়িয়ি জর্া— এই জয়নয মনিা অর্যটধক 
োরাপ। জচায়ের সাময়ন না ঘিয়ল োরাপ লাগয়র্া না। জচায়ের আড়ায়ল কর্ টকিুই 
ঘয়ি। টঠক না?’ 
    ‘অবশযই টঠক ! কথা বলার সমে মাথা মাটলশ বন্ধ কয়র টদয়িন জকন? নাটপর্ 
জযমন চুল কািয়র্ কািয়র্ কথা বয়ল— আপটনও র্াই করুন— কথা এবং কাজ এক 
সয়ি চলুক।’ 
    ‘ঘিনািা বলব?’ 
    ‘বলুন।’ 
    ‘মনিা এর্ োরাপ হয়েয়ি ভাই সায়হব। র্েনই বুয়ঝটি আজ সারারার্ আমার ঘুম 
হয়ব না।’ 
    ‘ঘুম জর্া আপনার এটময়র্ই হে না।’ 



suvom 

 
 

1210 

    ‘র্াও টঠক। কথার কথা বয়লটি ভাই সায়হব। ঘিনািা হ’ল— আমায়দর জময়সর 
মযায়নজার আবুল কালাময়ক পুটলয়শ ধয়র টনয়ে জগয়ি।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘রার্ এগায়রািার সমে পুটলশ এয়সয়ি। আমার সয়ি প্রথম জদো । পুটলশ আমার 
সয়ি েুবই ভদ্রবযবহার কয়রয়ি। টজয়জ্ঞস করল, কালাম বয়ল জকউ আয়ি? আবুল 
কালাম? ভাবলাম বটল– ‘না’। না বলয়র্ টগয়েটি মুে টদয়ে সটর্য কথা জবর হয়ে এল। 
পুটলয়শর সায়থ টমথযা কথা বলা জযমন কটঠন। সটর্য কথা বলাও কটঠন। বললাম।— 
টজ আবুল কালাম সায়হব অটফস ঘয়র বয়স আয়ি। র্ারপর টনয়জই অটফস ঘর জদটেয়ে 
টদলাম।’ 
    ‘ভাল কয়রয়িন।’ 
    ‘আমার জচায়ের সাময়ন হযান্ডকাফ লাটগয়ে টদল।’ 
    ‘মারয়ধার কয়রয়ি?’ 
    ‘মারয়ধার কয়র নাই। েুবই ভদ্রভায়ব বয়লয়ি— চলুন থানাে চলুন।’ 
    ‘এিা জদয়েই মন োরাপ হয়েয়ি?’ 
    ‘পুটলশ অযায়রি কয়রয়ি। হযান্ডকাফ পটরয়ে থানাে টনয়ে যায়ি আবার ভদ্র বযবহার 
করয়ি। এিা েুবই োরাপ লক্ষণ। আটম ভুক্ত জভাগী— আটম জাটন।’  
    ‘আপনায়কও পুটলশ অযায়রি কয়রটিল?’  
    ‘টজ। অয়নক টদন আয়গর কথা। ঘিনািা বলব?’  
    ‘বলয়র্ চাইয়ল অবশযই বলয়বন । র্ার আয়গ বলুন- আবুল কালাময়ক এযায়রি 
কয়রয়ি। জকন?’  
    ‘জকউ টকিু জায়ন না ভাই সায়হব ! কায়রার জানার গরজও নাই। না থাকারই কথা। 
আটম একবার ভাবলাম থানায়র্ টগো জোাঁজ টনয়ে আটস। সাহয়স কুলাে নাই। বাংলা 
একিা প্রবচন আয়ি না ঘরপুড়া গরু জমঘ জদেয়ল ভে পাে।’  
    ‘জমঘ না টসাঁদুয়র জমঘ।’ 
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    ‘টজ। আমার ঘিনাও জসরকম। থানা পুটলশ ভে পাই। োটক রং জদেয়লই ভে পাই। 
আমার একিা োটক রয়ের পযান্ট আয়ি, জকায়নাটদন পাটর নাই।’  
    ‘পুটলয়শর ডলা জেয়েটিয়লন?’  
    ‘টজ। ঘিনা বলব।’  
    ‘আজ থাক। আয়রক টদন শুনব। এক টদয়ন দুইবার পুটলয়শর ডলার গল্প ভায়লা 
লাগয়ব না। বদহজম হয়ে যায়ব।’   
    ‘সংয়ক্ষয়প বটল? ঘিনািা আজই বলয়র্ ইিা করয়ি। সবটদন সবটকিু বলার ইিা 
কয়র না। সটর্য কথা বলয়র্ টক আপনায়ক জয ঘুম জথয়ক রু্য়লটি- ঘিনািা বলার জনয।’ 
    ‘র্া হয়ল বলুন। সার সংয়ক্ষপ। ইংয়রটজয়র্ যায়ক বয়ল সামারী এন্ড সাবসয়িন্স।’ 
    ‘চা জদই ভাই সায়হব । চা জেয়র্ জেয়র্ গল্পিা শুয়নন?’  
    ‘গটনটমোর জদাকায়নর চা?’ 
    ‘টজ। রার্ বায়রািার সমে টনয়ে আসটি। গটনটমোর জদাকান সারারার্ জোলা থায়ক। 
একবার আপনায়ক টনয়ে র্াাঁর সয়ি পটরচে কটরয়ে টদব। টবটশে ভদ্রয়লাক। চা টবটি 
কয়র উত্তরোয়ন টর্নর্লা বাটড় বাটনয়েয়ি। বাটড়র নাম গটন কুটঠর। জদেয়ল জচাে জুড়ায়ে 
যাে। টদব এক কাপ চা?’  
    আটম টবিানাে উয়ঠ বয়স হর্াশ গলাে বললাম, ‘টদন।’ 
    জেনাল সায়হব আাঁি ঘাি জবাঁয়ধ জনয়ময়িন। পুটলয়শর ডলা োওোর গল্প আজ 
আমায়ক শুনয়র্ই হয়ব। 
    জেনাল সায়হব ক্ষীণ স্বয়র বলয়লন, ‘ভাই সায়হব আমায়ক জদয়ে আপনার কী ময়ন 
হে? আটম জলাকিা জবাকা না বুটিমান?’  
    ‘আপটন জবাকাও না বুটিমানও না। আপটন সমান সমান।’  
    ‘আপটন আমায়ক জস্নহ কয়রন বয়ল এিা বলয়লন। আসয়ল আটম েুবই জবাকা িাইপ 
মানুষ।’  
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    ‘জবাকা িাইপ মানুষ টনয়জয়ক বুটিমান ময়ন কয়র। আপটন জর্া র্া করয়িন না। 
কায়জই আপটন জবাকা না।’  
    ‘আটম একসমে টনয়জয়ক বুটিমান ভাবর্াম। েুবই বুটিমান ভাবর্াম। পুটলশ 
অযায়রি করার আগ পযৃন্ত ভাবর্াম আমার ময়র্া বুটিমান জলাক কমই আয়ি।’  
    ‘আপনার ঘিনািা বলার জয়নয আপটন বুটিমান না জবাকা এিা জানা টক েুব 
দরকার?’  
    ‘টজ দরকার আয়ি। আটম জবাকা এিা জভয়ব গল্পিা শুনয়ল আপনার কায়ি এক 
রকম লাগয়ব। আবার আটম বুটিমান এিা জজয়ন গল্পিা শুনয়ল আপনার কায়ি আয়রক 
রকম লাগয়ব।’  
    ‘ধয়র টনলাম আপটন জবাকা, গল্প শুরু করুন। বাটর্ িালায়বন? না ঘর অন্ধকার 
থাকয়ব?’  
    ‘অন্ধকার থাকুক। গল্পিা বলার সমে জচায়ে পাটন এয়স জযয়র্ পায়র। পুরুষ মানুয়ষর 
জচায়ের পাটন জয জদয়ে র্ার জয়নয অমিল।’  
    ‘জক বয়লয়ি। আপনায়ক?’  
    ‘এিা প্রচটলর্ কথা— 
 
জদেয়ল ভাল নারীর জচায়ের জল ।  
পুরুয়ষর জচায়ের জয়ল আয়ি অমিল।  
কয়হন কটব কাটলদাস  
বযাটভচারীর জচায়ের জয়ল আয়ি সবৃনাশ । 
গল্প শুরু করব ভাই সায়হব?’ 
    ‘করুন।’ 
    জেনাল সায়হব টসগায়রি ধরায়লন । গয়ল্পর ফাাঁয়ক ফাাঁয়ক টসগায়রি িানয়িন। 
টসগায়রয়ির আয়লার আভাে র্ার জচাে মুেোটন জদো যায়ি। আটম লক্ষয রােটি র্ার 
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জচায়ের টদয়ক। জচায়ে পাটন জদো যাে টকনা। জকাথাে জযন পয়ড়টিলাম অটনদ্রা জরাগীর 
জচায়ে জল থায়ক না। জেনাল সায়হব কথা বলয়িন টফসটফস কয়র। অন্ধকায়র মানুষ 
স্বাভাটবয়কর জচয়েও উাঁচু গলাে কথা বয়ল। জেনাল সায়হব র্া করয়িন না। আটম টববাহ 
কয়রটিলাম অল্প বেয়স। এেনকার পুরুষ মানুষ ৩৫ বির চটিশ বিয়রর আয়গ টববাহ 
কয়র না । আটম টববাহ কয়রটিলাম ২৩ বির বেয়স। আমার স্ত্রীর নাম জরহানা। টববায়হর 
আয়গ শুয়নটিলাম জরহানার জচহারা িটব জমািামুটি— গােবণৃকায়লা। একিু জমািা ধাাঁচ। 
মনিা েুবই োরাপ হয়েটিল। আমায়দর টিল অযায়রনজড মযায়রজ ।  
    আমার মামা বলয়লন, ‘ভাইগ্না পােী জদেবা? টববায়হর আয়গ কনযায়ক জচায়ের-জদো 
জদো হাটদয়স জায়েজ আয়ি। র্য়ব কথা বলয়র্ পারয়ব না । কনযার কণ্ঠস্বর পরপুরুয়ষর 
জশানা হারাম।’  
    আমার মনিা অর্যাটধক োরাপ— কারণ কনযার জচহারা িটব ভায়লা না । জদেয়ল 
মন োরাপ হয়ব এই জভয়ব বললাম, ‘জদেব না।’  
    কুটড় হাজার এক িাকা কাটবয়ন টববাহ হয়ে জগল। জরহানায়ক জদেলাম বাসর রায়র্। 
ভাই সায়হব জময়ে জদয়ে আমার পালটপটিশন শুরু হয়ে জগল । শরীর জঘয়ম জগল। শুধু 
হাাঁটচ আসয়র্ লাগল। প্রাে টবশিার মর্ হাাঁটচ টদলাম।   
    ‘জময়ে অটর্ রূপবর্ী?’  
    ‘টজ ভাই সায়হব। জযমন জচহারা, জর্মন গায়ের রং। জর্মনই লম্বা চুল। র্য়ব চুয়লর 
বণ ৃকায়লা না— টপিল চুল— আপটন টক ওই জোকিা জায়নন? টপংগল চুয়লর জোক?’  
    ‘না।’ 
 

উচ কপালী টচরুলদাাঁটর্ টপিল জকশ 
ঘুরয়ব কনযা নানান জদশ। 

 
    ‘এর্ সুন্দর জময়ে আপনায়ক অসুন্দর বলল জকন?’ 
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    ‘সবাই টময়ল মশকরা করল। এর জবটশ টকিু না। অটর্ রূপবর্ী জময়েয়দর ময়ন 
নানান পযাাঁচয়ঘাচ থায়ক। জরহানা টিল— অটর্ সরল। হাটসেুটশ । অন্তর মাোয়র্ ভরটর্ 
। জরহানা েুব ভাগযবর্ীও টিল। জস এয়সটিল র্ার স্ত্রী ভাগয টনয়ে । টবয়ের পর পর 
ভায়লা একিা চাকটর জপলাম। মাটেয়নশানাল জকািাটনর চাকটর— অয়নক সুয়যাগ 
সুটবধা। সবয়চ বড় সুটবধা জকাোিৃার আয়ি। টর্ন রুয়মর জকাোিৃার। রান্নাঘরিা শুধু 
জিাি। এ িাড়া বড়ই ভায়লা বযবস্থা। দটক্ষণ দুোরী। কী জয সুয়ের জীবন শুরু হল ভাই 
সায়হব। টনয়জয়ক ময়ন হর্ রাজা বাদশা । সহজভায়ব র্েন হাাঁিাও ভুয়ল জগটি। িাইল 
কয়র হাাঁির্াম। টবয়ের দুই বিয়রর মাথাে বড় জময়ের জে হল। জময়ের নাম অহনা।  
    ‘আপনার জদওো নাম?’  
    ‘টজনা। আমার স্ত্রীর দূর সিয়কৃর এক োলার্ ভাই— সটফয়কর জদওো নাম। জস 
আমার জময়েিায়ক অর্যন্ত জস্নহ করর্ । অহানা ডাকর্ না । জস ডাকর্ গহনা কনযা 
অহানা।’  
    ‘সটফক সায়হব করয়র্ন কী?’  
    ‘জস েুবই উয়দযাটগ জিয়ল টিল। বুটি টিল কু্ষরধায়রর জচয়েও জবটশ– জব্লড ধার। 
অসম্ভব হাটসেুটশ। গভীর মুয়ে জস হাটসর কথা বলয়র্া— আটম আর জরহানা জহয়স 
গটড়য়ে পড়র্াম। আমরা দুজনই র্ায়ক েুব পিন্দ করর্াম। জরহানার জচয়ে জবটশ পিন্দ 
করর্াম আটম। ধরুন, বাসাে জকায়না একিা ভালা রান্না হয়েয়ি। আটম জমস জথয়ক 
সটফকয়ক টনয়ে আসর্াম। জস জময়স জেয়ে জফয়লয়ি র্ারপয়রও টনয়ে আসর্াম। বাসাে 
ভায়লামন্দ টকিু রান্না হয়েয়ি আর আটম সটফকয়ক েবর টদয়ে টনয়ে আটস টন। এ রকম 
কেয়না হে নাই।’  
    ‘সটফয়কর অংশিা এেন থাক। আপনার অংশিা বলুন।’  
    ‘টজ ভাই সায়হব বলটি। একিু দম টনয়ে জনই। আয়রকিা টসগায়রি জেয়ে জনই।’  
    ‘গল্পিা টক অয়নক লম্বা?’  
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    ‘টজনা জশষ হয়ে এয়সয়ি। জবটশ হয়ল এক টমটনি লাগয়ব। গল্প জশষ কয়র আটম 
মাথা বানায়ে আপনায়ক ঘুম পাটড়য়ে টদব।’  
    জেনাল সায়হব টসগায়রি জেয়লন। চা জেয়লন। টমটে পান টনয়ে এয়সটিয়লন। পান 
জেয়লন। গল্প আবার শুরু করয়লন ।  
    ‘বষৃাকায়লর ঘিনা বুঝয়লন টহমু ভাই। অটফয়স টগয়েটি বতটেয়র্ টভয়জ। আমার বস 
হাসান সায়হব আমায়ক জদয়ে বলয়লন--- একী অবস্থা। আপনার িার্া জনই? আটম 
বললাম, টজনা সার । উটন বলয়লন, ‘বষৃার জদয়শ বাস কয়রন— িার্া জনই জকন?’  
    আটম বললাম, ‘সার আটম েুব িার্া হারাই। গর্ বির টর্নিা িার্া হাটরয়েটি। এই 
বৎসর টঠক কয়রটি। িার্া টকনব না।’ 
    হাসান সায়হব বলয়লন, ‘এই বৎসরও টকনয়বন এবং িার্া জযন না হারাে জস। 
জয়নয নাইলয়নর পার্লা দটড় টদয়ে হায়র্র সয়ি জবাঁয়ধ রােয়বন।’  
    আটম বললাম, ‘টজ আিা সার। এেনই িার্া টকয়ন টনয়ে আসটি।’  
    হাসান সার বলয়লন– ‘আয়রা কী আশ্চযৃ। আপটন ঠাট্টা বুয়ঝন না নাটক? ঠাট্টা 
করটি। িার্া জকনার জকায়না দরকার জনই। আমার কায়ি বাড়টর্ জরইনয়কাি আয়ি। 
আটম জরইনয়কাি টদয়ে জদব। আজ জয জভজা টভয়জয়িন। অসুে করয়ব। যান বাসাে 
চয়ল যান। আজ আপনার িুটি । আপনার জয়নয জরইটন জড।’  
    হাসান সারা আমায়ক অসম্ভব জস্নহ করয়র্ন। র্ার জস্নয়হর ঋণ জশাধ করা অসম্ভব। 
যাই জহাক জয কথা বলটিলাম— আটম অসময়ে বাসাে টফয়র জদটে— সটফক আমায়দর 
বাসাে। আমার েুবই ভায়লা লাগল- ভায়লা হয়েয়ি গল্প করা যায়ব। আটম বললাম— 
‘সটফক জকমন আি?’  
    সটফক বলল, ‘ভায়লা। আপটন অসময়ে চয়ল এয়সয়িন জকন? অটফস িুটি হয়ে 
জগয়ি।’  
    আটম বললাম, ‘অটফস িুটি হে টন— আমার িুটি। আমার জরইটন জড।’  
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    সটফক গম্ভীর গলাে বলল, ‘অসময়ে জদেয়র্ এয়সয়িন ভাটব কার সয়ি কী করয়ি? 
ভাটবয়ক আপটন সয়ন্দহ কয়রন? আপনার টক ধারণা ভাটব আমার সয়ি লির পিার 
কয়র?’  
    আটম অবাক হয়ে বললাম, ‘র্ার মায়ন?’  
    সটফক বলল, ‘আপটন নানানভায়ব আপনার স্ত্রীয়ক যন্ত্রণা জদন। র্াাঁয়ক মারয়ধার 
কয়রন। একবার গলাটিয়প েুন করয়র্ টগয়েয়িন। আপটন টক জায়নন ভাটব যটদ থানাে 
টগয়ে জকইস কয়র র্া হয়ল পুটলশ এয়স আপনায়ক ধয়র টনয়ে যায়ব। নারী টনযৃার্ন 
মামলাে আপনার দশ বির জজল োিয়র্ হয়ব।’  
    আটম ভাবলাম সটফক রটসকর্া করয়ি। কারণ জরহানা টকিুই বলয়ি না। কায়জই 
আটম হাসয়র্ হাসয়র্ বললাম— ‘আটম জজয়ল জগয়ল জর্ামাে ভাটবয়ক জদেয়ব জক?’  
    সটফক বলল, ‘ভাটবয়ক জদোর জলাক পাওো যায়ব। আপটন আপনার টনয়জর কথা 
ভাবুন। আপটন জর্া ভাটবয়ক জিিও কয়রয়িন। আপটন বয়লয়িন- ভাটবর মুে আপটন 
এটসড টদয়ে ঝলয়স জদয়বন। বয়লন টন?’  
    ‘কেন বললাম?’  
    ‘আমার সাময়নই জর্া বয়লয়িন? বয়লন টন? ভাটব জযমন শুয়নয়ি। আটমও শুয়নটি।’ 
    আটম বললাম, ‘সটফক এই সব রু্টম কী বলি? ঠাট্টা করি নাটক? এই জার্ীে ঠাট্টা 
ভায়লা না।’ 
    সটফক বলল, ‘ঠাট্টা করটি না। আপনার সয়ি আমার ঠাট্টার সিকৃ না। আপটন 
আমার দুলাভাই না।’ 
    এই বয়ল জস উয়ঠ চয়ল জগল। আটম জরহানায়ক বললাম, ‘বযাপার কী? সটফক 
এরকম করয়ি জকন?’  
    জরহানা শুকয়না গলাে বলল, ‘ও এরকম করয়ি জকন র্া আটম টক কয়র বলব। 
ওর বযাপার ও জায়ন৷’  



suvom 

 
 

1217 

    এই বয়ল জস রান্নাঘয়র ঢুয়ক জগল। আটম টকিুই বুঝলাম না। মন েুবই োরাপ। 
দুপুয়র োওোদাওো কয়র ঘুমালাম। সন্ধযায়বলাে উঠলাম। মাগয়রয়বর নামাজ পয়ড় 
অহনায়ক টনয়ে জেলটি। এমন সমে বাসাে পুটলশ আসল। আমায়ক অযায়রি করল । 
বাটড় সাচৃ করল। আমার অটফয়সর বযায়গ এক জবার্ল এটসড র্ারা েুাঁয়জ জপয়ে জগল। 
র্েয়না আটম ভাবটি পুয়রা বযাপারিা দুিঃস্বপ্ন। মন োরাপ কয়র ঘুমুয়র্ জগটি। এই জয়নয 
স্বয়প্ন জদয়েটি। জরহানা জয আমার টবরুয়ি মামলা কয়রয়ি আটম র্ার টকিুই বুঝয়র্ পাটর 
টন। পুটলশ এমন মার মারল— কী বলব ভাই সায়হব । মায়রর জচায়ি স্বীকার করলাম 
এটসড আটমই টকয়নটি। পুটলশ টক করর্। জায়নন? আমায়ক টচৎ কয়র শুইয়ে এটসয়ডর 
জবার্য়লর মুে েুয়ল জফলর্। র্ারপর বলর্- জর্ার জকনা এটসয়ড জর্ার একিা জচাে 
গাটলয়ে জদব। র্েন বুঝটব কর্ ধায়ন কর্ চাল। হারামজাদা স্বীকার কর রু্ই এটসড 
টকয়নটিস।’  
    ‘েুবই অস্বাভাটবক ঘিনা।’  
    ‘টজ অস্বাভাটবক। আমার পাাঁচ বিয়রর সাজা হয়েটিল। জজয়লর বির নে মায়স হে 
এই জয়নয চার বিয়রর ময়র্া জজয়ল টিলাম। র্য়ব জজয়ল োরাপ টিলাম না । বলয়ল 
অটবশ্বাসয লাগয়ব জজয়ল শাটন্তয়র্ টিলাম। সারাটদন োিাোিটন করর্াম রায়র্ ভায়লা ঘুম 
হর্। এক ঘুয়ম রার্ কাবার। জজল জথয়ক জবর হয়ে েুবই কয়ে পড়লাম। জরহানা 
সটফকয়ক টবয়ে কয়র চয়ল জগয়ি অয়স্ট্রটলো। আমার জনই চাকটর। টদয়নর পর টদন না 
জেয়ে জথয়কটি।’  
    ‘মামলা যেন চয়লয়ি র্েয়না টক বয়লয়িন এটসড আপটন টকয়নয়িন?’  
    ‘টজ বয়লটি। জরহানার উপর রাগ কয়রই বয়লটি। ইয়ত্তফায়ক আমার িটবও িাপা 
হয়েটিল। পাষণ্ড স্বামী এই টশয়রানায়ম।’ 
    ‘আপনার গল্প জশষ হয়েয়ি?’ 
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    ‘টজ ভাই সায়হব । এেন শুয়ে পয়ড়ন আটম ঘুম পাটড়য়ে টদটি। আজ অনয কােদাে 
মাথা মাটলশ করব । আেুয়লর ডগা পাটনয়র্ টভটজয়ে জভজা আেুয়ল চুয়ল টবটল কািব । 
ঠাণ্ড ঠাণ্ডা লাগয়ব, েুবই আরাম। পাাঁচ টমটনয়ির ময়ধয ঘুটময়ে পড়য়বন।’ 
    আটম শুয়ে পড়লাম। জেনাল সায়হব জভজা আেুয়ল চুয়ল টবটল কািয়িন। সটর্য 
সটর্য ঘুম চয়ল আসয়ি। আটম ঘুম ঘুম গলাে বললাম— ‘আপনার স্ত্রীর সয়ি আপনার 
আর জযাগায়যাগ হে টন?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘জযাগায়যায়গর জচোও কয়রন টন?’ 
    ‘কয়রটি। জময়েিা কর্ বড় হল জানয়র্ ইিা কয়র। টকন্তু ওয়দর টঠকানা জবর 
করয়র্ পাটর টন।’ 
    ‘জময়ের নাম কী বলয়লন জযন?’ 
    ‘ভায়লা নাম র্ারা কী জরয়েয়ি র্া জর্া জাটন না। র্য়ব ডাক নাম— আহনা। গহনার 
সয়ি টমটলয়ে আহনা। অহনা অহনা, পরয়ব জসানার গহনা। নামিা সুন্দর না?’ 
    ‘অবশযই সুন্দর।’ 
    ‘এেন জময়েিার বেস জর্ইশ ! জময়ে টনশ্চেই মায়ের ময়র্া রূপবর্ী হয়েয়ি। চুয়লর 
রং টপিল হয়েয়ি টক না জক জায়ন। টপিল হয়ল সমসযা। জময়েয়ক জদশ টবয়দশ ঘুরয়র্ 
হয়ব। জরহানার চুল টিল, এইজয়নয র্ায়ক টবয়দয়শ পয়ড় থাকয়র্ হয়েয়ি।’ 
    জেনাল সায়হব মাথাে আেুল বুলায়িন। আমার জচায়ে নাময়ি রায়জযর ঘুম। েুব 
হালকা সুয়র বাঁটশ বাজয়ল ভায়লা হর্ ! শরীয়রর আরায়মর সয়ি যুক্ত হর্ ময়নর আরাম।  
 
    ঘুম জভয়ে জদটে আমার টবিানার পায়শর জচোয়র অটর্ টবেযার্ এক বযটক্ত বয়স 
আয়িন। টবয়দ্রাহী কটব কাজী নজরুল ইসলাম। কটব েুব রাগী জচায়ে আমার টদয়ক 
র্াটকয়ে আয়িন। জচাে ধ্বক ধ্বক কয়রয়ি। এর্িা রাগ কটবয়দর মানাে না। টবয়দ্রাহী 
কটবয়কও মানাে না। আটম উয়ঠ বসলাম। ভায়লাময়র্া র্াটকয়ে জদটে টযটন বয়স আয়িন 
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টর্টন টবয়দ্রাহী কটব না— ফটরদা োলা। ভরাি জগালগাল মুে বড় বড় জচায়ের কারয়ন 
ধান্ধা জলয়গ টগয়েটিল।  
    ফটরদা োলা কটঠন গলাে বলয়লন, এই আস্তাবয়ল রু্ই থাটকস? জােগািা জর্া জঘাড়া 
বায়সরও অয়যাগয। সারা জময়ঝয়র্ টসগায়রয়ির িুকরা। একিা অযাসয়ি টকনয়র্ কে িাকা 
লায়গ? গর্ এক বৎসয়র এই ঘর জকউ ঝাাঁি টদয়েয়ি বয়ল ময়ন হে না ।  
    আটম মধুর গলাে বললাম, ‘জকমন আি োলা? শরীর ভায়লা?’  
    োলা সামাটজক আয়লাচনার ধার টদয়েও জগয়লন না। আয়গর সূে ধয়রই ধমকায়র্ 
লাগয়লন-  
    ‘জিটবয়ল থায়ক বই োর্া— জর্ার জিটবয়ল মেলা কাপড়। একিা আলনা টক জকনা 
যাে না? আটম িাকা টদটি রু্ই একু্ষটন আলনা টকয়ন আনটব?’  
    ‘টজ আিা৷’’  
    ‘ঝাাঁিা টকনটব— ঘর ঝাাঁি টদটব। টফনাইল টদয়ে ঘর মুিটব। সব আজই করটৰ।’  
    ‘আিা।’  
    ‘কাপড় জধাোর সাবান টকয়ন আনটব । টনয়জর হায়র্ কাপড় কাচটব। একিা জিটবল 
িথ টকনটব, অযাসয়ি টকনটব। ঘয়র জর্া জকায়না জর্াোয়ল জদেটি না গা মুটিস কী টদয়ে?’ 
    ‘গা মুটি না।’ 
    ‘একিা জর্াোয়ল টকনটব, গামিা টকনটব। জর্াষয়কর উপর শুয়ে আটিস— অস্বটস্থ 
লায়গ না। দুিা জবডটশি টকনটব। দুটদন পর পর জবডটশি বদলাটব। বাটলশ জথয়কও জর্া 
রু্লা জবর হয়ি। জফয়ল জদ এই বাটলশ– একু্ষটন জফল।’  
    আটম জানালা টদয়ে বাটলশ জফয়ল টদলাম । োলা জয রাগ জরয়গয়ি— র্াৎক্ষটণকভায়ব 
বাটলশ টবসজৃয়ন জসই রাগ টকিু কমার কথা।  
    ‘দাাঁর্ জকটলয়ে বয়স আটিস জকন? হার্ মুে ধুয়ে আে। জর্ার সয়ি জরুটর কথা। 
ভায়লা কথা হার্ মুেয জয ধুটব— িুথয়পি োশ আয়ি?’  
    ‘কেলা টদয়ে একিা ভলা টদয়ল টক চলয়ব?’  
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    ‘হাসটব না েবদৃার। হাটসর জকায়না কথা আটম বলটি না।’  
    ময়ন হয়ি োলার রাগ োটনকিা পয়ড়য়ি— জজাোয়রর পর সামানয ভািা । রাগ 
আয়রকিু কমায়নার জয়নয বললাম, চা োয়ব োলা? 
    ‘না।’ 
    ‘কটব নজরুল েুব চা জেয়র্ন। টর্টন বলয়র্ন চায়ে ‘না’ নাই। টদয়ন সতু্তর কাপ চা 
োওোর জরকডৃও র্ার আয়ি।’ 
    োলা অবাক হয়ে বলয়লন, ‘কটব নজরুয়লর চা োওোর সায়থ আমার চা োবার 
সিকৃ কী?’ 
    ‘রু্টম জদেয়র্ অটবকল কটব নজরুয়লর ময়র্া।’ 
    ‘র্ার মায়ন?’ 
    চুলগুটল ববকযাি করয়ল রু্টম পুয়রাপুটর নজরুল। নজরুলয়ক টনয়ে অন্নদাশংকর 
রায়ের একিা টবেযার্ কটবর্া আয়ি । কটবর্ািা জান োলা?’ 
 

ভুল হয়ে জগয়ি টবলকুল 
সব টকিু ভাগ হয়ে জগয়ি। 
ভাগ হেটন জকা নজরুল। 

 
    োলা রাগী গলাে বলয়লন, ‘যার সয়ি ইিা ফাজলাটম কটরস আমার সয়ি করটব 
না। আটম জর্ার জিািশালী না, সিয়কৃ আটম জর্ার োলা।’ 
    ‘একজন টবেযার্ মানুয়ষর জচহারার সয়ি জর্ামার জচহারার টমল। এয়র্ জর্া আনটন্দর্ 
হবার কথা। রু্টম রাগ করি, জকন?’ 
    ‘আটম টক বযািা জিয়ল ?’ 
    ‘এই টবষয়ে কটব নজরুয়লরই কটবর্া আয়ি— আমার চয়ক্ষ পুরুষ রমণী জকায়না 
জভদায়ভদ নাই। র্া িাড়া োলা, পুরুষ রমণীর প্রয়ভদিা হল বাটহযক । শারীটরক। 
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মানুয়ষর আসল পটরচে র্ার আত্মাে। আত্মার জকায়না নারী পুরুষ জনই। পুরুয়ষর 
আত্মাও যা নারীর আত্মাও র্া।’ 
    ‘আমার সায়থ বড় বড় কথা বলটব না। আটম আশা না জয রু্ই যা বলটব র্াই হাটস 
মুয়ে জময়ন টনব। আর ময়ন ময়ন বলব।– ‘টহমু সায়হব কর্ বড় জ্ঞানী। কর্ জ্ঞায়নর 
কথা জায়নন।’ একিা থাড ৃজিড ফাটজয়লর সায়থ জর্ার জয জকায়না জবশকম নাই, এিা 
অনয জকউ না বুঝয়লও আটম বুটঝ। যা হার্ মুে ধুয়ে আে। জর্ার টফলসটফর কথা 
জশানার জয়নয আটম আটস টন।’ 
    আটম হার্ মুে ধুয়ে টফয়র এয়স জদটে অটর্ অল্প সময়ে ফটরদা োলা অসাধয সাধন 
কয়রয়িন। ঝাাঁিা জযাগাড় কয়র টনয়জই ঘর ঝাাঁি টদয়েয়িন। জিটবয়লর ওপর রাো কাপড় 
লটিয়র্ পাটঠয়ে টদয়েয়িন। আমার জচৌটকিা টিল। ঘয়রর মাঝামাটঝ জসিা সটরয়ে 
টদয়েয়িন, এয়র্ ঘরিায়ক আয়গর জচয়ে বড় ময়ন হয়ি।  
    আমায়ক জদয়েই োলা বলয়লন- ‘সন্ধযায়বলা রশীদয়ক টদয়ে টজটনসপে টদয়ে পাটঠয়ে 
জদব। ও সব টঠকঠাক কয়র জদয়ব! জর্ার ঘয়র জর্া ফযানও জনই। প্রচণ্ড গরয়ম ঐ ঘুমাস 
কী কয়র? একিা জিটবল ফযানও টদয়ে জদব। আর কী লাগয়ব বল?  
    ‘টকিু পাঠায়র্ হয়ব না োলা। এই জময়স আগামীকাল থাকব টক না র্ার নাই টঠক।’ 
    ‘যাটব জকাথাে?’ 
    ‘এেয়না টঠক কটর টন।’  
    ‘এই জময়স অসুটবধা কী?’  
    ‘অসুটবধা আয়ি। জমসিাে শটনর নজর পয়ড়য়ি। পুটলশ এয়স জময়সর জলাকজনই 
ধয়র টনয়ে যায়ি। জহটভ টপিুটন টদয়ি।’ 
    ‘কায়ক ধয়র টনয়ে জগল?’  
    ‘জময়সর মযায়নজার আবুল কালাম সায়হবয়ক ধয়র টনয়ে জগয়ি। অয়নি জলাক। 
সায়র্-পাাঁয়চ নাই। এমন মার টদয়েয়ি জয এক মায়রর জচায়ি টডসঅয়নি হয়ে জগয়ি।’  
    ‘জটহরয়ক বটল জস িাটড়য়ে টনয়ে আসয়ব।’  
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    ‘জটহর জক?’ 
    ‘জটহরয়ক রু্ই টচটনস না--- ধয়র একিা আিাড় টদব। আমার জিাি ভাই।’  
    ‘উটন িাটড়য়ে টনয়ে আসয়বন কীভায়ব? প্রধানমন্ত্রীর আত্মীে স্বজয়নর ইনফু্ল্য়েন্স িাড়া 
পুটলয়শর হার্ জথয়ক িাড়া পাওো মুশটকল। জর্ামরা টনশ্চেই প্রধানমন্ত্রীর আত্মীে না?’  
    ‘গাধার ময়র্া কথা বটলস না জর্া— জটহর অবশযই িাড়ায়র্ পারয়ব। জস পুটলয়শর 
আই টজ না? পটেকাে জটহয়রর িটব িাপা হয়েয়ি—র্ার জীবনী পযৃন্ত জিয়পয়ি। রু্ই 
জিটলয়ফান কয়র বয়ল জদ র্া হয়লই হয়ব। জর্ায়ক জস েুবই পিন্দ কয়র। ওর পায়সৃনাল 
নাম্বার জর্ায়ক টদয়ে যাটি।’  
    ‘আিা টদও— এেন বল আমার কায়ি জকন এয়সি? রাগারটগ না কয়র ঠাণ্ডা টগ্ন 
মাথাে বল।’  
    োলা কটঠন গলাে বলয়লন, ‘আশার মাথাে রু্ই কী ঢুটকয়েটিস? ও বলয়ি ওর 
মাথাে কী নাটক ঢুয়ক জগয়ি— ‘ফুল-ফল।’ একিা বাচ্চা জময়ের মাথাে ফুল-ফল 
ঢুকায়নার মায়ন কী? ও জর্া জর্ার জকায়না ক্ষটর্ কয়র টন। রু্ই র্ার ক্ষটর্ করটল জকন? 
কী ময়ন কয়র বাচ্চা একিা জময়ের মাথাে ফুল-ফল ঢুটকয়ে টদটল?’  
    ‘আটম মাথাে টকিু ঢুকাই টন োলা। ফুল-ফল অয়িা টসয়িয়ম র্ার মাথাে ঢুয়কয়ি। 
ওর অবস্থা কী?’  
    ‘আধমরা হয়ে গর্ িটদন ধয়র টবিানাে পয়ড় আয়ি। টকিুই োয়ি না।’  
    ‘টচটকৎসা করটি না?’  
    ‘টনউজাটসৃয়র্ ওয়দর ফযাটমটল টফটজটশোয়নর সয়ি জযাগায়যাগ করা হয়েয়ি। টর্টন 
জিটলয়ফায়ন অষুধ পে টদয়েয়িন। সবই ময়ন হে ঘুয়মর অষুধ । সারাক্ষণ ঘুটময়েই 
থায়ক। মায়ঝময়ধয ঘুম ভায়ে র্েন বয়ল, এোয়না মাথার ময়ধয ফুল-ফল আয়ি। কী জয 
যন্ত্রণাে পয়ড়টি।’  
    ‘যন্ত্রণায়র্া বয়িই?’  
    ‘অয়নক অদু্ভর্ জরায়গর কথা শুয়নটি। এরকম জর্া কেয়না শুটন টন।’  
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    ‘বড়য়লায়কর বড় জরাগ। —মাথার ময়ধয কথা ঢুয়ক যাওো। জিািয়লায়কর জিাি জরাগ- 
পার্লা পােোনা, দাউদ টবোউজ। রু্টম এর্ টচটন্তর্ হয়ে না জর্া োলা। জসয়র যায়ব।’  
    ‘বাইয়রর একিা জময়ে প্রথম বাংলায়দয়শ শে কয়র এয়সয়ি। জদে জর্া এেন 
ঝায়মলািা। আটম আগামী শটনবার ওয়ক পাটঠয়ে টদটি। এর্ ঝায়মলার আমার দরকার 
জনই—‘যর্ মাৱা ময়র। রাে বাটড়য়র্ এয়স পুয়ড়।’ সব ঝায়মলা আমার ঘায়ড়। আমার 
বাটড়িা হয়েয়ি রাে বাটড়।’  
    ‘আমার কায়ি জর্ামাৱ আসার উয়িশয টক এিাই? শটনবার আশা চয়ল যায়ি এই 
েবর জদওো? নাটক আয়রা টকিু আয়ি?’  
    ‘আশা জর্ায়ক একিা টচটঠ টলয়েয়ি। আটম টচটঠিা টনয়ে এয়সটি।’  
    ‘টচটঠ অনয কাউয়ক টদয়ে পাঠায়র্ পারয়র্। জর্ামার টনয়ে আসার জর্া দরকার জনই। 
জর্ামার আসার উয়িশযিা বল।’  
    োলা শান্ত গলাে বলয়লন, ‘রু্ই আশার সয়ি আর কেয়না জদো করটব না। জকায়না 
জযাগায়যাগ রােটব না। জর্ায়ক িাকা টদটি— রু্ই ঢাকার বাইয়র জকাথাও চয়ল যা। 
টিমায়র কয়র পিুোোটল চয়ল যা। জসোন জথয়ক যাটব কুোকািা। কুোকািাে পযৃিয়নর 
জমায়িল আয়ি। জমায়িল বুক কয়র জদব। রাজার হায়ল থাকটব।’  
    ‘আমায়ক চয়ল জযয়র্ হয়ব জকন? সমসযাটি কী?’  
    ‘আশা জর্ার প্রসয়ি র্ার মায়ক জিটলয়ফায়ন কী সব বয়লয়ি। টর্টন আমার সয়ি 
জযাগায়যাগ কয়রয়িন। েুবই টচটন্তর্। কান্নাকাটিও কয়রয়িন। আমার হার্ পা ঠাণ্ডা হয়ে 
আসয়ি। কী টবপয়দ পড়লাম।’  
    আটম আনটন্দর্ গলাে বললাম, ‘আশা টক আমার জপ্রয়ম পয়ড়য়ি োলা?’  
    োলা টর্ক্ত গলাে বলয়লন, ‘জর্ার জপ্রয়ম পড়য়ব জকন? জর্ার জকান টজটনসিা আয়ি 
জপ্রয়ম পড়ার ময়র্া? িাল বাকল জনই একিা মানুষ।’  
    আটম গলা টনচু কয়র বললাম— ‘সাধারণ জময়েরা িালবাকল জনই জিয়লর জপ্রয়ম 
কেয়না পড়য়ব না। র্ারা ডাক্তার ইটঞ্জটনোর েুাঁজয়ব। িাকা-পেসা েুাঁজয়ব। ঢাকাে বাটড় 
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আয়ি টকনা জদেয়ব। টকন্তু অটর্ টবত্তবান জময়েরা িালবাকল জনই জিয়লয়দর প্রটর্ এক 
ধরয়নর মমর্া জপাষণ করয়ব। অসহায়ের প্রটর্ করুণা। জসই করুণা জথয়ক জপ্রম। দুই 
এ দুই বাইশ।’  
     ‘দুই এ দুই এ বাইশ জহাক আর একুশ জহাক। রু্ই এই জময়ের সয়ি জকায়না 
জযাগায়যাগ রােটব না। রু্ই পাটলয়ে যাটব।’  
    ‘কুোকািাে পাটলয়ে টগয়ে সূযৃস্ত সূয়যৃাদে জদেব?’  
    ‘জদেয়র্ চাইয়ল জদেটব, আর জমায়িয়লর ঘয়র বয়স থাকয়র্ চাইয়ল বয়স থাকটব। 
আমার কথা হয়ি এই জময়ের কাি জথয়ক দূয়র চয়ল যাওো।’  
    আটম শান্ত গলাে বললাম, ‘োলা এয়র্ লাভ হয়ব না।’  
    ‘লাভ হয়ব না জকন?’  
    ‘আশা জময়েিার স্বভাব চটরে যা জদেটি-- এই কাণ্ড করয়ল র্ার জপ্রম আয়রা জবয়ড় 
যায়ব। অবশযই জস েুাঁয়জ েুাঁয়জ আমায়ক জবর কয়র জফলয়ব। কুোকািাে উপটস্থর্ হয়ব। 
সমুদ্র র্ীয়র নােক নাটেকার টমলন। বযাকিাউয়ন্ড রবীন্দ্র সংগীর্– বধু জকান আয়লা 
লাগল জচায়ে।’  
    োলা কটঠন গলাে বলয়লন— ‘নােক নাটেকার টমলন মায়ন? ফাজলাটম কথা 
পুয়রাপুটর বন্ধ। জটিল একিা সমসযা হয়েয়ি জসই সমসযা কীভায়ব জমিায়না যাে জসিা 
বল। সব জরায়গর অষুধ আয়ি। এই জরায়গর কী অষুধ রু্ই বলা? রু্ই জরায়গর জীবাণু 
সাোই টদয়েটিস। অষুধও রু্ই টদটব।’  
    ‘প্রথম জয কাজিা করয়র্ হয়ব র্া হল জময়েিার জপ্রম ভাবিা কমায়র্ হয়ব। র্ার 
কাি জথয়ক পাটলয়ে টগয়ে জসিা করা যায়ব না। র্ার সয়ি িযাবলাটম করয়র্ হয়ব। যর্ই 
িযাবলাটম করা হয়ব র্র্ই জপ্রম ভাব কময়ব।’  
    ‘কী রকম িযাবলাটম?’  
    ‘গদগদ ভায়ব কথা বলয়র্ হয়ব। ভাবিা এরকম জদোয়র্ হয়ব জযন আটম র্ার জপ্রয়ম 
পাগল। র্ারপর ফি কয়র একটদন টবয়ের প্রয়পাজল টদয়র্ হয়ব। বাংলা িটবর নােয়কর 
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ময়র্া কাাঁয়দা কাাঁয়দা গলাে বলয়র্ হয়ব— আশা, ও আমার জানপাটে জর্ামায়ক িাড়া 
আটম বাাঁচব না। রু্টম যটদ আমায়ক টবয়ে না কর র্া হয়ল আিাহর কসম জকায়না একিা 
পাাঁচ িটন িায়কর সাময়ন ঝাাঁপ টদয়ে পয়ড় যাব।’  
    ‘এমন অশালীন কথা রু্ই আমার সাময়ন বলয়র্ পারটল?’  
    ‘পারলাম কারণ কথাগুটল জর্ামার কায়ি অশালীন সুনায়লও সমসযা সমাধায়নর এই 
হয়ি পথ।’  
    ‘জর্ার এইসব কথাবার্ৃা শুয়ন আশার জপ্রম কয়ম যায়ব?’  
    ‘অবশযই কময়ব। অটর্ দ্রুর্ কময়ব। টবয়ের কথািা জযই বলব ওটম জপ্রম ির ধাই 
ধাই কয়র নাময়র্ থাকয়ব, র্ারপর টদয়র্ হয়ব আসল অষুধ।’  
    ‘আসল ওষুধিা কী?’  
    ‘টবয়ের কথা বলার পরপরই বলয়র্ হয়ব— ‘‘আশা জশান জর্ামায়ক টবয়ে করয়ল টক 
আটম এয়িায়মটিকযাটল আয়মটরকার টিন কাডৃ পাব? নাটক র্ার জয়নয আবার আয়রা 
ঝায়মলা আয়ি? আমায়ক পটরষ্কার কয়র বুটঝয়ে দাও জর্া।” আমার এই কথা শুয়ন 
আশার আয়ক্কল গুডুম হয়ব। জস বুঝয়ব আমার আসল উয়িশয হল টিন কাডৃ। 
টসন্দাবায়দর ভূয়র্র ময়র্া স্ত্রীর কাঁয়ধ সওোর হয়ে আয়মটরকা যাো।’  
    োলা টকিু বলয়িন না। এক দতটেয়র্ আমার টদয়ক র্াটকয়ে আয়িন। আমার কথা 
টবশ্বাস করয়র্ পারয়িন না। আবার অটবশ্বাসও করয়র্ পারয়িন না।  
    আটম বললাম, ‘োলা এেন বল পটরকল্পনা ময়র্া এগুব? লদকালদটক িাইপ 
কথাবার্ৃা বলা শুরু করব?’  
    োলা িান্ত টনশ্বাস জফয়ল বলয়লন, ‘জর্ায়ক টকিু করয়র্ হয়ব না। রু্ই চুপ কয়র 
থাক।’  
    ‘এোয়নই থাকব? না কুোকািার টদয়ক রওনা হয়ে যাব?’  
    ‘আপার্র্ এইোয়নই থাক। আটম পয়র জর্ার সয়ি জযাগায়যাগ করব। জন জর্ার টচটঠ 
জন৷’  
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    ‘োলা টচটঠয়র্ জরামাটন্টক জকায়না ডাোলগ টক আয়ি? আটম জীবয়ন জকায়না জপ্রমপে 
পাই টন। জপ্রয়মর ডাোলগ যটদ এই টচটঠয়র্ থায়ক র্া হয়ল এিাই হয়ব আমার জীবয়নর 
প্রথম জপ্রমপে। টকিু টক আয়ি?’  
    ‘জর্ার কায়ি জলো টচটঠ আটম টক কয়র বলব জপ্রয়মর ডাোলগ আয়ি টক না।’  
    ‘এই টচটঠ না পয়ড় রু্টম আমায়ক টদি এিা টবশ্বাসয়যাগয না বয়লই টজয়জ্ঞস করটি। 
জপ্রয়মর কথাবার্ৃা টক আয়ি?’   
    োলা টবরক্ত গলাে বলয়লন– ‘না। এইসব টকিু জনই। গদগদ িাইপ জপ্রয়মর টচটঠ 
জলোর জময়ে আশা না।’  
    োলা উয়ঠ দাাঁড়ায়লন। র্ায়ক েুবই টচটন্তর্ ময়ন হয়ি। র্াাঁর জঠাাঁি নড়য়ি। মুে টদয়ে 
শব্দ জবর হয়ি না। আটম আশার টচটঠ পড়য়র্ শুরু করলাম। ইংয়রটজয়র্ জলো টচটঠ। 
অনুবাদ করয়ল এরকম দাাঁড়াে। 
 

টহমু সায়হব   
আটম এেন মাথার জভর্র একিা জপাকা টনয়ে টবিানাে শুয়ে 

আটি। জপাকািা িমাগর্ গান করয়ি– “ফুয়লর ময়র্া ফল। ফয়লর 
ময়র্া ফুল।” ভেঙ্কর এবং কুৎটসর্ এই চিসংগীর্। মায়ঝ মায়ঝ 
ইিা করয়ি জদোয়ল মাথা ঠুয়ক মাথা ফাটিয়ে জফটল । র্ারপর একিা 
টচমিা টদয়ে জপাকািা জবর কয়র জফটল । র্া সম্ভব হয়ি না বয়লই 
জটিল ধরয়নর সব টসয়ডটিভ জেয়ে ঘুমুটি। জপাকা টকন্তু আমার ঘুয়মর 
জভর্রও গান জগয়ে যায়ি।  

দো কয়র আমার এই বযাপারিা টনয়ে আপটন টচটন্তর্ হয়বন 
না। অষুধ পে চলয়ি জপাকা যথাসময়ে মারা যায়ব। নরু্ন জকায়না 
জপাকা না জঢাকা পযৃন্ত সমেিা ভায়লাই কািয়ব।  
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ওই বষৃার টদয়ন আটম েুবই আনন্দ কয়রটি। ির টনয়ে জবর 
হয়েটিলাম। ির জসয়র জগয়ি। আপনার সয়ি পাইয়প বয়স বতটে জদো 
হল না— এই দুিঃেিা দূর হয়ি না।  

ঝর-ঝর কয়র বতটে পড়য়ি আমরা দুজন পাইয়প বয়স বতটে 
জদেটি। এই দতশযিা আটম কল্পনাে অয়নকবার জদয়েটি। বাস্তব 
কল্পনায়ক িাটড়য়ে যায়ব টকনা এিাই আমার জদোর ইিা । আমার 
কল্পনাশটক্ত ভায়লা বয়লই বাস্তব কেয়নাই আমার কল্পনায়ক অটর্িম 
করয়র্ পায়র না। যাই জহাক মাথা জথয়ক জপাকািা জবর হওো মাে 
আটম আপনায়ক টনয়ে পাইয়প ঢুকব। র্েন যটদ বতটে নাও থায়ক 
আপটন দমকলয়ক েবর জদয়বন জযন দমকল বাটহনী নকল বতটে বর্টর 
কয়র জদে।  

একিা জিাট্ট অনুয়রাধ টক আটম আপনায়ক করয়র্ পাটর? 
আমায়ক এয়স জদয়ে যান না? টেজ । 
টবনীর্া  
আশা। 

 
 
 

##  
    কালাম সায়হবয়ক জদেয়র্ থানাে উপটস্থর্ হলাম। টডউটি অটফসার েুবই বযস্ত। এই 
বযস্তর্ার জভর্রও টর্টন চি কয়র আমায়ক জদয়ে আবার বযস্ত হয়ে জগয়লন। র্াাঁর বযস্তর্া 
নায়কর জলাম জিড়াে সীমাবি। এই মহৎ কমৃটি টর্টন জবশ আয়োজন কয়র করয়িন। 
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র্ার সাময়ন জিাট্ট একিা আেনা । একপায়শ জকটচ এবং টচমিা। দুিা মাে গর্ৃ টদয়ে 
আিাহ র্ায়ক পতটথবীয়র্ পাটঠয়েয়িন বয়ল টর্টন ঝায়মলাে পয়ড় জগয়িন। হার্ টর্নিা 
থাকয়ল র্াাঁর জয়নয সুটবধা হর্। এক হায়র্ আেনা ধয়র থাকয়র্ন। অনয দুহার্ টদয়ে 
টচমিা এবং কাাঁটচ বযবহার করয়র্ন ।  
    আটম টডউটি অটফসায়রর সাময়ন দাাঁটড়য়ে অটর্ টবনীর্ ভটিয়র্ বললাম, ‘সযার 
িামাটলকুম।’ 
    আটম র্াাঁর সাময়নর জচোয়র বসয়র্ বসয়র্ হাটস মুয়ে বললাম, ‘গল্প করয়র্ এয়সটি 
সযার। টকিুক্ষণ আপনার সয়ি গটসটপং করব যটদ অনুমটর্ জদন।’ 
    টডউটি অটফসার হুঙ্কার টদয়ে বলয়লন, ‘গটসটপং করব মায়ন? টকয়সর গটসটপং?’ 
    আটম মুয়ের হাটস আয়রা টবস্ততর্ কয়র বললাম— ‘আপটন জর্া সযার অবসর আয়িন, 
নায়কর জলাম জফলয়িন। আটমও অবসর। কায়জই আসুন টকিুক্ষণ গটসটপং কটর।’ 
    ‘আপটন জক?’ 
    ‘আটম একজন কটব। আমার কথা ময়ন হে টবশ্বাস হয়ি না। পুয়রায়না ফাইল জঘাঁয়ি 
জদেয়র্ পায়রন। টর্ন বির আয়গ আপনায়দর হাজয়র্ চারটদন টিলাম। জসোয়ন আমার 
পটরচে জলো আয়ি- কটব।’ 
    ‘কটব?’ 
    ‘টজ সযার কটব। জপায়েি। আটম রবীন্দ্রনাথ ঘরানার কটব। টমল টদয়ে টদয়ে কটবর্া 
জলটে । জযমন— 
 

পুটলশ 
ফুটলশ 

 
গরু 
সরু 
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টসাঁটড় 

টকটড়টকটড়… 
 
    টডউটি অটফসার নয়ড়চয়ড় বসয়লন। ঝড় আসার পূবৃ লক্ষণ। বাঘ টশকায়রর উপর 
ঝাাঁপ জদওোর আয়গ মাটিয়র্ জলয়জর একিা বাটড় জদে । পুটলশও নয়ড় চয়ড় বয়স। 
    আটম মধুর গলাে বললাম, ‘সযার দুকাপ চা টদয়র্ বলুন। আমারিাে টচটন একিু 
জবটশ— টর্ন চামচ। কটবগুরু রবীন্দ্রনাথ চায়ে টচটন জবটশ জেয়র্ জেয়র্ন বয়ল আটম 
সবটদয়কই উনায়ক অনুসরণ করার জচো করটি। টচটন টনয়ে কটবগুরু একিা গানও 
টলয়েয়িন । গানিা টক শুয়নয়িন?’  
    টডউটি অটফসার টনয়চর জঠাাঁি কাময়ড় ধয়রয়িন। পুটলয়শর জঠাাঁি কামড়ায়নার মায়ন 
হল- ‘দশ নম্বর টসগনযাল। রু্ফান এল বয়ল।’ আটম শাস্ত গলাে বললাম, টচটন টনয়ে 
জলো রবীন্দ্রনায়থর গানিা হয়ি— 
 

“টচটন জগা টচটন জর্ামায়র 
ওয়গা টবয়দটশটন।” 

 
    অথৃাৎ টর্টন টবয়দশী টচটনর কথা বলয়িন। জদটশ টচটন মেলা লালয়চ ধরয়নর। 
টবয়দশী টচটন ফকফকা সাদা । 
    টডউটি অটফসার কটলং জবয়ল চাপ টদয়লন। এেন র্াাঁর মুয়ে সামানয হাটস জদো 
জগল। মাকড়সার জায়ল জপাকা আিয়ক পরার পর মাকড়সা জপাকার টদয়ক র্াটকয়ে 
জযরকম হাটস জদে জসরকম হাটস । 
    আটমও হাসলাম। র্য়ব হাটস র্ৎক্ষটণকভায়ব বন্ধ কয়র বললাম— ‘এই গানিার 
ইংয়রটজ শুনয়বন- টচটনয়গা টচটন জর্ামায়র Sagar Sugar you...’ 
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    কটলং জবল শুয়ন রাইয়ফল কাাঁয়ধ এক পুটলশ উপটস্থর্ হল। জবচারা অটর্ দুবৃল 
িাইপ। রাইয়ফয়লর ভায়র জসাজা হয়ে দাাঁড়ায়র্ পারয়ি না। কুাঁয়জা হয়ে জগয়ি। এই 
পুটলশয়ক বাইয়র টডউটিয়র্ পাঠায়না টঠক হয়ব না। প্রথম সুয়যায়গই জস রাইয়ফল জকায়না 
ডািটবয়ন জফয়ল বাটড় চয়ল যায়ব ঘুমুবার জয়নয ।  
    দুবৃল পুটলশ েুবই কে কয়র টডউটি অটফসারয়ক একিা সযালুি টদল। টডউটি 
অটফসার আমায়ক জদটেয়ে টদয়ে বলয়লন— ‘এয়ক টনয়ে লকায়র জঢাকাও । বড় সায়হব 
আসুক র্ারপর বযবস্থা টনব । হারামজাদার জর্ল জবটশ হয়েয়ি- জর্ল কমায়ে জদই।’  
    আটম হাজয়র্ ঢুয়ক পড়লাম। হাজয়র্ আমায়ক টনয়ে জমাি িজন। আটম সবার টদয়ক 
র্াটকয়ে রাজচনটর্ক জনর্ায়দর ময়র্া হার্ জনয়ড় বললাম— ‘শুভ সকাল । আপনারা 
সবাই ভায়লা? জকউ জবাব টদল না। শুধু আবুল কালাম সায়হব জচাে টপিটপি করয়র্ 
লাগয়লন। ময়ন হল টর্টন জচায়ে পটরষ্কার জদেয়র্ পায়িন না। ভদ্রয়লাক জয ভায়লা ডলা 
জেয়েয়িন র্া জবাঝা যায়ি। র্ার একিা জচাে বড় একিা জিাি। কপায়লর একই অংশ 
বনটনর্ায়লর আলুর ময়র্া ফুয়ল আয়ি। জদয়ে ময়ন হয়ি পামৃায়নন্ট বযবস্থা। এই জফালা 
কেয়না কময়ব না। বাটক জীবন কপায়ল আলু টনয়ে ঘুরয়র্ হয়ব । আয়গ পুটলয়শর মায়রর 
ময়ধয রাে ঢাকা টিল। জদয়ে টকিু জবাঝা জযর্ না। মারিাও র্ার টশল্পকয়মৃর পযৃায়ে 
টনয়ে টগয়েটিল— এেন জস অবস্থা জনই। ইিা হল জময়র জফললাম— পাটনর িযাংয়ক 
জফয়ল টদলাম। জডডবটড প্রকাশ হয়ে পড়য়লও ক্ষটর্ জনই- পটেকাে টববতটর্ জদওো হয়ব 
– এই জলাক পাটনর িযাংয়ক টগয়েটিল পাটন জেয়র্। র্ারপর পা টপিয়ল িযাংয়ক পয়ড় 
জগয়ি। জসোয়নই মতরু্য।  
    ডাক্তাররা সুরার্হাল করয়বন। র্ারাও টরয়পািৃ জদয়বন— লাংয়স পাটন পাওো জগয়ি। 
অথৃাৎ পাটনয়র্ ডুয়ব মতরু্য। মাথাে আঘায়র্র টচহ্ন আয়ি– পাটনর িযাংয়কর ঢাকনাে 
ধাক্কার কারয়ণ র্া হয়র্ পায়র। 
    ‘টহমু সায়হব।’  
    ‘টজ।’ 
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    ‘আমায়ক টচনয়র্ পারয়িন? আটম আবুল কালাম।’  
    ‘টচনয়র্ পারটি। জকমন আয়িন?’  
    আবুল কালাম জবাব টদয়লন না। শূনয দতটেয়র্ র্াকায়লন। আটম বললাম, ‘আপনায়ক 
িাটড়য়ে টনয়র্ এয়সটি।’  
    আবুল কালাম টবড়টবড় কয়র বলয়লন, ‘শুকটরো।’  
    জবচারা জয জঘায়রর ময়ধয চয়ল জগয়ি এিা স্পে। জয িাটড়য়ে টনয়র্ এয়সয়ি জস আয়ি 
হাজয়র্ এই সমসযা র্ায়ক টবচটলর্ করয়ি না। র্য়ব অনয হাজটর্রা এেন আমায়ক 
জকৌরু্হলী জচায়ে জদেয়ি। এয়দর ময়ধয একজয়নর জচহারা এবং কাপড়ায়চাপড় জশাভন 
জেণীর। জচায়ে জসানাটল রয়ের চশমা। কয়লয়জর ভাইস টপ্রটন্সপযাল িাইপ জচহারা। টর্টন 
কায়ি ঝুাঁয়ক এয়লন। আমায়দর কথাবার্ৃা জশানার জচো। আটম র্ার টদয়ক র্াটকয়ে 
বললাম, ‘ভাই সায়হব ভায়লা আয়িন?’ টর্টন জবাব টদয়লন না। মুে অনযটদয়ক টফটরয়ে 
টনয়লন।  
    আটম আবুল কালাম সায়হয়বর কায়নর কায়ি মুে এয়ন টফসটফস কয়র বললাম, 
‘জবটশ জময়রয়ি?’  
    আবুল কালাম ক্ষীণ গলাে বলয়লন, ‘টজ না। সন্ধযার পর মারয়ব।’  
    আটম বললাম, ‘ঘণ্টা দু-এয়কর ময়ধয িাড়া পায়বন। সন্ধযা পযৃন্ত থাকয়র্ হয়ব না।’  
    আবুল কালাম টফসটফস কয়র আবায়রা বলয়লন, ‘শুকটরো।’  
    ‘হাজর্ জথয়ক জবর হয়েই গরম পাটন টদয়ে একিা জগাসল জদয়বন। সাবান ডলা 
টদয়ে জহটভ জগাসল। র্ারপর দুিা পযারাটসিামল োয়বন, একিা োয়বন টসডাকটসন। 
গটনটমোর চায়ের জদাকান জথয়ক চা আটনয়ে জদব। মগভরটর্ এক মগ চা োয়বন। সয়ি 
একিা জবনসন টসগায়রি— জদেয়বন জকমন লায়গ।’  
    ‘টজ আিা। শুকটরো।’  
    ‘একিু পরপর শুকটরো বলয়িন জকন? ঘিনা কী?’  
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    আবুল কালাম টফসটফস কয়র বলয়লন, ‘মাথা আউলায়ে জগয়ি টহমু ভাই। কী 
বলয়র্টি না বলয়র্টি টনয়জও জাটন না। জিাি জবলাে মায়ের হায়র্ মার জেয়েটি র্ারপর 
পুটলয়শর কায়ি মার জেলাম। কটলজা নয়ড় জগয়ি। সন্ধযার পর নাটক আসল মার টদয়ব। 
আসল মারা মারার জয জলাক র্ার টডউটি সন্ধযার পর।’  
    ‘পুটলশ ধয়রয়ি জকন?’  
    ‘জময়সর মাটলক সবুর সায়হয়বর শালার দুই লাে িাকা চুটর জগয়ি। র্ার ধারণা 
িাকািা আটম চুটর কয়রটি। পুটলশয়ক পাাঁচ হাজার িাকা টদয়েয়িন িাকা উিায়রর জনয। 
উিার হয়ল আয়রা দশ টদয়ব। এই হল কনিাক্ট। িাকা উিায়রর জয়নয পুটলশ দফাে 
দফাে মারয়ি। সন্ধযার পর ফাইনযাল মারা মারয়ব।’  
    ‘এর্ক্ষণ পযৃন্ত টক হয়েয়ি জসটম ফাইনযাল।’  
    ‘টজ । ময়ন হে রায়র্ জায়নই জময়র জফলয়ব।’  
    ‘িাকা টক আপটন টনয়েয়িন?’  
    ‘টজ না ভাইজান। আটম জিািোয়িা চুটর কটর। জময়সর বাজার করয়র্ টগয়ে টর্টরশ 
িাকা সরায়ে জফললাম। জহাঁয়ি কাচা বাজায়র যাই- টবয়লর সমে জলটে টরকশা ভাড়া 
পনয়রা িাকা। এইসব কটর। বড় চুটর কী ভায়ব করব বয়লন? বড় চুটর করয়র্ বড় 
কইলজা লায়গ। আমার কইলজা জিাি। অটর্টরক্ত জিাি । ভয়ে অটস্থর হয়ে থাটক। 
আমার জপয়ি পুটলশ হাাঁিু টদয়ে গুর্া টদয়েয়ি। বযথা জসরকম পাই নাই, টকন্তু ভয়ের 
জচায়ি টপসাব কয়র টদয়েটি। বালটর্ টদয়ে পাটন এয়ন জসই টপসাব টনয়জই ধুয়েটি। কী 
লজ্জার কথা বয়লন জদটে।’ 
    ‘আপনার টপসাব আপটন ধুয়েয়িন এয়র্ লজ্জার কী আয়ি? আপনার জপসাব যটদ 
ওটস সায়হব ধুয়র্ন – জসিা টিল লজ্জার।’ 
    ‘র্াও টঠক । ভাই সায়হব সন্ধযার সমে যেন মারয়র্ টনয়ে যায়ব র্েন জবাধহে 
জময়রই জফলয়ব।’ 
    ‘না র্ার আয়গই আপটন িাড়া জপয়ে যায়বন।’ 
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    ‘কীভায়ব?’ 
    ‘বযবস্থা কয়র জরয়েটি। আই টজ সায়হব জিটলয়ফান করয়বন। জিটলয়ফান টর্টন 
বলয়বন, আবুল কালাম অটর্ সৎ চটরয়ের মানুষ। আমার পূবৃ পটরটচর্। এয়র্ই কাজ 
হয়ব।’ 
    ‘শুকটরো।’ 
    ‘রায়র্ ঘুম হে টন?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘এেন জিাট্ট একিা ঘুম টদন। আই টজ সায়হয়বর জিটলয়ফান এয়ল আটম জডয়ক 
রু্লব।’ 
    ‘শুকাটরো।’ 
    আবুল কালাম সায়হব জচাে বন্ধ কয়র জফলয়লন। জযভায়ব টনশ্বাস পড়য়ি র্ায়র্ ময়ন 
হে ঘুটময়েই পয়ড়য়িন। ভাইস টপ্রটন্সপায়লর ময়র্া জদেয়র্ ভদ্রয়লাক আবায়রা আমায়দর 
টদয়ক ঝুাঁয়ক এয়সয়িন । আড় জচায়ে র্াটকয়ে আয়িন ঘুমন্ত আবুল কালায়মর টদয়ক। 
আটম বললাম, ‘টকিু বলয়বন?’ 
    ভদ্রয়লাক না সূচক মাথা নাড়য়লন। আটম বললাম, ‘আপনায়ক পুটলশ ধয়রয়ি জকন?’  
    ভদ্রয়লাক অটর্ টমটে গলাে বলয়লন, ‘েুয়নর আসামী টহয়সয়ব ধয়রয়ি।’ 
    ‘েুন কয়রয়িন?’ 
    ‘হযাাঁ কয়রটি।’ 
    ‘কায়ক েুন কয়রয়িন?’ 
    ‘কয়রটি একজনয়ক। র্ার নাম বলার দরকার জদেটি না। জয চয়ল জগয়ি র্ার নাম 
টদয়ে দরকার কী? He does not exist.’ 
    ‘আপনার নাম কী?’ 
    ভদ্রয়লাক জবাব টদয়লন না। পয়কয়ি হার্ টদয়ে টসগায়রি জবর করয়লন। লাইিার 
টদয়ে টসগায়রি ধটরয়ে সহজ স্বাভাটবক গলাে বলয়লন- ‘আপনার এই জলাক সারারার্ 
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িিফি কয়রয়ি। এেন আপনায়ক জদয়ে শাটন্ত জপয়ে ঘুমায়ি। টমথযা কথা বয়ল আপটন 
র্ায়ক ঘুম পাটড়য়ে টদয়লন। টমথযার শটক্ত জয সয়র্যর জচয়ে জবটশ এিা বুঝয়লন?’ 
    ‘জবাঝার জচো করটি।’ 
    ‘এই যুয়গ সটর্য কথা জকউ টবশ্বাস কয়র না। সটর্য কথা বলয়ল সয়ন্দয়হর জচায়ে 
র্াকাে। আটম যেন বললাম, েুন কয়রটি আপটন টবশ্বাস কয়রন টন। সয়ন্দয়হর জচায়ে 
র্াটকয়েয়িন। অথচ আটম সটর্য েুন কয়রটি।’ 
    আটম চুপ কয়র ভদ্রয়লায়কর কথা শুনটি। ভদ্রয়লাক কী সুন্দর কয়রই না কথা 
বলয়িন। হাটসহাটস মুে জচাে টঝকটমক করয়ি। 
    ভদ্রয়লাক আধা োওো টসগায়রি আমার টদয়ক এটগয়ে টদয়ে বলয়লন- োন টসগায়রি 
োন। আপটন কী কয়র টমথযা কথা বয়ল একিা জলাকয়ক ঘুম পাটড়য়ে টদয়লন জসিা 
জমািামুটি অবাক হয়েই জদেলাম। নাম কী আপনার? 
    ‘টহমু।’ 
    ‘শুধু টহমু?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘পুটলশ আপনায়ক ধয়রয়ি জকন?’ 
    ‘আটম আবুল কালাম সায়হবয়ক িাটড়য়ে টনয়ে জযয়র্ এয়সটিলাম। পুটলশ আমায়ক 
লকায়র ঢুটকয়ে টদয়েয়ি।’ 
    ভদ্রয়লাক ময়ন হল আমার কথাে েুব মজা জপয়লন। শরীর দুটলয়ে হাসয়র্ লাগয়লন। 
েুবই অনযরকম হাটস। সমস্ত শরীর কাাঁপয়ি, টকন্তু হাটসর জকায়না শব্দ আসয়ি না। জচাে 
দুটিয়র্ জকায়না হাটস জনই! জচাে টস্থর। 
    ‘টহমু সায়হব!’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘আমার নাম সায়দক জচৌধুরী। আমার এই কাডৃিা জরয়ে টদন। প্রয়োজন পড়য়ল 
জযাগায়যাগ করয়বন।’ 
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    ‘শুকটরো।’ 
    ‘শুকটরো বলা টক আপটন আপনার বনু্ধর কায়ি টশয়েয়িন?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘আটম আপনায়ক আর আপনার বনু্ধয়ক িাড়ায়নার বযবস্থা করয়র্ পাটর। করব?’ 
    ‘দরকার জনই। আমরা ঘণ্টা দু-এয়কর ময়ধয িাড়া পাব।’ 
    ‘আই টজ সায়হব জিটলয়ফান কয়র িাড়ায়বন?’ 
    ‘টজ।’ 
    ভদ্রয়লাক আবায়রা র্ার টবটচে হাটস হাসয়র্ লাগয়লন। র্াাঁর এ বায়রর হাটস জদয়ে 
গা টশরটশর কয়র উঠল। টনিঃশব্দ হাটসর টবষয়ে বাবা টলয়ে টগয়েটিয়লন।  

“জয মানুষ টনিঃশয়ব্দ হায়স র্াহার টবষয়ে েুব সাবধান। দুই ধরয়নর 
মানুষ টনিঃশয়ব্দ হায়স— অটর্ উচু স্তয়রর সাধক এবং অটর্ টনি জেণীর টপশাচ 
চটরয়ের মানুষ। এই দুই এর জভর্র প্রয়ভদ করা জর্মন জটিল কম ৃনয়হ। 
ঘ্ৰায়ণর মাধযয়ম এই দুই জেণীয়ক আলাদা করা যাইয়ব। হাসযকালীন সময়ে সাধু 
মানুয়ষর গাে হইয়র্ সুঘ্ৰাণ পাওো যাইয়ব । টপশাচ জেণীর মানুয়ষর গায়ে 
পাওো যাইয়ব টর্ক্ত ও কিুস্বাদমে দূটষর্ গন্ধ। সাধু মানুষ জযমন সংেযাে অটর্ 
নগনয জর্মটন টপশাচ জেণীৱ মানুষও সংেযাে অটর্ নগনয। এই দুই জেণীর 
মানুয়ষর কায়িই অয়নক টকিু টশক্ষণীে আয়ি। বাবা টহমু ময়ন রাটেও অটর্ 
ভেঙ্কর জয গরল র্াহায়র্ও অমতর্ টমটের্ থায়ক। অটর্ পটবে অমতয়র্ থায়ক 
প্রাণসংহারক গরল। োদ িাড়া জসানা হে না। গরাল িাড়া অমতর্ও হে না।” 

    হাজয়র্র দরজা েুয়লয়ি। দুবলা পুটলশ আমার টদয়ক র্াটকয়ে ইশারা করল। কথা 
বলার পটরেম করয়র্ও জস ময়ন হে। রাটজ না। 
    ওটস সায়হয়বর সাময়ন দাাঁড়ালাম। টর্টন পা জথয়ক মাথা পযৃন্ত আমায়ক জদেয়লন। 
জচাে মুে কুাঁচকায়লন। একজন টশক্ষক জযমন যায়কই জদয়েন র্ায়কই িাে ময়ন কয়রন। 
একজন পুটলশ অটফসারও যায়ক জদয়েন র্ায়ক োরাপ ধরয়নর টিটমনযাল ময়ন কয়রন। 



suvom 

 
 

1236 

আটম অটর্ টবনেী িাইপ হাটস টদয়ে বললাম, সযায়রর শরীর এবং মন টক ভায়লা? জকায়না 
টিটমনযাল শরীর স্বায়স্থযর কথা টজয়জ্ঞস করয়ল রায়গ শরীর িয়ল যাবার কথা। ওটস 
সায়হয়বর শরীর িলল না। টর্টন জচাে মুে কুাঁচয়কই রােয়লন। র্য়ব ভদ্র স্বয়র বলয়লন, 
‘বসুন।’ 
    আটম বসলাম । ওটস সায়হব জচায়ে চশমা পরয়র্ পরয়র্ বলয়লন- ‘শুনলাম আপটন 
একজন কটব।’  
    আটম টবনেী ভটিয়র্ বললাম, ‘টজ সযার কটব । ময়ন একিা জক্ষাভ টিল পুটলশ 
টবটডআর এবং আটমৃয়ক টনয়ে জকন কটবর্া জলো হে না। এরাও জর্া জনয়গাটষ্ঠর অংশ। 
রবীন্দ্রনাথ কর্ টকিু টনয়ে কর্ কটবর্া টলয়েয়িন- অথচ পুটলশ টনয়ে জকায়না কটবর্া 
টলয়েন টন ভাবয়লই মনিা োরাপ হয়ে যাে। উটন টলয়েয়িন— “ও আমার জদয়শর মাটি 
জর্ামার পয়র জঠকাই মাথা।” র্া না টলয়ে টর্টন অনাোয়স টলেয়র্ পারয়র্ন— “ও 
আমার জদয়শর পুটলশ জর্ামার পায়ে জঠকাই মাথা।” এয়র্ পুটলশ ভাইয়দর প্রটর্ সম্মান 
প্রদশৃন করা হর্।’ 
    ‘ফটজলাটম করয়বন না।’ 
    ‘টজ আিা সযার।’ 
    ‘আবুল কালাম জলাকিা জক?’ 
    ‘গুরুত্বপূণ ৃজকউ না সযার।’ 
    ‘গুরুত্বপূণ ৃজর্া বয়িই পুটলয়শর আইটজ র্ার বযাপায়র ইন্টায়রয়িড। জস সাধারুণ 
জলাক হয়ব কীভায়ব?’ 
    আটম গলা নাটময়ে বললাম, ‘পুটলয়শর আইটজ ইন্টায়রয়িড কারণ র্ায়ক অয়নক 
উপর জথয়ক চাপ জদওো হয়েয়ি। 
    ‘জসই অয়নক উপরিা কী?’ 
    ‘র্া জর্া সযার বলা যায়ব না।’ 
    ‘আিা টঠক আয়ি আপটন আবুল কালাময়ক টনয়ে চয়ল যান।’ 
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    ‘জিয়ড় টদয়িন?’ 
    ‘টজ জিয়ড় টদটি। চা োয়বন?’ 
    ‘না চা োব না। র্য়ব জিাট্ট একিা কাজ করয়ল েুব উপকার হে— মায়রর জচায়ি 
আবুল কালাম সায়হয়বর নায়কর জলাম জবর হয়ে জগয়ি। উটন একজন অটর্ গুরুত্বপূণৃ 
বযটক্ত। নাক টদয়ে জলাম জবর করা অবস্থাে র্াাঁয়ক টনয়ে যাওো টঠক না। যটদ র্াাঁর 
নায়কর জলামগুটল একিু জিাি জদবার বযবস্থা কয়রন। েুব উপকার হে।’ 
    ওটস সায়হব হর্ভম্ব গলাে বলয়লন, ‘র্ার মায়ন?’ 
    ‘আপনায়দর টডউটি অটফসারয়ক বলয়লই বুঝয়বন। উটন জকায়না কারণ িাড়া আমায়ক 
হাজয়র্ ঢুটকয়েয়িন। উটন যটদ কে কয়র আবুল কালাম সায়হয়বর নায়কর জলাম জিাি 
জদন– র্া হয়ল আটম টকিু ময়ন রােব না। কটব বয়লয়িন- Forget and Forgive, 
ক্ষমাই মহয়ত্বর লক্ষণ। উনায়ক জদয়েই বুয়ঝটি। উটন মহান। উটন মহান। উটন মহান 
একুয়শ ।’ 
    ওটস সায়হব আগুন জচায়ে র্াটকয়ে আয়িন। টর্টন জবল টিয়প টডউটি অটফসারয়ক 
ডাকায়লন। 
    আটম গলা নাটময়ে অটর্ টবনয়ের সয়ি বললাম, ‘আয়রকিা ফুয়লর মালা যটদ আটনয়ে 
জদন। আবুল কালাম সায়হয়বর গলাে মালািা পরাব। গলাে মালা পয়র জজল জথয়ক 
অয়নয়ক জবর হয়েয়িন। হাজর্ জথয়ক জকউ জবর হন টন। একিা জরকডৃ হয়ে যাক ৷’ 
    ‘আপনার নাম টহমু?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘এই টদন টদন না। আয়রা টদন আয়ি- এই গানিা শুয়নয়িন?’ 
    ‘টিটভয়র্ জদয়েটি সযার। কুিুস বোর্ী একদল বাচ্চাকাচ্চা টনয়ে গানিা কয়র।’ 
    ‘গায়নর কথাগুটল ময়ন রােয়বন । ভটবষযয়র্ আপনায়ক যটদ আটম টিি করয়র্ না 
পাটর র্া হয়ল আটককা কয়র আটম আমার নাম আলম োন বদলায়ে রােব।-- কুত্তা 
োন। আপটন আটককার দাওোর্ পায়বন।’ 
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    রায়গ ওটস সায়হয়বর শরীর কাাঁপয়ি। টর্টন রাগ সামলায়র্ পারয়িন না । টডউটি 
অটফসার পায়শ এয়স দাাঁটড়য়েয়িন। ওটস সায়হব র্ার টদয়ক র্াটকয়ে বলয়লন- ‘এই 
জলাক কী বলয়ি শুনুন আর একিা ফুয়লর মালা আটনয়ে টদন।’ 
 
    আবুল কালাম সায়হয়বর গলাে গাদা ফুয়লর মালা। টর্টন এয়লায়ময়লা ভটিয়র্ পা 
জফলয়িন। আটম বললাম, ‘শরীরিা টক জবটশ োরাপ লাগয়ি?’  
    ‘টজ না।’  
    ‘মালা গলাে টনয়ে হাাঁিয়র্ যটদ োরাপ লায়গ মালািা েুয়ল জফলুন।’  
    ‘টজ না।’ 
    ‘টরকশা জনব?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘যায়বন জকাথাে টঠক কয়রয়িন? জময়স টফয়র যায়বন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘ঢাকাে আত্মীেস্বজন জকউ আয়ি? টঠকানা বলুন জসোয়ন টনয়ে যাই।’  
    ‘ঢাকাে জর্মন পটরটচর্ জকউ নাই। জদয়শর বাটড় চয়ল যাব চাাঁদপুর। লয়ঞ্চ কয়র 
যাব।’  
    ‘চা োয়বন? চলুন জকায়না জরিুয়রয়ন্ট বয়স চা োই, র্ারপর টঠক কটর কী করা 
হয়ব। চাাঁদপুয়র চয়ল জযয়র্ চাইয়ল চয়ল যায়বন।’  
    ‘পুটলয়শর কায়ি হাটজরা টদয়র্ হয়ব না?’  
    ‘না। আপনায়ক পুটলশ আর ঘাাঁিায়ব বয়ল ময়ন হে না। আইটজ সায়হব আপনার 
প্রসয়ি জযভায়ব বয়লয়িন র্ারপর আর টকিু বলার থায়ক না।’  
    ‘উটন টক বয়লয়িন। আটম সৎ জলাক ?’  
    ‘বয়লয়িন৷’  
    ‘জকন বয়লয়িন উটন জর্া আমায়ক টচয়ন না।’  
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    ‘আটম র্ায়ক বলয়র্ বয়লটিলাম। উটন আপনায়ক না টচনয়লও আটম টচটন।’  
    ‘টহমু ভাই আপনার ধারণা আটম একজন সৎ জলাক?’  
    ‘অবশযই।’  
    আবুল কালাম সায়হব টবড়টবড় কয়র বলয়লন, ‘এই প্রথম একজন জকউ বলল, আটম 
সৎয়লাক। এর আয়গ জকউ জকায়নাটদন বয়ল নাই। সু্কয়ল পড়ার সমে আটম একবার 
একিা কলম চুটর কয়রটিলাম— র্ারপর আমার নাম হয়ে জগল— জচার কালাম! সু্কয়ল 
দুজন কালাম টিল। র্ায়ক ডাকর্ ভায়লা কালাম, আমায়ক ডাকর্ জচার কালাম।’  
    ‘জক কী ডাকর্ র্ায়র্ টকিু যাে আয়স না। আপটন জর্া জায়নন আপটন কী? আপটন 
টনয়জয়ক জায়নন না?’  
    ‘জাটন। আটম হলাম জচার কালাম। দুই লাে িাকা আটম সটর্যই চুটর কয়রটি। আপটন 
ফুয়লর মালা গলাে পটরয়ে একিা জচারয়ক জবর কয়র টনয়ে এয়সয়িন। কাজিা টঠক 
কয়রন নাই।’  
    কালাম সায়হব বড় বড় কয়র টনশ্বাস টনয়িন। আটম র্াটকয়ে আটি ! কালাম সায়হব 
র্াকায়লন আমার টদয়ক । শান্ত গলাে বলয়লন, ‘আটম এেন সদরঘাি িাটমৃয়নয়ল চয়ল 
যাব। জসোন জথয়ক যাব চাাঁদপুর। ভাই সায়হব যাই?’  
    ফুয়লর মালা গলাে টদয়ে কালাম সায়হব জহাঁয়ি জহাঁয়ি যায়িন। আটম র্াাঁর টদয়ক 
র্াটকয়ে আটি। আয়রা অয়নয়কই র্াাঁয়ক জদেয়ি। গাদা ফুয়লর মালা গলাে টদয়ে ঢাকা 
শহয়র জকউ হাাঁিাহাটি কয়র না। 
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##  
    জেনাল সায়হব অসুস্থ হয়ে পয়ড়য়িন। গায়ে ির, বুয়ক সামানয বযথা । টবিানাে 
শুয়ে থাকয়র্ হে— উয়ঠ বসয়লই বুক ধড়ফড় কয়র, টনশ্বাস বন্ধ হয়ে আয়স। টকিু 
জেয়র্ও পারয়িন না। োবার মুয়ে টদয়লই বটম আয়স। র্ার জচহারা একটদয়ন নে হয়ে 
জগয়ি। জচায়ের টনয়চ কাটল পয়ড়য়ি, জগালগাল মুে লম্বায়ি হয়ে জগয়ি। কথাও বলয়িন 
হায়সর ময়র্া ফযাসয়ফয়স গলাে ।  
    অসুেিা হয়েয়ি আমার কারয়ণ। আটম আবুল কালাময়ক জদেয়র্ টগয়ে টফরটি না 
জদয়ে টর্টন জিনশয়ন অটস্থর হয়ে আমার জোাঁজ টনয়র্ থানাে যান। জসোয়ন জানয়র্ 
পায়রন আমায়ক হাজয়র্ ঢুটকয়ে জদওো হয়েয়ি। র্েটন র্াাঁর বুয়ক বযথা শুরু হে। থানার 
সাময়নর রাস্তার পায়শর নদৃমাে দুবার বটম কয়রন। জলাকজন র্াাঁর অবস্থা জদয়ে 
ফুিপায়র্ই শুইয়ে জদে। আধঘণ্টা ফুিপায়র্ টবোম কয়র জময়স টফয়র শযযাশােী।  
    আটম বললাম, ‘সামানয কারয়ণ বুয়ক বযথা বাটধয়েয়িন? উয়ঠ বসুন জর্া । আটম 
টঠকঠাক ময়র্া টফয়র এয়সটি।’   
    জেনাল সায়হব িান্ত গলাে বলয়লন, ‘আপনায়ক জদয়ে েুবই আনন্দ লাগয়ি। ভাই 
সায়হব টকন্তু বুয়কর বযথািা যায়ি না। টনশ্বাস টনয়র্ পারটি না।’  
    সন্ধযায়বল জেনাল সায়হয়বর বুয়ক বযথা আয়রা বাড়ল। জময়সর সাময়ন টিন ফায়মৃটসর 
ডাক্তার সায়হবয়ক জডয়ক টনয়ে এলাম। ডাক্তার বলয়লন, ‘জপয়ি গযাস হয়ল বুয়ক বযথা 
হে। ময়ন হয়ি জপয়ি গযাস হয়েয়ি। এন্টাটসড টদটি- এয়র্ই কাজ হয়ব। ইটসটজ কয়র 
জদেয়র্ পায়রন। হায়িৃর জকায়না প্রবয়লম থাকয়ল ধরা পড়য়ব। আটম অটবটশয র্ার জকায়না 
দরকার জদটে না। র্বু জসফ সাইয়ড থাকা। আমার পটরটচর্ একিা টিটনক আয়ি। 
আমার নাম বলয়বন িুয়েটন্ট পারয়সন্ট টডসকাউন্ট টদয়ে টদয়ব।  
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    রার্ একিার টদয়ক জেনাল সায়হয়বর অবস্থা েুব োরাপ করল। র্াাঁর প্রচণ্ড জচাোয়ল 
বযথা শুরু হল। গা ঘাময়র্ লাগল। টর্টন টবড়টবড় কয়র বলয়লন, ‘টহমু ভাই, ময়ন হে 
মারা যাটি। যটদ অপরাধ টকিু কয়র থাটক ক্ষমা টদয়ে জদয়বন।’  
    ‘আিা যান ক্ষমা টদলাম।’  
    ‘এইভায়ব বলয়ল হয়ব-না ভাই সায়হব। আিাহ পাকয়ক বলয়র্ হয়ব।— োস টদয়ল 
ক্ষমা করয়র্ হয়ব।’  
    আটম বললাম, ‘ক্ষমার অংশিা আপার্র্ স্থটগর্ থাকুক। এই মুহুয়র্ৃ যা করয়র্ হয়ব 
র্া হল আপনায়ক হাসপার্ায়ল টনয়ে জযয়র্ হয়ব। আমার ধারণা আপনার হািৃ এিাক 
হয়েয়ি। লক্ষণ র্াই বয়ল।’  
    ‘এর্ রায়র্ এমু্বয়লন্স পায়বন?’  
    ‘জদটে জচো কয়র। এমু্বয়লন্স না জপয়ল গাটড়। গাটড় না জপয়ল টরকশা, একিা বযবস্থা 
হয়বই। হাসপার্াল পযৃন্ত জবাঁয়চ থাকার জচো চাটলয়ে যান।’  
    প্রয়োজয়ন টকিুই পাওো যাে না এরকম কথা ভুল প্রমাটণর্ কয়র একিা এমু্বয়লন্স 
অটর্ দ্রুর্ উপটস্থর্ হল। জস্ট্রচায়র এমু্বয়লয়ন্সর জলাকজন জেনাল সায়হবয়ক নাটময়ে 
টনয়ে জগল। এমু্বয়লয়ন্সর জপাাঁ জপাাঁ শব্দ।  
    এর্ রায়র্ও জলাক জয়ম জগল ! জেনাল সায়হব র্ায়দরয়ক জদয়ে লটজ্জর্ ভটিয়র্ 
হাসয়র্ লাগয়লন। টবড়টবড় কয়র বলয়র্ লাগয়লন, ‘টকিুই হে নাই সামানয বুয়ক বযথা।’  
    পটেকাে প্রােই ডাক্তারয়দর অবয়হলার কারয়ণ মতরু্যর েবর পটড়। জসাহরাওোটদৃ 
হাসপার্ায়ল টনয়ে যাবার পর ডাক্তারয়দর জিািািুটি জদয়ে ময়ন হল পটেকার েবর সব 
সটর্য না।  
    একজন জরাগী জচহারার মটহলা ডাক্তার আমায়ক জডয়ক টনয়ে বলয়লন, ‘জরাগীর 
অবস্থা েুবই োরাপ। মযাটসভ এিাক হয়েয়ি। দুটদন না কািয়ল টকিুই বলা যায়ি না।’  
    আটম বললাম, ‘আমার টক টকিু করণীে আয়ি?’  
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    ‘আপনার টকিুই করণীে জনই। অষুধপে টকয়ন টদয়র্ হয়ব। সয়ি িাকা পেসা 
আয়ি?’  
    ‘না। র্য়ব জযাগাড় করয়র্ পারব।’  
    ‘জযাগাড় করুন। আপার্র্ আমরা চালাটি।’  
    ‘জরাগী টক বাাঁচয়ব?’  
    মটহলা ডাক্তার টকিুক্ষণ আমার টদয়ক র্াটকয়ে জথয়ক বলয়লন, ‘জরাগী আপনার কী 
হে?’ 
    ‘জকউ হে না। আমরা একই জময়স থাটক৷’ 
    ‘আপটন জরাগীর আত্মীেস্বজনয়ক েবর টদন। জরাগীর জবাঁয়চ থাকার সম্ভাবনা েুবই 
কম।’ 
    ‘বয়লন কী?’ 
    ‘যান িাকা পেসা বযবস্থা করুন। সকায়লর ময়ধয জযাগাড় হয়লও চলয়ব।আমরা 
চাটলয়ে জনব।’ 
    আটম জিাট্ট টনশ্বাস জফয়ল বললাম, ‘জরাগীর টদয়ক একিু লক্ষয রােয়বন। এই জবচারা 
অটর্ সাধারণ একজন মানুষ জকায়না মন্ত্রীর আত্মীে না, টকিু না। র্ার সুপাটরশ করার 
জকউ জনই।’ 
    ‘আপনার নাম কী?’ 
    ‘টহমু।’ 
    ‘টহমু সায়হব শুনুন। আমরা সব সমে বটল– সব মানুষ সমান। একজয়নর সয়ি 
আয়রকজয়নর জকায়না প্রয়ভদ জনই। কাযৃয়ক্ষয়ে কেয়নাই জসরকম জদো যাে। না। শুধু 
জশষ সময়ে, মতরু্যর েুব কািাকাটি এয়স সব মানুষ এক হয়ে যাে। শুধু র্েনই জদয়শর 
প্রধানমন্ত্রী এবং রাস্তাে ইি ভায়ে জয জময়ে র্ার ময়ধয জকায়না র্ফাৎ থায়ক না। এই 
হাসপার্ায়লর জরাগীরা মতরু্যর েুব কািাকাটি থায়কন কায়জই র্ারা সব সমান। বাইয়রর 
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মানুষরা টবশ্বাস করুক বা না করুক আমরা সবাইয়ক একইভায়ব জদটে। জদেয়র্ জদেয়র্ 
আমায়দর অভযাস হয়ে জগয়ি। আপটন টক আমার কথা টবশ্বাস করয়লন?’ 
    ‘টজ টবশ্বাস করলাম। আটম িাকা টনয়ে আসটি। সকাল হবার আয়গই চয়ল আসব।’ 
 
    ফটরদা োলা অবাক হয়ে বলয়লন, ‘রু্ই এর্ রায়র্?’  
    আটম বললাম, ‘জকমন আি োলা?’  
    ‘রার্ দুিার সমে “জকমন আি োলা?” এর মায়ন কী? রু্ই সবার সয়ি ফাজলাটম 
কটরস বয়ল আমার সয়িও করটব? কটলংয়বল শুয়ন আমার বুক ধ্বক কয়র উয়ঠয়ি— 
এেয়না ধ্বক ধ্বকাটন হয়ি। এর্ রায়র্ জকন এয়সটিস? জর্ার মর্লবিা কী?’  
    ‘টবল টনয়র্ এয়সটি োলা।’  
    ‘টবল মায়ন? টকয়সর টবল?’ 
    ‘আশায়ক টনয়ে দুটদন ঢাকা শহর জদেলাম। প্রটর্টদন এক শ’ ডলার কয়র দু শ” 
ডলার। জপয়মন্টিা বাংলায়দশী কায়রটন্সয়র্ করয়ল ভায়লা হে।’  
    ‘অয়নক রটসকর্া কয়রটিস। আর করয়র্ হয়ব না। রু্ই একু্ষটন টবয়দে হটব। এই 
মুহূয়র্।ৃ আমার সয়ি নািক করটব না।’  
    ‘নািক করটি না োলা। টবলিা আমার দরকার। জর্ামার কায়ি যটদ থায়ক রু্টম 
টদয়ে দাও। আর যটদ না থায়ক আশায়ক জডয়ক জর্াল।’  
    োলা কটঠন জচায়ে র্াটকয়ে রইয়লন। আটম বললাম, ‘রায়র্ টকিু োই টন। ভার্ 
োব। র্রকাটর না থাকয়ল একিা টডম জভয়জ দাও। জর্ামার ঘয়র জর্া সব সমে 
িািাইয়লর গাওো টঘ থায়ক। গরম ভায়র্র উপর ওই টঘ র্রকাটরর চাময়চ এক চামচ 
জঢয়ল জদয়ব। টডম ভাাঁজয়ব। জসই সয়ি দুিা শুকনা মটরচ ভাজয়ব।’  
    ‘টহমু জশান, রু্ই েুবই মর্লববাজ জিয়ল। মর্লব িাড়া রু্ই কেয়না টকিু কটরস 
না। রার্ দুিার সমে এয়সটিস । মর্লব টনয়েই এয়সটিস। এবং আটম জয জসই মর্লব 
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এয়কবায়রই জির পাটি না, র্াও না। জর্ায়ক জর্া অয়নক টদন ধয়রই জদেটি— জর্ার 
নাটড় নক্ষে আটম জাটন।’  
    ‘জানয়ল বল জদটে আমার মর্লব কী?’  
    ‘জর্ার মর্লব হয়ি আশার সয়ি টকিুক্ষণ লিরপির করা। র্ার মাথািা আয়রা 
োরাপ কয়র জদওো। জময়েিায়ক হকচাটকয়ে টদয়র্ হয়ব। রার্ দুিার সমে টবয়লর িাকা 
চাইয়ল জস হকচটকয়ে যায়ব। টঠক বলটি না?’  
    ‘হু।’  
    ‘রু্ই চটলস পার্াে পার্াে— আটম চটল— টশরাে টশরাে। আমায়ক হাইয়কািৃ জদোটব 
না। আটম বাস কটর হাইয়কায়িৃর টভর্য়র।’  
    ‘গলা নাটময়ে কথা বল োলা— রু্টম সবার ঘুম ভাোয়ব।’  
    ‘রু্ই বাসা জথয়ক জবর হটব টক না জসিা বল।’  
    ‘ভার্ জেয়ে যাই– কু্ষধার্ৃ মানুষয়ক না োইয়ে টবয়দে করয়ল— রু্টমই পয়র 
অনুয়শাচনাে দগ্ধ হয়ব। জর্ামার অটনদ্রা হয়ব। অটনদ্রা জথয়ক জপপযাটিক আলসার... 
জসোয়ন জথয়ক….’  
    ‘চুপ থাক। একিা কথাও না চুপ।’  
    আটম চুপ করলাম আর র্ার প্রাে সয়ি সয়িই আশা দরজা ধয়র দাাঁড়াল। জদয়ে 
ময়ন হয়ি জস জসয়জাগুয়জ আয়ি। চুল আাঁচড়ায়না। গায়ে ইটন্ত্র করা শাটড়। ইটন্ত্র করা 
শাটড় পয়র রার্ দুিার সমে জকউ বয়স থায়ক না। জঠাাঁয়ি টলপটিকও 
থাকাৱ কথা না। আশার জঠাাঁয়ি িকিয়ক লাল রয়ের গাঢ় টলপটিক। আশা আমার টদয়ক 
র্াটকয়ে শান্ত গলাে বলল— “আমার ঘয়র আসুন ।”  
    োলার টদয়ক র্াটকয়ে আটম বললাম, ‘োলা যাব?’  
    োলা জবাব টদয়লন না। জচাে মুে শক্ত কয়র র্াটকয়ে রইয়লন।  
    আশা বলল, ‘দাাঁটড়য়ে আয়িন জকন আসুন।’  
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    োলার মুে রায়গ থমথম করয়ি। এই রাগ সহয়জ যাবার না। আটম বললাম, ‘োলা 
রু্টম ভার্-টডমভাটজর বযবস্থা কর আটম এই ফাাঁয়ক আশার সয়ি কথা বয়ল আটস। 
জপয়মন্টিাও টনয়ে আটস৷’  
    টবয়দটশনী জময়ের ঘর েুব জগািায়না থাকয়ব, সুন্দর কয়র টবয়দশী কােদাে সাজায়না 
থাকয়ব। বযাপার জসরকম না, আশার জশাবার ঘয়রর েুবই এয়লায়ময়লা অবস্থা। োয়ির 
টবিানাে রায়জযর মযাগাটজন। জময়ঝয়র্ও বাটলস চাদর পার্া। ঘরমে কাপড়ায়চাপড় পয়ড় 
আয়ি।  
    ‘আপটন জয আজ আসয়বন আটম জানর্াম।’  
    ‘র্াই নাটক?’  
    ‘সন্ধযা সার্িার সমে হঠাৎ ময়ন হল আপটন আসয়বন। আটম আপনার োলায়ক 
বললাম— আজ টহমু সায়হব আসয়বন, রায়র্ োয়বন। আপটন উনার জফভাটরি আইয়িম 
রান্না করুন। আপনার োলা বলয়লন— ও আসয়ব জর্ামায়ক জক বলল? আটম বললাম, 
জকউ বয়ল টন টকন্তু আটম জাটন উটন আসয়বন।’  
    ‘জর্ামার মাথা জথয়ক টক Fruit Flower দূর হয়েয়ি?’  
    ‘না হে টন— যেন চুপ কয়র থাটক র্েন হে। যেন কথা বটল র্েন থায়ক না। 
এই জয কথা বলটি এেন জনই। কথা বন্ধ কয়র চুপ কয়র থাকয়লই আবার চয়ল আসয়ব। 
এই জয়নয কথাও জবটশ বলটি। আমার কথা শুয়ন আপনার হেয়র্া কান ঝালাপালা 
করয়ি। টকন্তু উপাে জনই। যেন জবলিা বাজল র্েনই বুয়ঝটি আপটন এয়সয়িন। জবর 
হয়র্ জদটর কয়রটি। জকন জায়নন?’  
    ‘না জাটন না।’  
    ‘আন্দাজ করুন।’  
    ‘আন্দাজও করয়র্ পারটি না।’  
    ‘েুব গরম লাগটিল। এইজয়নয পুয়রাপুটর নগ্ন হয়ে শুয়েটিলাম। আমার এই অভযাস 
আয়ি। ঘুমুয়র্ যাবার সমে গায়ে কাপড় থাকয়ল দমবন্ধ লায়গ। আমার কথা শুয়ন আপটন 
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হেয়র্া আমায়ক েুব োরাপ একিা জময়ে ভাবয়িন। ভাবয়লও টকিু করার জনই। আটম 
যা র্াই। জবল জশানার পর কাপড় পারলাম, চুল আাঁচড়ালাম। জঠাাঁয়ি টলপটিক টদলাম। 
আপনার টক ময়ন হয়ি। আটম েুব োরাপ িাইপ একিা জময়ে।’ 
    ‘না ময়ন হয়ি না।’ 
    ‘যার সয়ি আমার টবয়ে হয়ব জস আমার রায়র্ ঘুমুবার এই অভযাস জানয়ল আমায়ক 
েুবই োরাপ জচায়ে জদেয়ব। এই জয়নয আটম টক টঠক কয়রটি। জায়নন? আটম টঠক 
কয়রটি। যার সয়ি আমার টবয়ে হয়ব র্ায়ক আটম আমার এই অভযায়সর কথা আয়গ 
ভায়গই বয়ল জদব।’ 
    ‘এিা জর্া ভায়লা।’ 
    ‘আটম টক কথা জবটশ বলটি?’ 
    ‘সামানয জবটশ বলটি। এিা োরাপ না । জর্ামার বয়েসী জময়েরা জবটশ কথা না 
বলয়ল ভায়লা লায়গ না। ময়ন হে জকাথাও জকায়না গণ্ডয়গাল আয়ি।’ 
    ‘আটম টঠক কয়রটি েুব টশগটগরই টবয়ে করব। জকন টবয়ে করব জায়নন? টবয়ে 
করয়ল যেন-র্েন স্বামীর সয়ি বক বক করা যায়ব। মাথার অসুেিা টনয়ে র্েন আর 
জবটশ ভাবয়র্ হয়ব না। কী ধরয়নর স্বামী আমার পিন্দ বটল?’ 
    ‘হযাাঁ বল।’ 
    ‘হাইি হয়ব। পাাঁচ ফুি সার্ ইটঞ্চ। আপনার হাইি-কর্?’ 
    ‘জাটন না জর্া— কেয়না মাটপ টন।’ 
    ‘আপনার ধারণা আপনার হাইি পাাঁচফুি সার্। আমার কায়ি গজ টফর্া আয়ি। 
আটম একু্ষটন জময়প আপনার হাইি বয়ল টদটি। আমার স্বামীর জচাে েুব সুন্দর হয়র্ 
হয়ব। জচায়ে স্বপ্ন থাকয়র্ হয়ব। মাো থাকয়র্ হয়ব। আিা টহমু। সায়হব শুনুন-– জকউ 
টক আপনায়ক বয়লয়ি। আপনার জচাে েুব সুন্দর?’ 
    ‘না বয়ল টন।’ 
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    ‘আটম বললাম। পুরুষ মানুয়ষর এর্ সুন্দর জচাে এর আয়গ আটম জদটে টন । আমার 
কথা শুয়ন টক ময়ন হয়ি। আটম আপনার জপ্রয়ম পয়ড় জগটি?’ 
    ‘হু ময়ন হয়ি।’ 
    ‘আমার অয়নক টদন জথয়কই ক্ষীণ সয়ন্দহ হটিল— আজ আটমও টনটশ্চর্ হয়েটি জয 
আটম পাগয়লর ময়র্া আপনার জপ্রয়ম পয়ড় জগটি—। কীভায়ব টনটশ্চর্ হলাম জায়নন? 
আপনায়ক জদোর পর জথয়ক আমার কান্না পায়ি। Strange type কান্না। ময়ন হয়ি 
সারা শরীয়র কান্নািা িটড়য়ে আয়ি। বযথার ময়র্া অনুভূটর্। বযথািা দলা পাটকয়ে জঢউ 
এর ময়র্া গলা পযৃন্ত ওয়ঠ আসয়ি। সটর অনুভূটর্িা আপনায়ক বুঝায়র্ পারটি না।  
    ‘আটম বুঝয়র্ পারটি।’  
    ‘কী বুঝয়র্ পারয়িন?’  
    ‘বুঝয়র্ পারটি জয জর্ামার শরীরিা েুব োরাপ। মাথার জভর্র ফুল-ফল ঘুরয়ি, 
কড়া ঘুয়মর অষুধ োি— সব টমটলয়ে অবস্থািা ভায়লা না। যুটক্ত টদয়ে টচন্তা করার 
ক্ষমর্া জর্ামার নে হয়ে জগয়ি। মাথাে ময়ধয এয়লায়ময়লা বযাপার চয়ল এয়সয়ি। 
এয়লায়ময়লা ভাবিা চয়ল জগয়লই রু্টম স্বাভাটবক হয়ে যায়ব। আমায়ক জদয়ে র্েন আর 
জকান বযথা দলা পাটকয়ে উপয়রর টদয়ক উঠয়ব না। গজ টফর্া টদয়ে আমার হাইি মাপার 
ইিাও করয়ব না’  
    ‘আপটন ময়ন হয়ি টবরাি জ্ঞানী। জগয়র্র সব জ্ঞান টনয়ে টনয়েয়িন। আপনার 
জ্ঞায়নর ভাণ্ডার আমায়ক জদোয়নার দরকার জনই।’  
    ‘রাগ করি, জকন?’  
    ‘রাগ করটি না। আপটন আপনার জপয়মন্ট টনয়র্ এয়সয়িন টনয়ে চয়ল যান। আপনার 
পাওনা কর্?’  
    ‘দু’শ ডলার। বাংলায়দশী িাকাে দশ হাজার িাকা। জপয়মন্টিা বাংলায়দশী 
কায়রটন্সয়র্ করয়ল ভায়লা হে।’    
    ‘আপটন আপনার োলার কায়ি টগয়ে বসুন। আটম িাকা টনয়ে আসটি।’  
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    ‘থযাংক েুয।’  
    ‘আমার ধারণা এর্ িাকা ঘয়র জনই। বযাংক না েুলয়ল টদয়র্ পারব না। আপটন টক 
আগামীকাল বযাংক আউোয়রর পয়র এয়স িাকািা টনয়র্ পায়রন?’  
    ‘আমার িাকািা এেটন দরকার।’  
    ‘আপটন েটরং রুয়ম বসুন। জদটে কী করা যাে।’ 
 
    হাসপার্ায়ল টফরয়র্ টফরয়র্ রার্ টর্নিা জবয়জ জগল! জেনাল সায়হবয়ক রাো 
হয়েয়ি ইনয়িনটসটড জকোর ইউটনয়ি। দশৃনাথৃীয়দর জসই ঘয়ৱ প্রয়বশ টনয়ষধ। মটহলা 
ডাক্তায়রর দোে জসোয়ন জঢাকার অনুমটর্ পাওো জগল। জেনাল সায়হব জচাে বন্ধ কয়র 
পয়ড় আয়িন। র্াাঁর শরীয়র নানা রকম র্ার লাগায়না। মটনিয়র কী সব জদো যায়ি । 
টপপ টপপ শব্দ হয়ি। আটম জেনাল সায়হয়বর কপায়ল হার্ রােয়র্ই টর্টন জজয়গ 
উঠয়লন। জচাে জময়ল িান্ত গলাে বলয়লন, ‘টহমু ভাই আপনায়ক টবরাি র্কটলফ টদলাম। 
আপনার কায়ি আটম ক্ষমা প্রাথৃী। দো কয়র ক্ষমা করুন।’   
    ‘ক্ষমা করলাম। আপনার ময়ন হে কথা বলা টনয়ষধ। কথা না বয়ল চুপচাপ শুয়ে 
থাকুন। আটম বরং টকিুক্ষণ আপনার মাথাে হার্ বুটলয়ে জদই। আপনার কায়ি জশো 
টবদযা কায়জ লাগাই।’  
    জেনাল সায়হব আমার হার্ ধয়র জফলয়লন। টফসটফস কয়র বলয়লন, আমার কথা 
বলা টনয়ষধ আটম জাটন । টকন্তু আমার সমে জশষ হয়ে জগয়ি ! কথা বলার সুয়যাগ আর 
পাব না।’  
    ‘সমে জশষ জক বলল?’  
    ‘জকউ বয়ল নাই। এইসব টজটনস জবাঝা যাে। যর্বার জচাে বন্ধ হয়ে আয়স আটম 
আমার মতর্ আত্মীেস্বজনয়দর জদটে। এরা টবিানার চারপায়শ জগাল হয়ে বয়স আয়ি। 
এরা আমায়ক টনয়র্ এয়সয়ি। এেয়না বয়স আয়ি- আপটন জদেয়র্ পায়িন না। আটম 
আবিা আবিা জদেটি।’  
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    ‘ও।’  
    ‘আমার বাবার পায়শ আমার বড় মা বয়স আয়িন। আপনায়ক বলয়র্ ভুয়ল জগটি। 
আমার বাবা দুই টবয়ে কয়রটিয়লন। টবয়ের দুই মায়সর মাথাে র্ার প্রথম স্ত্রী মারা যাে। 
উনায়ক আটম কেয়না জদটে টন । টকন্তু আজ বাবার পায়শ জদয়েই টচয়নটি। আমার 
টনয়জর মা বয়স আয়িন উলয়িা টদয়ক।’  
    ‘আপটন টক দো কয়র কথা বলা বন্ধ করয়বন?’  
    ‘টহমু ভাই কয়েকিা জরুটর কথা আপনায়ক বলব। না বলয়ল আর বলা হয়ব না। 
যটদ ইজাজর্ জদন।’  
    ‘বলুন।’  
    ‘আমার জময়েিার সয়ি একবার জদো হওো েুব প্রয়োজন টিল। র্ায়ক একিা কথা 
বলয়ল মনিা শান্ত হর্।’  
    ‘কী কথা?’  
    ‘জবচারী টনশ্চেই ধারণা কয়র আয়ি র্ার বাবা ভেঙ্কর একিা মানুষ। র্ার মা’র 
মুয়ে এটসড মারার জয়নয এটসড টকয়ন লুটকয়ে জরয়েটিল। আমার সিয়কৃ এর্ বড় 
একিা োরাপ ধারণা র্ার থাকয়ব ভাবয়লই অটস্থর লায়গ। জময়েিায়ক যটদ বলয়র্ 
পারর্াম- সমস্ত ঘিনা সাজায়না। মন শান্ত হর্।’  
    ‘জময়েিায়ক পুয়রা বযাপারিা েুয়ল বলয়ল অনয একিা সমসযা হয়ব। জময়েিা 
সারাজীবন র্ার মা’র সিয়কৃ ভেঙ্কর োরাপ ধারণা টনয়ে থাকয়ব। এিা টক টঠক হয়ব?’  
    জেনাল সায়হব অয়নকক্ষণ চুপ কয়র জথয়ক শান্ত গলাে বলয়লন, ‘না ভাই সায়হব 
এিাও টঠক হয়ব না। বাবার সিয়কৃ োরাপ ধারণা থাকয়ল জর্মন টকিু যাে আয়স না, 
টকন্তু মা’র সিয়কৃ োরাপ ধারণা থাকয়ল জকায়না জিয়ল জময়ে বড় হয়র্ পায়র না। 
আপটন একিা গুরুত্বপূণৃ টজটনস ধয়র টদয়েয়িন। এই জয়নযই আপনায়ক এর্ পিন্দ 
কটর। জলায়ক জয বয়ল— আপনার পাওোর আয়ি। এিা টঠক। আসয়লই আপনার 
পাওোর আয়ি।’  
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    ‘আপটন ঘুমান আটম চয়ল যাই। আটম থাকয়ল আপটন ঘুমুয়র্ পারয়বন না।’  
    ‘ভাই সায়হব।’  
    ‘টজ।’  
    ‘একিা জশষ কথা বটল ময়ন টকিু টনয়বন না।’  
    ‘বলুন।’  
    ‘আপনার পাওোর আয়ি। আধযাটত্মক ক্ষমর্া আয়ি। এই ক্ষমর্া টদয়ে আপটন 
জময়েিার সয়ি আমার জশষ জদো কটরয়ে টদন। বেয়স আটম আপনার অয়নক বড় র্বুও 
করয়জায়ড় টভক্ষা চাটি।’  
    ‘ভাই আমার জকায়না ক্ষমর্া জনই। আমার একমাে ক্ষমর্া হল োটল পায়ে রাস্তাে 
হাাঁিা। টবভ্রাটন্তকর কথাবার্ৃা বয়ল মানুষয়ক টবভ্রান্ত কয়র জদওো।’  
    ‘টহমু ভাই আটম জাটন আপটন ইিা করয়লই পারয়বন। হার্ জজাড় করটি ভাই 
সায়হব। মতরু্যপথ যােীর জশষ অনুয়রাধ।’  
    জেনাল সায়হয়বর জচাে টদয়ে িপ িপ কয়র পাটন পড়য়ি। টর্টন হার্ জজাড় কয়র 
আয়িন।  
    একিা টমথযা আশ্বাস টক জেনাল সায়হবয়ক জদব? জসিা টক টঠক হয়ব? আমার বাবা 
র্ার পুয়ের জয়নয টকিু কটঠন উপয়দশ টলটের্ভায়ব টদয়ে টগয়েটিয়লন।  
    টমথযা সিয়কৃ টর্টন বয়লয়িন- 
  

জহ আমার টপ্রে পুে, টমথযার টকিু টকিু উপকার আয়ি। টকিু 
টমথযা সমায়জর এবং বযটক্ত জীবয়নর জক্ষয়ে কলযাণকর ভূটমকা জনে। 
টকন্তু টমথযা টমথযাই। সর্য আয়লা, টমথযা অন্ধকার। জর্ামার যাো 
আয়লার টদয়ক। টমথযা িলনামেী নানান িলনাে জর্ামায়ক ভুলাইয়ব। 
রু্টম ভুটলও না। কেয়না না, জকান অবস্থায়র্ই না । ইহা আমার 
আয়দশ।’ 
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##  
    জভার চারিার জময়স টফয়র জদটে— আবুল কালাম সায়হব আমার ঘয়র বাসা। জচোয়র 
পা রু্য়ল বয়সয়িন। ময়ন হয়ি মানুষ না কাপয়ড়র পুাঁিটল। কর্ক্ষণ ধয়র বয়স আয়িন 
জক জায়ন। মানুষিা িান্ত এবং কু্ষধার্ ৃলাগয়ি। গলাে ফুয়লর মালা জনই। ফুয়লর মালা 
পাঞ্জাটবর পয়কয়ি রাো হয়েয়ি। মালার একিা অংশ পয়কয়ির বাইয়র। গাদা ফুয়লর 
জীবনী শটক্ত ভায়লা। এর্ক্ষয়ণও ফুল চুপয়স যাে টন। আটম হালকা গলাে বললাম, 
কালাম সায়হয়বর েবর কী? 
    কালাম সায়হব টফসটফস কয়র বলয়লন, ‘েবর ভায়লা না। েবর অর্যটধক োরাপ। 
    ‘শরীর োরাপ?’ 
    ‘টজ শরীর োরাপ, মন োরাপ, ভাগয োরাপ। আমার সবই োরাপ।’ 
    ‘আপটন চাাঁদপুয়র যান টন?’ 
    ‘না।’ 
    ‘যান টন জকন?’ 
    ‘জাটন না জকন যাই টন। লঞ্চ িাটমৃয়নল পযৃন্ত টগয়ে জফরর্ এয়সটি। ঘণ্টা োটনক 
শহয়র োমাো ঘুয়রটি। র্ারপর আপনার ঘয়র এয়স বয়স আটি। সারারার্ আপটন 
জকাথাে টিয়লন?’ 
    ‘এক জরাগী টনয়ে জিািািুটি কয়রটি।’ 
    ‘আটম জয আপনার এই জচোরিাে বয়স আটি, বয়সই আটি। জচোয়র বয়সই 
ঘুমায়েটি। ভাগয ভায়লা আপনার ঘর সব সমে জোলা থায়ক। দরজা বন্ধ থাকয়ল ঘয়র 
ঢুকয়র্ পারর্াম না।’ 
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    ‘োওোদাওো কয়রয়িন?’ 
    ‘না। জকউ জদয়ে জফলয়ল সমসযা হয়র্ পায়র— এই জয়নয ঘর জথয়ক জবর হইটন। 
মারাত্মক টপসাব ধয়রয়ি। টপসাব করয়র্ও যাই টন।’ 
    ‘এেন জযয়র্ পায়রন। জকউ জদেয়ব না। জভার চারিাে জচার পযৃন্ত ঘুমাে। জর্াোয়ল 
টদয়ে মাথা জঢ়য়ক চয়ল যান ।’ 
    কালাম সায়হব নড়য়লন না। জযোয়ন বয়সটিয়লন জসোয়নই বয়স রইয়লন । বরং 
আয়রা গুটিসুটি জময়র জগয়লন। আটম বললাম, ‘বাথরুম জসয়র আসুন, জকান একিা 
চায়ের জদাকায়ন বয়স গরম পয়রািা চায়ে চুটবয়ে োই। আমায়রা টক্ষয়ধ জলয়গয়ি।’ 
    ‘এর্ জভায়র চায়ের জদাকান েুলয়ব?’ 
    ‘গটন টমোর চায়ের জদাকান আয়ি। সারারার্ই জোলা থায়ক।’ 
    ‘চলুন যাই।’ 
    চলুন যাই বয়লও কালাম সায়হব বয়স রইয়লন। আটম বললাম, ‘আপনার সমসযািা 
টক বলুন জর্া?’ 
    ‘জকান সমসযা নাই।’ 
    ‘আমার ধারণা। আপটন দুই লাে িাকািা টফরর্ টদয়র্ চান। এবং আপটন িাকা 
সয়ি টনয়ে এয়সয়িন। ধারণািা টক টঠক?’ 
    ‘টজ ধারণা টঠক।’ 
    ‘িাকা সয়ি আয়ি?’ 
    ‘আয়ি। টর্ন শ' িাকা শুধু েরচ কয়রটি।’ 
    আটম হাই রু্লয়র্ রু্লয়র্ বললাম, ‘চলুন চা োবার পর আপনায়ক থানাে টদয়ে 
আটস। িাকািাও ওটস সায়হয়বর কায়ি জমা রাটে।’ 
    ‘আপটন যা ভায়লা ময়ন কয়রন। িাকািা আটম জকন জফরর্ টদটি জানয়র্ চান টহমু 
ভাই?’ 
    ‘না।’ 



suvom 

 
 

1253 

    ‘জানয়র্ চাইয়লও বলয়র্ পারর্াম না । আটম টনয়জও জাটন না। এই কাজিা জকন 
করলাম। ওটস সায়হব। আবার মারয়ধার কয়রন। টকনা জক জায়ন। ময়ন হে করয়ব না। 
িাকা জপয়ে জগয়ি এেন আর জময়র টক হয়ব?’ 
    ‘টর্ন শ’ িাকা কম আয়ি এই জয়নয মারয়র্ পায়র। মারয়র্ চাইয়ল অজুহার্ বর্টর 
করয়র্ কর্ক্ষণ। ঈশয়পর ওই গল্পিা জায়নন না— এক িাগয়লর বাচ্চা পাটন োটিল। 
টসংহ এয়স বলল, টকয়র জচংড়া হারামজাদা। রু্ই পাটন জনাংরা। করটিস জকান সাহয়স। 
আবার দাটড়ও নাড়টিস। জর্ার সাহস জর্া কম না।’ 
    ‘গল্পিা জাটন না।’ 
    ‘না জানয়লও ক্ষটর্ জনই। এই যুয়গ ঈশয়পর গল্প অচল। উঠুন জর্া— জচোয়র 
জযভায়ব বয়স আয়িন ময়ন হয়ি টশকড় গটজয়ে টগয়েয়ি।’ 
    কালাম সায়হব উয়ঠ দাাঁড়ায়লন। আটম বললাম, ‘ফুয়লর মালািা গলাে পয়র টনন। 
মালা পটরয়ে হাজর্ জথয়ক জবর কয়রটি— আবার মালা পটরয়েই হাজয়র্ ঢুটকয়ে জদব। 
গুনগুন কয়র গানও গাইয়র্ পায়রন— মালা পরা টিল জমায়দর এই মালা পরা িল। মালা 
পয়রই মালা জমারা করয়ব জয টবকল । গানিা জায়নন?”’  
    ‘টজ না।’ 
 
    ওটস সায়হব র্াটকয়ে আয়িন টকিু বলয়িন না। টর্টন জয টবটির্ হয়েয়িন জস 
রকমও ময়ন হয়ি না। ভাবয়লশ হীন দতটে। এমনভায়ব বয়স আয়িন জযন টর্টন জায়নন 
আটম কামাল সায়হবয়ক টনয়ে উপটস্থর্ হব। আটম বললাম, ‘সযার িাকািা গুয়ন টনন। 
দুই লায়ের জচয়ে টর্ন শ’ কম আয়ি। টর্ন শ’ িাকা আপনার আসাটম েরচ কয়র 
জফয়লয়িন। জকান জকান োয়র্ েরচ কয়রয়িন জসিাও জলো আয়ি। এই জয সযার েরয়চর 
ভাউচার।’ 
    জপটন্সয়ল জলো ভাউচারিাে ওটস সায়হব জচাে বুলায়লন। কালাম সায়হব সব জবশ 
গুটিয়েই টলয়েয়িন। 
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    জমা দুই লক্ষ িাকা মাে। 
েরচ  

টবটরোটন ফুল জেি  ৪০ িাকা  
হাফ োটসর জরজালা  ২০ িাকা  
দুই পযায়কি টসগায়রি  ১০০ িাকা 
দই-টমটে   ৩০ িাকা  
জবটব জিটক্স ভাড়া  ৪০ িাকা  
টরকশা ভাড়া   ৬০ িাকা   
জমাি েরচ   ৩০০ িাকা  

     
    বযায়লন্স এক লক্ষ টনরানব্বই হাজার সার্শর্ িাকা মাে। 
    পুটলয়শর জলাক জচায়ের ইশারাে েুব ভায়লা কথা বলয়র্ পায়র। ওটস সায়হব মুয়ে 
টকিু বলয়লন না, জচায়ে ইশারা করয়লন এয়র্ই কাজ হল। একজন এয়স িাকা শুনয়র্ 
শুরু করল। অনয আয়রকজন কালাম সায়হবয়ক টনয়ে হাজয়র্ চুটকয়ে টদল।  
    আটম টবনীর্ ভটিয়র্ বললাম, ‘সযার আটম যাই।’ 
    ওটস সায়হব বলয়লন, ‘যায়বন জকাথাে বসুন। িাকা জমা টদয়েয়িন। রটশদ টনয়ে 
যান। চা োয়বন?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘টসগায়রি?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ওটস সায়হব টসগায়রি ধটরয়ে লম্বা িান টদয়র্ টদয়র্ বলয়লন, ‘আপটন টক টমথযা 
কথা বয়লন?’ 
    আটম বললাম, ‘বটল।’ 
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    ওটস সায়হব স্বটস্থর টনশ্বাস জফয়ল বলয়লন, ‘যাক বাাঁচা জগল। যারা সব সমে সটর্য 
কথা বয়ল— আমরা পুটলশরা র্ায়দর বযাপায়র শটঙ্কর্ থাটক। দু' ধরয়নর মানুষ সব সমে 
সটর্য কথা বয়ল— সাধু সন্ত মানুষ। আর ভেঙ্কর যারা টিটমনাল। মাঝোয়নর মানুষরা 
সর্যটমথযা টমটশয়ে বয়ল। এয়দরয়ক টনয়ে পুটলশ দুিঃটশ্চন্তািস্ত না।’ 
    িাকা শুনা জশষ হয়েয়ি। ওটস সায়হব আমায়ক রটশদ টদয়লন। আটম বললাম, ‘সযার 
যাই।’  
    ওটস সায়হব বলয়লন, ‘না। আপনার সয়ি টকিুক্ষণ গল্প কটর। অসুটবধা আয়ি?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ওটস সায়হব আমার টদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স বলয়লন– ‘আবুল কামায়লর গলাে ফুয়লর 
মালা টদয়ে র্ায়ক জবর কয়র আপটন টনয়ে জগয়লন— জসই দতশয টক ময়ন আয়ি?’ 
    ‘টজ সযার আয়ি।’ 
    ‘জসটদন সির্ কারয়ণই আপনায়ক অর্যন্ত সয়ন্দহজনক মানুষ বয়ল আমার ময়ন 
হয়েটিল।’ 
    ‘ময়ন হওো স্বাভাটবক। আটম সয়ন্দহজনক মানুষ জর্া বয়িই।’ 
    ‘আটম র্ৎক্ষণাৎ আপনার জপিয়ন জেইন িথ পুটলশ লাটগয়ে টদলাম। যায়র্ জস 
আপনার জপিয়ন আঠার ময়র্া জলয়গ থাকয়র্ পায়র। র্ার দাটেত্ব টিল আপনার প্রটর্টি 
মুভয়মন্ট ফয়লা করা।’ 
    ‘আপনার কথা শুয়ন টনয়জয়ক েুবই গুরুত্বপূণৃ ময়ন হয়ি সযার।’ 
    ‘আমরা জাটন আপটন টক টক কয়রয়িন। এমু্বয়লন্স জডয়কয়িন। জরাগী টনয়ে 
হাসপার্ায়ল জগয়িন। রার্ দুিাে ধানমটন্ডর এক বাসাে জগয়িন। আবার হাসপার্ায়ল 
জগয়িন। জভার সার্িাে গটনটমো টি িয়ল নাশর্া জেয়েয়িন। আটম সবই জাটন।’ 
    ‘আপটন জর্া সযার জমািামুটি ইশ্বয়রর কািাকাটি চয়ল জগয়িন। ইশ্বর জযমন সব 
জায়নন, আপটনও সব জায়নন।’ 
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    ‘আটম বাইয়রর কমৃকাণ্ড জাটন। আপনার ময়নর জভর্র টক কাণ্ডকারোনা হয়ি জসিা 
জাটন না।’ 
    ‘জসিা সযার আটমও জাটন না।’ 
    ‘আপনার জরাগীর টক অবস্থা জসিা জায়নন?’ 
    ‘টজ না।’ 
    ‘জরাগীর অবস্থা েুবই োরাপ। আটম জভারয়বলা েবর টনয়েটি। রার্ সায়ড় টর্নিার 
সমে হািৃ জথয়ম টগয়েটিল। ডাক্তাররা ইয়লকটিকাশক টদয়ে চালু কয়রয়িন।’ 
    ‘ও।’ 
    ‘জরাগী আপনার জয়নয অয়পক্ষা করয়িন। আপটন নাটক র্ায়ক কথা টদয়েয়িন র্ার 
জময়েয়ক এয়ন জদয়বন। টর্টন জময়েয়ক জদেয়র্ চান। জময়েিা জকাথাে থায়ক বলুন- আটম 
আটনয়ে টদটি। পুটলশ জফাস ৃচয়ল যায়ব। প্রয়োজয়ন অযায়রি কয়র টনয়ে আসয়ব।’ 
    ‘জময়েিা থায়ক অয়স্ট্রটলোে।’ 
    ‘বয়লন কী। এই জময়েয়ক আপটন আনায়বন কীভায়ব?’  
    আটম জিাট্ট টনশ্বাস জফয়ল বললাম, ‘জদটে জচো কয়র। সযার আপনার জিটলয়ফানিা 
একিু বযবহার কটর?’ 
    ওটস সায়হব জিটলয়ফান এটগয়ে টদয়লন। আটম আশায়ক জিটলয়ফান করলাম।  
    ‘আশা রু্টম টক আমার জয়নয জিাট্ট একিা কাজ করয়ব? জর্ামার মাথাে ফুল-ফল 
ঘুরয়ি। রু্টম েুব কে পাি। এই কাজিা করয়ল জর্ামার মাথা জথয়ক ফুল দূর হয়ে 
যায়ব।’ 
    ‘আপটনয়র্া শুধু জ্ঞানী না। আপটন একজন ডাক্তারও? হাউ ফাটন।’ 
    ‘কায়রা যেন েুব ঘনঘন জহাঁচটক উঠয়র্ থায়ক র্েন ভেঙ্কর টকিু করয়ল জহাঁচটক 
জথয়ম যাে। রু্টম যটদ ভেঙ্কর জকায়না ঘিনার সাময়ন দাাঁড়াও জর্ামার জহাঁচটক জথয়ম 
যায়ব।’ 
    ‘কী করয়র্ হয়ব। আমায়ক?’  
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    ‘অটভনে করয়র্ হয়ব। মতরু্যপথ যােী এক বতয়ির জময়ের ভূটমকাে অটভনে করয়র্ 
হয়ব।’ 
    ‘আমার সয়ি জেলা করয়বন না। টেজ জডান্ট জে জগমস উইথ টম।’ 
    ‘আটম জেলা জেলটি না। অটভনে অংয়শ জর্ামার নাম অহনা।’ 
    ‘টেজ িপ ইি।’  
    ‘নািয়ক জর্ামার বাবার নাম জেনাল। এই জেনাল র্ার জময়েয়ক দুবির বেয়স 
জশষ জদো জদয়েয়ি। এেন জময়ের বেস আঠায়রা। জময়ের বাবা মতরু্যর সয়ি যুি 
করয়িন। মতরু্যর সমে জময়ের জস্নহমে মুে জদোর জয়নয বযাকুল হয়ে আয়িন।’ 
    ‘এই টমথযার মায়ন কী?’ 
    ‘জকায়না মায়ন জনই। আবার হেয়র্া মায়ন আয়ি। আশা রু্টম চয়ল এয়সা। 
জসাহরাওোটদৃ হৃদয়রাগ হাসপার্াল। ইনয়িনটসভ জকোর ইউটনি। যার নাম আশা জস 
যটদ আশাহীন মানুয়ষর ময়ন আশা না জাগাে জক জাগায়ব? রু্টম টক আসয়ব?’ 
    ওটস সায়হব অর্যন্ত আিয়হর সয়ি বলয়লন, ‘জময়েিা কী বললিঃ আসয়ব?’ 
    আটম বললাম, ‘বয়লয়ি আসয়ব না। র্য়ব জকন জাটন ময়ন হয়ি। আসয়ব।’ 
    ‘আপটন টক এেন হাসপার্ায়ল যায়িন?’ 
    ‘টজ।’ 
    ‘আটম টক আপনার সয়ি হাসপার্ায়ল জযয়র্ পাটর?’ 
    ‘অবশযই পায়রন।’ 
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##  
    নকল দতশয। বানায়না, টমথযা। টকন্তু জদয়ে জসরকম ময়ন হয়ি না। আশা গভীর 
করয়ি। জয জকায়না মুহূয়র্ৃ জচাে জথয়ক িপিপ কয়র পাটন পড়য়ব। মন বড় িলমল 
করয়ি।  
    জেনাল সায়হব টবড়টবড় কথা বলয়িন। জয গাঢ় মমর্া টনয়ে টর্টন কথা বলয়িন- 
এর্ মমর্াে এর আয়গ টক জকায়না টপর্া র্াাঁর কনযার সয়ি কথা বয়লয়ি?  
    ‘মায়গা রু্টম জয আসবা আটম জানর্াম। টহমু ভাইয়ক যেন হার্য়জাড় কয়র বললাম 
আমার জময়েিায়ক এয়ন জদন। টহমু ভাই, হযাাঁ-না টকিুই বলল না। টকন্তু আটম বুয়ঝটি— 
কাজ হয়েয়ি। টহমু ভাই আমার জময়েয়ক এয়ন উপটস্থর্ করয়ব।’  
    আশা টফসটফস কয়র বলল, ‘আপনার েুব কে হয়ি, টেজ কথা বলয়বন না।’  
    জেনাল সায়হব শান্ত গলাে বলয়লন, ‘মায়গা আমার কে হয়ি টঠকই, শরীর িয়ল 
যায়ি। টকন্তু কী শাটন্ত জয পাইয়র্টি এিা একমাে আটম জাটন আর আিাহ পাক 
জায়নন। মা জশানা আমার সমে হয়ে এয়সয়ি। আটম চয়ল যাব । যাবার আয়গ জর্ামার 
জয়নয জদো কয়র জগালাম— োস টদয়ল জদাো করলাম।’  
    ‘ধনযবাদ।’  
    ‘মায়গা জশান, মানুষ জর্া জফয়রশর্া না। মানুষ ভুল কয়র। আটম ভুল করয়র্ পাটর। 
আবার জর্ামার মা-ও ভুল করয়র্ পায়র। ভুলগুয়লা ময়ন রােবা না।’  
    ‘টজ আিা।’  
    ‘জর্ামার জচহারাও জর্ামার মা’র ময়র্া। জসই নাক জসই জচাে। চুল কিা। জর্ামার 
মা’র চুলও টিল কিা। বড় সুন্দর মা। মায়গা রু্টম নানান জদশ টবয়দশ ঘুরয়ব— 
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‘উাঁচু কপালী টচড়ল দাাঁটর্ 
টপিল জকশ 

ঘুরয়ব কনযা নানান জদশ’ 
 

    জকান একিা সমসযা ময়ন হে হয়েয়ি। ডাক্তার নাসৃরা জিািািুটি শুরু কয়রয়িন। 
বযাকুল হয়ে কাাঁদয়ি আশা।  
    আটম ওটস সায়হবয়ক টনয়ে বাইয়র চয়ল এলাম। ওটস সায়হয়বর জচাে ভটর্ ৃপাটন। 
টর্টন চাপা গলাে বলয়লন- ‘েুবই কে জপলাম। োটক জপাশাক পয়র জচায়ের পাটন জফলা 
যাে না। োটক জপাশায়কর এয়র্ অপমান হে। টকন্তু জচায়েরও পাটন আিকায়র্ পারলাম 
না। সটর।’  
    অয়নকটদন পর আজ আবার বতটে জনয়ময়ি। আকাশ ভরটর্ হয়ে যায়ি ঘন কায়লা 
জময়ঘ। আটম ওটস সায়হয়বর টদয়ক র্াটকয়ে বললাম--- ‘ওটস সায়হব বতটেয়র্ কয়ব 
জশশবার টভয়জয়িন বলুন জর্া?’ 
    ওটস সায়হব রুমায়ল জচাে মুিয়র্ মুিয়র্ বলয়লন– ‘েুব জিািয়বলাে টভয়জটি।’  
    ‘আজ চলুন জর্া আমার সয়ি বতটেয়র্ টভজয়বন। নাটক োটক জপাশাক পয়র বতটেয়র্ 
টভজয়ল জপাশায়কর অপমান হয়ব?’  
    ‘না অপমান হয়ব না।’ 
    আমরা দুজন বতটেয়র্ টভজয়র্ টভজয়র্ এয়গাটি। ঝুম বতটে জনয়ময়ি। জলাকজন 
অবাক হয়ে জদেয়ি। জকাময়র টপস্তল ঝুটলয়ে োটক জপাশাক পরা জকউ এভায়ব বতটেয়র্ 
জভয়জ না। 
    ‘ওটস সায়হব!’  
    ‘টজ।’  
    ‘বষৃার জকায়না গান কী আপনার জানা আয়ি।’  
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    ‘আটম গান জাটন না ভাই! আমার স্ত্রী জায়ন। ওর গলা েুবই সুন্দর। একটদন যটদ 
আয়সন ওর গান শুটনয়ে জদব।’   
    ‘আপনার স্ত্রী বষৃার জকায়না গান কয়রন না? উনার কায়ি শুয়নয়িন এমন একিা 
গান গুনগুন কয়র ধরুন।’   
    ওটস সায়হব গান ধরয়লন— 
 

এয়সা নীপবয়ন িাোবীটথ র্য়ল, 
এয়সা কয়রা স্নান নবযধারা জয়ল।। 

 
 

(সমাপ্ত) 
 

একটি শুভম টিয়েশন 
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চ ফল যা য় ব স ফে র হদ ন 
হুমায়ূন আিমমদ  
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“চয়ল যাে বসয়ন্তর টদন!” 
  কী অদু্ভর্ কথা! বসয়ন্তর টদন জকন চয়ল যায়ব ? জকায়না টকিুই জর্া চয়ল যাে 
না। এক বসন্ত যাে, আয়রক বসন্ত আয়স। স্বপ্ন চয়ল যাে, আবায়রা টফয়র আয়স।  
        আটম টহমু!  
        আটম জকন বলব— ‘চয়ল যাে বসয়ন্তর টদন'। আমার ময়ধয টক জকায়না সমসযা 
হয়েয়ি ? 
        কী জসই সমসযা?  
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চ জল যা ে ব স জন্ত র টদ ন 
 

প্রসি : টহমু।  
    অহঙ্কার প্রকাশ পাে এমন টকিু জলোর বযাপায়র আটম জবশ সয়চর্ন। েুব জচো 
কটর জকউ জযন আমার জভর্য়রর অহঙ্কার বুঝয়র্ না পায়র। এই যুটক্তয়র্, জয-ঘিনাটি 
আটম এেন বলব র্া বলা উটচর্ না। ঘিনাটির ময়ধয সূক্ষ্ম এবং সু্থল— দুই রীটর্য়র্ই 
অহঙ্কার প্রকাশ পাে। র্বু বয়ল জফলটি।  
    দু’বির আয়গ আটম জকালকার্া বইয়মলাে টগয়েটিলাম। বাংলায়দশ পযাটভটলেয়ন 
মাে ঢুয়কটি, হঠাৎ আমায়ক চময়ক টদয়ে ধুটর্-পাঞ্জাটব পরা এক জিয়ল পা িুয়ে প্রণাম 
কয়র বলল, ‘দাদা, আটম টহমু। জদেুন। আমার পাঞ্জাটব– হলুদ।’ আটম বললাম, ‘টহমুরা 
জর্া োটল পায়ে হাাঁিাহাটি কয়র। জদটে জর্ামার পা ৷’’ জস সবগুটল দাাঁর্ জবর কয়র র্ার 
োটল পা জদোল । 
    টনয়জর জদয়শ অয়নক টহমুর জদো জপয়েটি। টবয়দয়শ এই প্রথম োাঁটি টহমু জদেলাম। 
আমার টেশ বির জলোয়লটের ফসল যটদ হে টকিু টহমু বর্টর করা— র্াহয়ল র্াই সই। 
আটম এয়র্ই েুটশ । পরম করুণামে আমায়ক যয়থেই করুণা কয়রয়িন। 
 
হুমােূন আহয়মদ 
নুহাশ পিী, গাজীপুর  
১০.০১.২০০২  
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১  
     টহমু,  

আটম মহাটবপয়দ পয়ড়টি। রু্ই আমায়ক টবপদ জথয়ক উিার কর। 
টবটনময়ে যা চাইটব র্াই জদব। আমার অটর্ গুণধর পুে ময়ন হে৷ কাণ্ড ঘটিয়ে 
জফয়লয়ি। ভাড়া োিা িাইপ একিা জময়েয়ক টবয়ে কয়র জফয়লয়ি। মুয়ে অবটশয 
এেয়না টকিু বলয়ি না। আটম গয়ন্ধ গয়ন্ধ বুয়ঝ জফয়লটি। আমার ঘুম হারাম 
হয়ে জগয়ি। জময়েিার নাম ফুলফুটলো। জয জময়ের নাম ফুলফুটলো জস জকমন 
জময়ে বুঝয়র্ই জর্া পারটিস। ঘিনা এোয়নই জশষ না। ঐ হারামজাটদ জময়ের 
বাবা কী কয়র জাটনস? জস হারয়মাটনোম বাদক। যাোদয়ল হারয়মাটনোম আয়রা 
কী সব নাটক বাজাে। রু্ই টচন্তা কয়র জদে জিয়লর বাবা জকটবয়নি জসয়িিাটর। 
আর শ্বশুর হারয়মাটনোম বাদক। টহমু জযভায়বই জহাক জটহরয়ক বুটঝয়ে সুটজয়ে 
পয়থ আনয়র্ হয়ব। ঐ হারামজাটদয়ক দূয়র জকাথাও টবয়ে টদয়ে টবদাে করার 
বযবস্থা কর । যাবর্ীে েরচ আটম জদব। প্রয়োজয়ন হারামজাটদয়ক গেনাও 
টকয়ন জদব। 

জর্ার জদাহাই লায়গ ঘিনা কাউয়ক বলটব না। টচটঠ পাওো মাে আমার 
কায়ি চয়ল আসটব। দুজয়ন পরামশৃ কয়র টসিান্ত জনব। জর্ার োলু সায়হব 
এেয়না টকিু জায়ন না। র্ায়ক ইিা কয়র টকিু জানাই টন। এর্বড় শক জস 
টনয়র্ পারয়ব না। ধুম কয়র এিাক জফিাক হয়ে যায়ব। একবার এিাক হয়েয়ি। 
টির্ীেবার হয়ল আর জদেয়র্ হয়ব না। টহমু, রু্ই আমায়ক বাাঁচা।  

ইটর্   
জর্ার মায়জদা োলা।  
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    এক পতষ্ঠার টচটঠ। টচটঠর সয়ি পাাঁচশ িাকার চকচয়ক একিা জনাি জস্ট্রপল করা। 
এিা হয়লা মায়জদা োলার িাইল। টর্টন কাউয়ক টচটঠ টদয়েয়িন সয়ি িাকা জস্ট্রপল 
করা জনই এমন কেয়না হে টন। টচটঠর সয়ি িাকা জদোর জপিয়ন একিা গল্প আয়ি। 
েুব জিািয়বলাে মায়জদা োলার বড় মামা র্ায়ক একিা টচটঠ টদয়েটিয়লন। টচটঠর সয়ি 
টিল একিা চকচয়ক দশ িাকার জনাি । জীবয়নর প্রথম টচটঠ, জসই সয়ি িাকা। োলার 
মাথার জভর্য়র বযাপারিা ঢুয়ক জগল। র্েন জথয়কই টর্টন টঠক কয়রয়িন- যেনই কাউয়ক 
টচটঠ টলেয়বন সয়ি িাকা থাকয়ব। বশশয়বর প্রটর্জ্ঞা বকয়শার পযৃন্ত গড়াে না। মায়জদা 
োলা বযটর্িম। টর্টন এেয়না প্রটর্জ্ঞা রক্ষা কয়র চয়লয়িন। শুরুয়র্ দশ িাকা, টবশ-
িাকা টদয়র্ন। অবস্থার পটরবর্ৃয়নর সয়ি সয়ি িাকার পটরমাণ জবয়ড়য়ি। এেন টচটঠ 
প্রটর্ পাাঁচশ িাকা । 
    মায়জদা োলার টচটঠয়ক গুরুয়ত্বর সয়ি জনোর জকায়না কারণ জনই। দটড় জদেয়লই 
যারা সাপ ময়ন কয়র টর্টন র্ায়দর জচয়েও দুই টডটি ওপয়র— জযয়কায়না লম্বা সাইয়জর 
টজটনস জদেয়লই টর্টন সাপ ময়ন কয়রন। কায়ি টগয়ে জদেয়বনও না- সাপ টক-না। দূর 
জথয়কই টচৎকার জচাাঁচায়মটচ- ওমায়গা, জদার্লাে সাপ এয়লা কীভায়ব ? 
    আটম টনটশ্চর্ জটহরয়ক টনয়ে টর্টন জয মহাদুটশ্চন্তাে পয়ড়য়িন র্া পুয়রাপুটর অথৃহীন। 
জটহর অটর্ ভায়লা জিয়ল। জস জয কর্ ভায়লা র্া একিা অটর্’ বযবহার কয়র বুঝায়না 
যায়ব না। েুব কম কয়র হয়লও টর্নিা অটর্ বযবহার করয়র্ হয়ব- অটর্ অটর্ অটর্ 
ভায়লা জিয়ল। জস টফটজয়ক্স অনাস ৃ পড়য়ি। দুদৃান্ত িাে। পাশ কয়রই ঢাকা 
ইউটনভৃাটসটিয়র্ জলকচারায়রর চাকটর জপয়ে যায়ব। টকন্তু র্ার জীবয়নর স্বপ্ন জস একিা 
কটফর জদাকান জদয়ব। আধুটনক কটফশপ। জীবন কািায়ব কটফ টবটি কয়র। কারণ 
কটফর গন্ধ র্ার ভায়লা লায়গ । কটফ হাউয়স জলাকজন আনন্দ কয়র কটফ জেয়র্ জেয়র্ 
গল্প কয়র- এই দতশয জদেয়র্ ভায়লা লায়গ এবং র্ার টনয়জরও কটফ জেয়র্ ভায়লা লায়গ। 
জস কটফ হাউয়সর নামও টঠক কয়র জরয়েয়ি— ‘শুধুই কটফর্া’। 
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    জটহয়রর ধারণা ফ এবং বা েুব কািাকাটি। “শুধুই কটফর্া” আসয়ল “শুধুই 
কটবর্া”। টনর্ান্তই ভায়লামানুষ িাইপ জলাকজয়নর মাথায়র্ই এ রকম আইটডো আয়স। 
জটহর সরল ধরয়নর ভায়লামানুষ। পতটথবীয়র্ বি ধরয়নর ভায়লামানুষও আয়ি। বি 
ভায়লামানুষরা ভায়লা। র্য়ব র্ায়দর টচন্তা-ভাবনা বি। জটহর জসরকম না। ফুলফুটলো 
নায়মর জকায়না জময়ের সয়ি র্ার যটদ ভাব হয়েও থায়ক জটহয়রর ভায়লা মানুষীর জয়নযই 
হয়েয়ি। একজন ভায়লা মানুষ অনয একজন ভায়লামানুষয়ক েুাঁয়জ জবর কয়র। একিা 
জচার েুাঁয়জ জবর কয়র আয়রকিা জচারয়ক। ফুলফুটলোর সয়ি পটরচে হয়ল জদো যায়ব 
জসও চমৎকার একটি জময়ে। জটহয়রর “শুধুই কটফর্া” কটফশয়প কটফ বানায়নার জয়নয 
িিফি করয়ি। 
    কািমারয়ক টনয়জই িুয়ি টগয়ে কটফ টদয়ি। আদুয়র গলাে বলয়ি— কটফ জকমন 
হয়েয়ি জেয়ে বলুন জর্া ? ভায়লা হয়ল টকন্তু আয়রক মগ জেয়র্ হয়ব।  
    মায়জদা োলার দুটশ্চন্তা দূর করার জয়নয না, ফুলফুটলোর বযাপায়র জকৌরু্হলী হয়েই 
োলার ধানমটণ্ডর বাসাে জগলাম। োলু সায়হব আমায়ক জদয়ে প্রথম টকিুক্ষণ এমনভায়ব 
র্াটকয়ে থাকয়লন জযন টচনয়র্ পারয়িন না। র্ারপর শুকয়না গলাে বলয়লন, কী বযাপার 
?  
    আটম বললাম, জকায়না বযাপার না, আপনায়দর জদেয়র্ এয়সটি।  
    োলু সায়হব ‘ও’ বয়ল নযাশনাল টজওিাটফ মযাগাটজয়ন মুে জঢয়ক জফলয়লন। োলু 
সায়হব আমায়ক সহযই করয়র্ পায়রন না। মায়জদা োলা আমায়ক আড়ায়ল জডয়ক টনয়ে 
টফসটফস কয়র বলয়লন, জর্ার োলুর সাময়ন ঐ প্রসি রু্লটব না।  
    আটম বললাম, Ok.  
    োলা বলয়লন, জটহয়রর কাি জথয়ক কােদা কয়র বযাপারিা আয়গ জজয়ন জন। আটম 
জয ঘিনা জাটন এিা জযন জটহর জির না পাে ।  
    আটম আবায়রা বললাম, Ok.  
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    োলা টবরক্ত গলাে বলয়লন, Ok Ok কটরস না জর্া। জর্ায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি রু্ই 
বযাপারিা হাটস র্ামাশা টহয়সয়ব টনটিস । জমায়িই হাটস র্ামাশা না।  
    অবশযই হাটস র্ামাশা না। জটহর জকাথাে ? একু্ষটণ সাাঁড়াটশ টদয়ে জটহয়রর জপি 
জথয়ক সব কথা জবর কয়র জফলব। শুরু হয়ব সাাঁড়াটশ আিমণ ।  
    োলা বলয়লন, আজ রায়র্ রু্ই আমার বাটড়য়র্ থাকটব।  
    আটম বললাম, কথা জবর কয়র জর্ামায়ক টদয়ে যাই। থাকার দরকার কী ?  
    থাকয়ল সমসযা কী ?  
    বড়য়লায়কর বাটড়য়র্ আমার ঘুম হে না োলা।  
    কমুটনিয়দর ময়র্া কথা বলটব না। রু্ই কমুটনে না। রু্ই টহমু। জর্ায়ক জযোয়ন 
ঘুমুয়র্ বলা হয়ব রু্ই জসোয়নই ঘুমাটব। রায়র্ কী োটব ?  
    যা োওোয়ব র্াই োব ।  
    নরু্ন একিা বাবুটচৃ জরয়েটি, েুব ভায়লা জমাগলাই রায়ধ। জর্ার কপাল োরাপ বাবুটচৃ 
িুটিয়র্ আয়ি। অসুটবধা জনই জপালাও ো । জপালাও আর ঝাল মুরটগর জঝাল, হয়ব না 
? টফ্রয়জ ইটলশ মাি আয়ি, ইটলশ মাি জভয়জ টদয়র্ বলব ।    
    আিা ।  
    িায়মর বাটড় জথয়ক সরবািা টঘ এয়নটি। জেয়ে জদে টঘ কায়ক বয়ল। 
    টঠক আয়ি, োব সরবািা টঘ। 
    মায়জদা োলা জিাট্ট টনিঃশ্বাস জফয়ল বলয়লন, ঘর ভরটর্ োবার। জকউ োে না।  
    োে না জকন ? 
    জর্ার োলুর টডসয়পপটসো হয়েয়ি— টকিুই হজম হে না। পাটন জেয়লও নাটক িক 
জঢকুর উয়ঠ। আর জটহরও োওো জিয়ড় টদয়েয়ি। গর্ এক মাস ধয়র শুধু ডাল ভার্ 
োয়ি। ঐ টদন বলল শুকনা মটরচ। আর রসুন টপয়ষ ভর্ৃা বাটনয়ে টদয়ল ভর্ৃা টদয়ে 
োয়ব। আর টকিু োয়ব না। 
    বয়লা কী ?  
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    োলা হর্াশ গলাে বলয়লন, আমার দতঢ় টবশ্বাস ফুলফুটলো জময়েিার সয়ি পটরচে 
হবার পর জটহর এই পযােনা করয়ি। ঐ জময়ে জযয়হরু্ শুকনা মটরয়চর ভর্ৃা টদয়ে ভার্ 
োয়ি, এর জবটশ টকিু োবার মুরাদ নাই কায়জই জটহরয়কও র্াই জেয়র্ হয়ব।  
    র্াহয়ল জর্া ঘিনা অয়নক দূর গটড়য়েয়ি। রু্টম টচন্তা কয়রা না। আটম জিকয়কোর 
করটি। হে জটহয়রর স্ক্রু িাইি টদয়ে জদব আর নেয়র্া নাি েুয়ল স্ক্রু জবর কয়র টনয়ে 
আসব। 
    রু্ই একিা কাজ করটব ? 
    অবশযই করব। কাজ কয়র ভার্ োব। ফুড ফর ওোক।ৃ 
    একিা টডটজিাল জরকডৃার পয়কয়ি কয়র টনয়ে যা। জটহয়রর সয়ি কথাবার্ৃা যা হয়ব 
জরকড ৃকয়র জফলটব। 
    মা হয়ে জিয়লর জগাপন কথা জরকডৃ করা টঠক হয়ব ? 
    অবশযই টঠক হয়ব। মা জিয়লর ভটবষযৎ জদেয়ব না ? জস মার্াটরর সয়ি জপ্রম 
করয়ব। আটম আিকাব না ? 
    র্াহয়ল দাও জর্ামার টডটজিাল জরকডৃার। 
    আসল কথা যেন শুরু হয়ব র্েন কােদা কয়র জরড বািন পুশ করটব। পয়নয়রা 
টমটনি জরকডৃ হয়ব। 
    আটম গলা নাটময়ে বললাম, টনয়জয়ক জকমন জযন স্পাই স্পাই লাগয়ি। োলু 
সায়হয়বর জর্া একিা লাইয়সন্স করা টপস্তল আয়ি। টপস্তলটিও দাও । পয়কয়ি কয়র 
টনয়ে যাই। স্পাই যেন হয়েটি পুয়রাপুটর হই। একিা মযাগটনফাইং গ্লাস দাও । স্পাইয়দর 
সয়ি মযাগটনফাইং গ্লাস থায়ক। 
    ফাজলাটম কটরস না টহমু। জর্ায়ক ফাজলাটম করার জয়নয ডাটক টন। জর্ার সব 
ভায়লা ফাজলাটমিা ভায়লা না। রু্ই জর্ার োলুর সয়ি গল্প কর, আটম টডটজিাল 
জরকডৃারিা জরটড কয়র জদই। বযািাটর। আনয়র্ হয়ব। বযািাটর জনই। 
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    আটম োলু সায়হয়বর (রহমর্উিাহ র্ালুকদার) সাময়ন বয়স আটি। কর্ক্ষণ বয়স 
থাকয়র্ হয়ব বুঝয়র্ পারটি না। টডটজিাল ভয়েস জরকডৃায়রর নযাশনাল টজওিাটফ জথয়ক 
জচাে রু্লয়িন না। টর্টন হাাঁিুর উপর পা রু্য়ল টদয়েয়িন। পায়ের পার্া নাড়য়িন। পায়শ 
বয়স থাকা মানুষয়ক সিূণৃ অিাহয করার জচো । জচো সফল হয়ি না। আটম বরং 
র্ার কমৃকায়ণ্ড মজা পাটি। আটম র্াটকয়ে আটি টিটভর টদয়ক। টিটভয়র্ টসএনএন 
চলয়ি। শব্দহীন টিটভ। োলু সায়হব ইদানীং শব্দহীন টিটভ জদয়েন। 
    টহমু। 
    টি।  
    োলু সায়হব নযাশনাল টজওিাটফ বন্ধ কয়র আমার টদয়ক র্াকায়লন। র্ার ভুরু 
কুাঁচয়ক আয়ি। নাকও োটনকিা কুটঞ্চর্। গরম মায়ড় িাল পুয়ড় ঘা হয়ে যাওো জনটড় 
কুত্তার টদয়ক মানুষ এইভায়বই র্াকাে। 
    কী করটি আজকাল ? 
    টকিু করটি না। 
    “টকিু করটি না” বাকযিা জযভায়ব বলয়ল র্ায়র্ ময়ন হয়ি টকিু না করািা েুব মহৎ 
টকিু। 
    োরাপ টকিু করার জচয়ে টকিু না করা জর্া অবশযই মহৎ। চুটর-ডাকাটর্ জর্া ……  
    আমার সয়ি বায়জ র্ক ৃকরয়ব না । 
    টি আিা। 
    বযটক্তগর্ভায়ব জর্ামার প্রটর্ আমার জকায়নাই টবয়িষ জনই। টকন্তু আটম অকমৃণয 
অলস মানুষ সারাজীবন অপিন্দ কয়রটি, আমতরু্য করব বয়ল ধারণা। রু্টম যটদ টকিু 
ময়ন না কর, অনয জকাথাও টগয়ে বস। রু্টম আমার পায়শ বয়স আি বয়লই পড়াে মন 
টদয়র্ পারটি না। টকিু ময়ন করি না জর্া ? 
    টি না টকিু ময়ন করটি না। 
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    আটম টনটশ্চর্ রু্টম আমার কথাে হািৃ হয়েি। জর্ামায়ক হািৃ করার জয়নয কথাগুটল 
বটল টন । আমার টনয়জর জিয়ল জটহর যটদ জর্ামার ময়র্া জীবন যাপন করর্। র্ায়কও 
আটম আমার পায়শ বসয়র্ টদর্াম না।  
    োলু সায়হব। আবায়রা মযাগাটজন পায়ঠ মন টদয়লন। এই পটরটস্থটর্য়র্ টনিঃশয়ব্দ উয়ঠ 
অনয জকাথাও সয়র যাওো উটচর্। জসটি করটি না। মানুষিায়ক আয়রকিু রাটগয়ে টদয়র্ 
ইিা করয়ি। জরয়গ টর্টন জর্য়র্ থাকয়বন, টকন্তু ভদ্রর্া ও রুটচয়বায়ধর কারয়ণ আমার 
সয়ি কথা বলয়র্ হয়ব টনচু গলাে প্রাে হাটসমুয়ে— এই দতশযটি জদেয়র্ ভায়লা লায়গ। 
আদ্রর্া এবং রুটচয়বাধ থাকারও টবপদ আয়ি। 
 
    আটম এেন জটহয়রর ঘয়র। জটহর হার্-পা জসাজা কয়র টবিানাে লম্বা হয়ে হয়ে 
ঘুমুয়ি। গাঢ় ঘুম। এক বির পর জটহয়রর সয়ি জদো। মানুয়ষর বেস বায়ড়, এই 
জিয়লর ময়ন হে বেস কময়ি। জচহারাে বালক বালক ভাব এয়স জগয়ি। ঘুমন্ত জটহরয়ক 
জদয়ে ময়ন হয়ি র্ার সু্কয়ল ফাইনাল পরীক্ষা চলয়ি। জস রার্ জজয়গ পড়য়ি। মাঝোয়ন 
িান্ত হয়ে টকিুক্ষণ শুয়েটিল, জভয়ব জরয়েটিল জরি টনয়ে আবার পড়া শুরু করয়ব। 
জরি টনয়র্ টনয়র্ ঘুম এয়স জগয়ি। আটম ডাকলাম, এই জটহর! এই!  
    জটহর টরং-এর পুরু্য়লর ময়র্া উয়ঠ বসল। টকিুক্ষণ অবাক হয়ে আমার টদয়ক 
র্াটকয়ে জথয়ক জরাবি িাইপ গলাে বলল, টহমু ভাইজান কিা বায়জ ?  
    আটম বললাম, সায়ড় আি।  
    জটহর বলল, জর্ামার ন’িার ময়ধয আসার কথা। রু্টম সায়ড় আিিাে চয়ল এয়সটি। 
আশ্চযৃ জর্া!  
    আমার ন’িার ময়ধয আসার কথা না-টক ?  
    হু। আটম জর্ামায়ক কল টদয়েটি সার্িা পাাঁচ টমটনয়ি। র্েনই বয়ল টদয়েটি বাই 
নাইন রু্টম জযন চয়ল আস। মানুষ িাইয়মর পয়র আয়স, রু্টম চয়ল এয়সি আয়গ ।  
    কীভায়ব কাল টদটল ?  
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    আধযাটত্মক উপায়ে কল টদয়েটি। বযাপারিা জয সটর্য সটর্য কাজ করয়ব: বুঝয়র্ 
পাটর টন। আমার েুবই অবাক লাগয়ি।  
    ময়ন ময়ন আমায়ক জডয়কটিস ?  
    হু। কীভায়ব জডয়কটি জশান। প্রথয়ম দরজা জানালা বন্ধ কয়রটি। র্ারপর টবিানাে 
শবাসন কয়র শুয়েটি। হার্-পা জসাজা কয়র সরলয়রোর ময়র্া জশাো । জচাে বন্ধ কয়র 
একময়ন বয়লটি- ‘টহমু ভাইজান, রু্টম জযোয়নই থাক রার্ ন'িার ময়ধয চয়ল আস।’ 
পঞ্চাশবায়রর ময়র্া বয়লটি। বলয়র্ বলয়র্ ঘুটময়ে পয়ড়টি। ঘুটময়ে পড়ার কথা না। 
আমার ঘুম এয়স জগয়ি। জিটলপযাটথক উপায়ে জর্ামার কায়ি মযায়সজ চয়ল জগয়ি। রু্টম 
চয়ল এয়সি। How wonderful. 
    জিটলপযাটথক ডাকাডাটকর বুটি টক জর্ার মাথায়র্ই এয়সয়ি না জকউ টদয়েয়ি ?  
    জটহর গলা টনচু কয়র বলল, একিা জময়ের কাি জথয়ক এই বুটি জপয়েটি। এই 
জময়েিার বাসাে জিটলয়ফান জনই। ওর যেন কাউয়ক ডাকার দরকার পয়ড় র্েন এভায়ব 
ডায়ক। র্ায়র্ নাটক কাজ হে। জময়েিার কথা আয়গ টবশ্বাস কটর টন। এেন পুয়রাপুটর 
টবশ্বাস হয়ি।  
    আটম বললাম, জময়েিার নাম টক ফুলফুটলো ?  
    জবশ টকিুক্ষণ। হর্ভম্ব হয়ে থাকার পর জটহর প্রাে জর্ার্লায়র্ জর্ার্লায়র্ বলল, 
রু্টম কীভায়ব জায়না ?  
    জসিা টদয়ে জর্ার দরকার জনই। জময়েিার নাম ফুলফুটলো টকনা বল ?  
    হু! জময়েিার বাবা র্ায়ক ডায়কন ফুল। মা যেন জবাঁয়চ টিয়লন র্েন ডাকয়র্ন 
ফুটলো। জময়েিা কয়রয়ি কী দু’জয়নর নাম একে কয়র র্ার নাম টদয়েয়ি ফুলফুটলো।  
    রু্ই আমায়ক িযাটলপযাটথক পিটর্য়র্ জডয়ক এয়নটিস জকন ? ফুলফুটলোর টবষয়ে 
কথা বলার জয়নয ?  
    হু! রু্টম এর্সব জায়না কীভায়ব ? ভাইজান রু্টম েুবই টবিেকর একজন মানুষ।  
    রু্ই টনয়জও কম টবিেকর না। যা জহাক এেন ঘিনা কী বল ?  
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    জর্ামায়ক আর নরু্ন কয়র কী বলব। রু্টম জর্া ময়ন হয়ি সবই জায়না।  
    র্া জাটন, র্বু জর্ার মুে জথয়ক শুটন…..  
    জটহর চাপা গলাে প্রাে জর্ার্লায়র্ জর্ার্লায়র্ বলল- ভাইজান আটম টঠক কয়রটি। 
ফুলফুটলোয়ক টবয়ে করব।  
    টঠক কয়র থাকয়ল করটব।  
    মা ময়ন হে রাগ করয়ব। র্াই না ?  
    রাগ অবশযই করয়ব। জর্ার বাবার টপস্তল টদয়ে ফুলফুটলোয়ক গুটল করার সমূহ 
সম্ভাবনা।  
    ওয়ক জকন গুটল করয়ব ? গুটল করয়ল আমায়ক করয়ব।  
    মায়জদা োলা জর্ায়ক টকিুই বলয়ব না। রু্ই যটদ একিা েুন কয়র এয়স বটলস- মা 
আটম েুন কয়র এয়সটি। র্াহয়ল োলা বলয়বন, ভায়লা কয়রটিস । এেন যা জগাসল 
কয়র আে— ভার্ ো। ইটলশ মায়ির টডম রান্না কয়রটি।   
    জটহর অবাক হয়ে বলল, এর্ টকিু থাকয়র্ ইটলশ মায়ির টডয়মর কথা বলয়ল জকন 
? 
    ময়ন এয়সয়ি বয়লটি। রু্ই এর্ অবাক হয়ে র্াটকয়ে আটিস জকন ?  
    ফুলফুটলোর সবয়চ’ পিয়ন্দর োবার হয়লা ইটলশ মায়ির টদম। আমার আবার ইটলশ 
মায়ির টডম েুবই অপিয়ন্দর োবার। ফুলফুটলোর আয়রকিা পিয়ন্দর োবায়রর কথা 
শুনয়ল রু্টম চময়ক উঠয়ব। 
    শুকনা মটরয়চর সয়ি রসুন টমটশয়ে জবয়ি ভর্ৃা। 
    জটহয়রর মুে হা হয়ে জগল। সটর্যকার টবটির্ মানুয়ষর মুে জদো েুবই আনয়ন্দর 
বযপার। জবটশর ভাগ মানুষই টবটির্ হবার ভান কয়র, টবটির্ হে না। জটহর সটর্য 
সটর্য টবটির্। র্ার হা কয়র থাকা মুয়ের টদয়ক র্াটকয়ে আটম েুবই মজা পাটি। 
    জটহর! 
    টি ভাইজান ? 
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    ফুলফুটলো সিয়কৃ জর্ার পটরকল্পনা কী বল শুটন। েুব গুটিয়ে বলটব। র্ার আয়গ 
এক টমটনয়ির জয়নয জচাে বন্ধ করা। 
    জকন?  
    আটম একিা লাল জবার্াম টিপব । 
    কীয়সর লাল জবার্াম ? 
    কীয়সর লাল জবার্াম জর্ার জানার দরকার জনই। জর্ায়ক জচাে বন্ধ করয়র্ বলটি 
রু্ই জচাে বন্ধ করা। 
    জটহর বাধয জিয়লর ময়র্া জচাে বন্ধ করল। আটম টডটজিাল ভয়েস জরকডৃায়রর 
জবার্াম টিয়প জটহয়রর সাময়ন রােলাম। 
    এেন ইিা করয়ল জচাে জমলয়র্ পাটরস। লাজ করয়ল জচাে জমলার দরকার জনই। 
ফুলফুটলো সিয়কৃ জর্ার পটরকল্পনা গড়বড় কয়র বয়ল যা। টফসটফস করটব না। উাঁচু 
গলাে বলটব। প্রটর্টি শব্দ জযন আলাদা কয়র জবাঝা যাে। িু দয পয়েন্ট থাকটব। জফনাটব 
না। জরটড, জগি জসি জগা...। 
    জটহর আবার র্ার টবেযার্ জরাবি গলাে কথা বলা শুরু করল। ময়ন হয়ি 
প্রটর্মন্ত্রীয়দর ময়র্া টলটের্ ভাষণ পড়য়ি। ভাইজান, আটম টঠক কয়রটি ফুলফুটলোয়ক 
টবয়ে করব। আটম জাটন সবাই েুব রাগ করয়ব। টকন্তু আটম মন টঠক কয়র জফয়লটি। 
টবয়ে করব কাটজর অটফয়স। টবয়েয়র্ রু্টম একজন সাক্ষী হয়ব। আয়রকজন সাক্ষীও 
রু্টম জজাগাড় করয়ব। জকায়থয়ক করয়ব। জসিা রু্টম জায়না। ফুলফুটলো সিয়কৃ এই 
আমার পটরকল্পনা। 
    টবয়ের পয়রও টক রু্ই জর্ার মা’জক জানাটব না ? 
    টবয়ের পর জানাব। কাটজ অটফস জথয়ক জিটলয়ফান কয়র জানাব।  
    োলা জর্ায়ক জেি বাটড় জথয়ক জবর কয়র জদয়ব। রু্ই যাটব জকাথাে ?  
    জসিা টনয়ে টচন্তা কটর টন।  
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    টচন্তা না কয়র ভায়লাই কয়রটিস। জবটশ টচন্তা-ভাবনা কয়র টকিু হে না। রু্ই 
একভায়ব টচন্তা কয়র রােটব ঘিনা ঘিয়ব অনযভায়ব। টচন্তাহীন জীবনযাপন করা উটচর্।  
    ফুলফুটলোর একিা িটব আমার কায়ি আয়ি, জদেয়ব ?  
    না।  
    িাস জসয়ভয়ন পড়ার সমেকার িটব। এেনকার জচহারার সায়থ জকায়না টমল জনই।  
    এই সময়ের জকায়না জিয়ল জপ্রটমকার িটব পয়কয়ি টনয়ে ঘুয়র না। িটব পয়কয়ি 
টনয়ে ঘুরািায়ক িামযর্া ময়ন করা হে। রু্ই কী ময়ন কয়র ঘুরটিস ?  
    আটম িটব পয়কয়ি টনয়ে ঘুরটি না জর্া। িটবিা জপজ মাকৃ টহয়সয়ব বযবহার করটি। 
আমার অবশয অনয একিা পটরকল্পনাও আয়ি। েুবই হাসযকর পটরকল্পনা । বলব ?  
    বল।  
    আমার কটিউিায়র ফয়িাশপ আয়ি। আটম করব কী ফুলফুটলোর িটব ফয়িাশয়প 
ঢুকাব। আইনিাইয়নর িটব র্ার সয়ি জুয়ড় টদয়ে টপ্রন্ট জবর করব। িটবয়র্ জদো যায়ব 
আইনিাইন ফুটলর মাথাে হার্ জরয়ে হাটস হাটস মুয়ে বয়স আয়িন।  
    রবীন্দ্রনায়থর সয়ি িটব থাকয়ব না ? কটবগুরুর জকায়ল ফুলফুটলো বয়স আয়ি ? 
কটবগুরুর দাটড়র জোাঁচা লাগয়ি ফুলফুটলোর গায়ল।  
    অবশযই থাকয়ব। কটব নজরুয়লর সয়ি থাকয়ব। কটব নজরুল হারয়মাটনোম 
বাজায়িন— ফুলফুটলো গান করয়ি। ।  
    বাংলায়দয়শর টবেযার্য়দর জকউ থাকয়ব না ?  
    বাংলায়দয়শর টবেযার্রাও থাকয়ব, র্য়ব জকায়না পটলটিকযাল টফগার রােব না। জশে 
হাটসনা, জবগম োয়লদা টজো এরা বাদ। শুধু কটব-সাটহটর্যকরা থাকয়বন। আমার আসল 
ইিা ফুটলয়ক চময়ক জদো। সমসযা হয়ি জময়েিা চমকাে না। ভাইজান, রু্টম ওয়ক 
চমকাবার টকিু বুটি জবর কর জর্া।  
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    রু্ই জকায়না টচন্তা কটরস না। চমক কর্ প্রকার ও কী কী এই জময়ে এেন জির 
পায়ব। ওয়ক আমরা ধারাবাটহক চময়কর ময়ধয রােব। চমকায়র্ চমকায়র্ ওর চমকা 
জরাগ হয়ে যায়ব। র্েন জদেটব কারণ িাড়াই চমকায়ি। 
    থযাংক েুয । 
    রু্ই চুপ কয়র বয়স থাক। আটম োলায়ক একিা টজটনস হযান্ডওভার কয়র একু্ষটণ 
আসটি। 
    রু্টম টক রায়র্ থাকয়ব ? 
    বুঝয়র্ পারটি না। জথয়ক জযয়র্ও পাটর।  
    যটদ রায়র্ থাক র্াহয়ল ফুটলর সয়ি পটরচেিা কীভায়ব হয়লা জসিা জর্ামায়ক বলব। 
েুবই ইন্টায়রটিং। শুনয়ল হাসয়র্ হাসয়র্ জর্ামার দম বন্ধ হয়ে যায়ব। আমার যেনই 
ময়ন হে আটম একা একা হাটস। 
    জটহর মুে টিয়প হাসয়ি। কী সুন্দর সহজ হাটস! র্ার আনন্দ সারা শরীর টদয়ে 
আয়লার ময়র্া টঠকয়র জবর হয়ি। টঠক র্েন একিা ঘিনা ঘিল। টিটভর ওপর রাো 
জাপাটন টচনামাটির বাটলকা মূটর্ৃ ধূম কয়র টনয়চ পয়ড় জভয়ে িুকরা িুকরা হয়ে জগল। 
জদোয়ল ঝুলায়না দুিা কযায়লন্ডার হঠাৎ জপণু্ডলাম হয়ে দুলয়র্ শুরু করল। আমরা জয 
োয়ি বয়সটিলাম জকউ ময়ন হে জসই োি ধয়র হাাঁচকা িায়ন ইটঞ্চ োয়নক সটরয়ে টদল। 
মাথার জভর্য়রর মগজও ময়ন হে োটনকিা দুলল। জটহর ভীর্ গলাে বলল, ভাইজান 
কী হয়ি ? 
    আটম বললাম, জর্মন টকিু না। িাইি হয়ে বয়স থাক। ভূটমকি হয়ি! 
    জটহয়রর মুে টির্ীেবায়রর ময়র্া হা হয়ে জগল। মুয়ের হা বন্ধ না কয়রই জস কথা 
বলল, ভূটমকি হয়ি মায়ন কী ? 
    আটম হালকা গলাে বললাম, মা বসুন্ধরা সামানয জকাঁয়প উয়ঠয়িন। ঢাকা শহর 
দুলয়ি। 
    আমরা বয়স আটি জকন ? 
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    আমরা বয়স আটি কারণ আমরা বয়স বয়স গল্প করটিলাম। যটদ দাাঁটড়য়ে দাাঁটড়য়ে 
গল্প করর্াম র্াহয়ল— বয়স না জথয়ক দাাঁটড়য়ে থাকর্াম । 
    র্র্ক্ষয়ণ মায়জদা োলার বাটড়য়র্ ভূয়র্র র্াণ্ডব শুরু হয়েয়ি। মায়জদা োলা টচৎকার 
করয়িন। র্ার কায়জর টর্নটি জময়ের দুটি টচৎকার করয়ি। একটি গলা জিয়ড় কাাঁদয়ি। 
োলু সায়হব ইংয়রটজয়র্ সবাইয়ক ধমকায়িন। (দারুণ জিনশয়নর মুহুয়র্ ৃোলু সায়হব 
বাংলা ভুয়ল যান।) মায়জদা োলা এন্ড ফযাটমটল আিকা পয়ড় জগয়ি। বাটড় জথয়ক জবর 
হয়র্ পারয়ি না। কারণ দরজা জোলার চাটব পাওো যায়ি না। মায়জদা োলা সম্প্রটর্ 
র্াাঁর পুয়রা বাটড়র দরজা র্ালা বদয়ল আয়মটরকান র্ালা লাটগয়েয়িন। এই র্ালাগুয়লা 
বাইয়র জথয়ক লাগায়না যাে আবার জভর্র জথয়কও লাগান যাে । 
    জটহর বলল, ভাইজান বাটড়ঘর জভয়ে মাথার উপর পড়য়ব না ?  
    আটম বললাম, পড়য়র্ পায়র।  
    আমায়দর জর্া রাস্তাে টগয়ে দাাঁড়ায়না উটচর্। রাস্তাে যাটব কীভায়ব ? দরজা জোলার 
চাটব েুাঁয়জ পাওো যায়ি না।    
    ভূটমকি জথয়ম জগয়ি র্াই না ভাইজান ?  
    প্রথম ধাক্কািা জগয়ি। আসলিা বাটক আয়ি।  
    আসলিা বাটক আয়ি মায়ন ? ভূটমকয়ির টনেম হয়ি প্রথম একিা জিাি ধাক্কা 
জদে। সবাইয়ক জাটনয়ে জদে জয জস আসয়ি। র্ারপর জদে বড় ধাক্কািা।  
    বড় ধাক্কািা কেন জদয়ব ?  
    র্ার জকায়না ধরাবাাঁধা টনেম জনই। পাাঁচ টমটনি পয়র টদয়র্ পায়র, পাাঁচ ঘণ্টা পয়র 
টদয়র্ পায়র। আবার ধর পাাঁচ টদন পয়রও টদয়র্ পায়র।  
    ভাইজান আমার েুবই জিনশন লাগয়ি।  
    ফুলফুটলোর সয়ি কীভায়ব পটরচে হয়লা জসই গল্পিা শুরু করা। জিনশন কময়ব।  
    দরজাে ধরাম কয়র শব্দ হয়লা। মায়জদা োলা ঝয়ড়র ময়র্া ঘয়র ঢুকয়লন। কাঁয়দা 
কাঁয়দা গলাে বলয়লন, ভূটমকি হয়ি জর্ারা জাটনস না ?  
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    আটম বললাম, জাটন।  
    জজয়নশুয়ন চুপচাপ বয়স আটিস কীভায়ব ? রাস্তাে টগয়ে দাাঁড়াটব না ?  
    রাস্তাে যাৰ কীভায়ব ? রু্টম জর্া চাটবই েুাঁয়জ পাি না।  
    এর্ক্ষণ োলা কাাঁয়দাকাাঁয়দা টিয়লন । এইবার জকাঁয়দ জফলয়লন। জফাপায়র্ জফাাঁপায়র্ 
বলয়লন- চাটবিা আটম টনয়জর হায়র্ জেটসংয়িটবয়লর ফাি েোয়র রাটে। আজও 
জরয়েটি, আমার পটরষ্কার ময়ন আয়ি। জেটসংয়িটবয়লর সব েোর েুাঁয়জটি। চাটব জনই।  
    আটম বললাম, জর্ামার জশাবার ঘয়রর বাটলয়শর টনয়চ জদে জর্া।  
    োলা রাগী গলাে বলয়লন, বাটলয়শর টনয়চ চাটব রাটে টন বাটলয়শর টনয়চ জকন জদেব 
?  
    জোাঁজােুাঁটজর ময়ধয থাকয়ল জর্ামার জিনশনিা কময়ব এইজয়নয জদেয়র্ বলটি। 
জকায়না একিা কাজ টনয়ে বযস্ত থাক। ভায়লা কথা, টডটজিাল ভয়েস জরকডৃারিার কাজ 
জশষ। জর্ামার কায়ি টক হযান্ডওভার করব ? পয়নয়রা টমটনয়ির ময়র্া জরকডৃ হয়েয়ি। 
    োলা জযভায়ব ঝয়ড়র ময়র্া এয়সটিয়লন টঠক জসইভায়ব ঝয়ড়র ময়র্া জবর হয়ে 
জগয়লন। র্ার প্রাে সয়ি সয়ি ‘চাটব পাওো জগয়ি, চাটব পাওো জগয়ি’ শব্দ জশানা জগল। 
দরজা জোলার শব্দ হয়লা। টসটড় টদয়ে ধুপধাপ শয়ব্দ নামার শব্দ পাওো জগল এবং 
আমায়ক চময়ক টদয়ে জটহর টবিানা জথয়ক লাফ টদয়ে জনয়ম বনু্দয়কর গুটলর ময়র্া দরজা 
টদয়ে জবর হয়ে জগল। র্ার প্রাে সয়ি সয়িই ধারণী টির্ীেবার জকাঁয়প উঠল। র্র্ক্ষয়ণ 
ঢাকা শহর জজয়গ জগয়ি। চারটদয়ক বহচচ টচৎকার শুরু হয়েয়ি। রাস্তা ভটর্ৃ মানুষ। এর 
ময়ধয একজন আবার আজান টদয়ি। প্রাকত টর্ক টবপযৃয়ের সমে আজান টদয়র্ হে। 
    আটম জানালা টদয়ে র্াটকয়ে আটি। আর্য়ঙ্ক অটস্থর হওো জলাকজন জদেয়র্ ভায়লা 
লাগয়ি। র্ীে আর্য়ঙ্করও টকিু পযৃাে আয়ি। প্রাথটমক পযৃায়ে র্ীে আর্ঙ্কিস্ত মানুষ 
এক জােগাে দাাঁটড়য়ে থাকয়র্ পায়র না। কু্ষদ্র একিা এলাকার জভর্র জিািািুটি কয়র। 
আর্ঙ্ক যর্ বাড়য়র্ থায়ক জিািািুটির মাো র্র্ কময়র্ থায়ক। র্ীে আর্য়ঙ্কর জশষ 
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পযৃায়ে জকায়না জিািািুটি জনই।— টস্থর হয়ে দাাঁটড়য়ে থাকা । র্েন জচায়ের মটণও নড়য়ব 
না। 
    মায়জদা োলায়ক জদো যায়ি। টর্টন র্াাঁর পটরবার টনয়ে বাটড়র সাময়নর লয়ন 
জিািািুটি করয়িন। টর্টন জযটদয়ক যায়িন র্ার কায়জর টর্ন জময়েও জসটদয়ক যায়ি। 
শুধু োলু সায়হব এক জােগাে দাাঁটড়য়ে আয়িন। র্ার হায়র্ নযাশনাল টজওিাটফ 
মযাগাটজন। র্াাঁর জঠাাঁয়ি টসগায়রি। র্য়ব টসগায়রয়ি আগুন জনই। িুয়ি টনয়চ নামার সমে 
টনশ্চেই লাইিার টনয়ে জযয়র্ ভুয়ল জগয়িন। জটহরয়ক জদেয়র্ পাটি না। জস টক জগি 
েুয়ল বাইয়র চয়ল জগয়ি ? এক জদৌয়ড় ফুলফুটলোর কায়ি চয়ল যাে টন জর্া ? ফুলফুটলো 
যেন জদেয়ব োটল গায়ে একজন যুবক জদৌড়ায়র্ জদৌড়ায়র্ র্ার কায়ি আসয়ি র্েন জস 
ভায়লাই মজা পায়ব। 
    মায়জদা োলার বাটড়র মূল জলাহার জগািিা বন্ধ। র্য়ব মূল জগয়ির সয়ি বাচ্চা 
জগািিা জোলা। জসই জগয়ির জভর্র টদয়ে মায়ঝ মায়ঝই জলাকজন উাঁটক টদয়ি। োলার 
বাটড়র জগয়ি চটব্বশ ঘণ্টা দায়রাোন থাকার কথা। জকায়না দায়রাোন জনই। জয-য়কায়না 
টবপযৃয়ের সমে প্রথম যারা দাটেত্ব জফয়ল পাটলয়ে যাে। র্ারা হয়লা দায়রাোন এবং 
টসটকউটরটি গাডৃ । 
    টহমু! এই টহমু! 
    মায়জদা োলা আমায়ক জদেয়র্ জপয়েয়িন। ময়ন হে র্ার আর্ঙ্ক সহনীে পযৃায়ে 
চয়ল এয়সয়ি। র্ীে আর্ঙ্কিস্ত মানুষ কাউয়ক টচনয়র্ পায়র না। মটস্তয়ষ্কর জয অংয়শ 
পটরটচটর্মূলক র্থয থায়ক জসই অংশ কাজ কয়র না। মায়জদা োলা টক্ষপ্ত গলাে 
জচাাঁচায়লন– এই টহমু, কথা বলটিস না জকন ? 
    আটম বললাম, োলা জকমন আি ?  
    গাধা রু্ই ফাজলাটম করটিস জকন ? এেন জকমন আটি টজয়জ্ঞস করার মায়ন কী 
? জনয়ম আে।  
    জর্ামরা টক চা োয়ব ? চায়ের পাটন বটসয়ে জদই ?  
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    জনয়ম আে জর্া। একু্ষটণ নাম।  
    মায়জদা োলার পায়শ োলু সায়হব এয়স দাাঁড়ায়লন। ভাো ভাো গলাে বলয়লন— 
Himu bring me a lighter, োলু সায়হয়বর গলা ভাো টিল না। ময়ন হয়ি ভূটমকয়ি 
র্াাঁর গলা জভয়ে জগয়ি। ভূটমকয়ি ঘর বাটড় ভায়ে বয়ল জাটন, মানুয়ষর গলা ভায়ে এিা 
শুটন টন।  
    আটম বললাম, োলু সায়হব জপায়চৃর লাইিিা টক িটলয়ে টদব ?  
    োলু সায়হব বলয়লন, জকন ?  
    আটম বললাম, নযাশনাল টজওিাটফ মযাগাটজনিা পড়য়র্ পারয়র্ন। লয়ন কর্ক্ষণ 
থাকয়র্ হে র্ার জর্া টঠক জনই।    
    োলু সায়হব টবড়টবড় কয়র কী জযন বলয়িন। টনশ্চেই ইংয়রটজয়র্ গালাগাটল। 
জদার্লা জথয়ক জশানা যায়ি না। 
 
    রার্ বারিা ।  
    ভূটমকি ভীটর্ সাময়ল মায়জদা োলা বাটড়য়র্ উয়ঠ এয়সয়িন। রান্নাবান্না টকিু হে 
টন। র্াাঁর টর্ন কায়জর জময়ে রান্নাঘয়র ঢুয়ক জগয়ি। োলা োলু দু’জনই বসার ঘয়রর 
জসাফাে পাশাপাটশ বয়স আয়িন। আটম বয়স আটি র্ায়দর ডানপায়শর জসাফাে । োলু 
সায়হব ভাো গলাে স্ত্রীর সয়ি গল্প করয়িন। গয়ল্পর টবষেবস্তু— ভূটমকি ।  
    বুঝয়ল মায়জদা— টবরাি জকাইনটসয়ডন্স। যেন ভূটমকি হটিল র্েন আটম 
নযাশনাল টজওিাটফয়র্ ভূটমকি টনয়েই একিা আটিৃয়কল পড়টিলাম। আটিৃয়কয়লর 
নাম— Untamed Nature, আটিৃয়কয়লর একিা জচপ্টার ভূটমকয়ির বণৃনা টদয়ে শুরু 
হয়েয়ি। ঐ জচপ্টারিা পড়য়র্ শুরু কয়রটি র্েনই ভূটমকি শুরু হয়লা। ইন্টায়রটিং 
জকাইনটসয়ডন্স না ?  
    োলা জবাব টদয়লন না। টর্টন ভাবয়লশহীন মুয়ে টিটভর টদয়ক র্াটকয়ে আয়িন। 
টিটভয়র্ এেয়না টসএনএন। এেয়না টিটভ শব্দহীন। মায়জদা োলায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি 
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র্াাঁর আর্ঙ্ক এেয়না পুয়রাপুটর যাে টন। স্বামীর প্রয়শ্নর জবাব জর্া টর্টন টদয়লনই না, 
উয়ঠ টনয়জর ঘয়র চয়ল জগয়লন। োলু সায়হব আমার টদয়ক র্াটকয়ে বলয়লন, টহমু জর্ামার 
কায়ি জকাইনটসয়ডন্সিা ইন্টায়রটিং ময়ন হয়ি না ? 
    আটম বললাম, অবশযই ইন্টায়রটিং। র্য়ব আপটন দো কয়র বজ্রপায়র্র উপর 
জকায়না আটিৃয়কল পড়য়বন না। 
    জকন ? 
    বজ্রপায়র্র উপয়র আটিৃয়কল পড়য়লন– সয়ি সয়ি আপনার উপর বাজ্রপার্ হয়লা 
। পুয়ড় কেলা হয়ে জগয়লন। 
    রু্টম টক রটসকর্া করার জচো করটি ? 
    টি। 
    জর্ামার সয়ি আমার সিকৃ রটসকর্ার না। রটসকর্া করয়ব না। 
    টি আিা। 
    একিা টজটনস জেোল রােয়ব। জর্ামার নাম টহমু। রু্টম একজন ভযাগাবল্ড। রু্টম 
চাটল ৃচযাপটলন না। 
    টি আটম জেোল রােব। 
    রু্টম জটহয়রর ঘয়র যাও। ওয়ক টবরক্ত কর। ওর সয়ি টহউমার করার জচো কর। 
আমার সয়ি না।  
    টজ আিা । 
    আটম উয়ঠ দাাঁড়ালাম। োলু সায়হব থমথয়ম গলাে বলয়লন, জর্ামায়ক আয়রকিা 
টবষে বটল। দো কয়র সহজ উত্তর জদয়ব, পযাচায়না উত্তর জদয়ব না। 
    টি আিা। 
    ভূটমকি হয়ি। সবাই জদৌয়ড় জনয়ম জোলা জােগাে চয়ল জগল। রু্টম ঘয়র বয়স 
রইয়লা। েুব ভায়লা কথা, থাক ঘয়র বয়স, টকন্তু জটহরয়ক আিয়ক রােয়ল জকন ? 
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    োলু সায়হব, আটম জটহরয়ক আিয়ক রাটে টন। ও হঠাৎ োটল গায়ে জদৌড় টদল। 
যায়ক বয়ল জভা জদৌড়। 
    জদৌয়ড় জকাথাে জগল ? 
    প্রথম বুঝয়র্ পাটর টন জকাথাে জগয়ি। পয়র ওয়ক আটবষ্কার করলাম িায়দ। জস 
জকান বইয়ে পয়ড়য়ি ভূটমকয়ির সমে রায়র্র আকায়শ আয়লার জেলা হে। টবটচে 
ভাষাে আকায়শ জলো ভায়স। সটর্য টক-না জদেয়র্ জগয়ি। 
    জয জিয়ল টফটজক্স পড়য়ি জস ভূটমকয়ি আকায়শ হাটবজাটব জলো হে এইসব টবশ্বাস 
কয়র ? ওয়ক জর্া কায়ন ধয়র উঠয়বাস করায়না দরকার। ওয়ক আমার কায়ি পাঠাও 
জর্া। র্ার সয়ি কথা বলা দরকার। 
    োলু সায়হব আজ কথা না বয়ল আয়রকটদন বলুন। এেন জস একিু বযস্ত আয়ি। 
বযস্ত বয়লই আটম আপনার কায়ি বয়স আটি। আপটন টবরক্ত হয়িন জজয়নও বয়স আটি। 
    কী টনয়ে বযস্ত ? 
    জস জিটলপযাটথর মাধযয়ম একজয়নর কায়ি েবর পাঠাবার জচো করয়ি। জানার জচো 
করয়ি ভূটমকয়ি র্ায়দর জকায়না ক্ষটর্ হয়েয়ি টক-না। পিটর্িা েুব সহজ। শবাসন 
হয়ে জচাে বন্ধ কয়র টবিানাে শুয়ে থাকয়র্ হে. 
    চুপ কর। 
    টি আিা। 
    োলু সায়হব থমথয়ম মুয়ে জটহয়রর ঘয়রর টদয়ক এগুয়লন। আটমও র্াাঁর জপিয়ন 
জপিয়ন জগলাম। ইন্টায়রটিং জকায়না পটরটস্থটর্ হে টক-না জদোর জয়নয যাওো। জর্মন 
টকিু হয়লা না। োলু সায়হব হর্ভম্ব হয়ে জদেয়লন, র্াাঁর পুে জচাে বন্ধ কয়র সরল জরো 
হয়ে শুয়ে আয়ি। মুয়ে টবড়টবড় করয়ি। োলু সায়হব জযভায়ব টনিঃশয়ব্দ জিয়লর ঘয়র 
ঢুয়কয়িন জসইভায়ব টনিঃশয়ব্দই জিয়লর ঘর জথয়ক জবর হয়লন। আমায়ক ইশারাে র্ার 
জপিয়ন জপিয়ন আসয়র্ বলয়লন । আটমও বাধয জিয়লর ময়র্া র্ায়ক অনুসরণ করলাম। 
টর্টন আমায়ক টসাঁটড়র কায়ি টনয়ে টগয়ে কটঠন গলাে বলয়লন, টহমু রু্টম নানাটবধ যন্ত্রণা 
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বর্টর করা। আটম আমার পটরবায়র জকান যন্ত্রণা চাই না। রু্টম আর এ বাটড়য়র্ আসয়ব 
না। রু্টম একু্ষটণ টবয়দে হও । 
    আটম টবনীর্ ভটিয়র্ বললাম, আমার রায়র্ োওোর কথা। ইটলশ মাি ভাজা হয়ি। 
    কথা বাড়ায়ব না। টবয়দে হও । 
    আটম টসাঁটড় টদয়ে নাময়র্ শুরু করলাম। োলু সায়হব দরজা ধয়র দাাঁটড়য়ে আয়িন। 
র্াাঁর মুে থমথম করয়ি। 
 
 
 
 

২  
         টহমু,   

রু্ই রায়র্ কাউয়ক টকিু না বয়ল চয়ল জগটল জকন ? রু্ই টনয়জয়ক কী 
ভাটবস ? যা ময়ন আয়স কয়র জবড়াটব ? জর্ায়ক জকউ টকিু বলয়র্ পারয়ব না 
? বাংলায়দয়শর সব মানুয়ষর মাথা টক রু্ই টকয়ন টনয়েটিস ?  

ঐ রায়র্ কী ঘয়িটিল আমার কায়ি জশান। আমার প্রচণ্ড মাথা 
ধয়রটিল। আটম বাটর্ বন্ধ কয়র শুয়েটিলাম। এয়র্ মাথা ধরা আয়রা বাড়ল। 
রু্ই জবাধহে জাটনস না শুয়ে থাকয়ল আমার মাথা ধরা বায়ড়। আমার সবই 
উো । যাই জহাক মাথা ধরা যেন েুব বাড়ল র্েন মাথা ধরার জিবয়লয়ির 
জোাঁয়জ জগলাম জর্ার োলুর কায়ি। জদটে জস একা মুে আমটস কয়র বয়স 
আয়ি। র্ায়ক টজয়জ্ঞস করলাম, টহমু জকাথাে ? জর্ার োলু বলল, জাটন না 
জকাথাে। আটম বললাম, জস চয়ল জগয়ি না টক ? জর্ার োলু বলল, জাটন না। 



suvom 

 
 

1285 

জযয়র্ও পায়র, েবর না টদয়ে জয আয়স জস েবর না টদয়ে চয়ল যাে। র্েন 
আটম জগালাম জটহয়রর ঘয়র। জসোয়নও রু্ই জনই। কায়জর জময়েরাও জকউ 
টকিু বলয়র্ পায়র না। জগয়ির দায়রাোনয়ক টজয়জ্ঞস করলাম। জসও বলল, জগি 
টদয়ে কাউয়ক জযয়র্ জদয়ে টন। জর্ার োলু বলল, চয়ল জগয়ি— জগয়ি। এর্ 
বহচচ করি, জকন ? জিটবয়ল োবার টদয়র্ বয়ল ।  

টহমু, কাউয়ক টকিু না বয়ল চয়ল যাওোিা টঠক না। আটম রাগ কয়রটি 
এবং ময়ন কে জপয়েটি। আটম যায়দরয়ক জবটশ জস্নহ কটর। র্ারাই আমায়ক 
কে জদে। জটহয়রর কথাই ময়ন কয়র জদে ।  

টডটজিাল ভয়েস জরকডৃায়র জটহয়রর সব কথাবার্ৃা এই টনয়ে পাাঁচবার 
শুনলাম। আমার হার্-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসয়ি। এইসব কী ধরয়নর কথাবার্ৃা ? 
আমার জর্া ময়ন হে জিয়লিা পাগল হয়ে জগয়ি। র্ার ডাক্তাটর টচটকৎসা 
দরকার। জকায়না সুস্থ মাথার জিয়ল এ ধরয়নর কথা বলয়র্ পায়র না। 
ভূটমকয়ির রায়র্ জস র্ার বাবার সয়ি জয কথাবার্ৃা বয়লয়ি জসিা শুনয়লই জয 
জকউ বলয়ব, জিয়লয়ক পাবনা জমন্টাল হসটপিায়ল পাটঠয়ে দাও। ঐিাই র্ার 
জয়নয উপযুক্ত জােগা। ঘিনা। কী হয়েয়ি জশান। বাপ-য়িয়ল জেয়র্ বয়সয়ি। 
আটম বটস টন। প্রথমর্, আমার মাথার যন্ত্রণা; টির্ীের্, জর্ার জনয রান্না-বান্না 
কটরয়েটি। আর রু্ই না বয়ল পাটলয়ে জগটিস ; যাই জহাক মূল ঘিনা জশান। 
জটহয়রর বাবা বলল, পড়ায়শানা জকমন হয়ি ?  

জটহর বলল, ভায়লাই হটিল। র্য়ব এেন হয়ি না।  
জটহয়রর বাবা বলল, হয়ি না জকন ?  
জটহর বলল, টফটজক্স পয়ড় জকায়না লাভ জনই বাবা ।  
লাভ জনই জকন ?  
প্রকত টর্য়ক জবাঝার জয়নযই টফটজক্স পড়া। আটম টচন্তা কয়র জদয়েটি। 

এেন পযৃন্ত টফটজয়ক্সর জয উন্নটর্ হয়েয়ি র্া টদয়ে প্রকত টর্য়ক টকিুয়র্ই জবাঝা 
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যায়ব না। বরং উয়ো হয়ব। টফটজয়ক্সর জ্ঞান আমায়দর টচন্তায়ক আয়রা জধাাঁোয়ি 
কয়র জফলয়ব ।  

জটহয়রর বাবা র্েন শান্ত গলাে বলল, আটম টফটজক্স জাটন না। আটম 
ইটর্হায়সর িাে। রু্ই কী বলটিস বুটঝয়ে বল।  

জটহর বলল, সব টকিু জবাঝায়র্ পারব না। একিা শুধু বটল, টফটজক্স 
বলয়ি মহাটবশ্ব সতটে হয়েয়ি টবগ বযাং জথয়ক। প্রচণ্ড শয়ব্দ কসটমক টডম জফয়ি 
মহাটবশ্ব বর্টর হয়লা। জয মুহুয়র্ৃ কসটমক টডম ফািল জসই মুহূর্ৃ জথয়ক সময়ের 
শুরু। কসটমক আয়গ কী টিল টকিুই বলয়র্ পারয়ি না।  

টডম ফািার আয়গ কী টিল টফটজক্স র্া বলয়র্ পারয়ি না বয়ল রু্ই 
টফটজক্স পড়টব না ?  

না। আমার কায়ি টফটজক্স পড়া অথৃহীন ময়ন হয়ি।  
কী করটব বয়ল টঠক কয়রটিস ?  
বাবা, আটম একিা কটফশপ চালাব। 
বুঝয়র্ পারটি না। কী বলটিস। কী চালাটব ? 
কটফশপ। জিাট্ট ঘয়রাো ধরয়নর কটফশপ। জদাকান সারাটদন বন্ধ 

থাকয়ব। েুলয়ব সন্ধযার পর। কািাে কািাে বারিার সমে কটফশপ বন্ধ হয়ব। 
রটসকর্া করটিস নাটক ? 
না, রটসকর্া জকন করব ? কটফশয়পর নাম টঠক হয়ে জগয়ি— ‘শুধুই 

কটফর্া’। 
নাম ‘শুধুই কটফর্া’ ? 
হযাাঁ, আমার কটফশয়পর নাম “কটফর্া”। এেন কী করটি জায়না বাবা 

? জয মায়গ কয়র কটফ জদো হয়ব জসই ময়গর টডজাইন করটি। 
ময়গর টডজাইন করটিস ? 
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হযাাঁ। জকান রয়ের মায়গ কটফর জগরুো রে ভায়লা ফুয়ি জসিা জদো 
হয়ি। জদো যায়ি গাঢ় সবুজ রয়ের মায়গ কটফর রে ভায়লা ফুয়ি । কায়জই 
আমায়দর ময়গর রে হয়লা গাঢ় সবুজ। এই মগ হয়ব গ্লায়সর ময়র্া। ময়গ 
চায়ের কায়পর ময়র্া জকায়না জবািা থাকয়ব না।  

জবািা থাকয়ব না ? 
টি না। জকন থাকয়ব না শুনয়র্ চাও ? 
শুটন জকন থাকয়ব না। 
পাটনর গ্লাস আমরা হার্ টদয়ে ধটর। ঠাণ্ডা পাটনর গ্লাস হার্ টদয়ে 

ধয়রই পাটনর শীর্লর্া আমরা জির পাই। আমায়দর ভায়লা লায়গ। গরম কটফর 
উষ্ণর্াও টঠক একইভায়ব আমরা কটফর মগ হার্ টদয়ে ধরা মাে জির পাব। 
আমায়দর ভায়লা লাগয়ব। 

রু্ই র্াহয়ল কটফর জদাকান টদটিস ? 
টি। 
জর্ার জনক্সি পরীক্ষা জযন কয়ব ? 
নে র্াটরে- সার্ টদন আয়ি। পরীক্ষা জর্া টদটি না! 
পরীক্ষা টদটিস না ? 
না। কটফশয়পর আইটডো মাথাে আসামাে পড়ায়শানা জিয়ড় টদয়েটি। 
জটহয়রর বাবা এরপয়রও জবশ সহজভায়ব োওো জশষ করল। জবটসয়ন 

হার্ ধুয়ে এয়স আবার োবার জিটবয়ল বসল। জটহয়রর োওো র্েয়না জশষ 
হে টন। জটহয়রর বাবা শান্তমুয়ে জিয়লর োওো জদেয়র্ লাগল। োওো জশষ 
হবার পর জটহয়রর বাবা বলল, নে র্াটরয়ে রু্ই পরীক্ষা টদয়র্ যাটব। যটদ না 
যাস র্াহয়ল ঐ টদনই এক বয়স্ত্র বাটড় জথয়ক জবর হয়ে যাটব। কথা চালাচাটল 
আমার পিন্দ না । আটম আমার কথা বয়ল জশষ করলাম। এই টবষয়ে নে 
র্াটরে পযৃন্ত আর জকায়না কথা বলব না।  
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জটহর বলল, আিা। 
টহমু, এই হয়লা ঘিনা। জটহয়রর বাবায়ক আটম জমায়িই জদাষ টদটি 

না। জস জর্া র্াও বধয ৃধয়র জিয়লর কথা শুয়নয়ি। আমার ইিা করটিল- োবার 
জিটবয়লই ঠাস কয়র জিয়লর গায়ল এক চড় মাটর। যায়র্ এক চয়ড় মাথার সব 
আইটডো নায়কর ফুয়িা টদয়ে জবর হয়ে যাে। 

ঐ ঘিনার পর আটম জর্ার োলুয়ক ফুলফুটলো জময়েিার কথা বয়লটি। 
আটম টচন্তা কয়র জদেলাম, জিয়ল জযভায়ব টবগড়ায়ি ফুলফুটলোর বযাপারিা 
আর জগাপন রাো টঠক হয়ব না। কযায়সি করা কথাবার্ৃাও জর্ার োলুয়ক 
শুটনয়েটি। জবচারা জয কী পটরমায়ণ শকড হয়েয়ি রু্ই টবশ্বাস করটব না। 
টর্নটদয়নর একিা কনফায়রয়ন্স র্ার সুইয়ডয়ন যাবার কথা টিল। এিা জস 
বাটর্ল কয়রয়ি। টসগায়রি জিয়ড় টদয়েটিল, আবার টসগায়রি ধয়রয়ি। জভাস 
জভাস কয়র টদনরার্ টসগায়রি িানয়ি। আটম টকিু বলটি না। টসগায়রি জিয়ন 
যটদ জিনশন টকিু কয়ম র্াহয়ল কমুক। গর্কাল রায়র্ ঢাকা িায়ব টগয়েটিল। 
জসোন জথয়ক টফয়রয়ি মদ জেয়ে। টসগায়রয়ির সয়ি মদ োওোও জিয়ড় 
টদয়েটিল। র্ার ভাবভটি জদয়ে ময়ন হয়ি আবায়রা মদ ধরয়ব । টচন্তা কয়র 
জদে আটম কী টবপয়দ পয়ড়টি। জর্ার োলুয়ক আটম এেন টকিুই বলব না। নে 
র্াটরে পার জহাক। র্ারপর জদো যাক পাটন জকান টদয়ক গড়াে। 

টহমুয়র, আটম মহাটবপয়দ আটি। জর্ায়ক জয বাটড়য়র্ আসয়র্ বলব, 
জর্ার সয়ি পরামশৃ করব জসই উপাে জনই। 

জটহয়রর বাবা জর্ার এ বাটড়য়র্ জঢাকা টনটষি কয়র টদয়েয়ি। 
দায়রাোনয়ক জডয়কও বয়ল জদো হয়েয়ি রু্ই জযন এ বাটড়য়র্ ঢুকয়র্ না পাটরস। 
জটহয়রর বাবার ধারণা র্ার জিয়লর এই সমসযার মূয়ল আটিস রু্ই। রু্ই না-
টক মানুয়ষর মাথাে হালকা বার্াস টদয়ে আইটডো ঢুটকয়ে সিয়ক পটড়স। আটম 
র্ায়ক বয়লটি- এিা টঠক না। টহমু আমায়দর দয়ল। জটহয়রর কথাবার্ৃা েুব 
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কােদা কয়র টহমুই জরকডৃ কয়র এয়নয়ি। জর্ার োলু। বয়লয়ি- টহমু সব দয়লই 
আয়ি। জটহর যটদ ফুলফুটলোয়ক টবয়ে কয়র র্াহয়ল জদো যায়ব উটকল বাবা— 
টহমু। জর্ার োলুর কথাও আটম জফলয়র্ পারটি না। বল জর্া আটম কী কটর ? 

এটদয়ক ফুলফুটলো জময়েিার টবষয়ে জর্ার োলুও টকিু জোাঁজেবর জবর 
কয়রয়ি। জময়েিা কী কয়র শুনয়ল রু্ই মাথা ঘুয়র পয়ড় যাটব। জস একিা 
টিটনয়ক আোর কাজ কয়র। জরাগীয়দর গু মুর্ পটরষ্কার কয়র। অবস্থািা টচন্তা 
কয়র জদে। 

আটম মানর্ কয়রটি। সমসযা সমাধান হয়লই আজমীর শটরয়ফ চয়ল 
যাব। োজা বাবার দরবায়র শুকরানা নামাজ পড়ব। জসোনকার এটর্ম 
টমসটকনয়দর একয়বলা োওোব। আমার জয কী রকম অটস্থর লাগয়ি জর্ায়ক 
বয়ল বুঝায়র্ পারব না।  

মানটসক জয অবস্থার জভর্র টদয়ে যায়ি। আটম চাই না জসিা আয়রা 
োরাপ জহাক। র্য়ব রু্ই দূর জথয়ক আমার একিা উপকার করয়র্ পাটরস। 
ফুলফুটলো জময়েিার টঠকানা টদটি। র্ার সয়ি জদো কয়র এই জময়েিার টবষয়ে 
আমায়ক একিা টরয়পািৃ জদ। ভে জদটেয়ে টকংবা জলাভ জদটেয়ে জটহয়রর কাি 
জথয়ক জময়েিায়ক সটরয়ে জদবার বযবস্থা কর। এর জয়নয িাকা পেসা যা লায়গ 
আটম েরচ করব। জকোরয়িকায়রর কায়ি টঠকানা আয়ি। রু্ই র্ার কাি জথয়ক 
টঠকানািা জন। ওর কায়ি দশ হাজার িাকাও টদয়ে টদয়েটি। প্রয়োজয়ন গুণ্ডা 
লাটগয়ে জময়েিায়ক হুমটক ধমটক টদয়ে অনয জকাথাও সটরয়ে জদ। এই উপকারিা 
রু্ই আমার করা। 

ইটর্  
জর্ার মায়জদা োলা 
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পুনশ্চ : টহমু আমার মাথািা আসয়লই োরাপ হয়ে জগয়ি। জয ঘিনািা 
জর্ায়ক জানাবার জয়নয টচটঠ টলয়েটিলাম। জসই ঘিনাই জানায়না হে টন। অথচ 
টচটঠ জশষ কয়র বয়স আটি। আসয়ল আটম আর জিনশন টনয়র্ পারটি না বয়ল 
সব এয়লায়ময়লা হয়ে যায়ি। জসটদন মাথা ধরার িযাবয়লি জভয়ব জর্ার োলুর 
দুিা জপ্রসায়রর ওষুধ জেয়ে জফয়লটি। র্ারপর জদটে ধুম কয়র জপ্রসার জনয়ম 
যায়ি। মাথাে পাটন ঢালাঢাটল- ডাক্তার ডাকাডাটক ।  

যাই জহাক, মূল ঘিনািা মন টদয়ে জশান। এেন পযৃন্ত ঘিনািা টনয়ে 
কায়রা সয়িই আলাপ কটর টন। শুধু আমার কায়জর জময়ে টর্নটিয়ক বয়লটি। 
কাজিা ভুল হয়েয়ি। টর্নিা জময়ে ভয়ে অটস্থর হয়ে আয়ি। জর্ার োলুয়ক 
ঘিনািা বলয়র্ টগয়েও বটল টন। র্ায়ক যা বলব— জস গম্ভীর হয়ে বলয়ব, এিা 
টকিু না। রু্টম স্বপ্ন জদয়েটি। জচায়ের সাময়ন জদো জলজযান্ত টজটনসয়ক জকউ 
যটদ বয়ল ‘স্বপ্ন র্াহয়ল জকমন রাগ লায়গ রু্ইই বল ?  

ঘিনািা ঘয়িয়ি ভূটমকয়ির রায়র্। র্েন ঘিনািা আটম টনয়জও 
বুঝয়র্ পাটর টন। ভূটমকয়ির ভয়ে একিা জঘায়রর ময়ধয টিলাম। কী জদেটি 
বা কী জদেটি না বুঝয়র্ই পাটর টন। যর্ই টদন যায়ি বযাপারিা র্র্ই পটরষ্কার 
হয়ি- আমার হার্-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসয়ি।  

ভূটমকয়ির রায়র্র কথা জর্ার টনশ্চেই ময়ন আয়ি। দরজা জভর্র 
জথয়ক লক করা। আটম দরজা েুলয়র্ পারটি না। চাটব পাটি না। 
জেটসংয়িটবয়লর েোর উলি-পালি করটি। জর্ার োলু পাগয়লর ময়র্া টবড়টবড় 
করয়ি। এক সমে িুয়ি জগলাম জটহয়রর ঘয়র। র্েন রু্ই বলটল বাটলয়শর 
টনয়চ েুাঁয়জ জদেয়র্। আটম জগলাম জশাবার ঘয়র। আটম মশাটর োটিয়ে ঘুমাই। 
ঢাকাে জডিু জরাগ জদো জদোর পর জথয়ক এই বযবস্থা। রার্ আিিা বাজয়র্ই 
কায়জর জময়ে মশাটর োটিয়ে জদে । আটম জগালাম অবাক হলাম— জদটে বাটড়র 
চাটব। চাটব হায়র্ টনয়র্ টগয়ে আয়রকিা টজটনস জদেলাম— জদটে বুয়ড়া একজন 
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মানুষ কুাঁয়জা হয়ে মশাটরর জভর্র বয়স আয়ি। র্াটকয়ে আয়ি আমার টদয়ক। 
র্েন আমার মাথায়র্ই জনই জয এিা একিা ভেঙ্কর দতশয। আমার মশাটরর 
জভর্র জকায়না বুয়ড়া মানুষ বয়স থাকয়র্ পায়র না। ভূটমকয়ির ভয়ে আটম 
এর্ই অটস্থর জয বুয়ড়া মানুষ আমার টদয়ক র্াটকয়ে আয়ি এিা আমার মাথাে 
ঢুকাল না। আটম চাটব টনয়ে দরজা েুয়ল জদৌয়ড় টনয়চ চয়ল জগলাম। 

টহমু, বযাপারিা কী বল জর্া ? আমার টক মাথা োরাপ হয়ে যায়ি ? 
জকায়না সাইটকোটিয়ের সয়ি আমার টক কথা বলা উটচর্ ? 

সাক্ষায়র্ এিা টনয়ে জর্ার সয়ি কথা বলব। আপার্র্ রু্ই ফুলফুটলোর 
বযাপারিা জদে। প্রয়োজয়ন জকোরয়িকারয়ক সায়থ টনয়ে যা। এই ধরয়নর 
জময়েরা টহংস্র প্রকত টর্র হয়ে থায়ক। র্ায়দর হায়র্ জপাষা গুণ্ডাপাণ্ডাও থায়ক। 
জর্ায়ক একা জপয়ে টকিু কয়র বসয়র্ পায়র। দুজন থাকয়ল টকিুিা রক্ষা। ভায়লা 
থাটকস । 

    ফুলফুটলো যার নাম র্ার স্বভাব-চটরে যাই জহাক জস জদেয়র্ েুব সুন্দর হয়ব 
এরকম ধারণা হয়বই। আটম ধয়রই টনলাম জময়েটিয়ক জদয়ে মুগ্ধ টবিয়ে টকিুক্ষণ 
র্াটকয়ে থাকব। ময়ন ময়ন বলব, বাহ।  
    জময়েটির বাসা টঝকার্লাে। টঠকানা জলো কাগজ হায়র্ টনয়ে র্ার বাসা েুাঁজটি 
আর কল্পনা করটি জময়েিা জদেয়র্ জকমন হয়ব। গায়ের রে জগৌর বণ।ৃ মাথা ভটর্ৃ চুল। 
কুচকুয়চ কায়লা চুল না। সামানয টপিল ভাব আয়ি। অটর্টরক্ত ফসৃা জময়েরা সাধারণর্ 
টপিলয়কশী হে। জরাগা, জগালগাল মুে। েুবই িিফি স্বভায়বর জময়ে। টস্থর হয়ে এক 
জােগাে বয়সও থাকয়র্ পায়র না। অকারয়ণ জহয়স জফলার বাটর্কও আয়ি। টসটরোস 
ধরয়নর কথায়র্ও মুে আড়াল কয়র হাসয়ি। 
     অয়নকক্ষণ কড়া নাড়ার পর জয জময়েটি দরজা েুয়ল টদল জস-ই জয ফুলফুটলো 
এয়র্ আমার ময়ন সয়ন্দয়হর টর্ল মােও জনই। অথচ কল্পনার সয়ি র্ার জকায়না টমল 
জনই। শান্ত জচহারার শযামলা জময়ে। জরাগািা টঠক আয়ি, র্য়ব মুে জগালাকার না, 
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লম্বায়ি। ময়ন হে রুটি বানাটিল। হায়র্ মেদা জলয়গ আয়ি। ফুলফুটলো অবাক হয়ে 
আমায়ক জদেয়ি। আমায়ক জদয়ে এর্ টবটির্ হয়ি জকন, আটম বুঝয়র্ পারটি না। 
আমার জচহারা টবটির্ হবার ময়র্া না। আটম সহজ গলাে বললাম, ফুলফুটলো জকমন 
আি ? 
    জময়েিা োটনকিা ভীর্ গলাে বলল, ভায়লা আটি।  
        রুটি বানাটিয়ল নাটক?  
    জময়েিার গলা জথয়ক টবিে ভাবিা চয়ল জগল। জসোয়ন চয়ল এয়লা আনন্দ । জস 
বলল, আপটন টহমু ভাই না ?  
    আটম বললাম, হযাাঁ। টচয়নি কীভায়ব ? জটহর টনশ্চেই েুাঁটিয়ে েুাঁটিয়ে আমার জচহারার 
বণৃনা জর্ামার কায়ি কয়রয়ি।  
    উটন টকিুই বয়লন টন। উটন শুধু বয়লয়িন টহমু ভাইজান যটদ জর্ামার কায়ি আয়সন 
র্াহয়ল রু্টম সয়ি সয়ি বুয়ঝ জফলয়ব। টর্টন জদেয়র্ জকমন, এইসব টকিু বলার দরকার 
জনই।  
    আটম জয হলুদ পাঞ্জাটব পটর এিা টনশ্চেই বয়লয়ি।  
    না, হলুদ পাঞ্জাটবর কথাও বয়লন টন। বাসা অন্ধকার জকন ? 
    বারান্দার বাটর্িা চুটর হয়ে জগয়ি এই জয়নয অন্ধকার। জভর্য়র আসুন, জভর্য়র 
আয়লা আয়ি। 
    রু্টম িাড়া বাসাে আর জক আয়ি ? 
    রহময়র্র মা বয়ল একজন মটহলা আয়িন । উটন আমার পাহারাদার । উটন িাড়া 
আর জকউ জনই। 
    জর্ামার বাবা জকাথাে ? 
    ফুলফুটলো টমটে কয়র জহয়স বলল, বাবা আমার উপর রাগ কয়র দুপুরয়বলা চয়ল 
জগয়িন। বয়ল জগয়িন আর টফরয়বন না । 
    প্রােই টক এরকম রাগ কয়র চয়ল যান ? 
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    টি।  
    রাগ জভয়ে জগয়ল টদয়ন টদয়নই টক জফয়রন ? 
    না, সব টদন জফয়রন না। এমনও হয়েয়ি চার পাাঁচটদন পয়র টফয়রয়িন। 
    আটম ফুলফুটলোর সয়ি একিা ঘয়র এয়স ঢুকলাম। ঘয়র সস্তার একিা োি পার্া 
আয়ি। জিটবল জচোর আয়ি। আলনা আয়ি। আলনার কাপড়-জচাপড় জদয়ে ময়ন হয়ি 
এই ঘয়র ফুটলর বাবা ঘুমান। 
    টহমু ভাইজান, দুধ িাড়া এককাপ চা োয়বন ? 
    োব।  
    ঘয়র েুব ভায়লা টঘ আয়ি। গরম রুটিয়র্ টঘ মাটেয়ে টচটন টদয়ে জদই ? 
    দাও।  
    ফুলফুটলো োটনক্ষণ ইর্স্তর্ কয়র বলল, উটন বলটিয়লন। আপটন নাটক একজন 
মহাপুরুষ। আপটন জয-য়কায়না অসাধয সাধন করয়র্ পায়রন। এিা টক সটর্য ? 
    না, এিা সটর্য না। 
    আপটন টক মানুয়ষর ভটবষযৎ বলয়র্ পায়রন ? 
    র্াও পাটর না।  
    র্াহয়ল উটন জকন এর্ বড় গলাে আপনার কথা বলয়লন ? আপটন কী পায়রন ? 
    আটম হাসয়র্ হাসয়র্ বললাম, আটম সুয়ে এবং দুিঃয়ে মানুয়ষর পায়শ থাকয়র্ পাটর। 
    জস জর্া সবাই পায়র। আপনার টবয়শষত্ব কী ? 
    আমার টবয়শষত্ব হয়ি আটম সব সমে একিা হলুদ পাঞ্জাটব পাটর। সবাই হলুদ 
পাঞ্জাটব পয়র না। 
    সব সমে হলুদ পাঞ্জাটব জকন পয়রন ? 
    হলুদ পাঞ্জাটব পরার প্রধান কারণ হয়ি- হলুদ রয়ের কাপড় সহয়জ মেলা হে না। 
একবার ধুয়ে অয়নক টদন পরা যাে। 
    এিায়ক বলয়লন প্রধান কারণ । অপ্রধান কারণ কী ? 
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    অপ্রধান কারণ আমার বাবা। টর্টন মহাপুরুষ বানাবার একিা সু্কল েুয়লটিয়লন। 
আটম টিলাম সু্কয়লর একমাে িাে। হলুদ পাঞ্জাটব হয়লা সু্কল জেস। বাবার ধারণা 
হয়েটিল জগরুো ববরায়গযর রে । জগরুো রয়ের কাপড় পরয়ল ময়ন ববরাগয আয়স। 
মহাপুরুষয়দর ববরাগয থাকয়র্ হে। 
    ফুলফুটলো কথা শুয়ন মজা পায়ি। আিহ টনয়ে র্াটকয়ে আয়ি। ফুলফুটলোর 
পাহারাদারও একবার উটক টদয়ে জদয়ে জগল। বমনাক পবৃয়র্র ময়র্া শরীর। 
সাধারণভায়ব টনিঃশ্বাস টনয়ি টকন্তু জফাস জফাাঁস শব্দ হয়ি। এ রকম পাহারাদার থাকয়ল 
আর টচন্তা জনই। ফুলফুটলো বলল, আপনার বাবা টক সটর্য সটর্য আপনায়ক মহাপুরুষ 
বানাবার জচো কয়রটিয়লন ? 
    আটম হাসয়র্ হাসয়র্ বললাম, বাবা রীটর্ময়র্া সু্কল েুয়ল বয়সটিয়লন! সু্কয়লর টর্টনই 
টপ্রটন্সপাল, টর্টনই টশক্ষকমণ্ডটল, টর্টনই টেল সযার। এর্ কয়রও জশষ রক্ষা হে টন। সু্কল 
জথয়ক পাশ কয়র জবর হবার আয়গই বাবার মতরু্য। বাবার মতরু্য মায়নই টপ্রটন্সপাল সযায়রর 
মতরু্য, টশক্ষকমণ্ডটলর মতরু্য এবং টেল সযায়রর মতরু্য। 
    টনয়জর বাবার মতরু্যর বযাপারিা এর্ সহজভায়ব বলয়িন ?  
    মহাপুরুষ সু্কয়লর জিটনং-এর কারয়ণ বলয়র্ পারলাম। জিটনং না থাকয়ল বাবার 
মতরু্যর কথা বলয়র্ টগয়ে গলা জকাঁয়প জযর্। জচাে জভজা জভজা হয়ে জযর্। রু্টম র্াড়ার্াটড় 
রুটি বাটনয়ে টনয়ে এয়সা। োওো-দাওোর পর ইন্টারভুয পবৃ।  
    কীয়সর ইন্টারভুয ?  
    মায়জদা োলায়ক জর্ামার সিয়কৃ একিা টরয়পািৃ টদয়র্ হয়ব।  
    আটম টকিুই বুঝয়র্ পারটি না।  
    টকিু বুঝয়র্ না পারা েুবই ভায়লা কথা। যর্ কম বুঝয়ব র্র্ ভায়লা। কাগজ-কলম 
আয়ি না ? কাগজ কলম দাও- আটম পয়েন্টগুয়লা টলয়ে জনই। কী কী প্রশ্ন করব টঠক 
কটর। 
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    ফুলফুটলো আনটন্দর্ গলাে বলল, আমার এেন রুটি বানায়র্ ইয়ি করয়ি না। 
আপনার প্রশ্নগুয়লা শুনয়র্ ইয়ি করয়ি।  
    টঠক আয়ি। প্রয়শ্নাত্তর পবৃ আয়গ জশষ জহাক ।  
     ফুলফুটলো কাগজ-কলম এয়ন টদল। োয়ির উপর বসল। আনন্দ ও উয়ত্তজনাে 
র্ার জচাে চকচক করয়ি। আটম বললাম, জর্ামার নাম কী ?  
    ফুলফুটলো।  
    ফুলফুটলো জকায়না নাম না, ভায়লা নাম বয়লা।  
    আক্তারী জাহান। 
    বেস?  
    একুশ। 
    উচ্চর্া?  
    বলয়র্ পারটি না। উচ্চর্া কেয়না মাটপ টন ।  
    ওজন টনয়েি ? ওজন কর্ ?  
    ওজনও জনই টন ।  
    যাই জহাক অনুমান কয়র টলয়ে টনটি— উচ্চর্া পাচ ফুি পাাঁচ। ওজন পঞ্চাশ জকটজ। 
পড়ায়শানা টক? 
    ইন্টারটমটডয়েি পযৃন্ত পয়ড়টি। 
    জকান টডটভশন ? 
    ফাি টডটভশন। 
    বর্ৃমায়ন কী করি ? 
    আমায়দর এোয়ন একিা টিটনক আয়ি। টিটনয়ক শময়সর আটল বয়ল একজন 
ডাক্তার আয়িন। আটম র্ার জরাগীয়দর টসটরয়েল জদই। 
    টিটনয়ক আোর কাজ কেয়না কয়রি ? 
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    টি কয়রটি। শুরুয়র্ র্াই করর্াম। ডাক্তার চাচা জসোন জথয়ক আমায়ক টনয়ে জরাগী 
জদোয়শানার দাটেত্ব টদয়লন। 
    কী জেয়র্ পিন্দ ? আলাদা কয়র আইয়িম বলয়ব। মায়ির ময়ধয জকান মাি ?  
    ইটলশ মাি। 
    ভর্ৃার ময়ধয জকান ভর্ৃা ? 
    শুকনা মটরয়চর ভর্ৃা।  
    জপালাও, ভার্, টেচুটড় - এই টর্নয়ির ময়ধয জকানিা পিন্দ ?  
    টেচুটড়। 
    শুকনা টেচুটড় না ঢালঢযালা টেচুটড় ? 
    শুকনা। 
    পিয়ন্দর ফুল ? 
    যুাঁই ফুল। 
    একজন েুব পিয়ন্দর মানুয়ষর নাম বয়লা। 
    ফুলফুটলো জহয়স জফলল। আটম বললাম, হাসি জকন ? ফুলফুটলো বলল, হাসটি 
কারণ আটম যেনই আমার েুব পিয়ন্দর মানুয়ষর নাম বলব আপটন টবশ্বাস করয়বন 
না। কারণ আমার েুব পিয়ন্দর একজন মানুষ হয়িন আপটন অথচ আপনার সয়ি মাে 
টকিুক্ষণ আয়গ আমার জদো হয়েয়ি। 
    জর্ামার েুব অপিয়ন্দর একজন মানুয়ষর নাম বয়লা।  
    আমার বাবা । 
    জটহর জর্ামার েুব পিয়ন্দর র্াটলকাে জনই ?  
    না। টর্টন জমািামুটি পিয়ন্দর একজন।  
    জমািামুটি পিয়ন্দর একজনয়ক টবয়ে করয়র্ যাি ?  
    ফুলফুটলো চময়ক উয়ঠ বলল, র্ায়ক আটম জকন টবয়ে করব ? 
    টবয়ের জকায়না কথা র্ার সয়ি জর্ামার হে টন ? 
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    না। 
    জটহর জর্া টবয়ে করার জয়নয েুবই ভায়লা জিয়ল। জটহর জয কর্ ভায়লা জিয়ল জসই 
সাটিৃটফয়কি টকন্তু আটম জর্ামায়ক টদয়র্ পাটর। 
    সাটিৃটফয়কি টদয়র্ হয়ব না। মানুয়ষর জচায়ের টদয়ক র্াকায়লই জবাঝা যাে মানুষিা 
ভায়লা না মন্দ। 
    র্াই না টক ? 
    হযাাঁ র্াই। পুরুষ মানুয়ষর পয়ক্ষ হেয়র্া এিা জবাঝা সম্ভব না। টকন্তু সব জময়ের এই 
ক্ষমর্া আয়ি। 
    জটহর জর্া পটরকল্পনা কয়র জরয়েয়ি জর্ামায়ক কাটজ অটফয়স টনয়ে টবয়ে করয়ব। 
টবয়েয়র্ আটম একজন সাক্ষী । জর্ামার র্রফ জথয়ক যটদ জকায়না সাক্ষী না পাওো যাে 
টির্ীে সাক্ষীও আটমই জজাগাড় করব। 
    কী সবৃনাশ! এইসব আপটন কী কথা বলয়িন! আমার জর্া টবয়ে হয়েয়ি। আমার 
স্বামী নাইক্ষযংিটড় জপািাটপয়সর জপািমাোর। ঐ এলাকাে পাহাটড়-বাোটলয়র্ ঝায়মলা 
হয়ি এই ভয়ে জস আমায়ক টনয়র্ চাে না। 
    আটম বড় একিা টনিঃশ্বাস জফয়ল বললাম, ‘পটবে গাভী’।  
    ফুলফুটলো বলল, পটবে গাভী মায়ন কী ? 
    আটম বললাম, আয়মটরকানরা জকায়না ঘিনাে যটদ েুবই টবটির্ হে র্াহয়ল বয়ল 
“হটল কাউ”। ঐিাই বাংলা কয়র বললাম— ‘পটবে গাভী’ ।  
    ফুলফুটলো বলল, পটবে গাভী জর্া আপনার আয়গ আমার বলা উটচর্।  
    বয়লা। 
    ফুলফুটলো েুব গভীর গলাে বলল, পটবে গাভী। বয়লই মুয়ে আাঁচল চাপা টদয়ে 
টেলটেল কয়র হাসয়র্ লাগল।   
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    আটম বললাম, যাও রুটি বাটনয়ে টনয়ে এয়সা। জবটশ রার্ করা যায়ব না। মায়জদা 
োলার জকোরয়িকার অয়পক্ষা করয়ি। জর্ামার উপর প্রটর্য়বদনিা হায়র্ হায়র্ টনয়ে 
যায়ব।  
    মায়জদা োলািা জক ?  
    মায়জদা োলা হয়িন জর্ামার ‘হয়লও হয়র্ পারর্ শাশুটড়’। েুবই ইন্টায়রটিং 
মটহলা। জলাকজন গায়ির ওপর ভূর্ বয়স থাকয়র্ জদয়ে। উটন একমাে মটহলা টযটন 
র্াাঁর জশাবার ঘয়রর মশাটরর জভর্র ভূর্ বয়স থাকয়র্ জদয়েন। বতি ভূর্। ‘Old man 
and the sea’-র ময়র্াই ‘Old man and the mosquito net.’ 
    আপনার কথা বুঝয়র্ পারটি না। 
    কথা জবাঝার দরকার জনই। রু্টম জর্ামার কাজ কর। আটম এোয়ন বয়সই 
প্রটর্য়বদনিা টলয়ে জফটল। দীঘৃ প্রটর্য়বদয়নর দরকার জনই। ঘিনা যা দাাঁটড়য়েয়ি সংটক্ষপ্ত 
টচটঠ টদয়েই কাজ সারা যাে। মায়জদা োলায়ক সংয়ক্ষপ কয়র আটম টলেলাম ‘টপ্রে মা-
োলা’। অনযরকম একিা অথ ৃদাাঁটড়য়ে জগল। টচটঠর শুরুই হয়লা রহসযমে। 

টপ্রে মা-োলা, 
ফুলফুটলোর সয়ি জদো হয়েয়ি। এই মুহুয়র্ ৃআটম ফুলফুটলোর বাবার 

জশাবার ঘয়র বয়স আটি। ফুলফুটলো রুটি জসাঁকয়র্ টগয়েয়ি। চা-রুটি জেয়ে 
চয়ল আসব। ফুলফুটলো জময়েিার বায়োডািা আলাদা একিা কাগয়জ টলয়ে 
টদলাম। ওজন এবং উচ্চর্া অনুমায়ন টলেলাম। এই দু'টি র্য়থয টকিু ভুল 
থাকয়র্ পায়র। 

জময়েটিয়ক টনয়ে দুটশ্চন্তািস্ত না হবার একশটি কারণ আয়ি। আটম 
শুধু একিা কারণ উয়িে করব। কারণিা হয়লা— ‘বারুদ জভজা।’। ময়ন হয়ি 
রু্টম টকিু বুঝয়র্ পারি না ? আটম বযােযা কয়র বটল। একবার যুয়ির সমে 
এক জগালন্দাজ জসনাপটর্র দাটেত্ব টিল পাহায়ড়র ওপর অবস্থান জনওো। 
জসোন জথয়ক যেন জস জদেয়ব শত্রু আসয়ি র্েন জস জগালাবষৃণ করয়ব । 
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শি এয়লা টঠকই টকন্তু জগালন্দাজ জসনাপটর্ জগালাবষৃণ করল না। 
র্ায়ক জকািৃমাশৃাল করার জনয টনয়ে যাওো হয়লা । র্ায়ক বলা হয়লা জগালাবষৃণ 
না করার জপিয়ন জর্ামার টক জকায়না বক্তবয আয়ি ? 

জসনাপটর্ বলল, জগালাবষৃণ না করার জপিয়ন আমার একশ’ দুিা 
যুটক্ত আয়ি। র্ার প্রথমিা হয়লা- আয়গর রায়র্ প্রচণ্ড বতটে হয়েয়ি। সব বারুদ 
জগয়ি টভয়জ। 

টবচারপটর্ বলয়লন, বাটক একশ একিা যুটক্ত বলয়র্ হয়ব না। বারুদ 
জভজা এই একিাই যয়থে। যাও রু্টম োলাস। 

ফুলফুটলোর বযাপায়র বারুদ জভজার অথৃ হয়লা— জময়েিা টববাটহর্া। 
র্ার স্বামী নাইক্ষযংিটড়য়র্ আয়ি। জপািমািার। পাহাটড়-বাোটল সমসযার 
কারয়ণ স্ত্রীয়ক টনয়জর কায়ি টনয়ে জযয়র্ পারয়ি না টঠকই টকন্তু জপািমািার 
হবার সুবায়দ প্রটর্টদনই একিা কয়র টচটঠ টলয়ে পাঠায়ি। 

আশা কটর ফুলফুটলোর বযাপায়র জর্ামার সমস্ত দুটশ্চন্তার অবসান 
হয়েয়ি। এেন বয়লা জর্ামার বতি ভূয়র্র েবর কী ? র্ায়ক টক আবায়রা জদয়েি 
? আয়গরবার জস টবিানাে বয়স টিল। এেয়না টক বসা অবস্থাে জপয়েি ? 
“বসয়র্ জপয়লই শুয়র্ চাে” এই প্রবচন ভূর্য়দর জবলায়র্ও যটদ োয়ি র্াহয়ল 
এর পয়রর বার শুয়ে থাকা অবস্থাে জদোর কথা । রু্টম ভায়লা জথয়কা। 

ই
টর্ 
টহ
মু
। 
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৩  
    আমার সাময়ন জটহর বয়স আয়ি। র্ার গায়ে হালকা কমলা রয়ের জগটঞ্জ। কী সুন্দর 
র্ায়ক মাটনয়েয়ি! জগটঞ্জর কমলা রয়ের আভা র্ার গায়ল পয়ড়য়ি, োটনকিা পয়ড়য়ি র্ার 
জচায়ে— গাল এবং জচায়ে কমলা রে চকচক করয়ি। আটম বললাম, জটহর জর্ায়ক 
সুন্দর লাগয়ি জর! পযায়কজ নািয়কর নােয়কর ময়র্া লাগয়ি। পায়কৃ গায়নর দতয়শযর শুটিং 
করার জয়নয নােক প্রস্তুর্। নাটেকা এেয়না আয়স টন। নাটেকার জয়নয অয়পক্ষা । 
    জটহর হাসল। টমটচকা ধরয়নর হাটস । 
    আটম বললাম, রু্ই হাসটিস জকন ? টমটচকা িাইপ হাটস ? 
    জটহর বলল, পরীক্ষার হয়ল যাবার কথা বয়ল এোয়ন চয়ল এয়সটি। এিা জভয়ব 
জকন জাটন মজা লাগয়ি। 
    পরীক্ষা টদটিস না? 
    না। 
    পরীক্ষা জয টদটিস না োলা-োলু টক জায়নন ? 
    এর্ক্ষয়ণ সম্ভবর্ জজয়ন জগয়িন। আটম এক ওষুয়ধর জদাকান জথয়ক জিটলয়ফান কয়র 
মা-জক বয়লটি। 
    োলা কী বলয়লন ? 
    টকিু বলয়লন না। প্রথয়ম জকাাঁ কয়র একিা শব্দ হয়লা - র্ারপর ধপাস শব্দ শুনলাম। 
ময়ন হে মা অজ্ঞান হয়ে পয়ড় জগয়িন। মা েুব সহয়জ অজ্ঞান হয়র্ পায়রন। একবার 
কী হয়েয়ি জশান, োয়ির উপর বাবার পযায়ন্টর কায়লা জবে পয়ড়টিল। মা জসই জবে 
জদয়ে “সাপ সাপ” বয়ল টচৎকার টদয়ে অজ্ঞান হয়ে জগল । 
    এবার অজ্ঞান হয়েয়ি জর্ার পরীক্ষার হয়ল না যাওোে ?  
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    ময়ন হে হয়েয়ি। আটম ধপাস শব্দ শুনলাম, আটম যর্ই ‘হযায়লা হযায়লা’ কটর ওপাশ 
জথয়ক জকায়না শব্দ আয়স না । 
    রু্ই ময়ন হে মজা পাটিস ?  
    পাটি। ভাইজান জশান, জর্ামার কায়ি আটম েুব জরুটর একিা কায়জ এয়সটি।  
    বল শুটন ।  
    একিু পয়র বটল ? প্রথয়ম জশান ফুলফুটলোর সয়ি কীভায়ব পটরচে হয়লা জসই গল্প 
।  
    ফুলফুটলোর সয়ি পটরচয়ের গল্প করার আর টক জকায়না প্রয়োজন আয়ি ?  
    না প্রয়োজন জনই। র্বু গল্পিা বটল ? েুবই ইন্টায়রটেং গল্প। আটম জলেক হয়ল 
একিা গল্প টলয়ে জফলর্াম। হয়েয়ি কী ভাইজান— টঝকার্লা িাফ জকাোিৃায়র আমার 
এক বনু্ধ থায়ক। দুপুরয়বলা ওর কায়ি টগয়েটি। একিা বই টনয়র্। ও বাসাে টিল না। 
বচে মাস, দুপুয়র ঝাঝা জরাদ। টরকশা পাটি না। টরকশার জোজ করটি- হঠাৎ জদটে 
একিা জময়ে দুহায়র্ দুিা আইসটিম টনয়ে আসয়ি। দাটম জকায়না আইসটিম না। সস্তার 
টজটনস— লটলপপ । এমন জকায়না অদু্ভর্ দতশয না জয আমায়ক হা কয়র র্াটকয়ে থাকয়র্ 
হয়ব। টকন্তু ঐ টদন আটম হা কয়র জময়েটির টদয়ক র্াটকয়ে টিলাম। আটম দাাঁটড়য়ে আটি 
জস এটগয়ে আসয়ি। আমায়ক িস কয়র চয়ল জগল— র্ারপয়রও আটম র্াটকয়ে রইলাম 
। র্ারপর হঠাৎ জদটে জময়েিা দাাঁটড়য়ে জগয়ি। আমার টদয়ক টফয়র আসয়ি। জস এয়স 
আমার সাময়ন থময়ক দাাঁটড়য়ে বলল, আইসটিম োয়বন? টনন আইসটিম োন ।  
    ভাইজান আটম জকায়না কথা না বয়ল আইসটিম টনলাম। পাথয়রর মূটর্ৃর ময়র্া 
আইসটিম হায়র্ দাাঁটড়য়ে রইলাম। জময়েিা বলল, োন আইসটিম োন। আটম সয়ি 
সয়ি আইসটিয়ম কামড় টদলাম। জযন জীবয়ন এই প্রথম আইসটিম োটি। ভাইজান 
গল্পিা জকমন ?  
    ভায়লা। জময়েিা দুিা আইসটিম টনয়ে যাটিল জকন ?  
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   জস আর র্ার বাবা র্ায়দর বাসার টদয়ক যাটিল। র্ারা বাবা আইসটিম জেয়র্ চাইল 
বয়লই দুিা আইসটিম জকনা হয়লা। র্েন বাবা হঠাৎ কী কারয়ণ জময়ের ওপর জরয়গ 
উয়ো টদয়ক চয়ল জগল। জময়েিা দুিা আইসটিম টনয়ে বাসাে টফরয়ি। ময়ন ময়ন টঠক 
কয়রয়ি পয়থ জিাকাই জেণীর কাউয়ক জদেয়ল একিা আইসটিম টদয়ে জদয়ব। আমায়ক 
অদু্ভর্ভায়ব র্াটকয়ে থাকয়র্ জদয়ে আইসটিমিা আমায়ক টদয়ে টদল । 
    রু্ই টক করটল? আইসটিম জেয়র্ জেয়র্ ফুলফুটলোর বাসা পযৃন্ত জগটল?  
    হযাাঁ ভাইজান । জস আমায়ক জযয়র্ বয়ল টন । হযাটমলয়নর বংশীবাদয়কর জপিয়ন 
জপিয়ন জিয়লপুয়লরা জযভায়ব টগয়েয়ি আটম টঠক জসইভায়বই টগয়েটি। একসমে জময়েিা 
বলল, এই বাটড়য়র্ আমরা থাটক। এেন আপটন বাসাে যান। আমায়ক আমার বাসা 
পযৃন্ত এটগয়ে জদবার জয়নয ধনযবাদ। ঘিনািা জকমন ভাইজান ? ইন্টায়রটেং না ?  
    হু।  
    ভাইজান আটম টঠক কয়রটি এই ঘিনা টনয়ে একিা জিািগল্প টলেব। গয়ল্পর নাম- 
“সবুজ আইসটিম”। আটম জয আইসটিমিা জেয়েটিলাম জসিার রে টিল সবুজ। গয়ল্প 
জিয়লিার নাম থাকয়ব িগর। জময়েিার নাম থাকয়ব জবলী। দুিাই ফুয়লর নাম।  
    গয়ল্পর নামিা োরাপ না। র্য়ব পাে-পােীর নাম ভায়লা হে টন।  
    গয়ল্পর জশষিা জভয়ব জরয়েটি। গয়ল্পর জশয়ষ িগর এবং জবলী কাটজর অটফয়স টগয়ে 
টবয়ে করয়ব। টবয়ের পর পরই দু'জন দুিা সবুজ আইসটিম জেয়র্ জেয়র্ রাস্তাে রাস্তাে 
হাাঁিয়ব। টমলনাত্মক গল্প ।  
    টমলনাত্মক গল্প না টলয়ে টবয়োগান্তক জলে। বাস্তয়বর সয়ি টমলয়ব। জযমন ধরা এক 
পযৃায়ে জিয়লিা জানয়র্ পারল জয জময়েটির টবয়ে হয়ে জগয়ি। জস েুব ময়ন কে জপল। 
একবার ভাবল সারাজীবন টবয়ে করয়ব না। সারাজীবন একা থাকয়ব। টকন্তু জশষ পযৃন্ত 
টবয়ে করল। টর্ন বিয়রর মাথাে র্ায়দর ফুিফুয়ি একিা জময়ে হয়লা। জবলী বলল, 
ওয়গা জময়েিার সুন্দর একিা নাম রায়ো জর্া। আনকমন নাম। িগর বলল, ওর নাম 
রােলাম “আইসটিম”।  
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    জটহর বলল, টবয়োগান্তক গল্পিাও োরাপ না। জদটে দু’ভায়বই টলেব। এেন 
জর্ামায়ক জরুটর কায়জর কথািা বয়লই চয়ল যাব। 
    যাটব জকাথাে ? 
    এেয়না টঠক কটরটন জকাথাে যাব। বাটড়য়র্ জর্া যাওোই যায়ব না। জকায়না এক 
বনু্ধর বাসাে উঠব। র্ারপর টডটসসান জনব। ফুলফুটলোয়ক একবার জদয়ে আসয়র্ 
পারয়ল ভায়লা হয়র্া। জসিা ময়ন হে টঠক হয়ব না। রু্টম কী বয়লা ? টঠক হয়ব ? 
    না।  
    ওর িটবগুটল জর্া ওয়ক জফরর্ জদো দরকার। জিািয়বলার িটব টদয়ে দুিা টপ্রন্ট 
জবর কয়রটি। একিা আইনোইয়নর সয়ি আয়রকিা রবীন্দ্রনায়থর সয়ি । 
    রবীন্দ্রনায়থর সয়ি র্ার িটবিা ভায়লা হয়েয়ি। িটব জদয়ে ময়ন হে। রবীন্দ্রনাথ র্ার 
নার্টনর টদয়ক র্াটকয়ে টমটিটমটি হাসয়িন। 
    চা োটব ? 
    না ভাইজান, চা োব না। এেন টবয়দে হব। জবটশক্ষণ থাকয়ল বাবার হায়র্ ধরা 
পয়ড় যাব। আটম জমািামুটি নব্বই দশটমক পাাঁচ ভাগ টনটশ্চর্ জয বাবা েবর জপয়েই 
সরাসটর জর্ামার কায়ি চয়ল আসয়ব। 
    আমারও র্াই ধারণা। 
    বাবার হার্ জথয়ক বাাঁচয়র্ হয়ল আমায়দর দু’জনয়কই পাটলয়ে জযয়র্ হয়ব। আটম 
জকাথাে যাব এিা এই মুহুয়র্ৃ টঠক কয়র জফললাম। 
    জকাথাে যাটব ? 
    জকাথাও যাব না। শুধু হাাঁিব । 
    শুধুই হাাঁিটব মায়ন ? 
    ভাইজান, রু্টম ফয়রিগাি িটবিা জদেি ? 
    না।  
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    ফয়রিগাি িটবয়র্ অটভয়নর্া িম হযাংকস হাাঁিা শুরু কয়র। টদয়নর পর টদন 
জকায়না কারণ িাড়াই হাাঁয়ি। হাাঁিয়র্ হাাঁিয়র্ই র্ার দাটড় জগাফ গটজয়ে যাে। আটমও িম 
হযাংকস এর ময়র্াই হাাঁিব র্য়ব উয়িশযটবহীন হাাঁিা না। আটম হাাঁিয়র্ হাাঁিয়র্ টচন্তা 
করব। 
    কী টচন্তা করটব ? 
    পতটথবীয়র্ জয মানুয়ষর ময়র্া ইয়ন্টটলয়জন্ট প্রাণী এয়সয়ি, এরা জকন এয়সয়ি ? জকন 
প্রকত টর্ এমন এক বুটিমান প্রাণী সতটে করল ? প্রকত টর্ মানুয়ষর কায়ি কী চায়ি ? 
    জহাঁয়ি জহাঁয়ি এমন জটিল টচন্তা করটব ? 
    হু। ভাইজান আটম হাাঁিা শুরু করব জর্রু্টলো জথয়ক। হাাঁিয়র্ হাাঁিয়র্ বাংলায়দয়শর 
জশষ সীমানা জিকনায়ফর শাহপরীয়র্ যাব। জসোয়ন সমুয়দ্র জনয়ম জগাসল করব। জগাসল 
কয়র উয়ঠ এয়স দাটড় জগাফ কামাব। আইটডোিা জকমন ভাইজান ? 
    আইটডো োরাপ না । 
    এেন জর্ামায়ক জরুটর কথািা বটল। জরুটর কথািা হয়ি ফুলফুটলোয়ক রু্টম িটব 
দুিা টদয়ে আসয়ব। আটম যাব না। এেন আমার আর জযয়র্ ইিা করয়ি না। 
    োয়ম ভয়র বাইয়পাি পাটঠয়ে টদয়লও জর্া হে।  
    না ভাইজান, জর্ামায়কই জযয়র্ হয়ব। আটম জর্া জানর্াম না জময়েিা টববাটহর্া। 
গর্কাল রায়র্ মা'র কাি জথয়ক জজয়নটি। টকন্তু র্ার আয়গই একিা ভুল কয়র জফয়লটি। 
পরশু দুপুয়র ফুলফুটলোয়ক একিা টচটঠ টলয়ে জপাে কয়রটি। বটেশ পতষ্ঠার টচটঠ। আটম 
চাই না এই টচটঠিা জস পডু়ক।  
    বটেশ পতষ্ঠার টচটঠ টলয়েটিস কে কয়র, আয়রা কয়েক পতষ্ঠা টলেয়ল জর্া উপনযাস 
হয়ে জযর্।  
    আটমও পঞ্চাশ পতষ্ঠা টলেব টঠক কয়রটিলাম। এ4 সাইজ কাগজ জশষ হয়ে জগল। 
আটম জয-ধরয়নর টচটঠ টলয়েটি জস-ধরয়নর টচটঠ টলেয়র্ কে হে না। দুই হাজার টর্ন 
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হাজার পতষ্ঠাও জলো যাে। একিা বাকযই বারবার টলটে— “আটম জর্ামায়ক ভায়লাবাটস। 
আটম জর্ামায়ক ভায়লাবাটস।”  
    আটম টবড়টবড় কয়র বললাম, পটবে গাভী ।  
    জটহর বলল, টচটঠ জর্ামায়ক জফরর্ টনয়ে আসয়র্ হয়ব ভাইজান।  
    আমায়ক টগয়ে ফুলফুটলোয়ক বলয়র্ হয়ব জয, জর্ামার নায়ম আজ-কায়লর জভর্র 
একিা টচটঠ আসয়ব। টচটঠিা রু্টম না পয়ড়ই নে কয়র জফলয়ব।  
    টঠক ধয়রি ভাইজান । এই কাজিা জর্ামায়ক করয়র্ হয়ব।  
    জকায়না জময়ের পয়ক্ষ টচটঠ না পয়ড় নে কয়র জফলা জর্া অসম্ভব বযাপার।  
    এই জয়নযই জর্া জর্ামায়ক জযয়র্ বলটি। রু্টম বলয়লই অসম্ভব সম্ভব হয়ব। এই 
ক্ষমর্া জর্ামার আয়ি।  
    আিা জদটে ।  
    জদোয়দটে না। রু্টম আজই যায়ব এবং টচটঠিা না পড়ার কথা এমন ভায়ব বলয়ব 
জযন জস টচটঠ না পয়ড়। একিা টববাটহর্া জময়ে যেন জদেয়ব জকউ র্ায়ক র্েন র্ার 
জঘন্না লাগয়ব। ভাইজান টচটঠিা জফরর্ আনয়র্ পারয়ব না ?  
    জচো করব ।  
    ভাইজান উটঠ ?  
    যা হাাঁিা শুরু করা। োটল পায়ে না জহাঁয়ি ভায়লা জকডস এর জুর্া টকয়ন জন।  
    আটম টঠক কয়রটি োটল পায়েই হাাঁিব। সয়ি িাকা-পেসা কাপড় জচাপড় টকিুই 
থাকয়ব না। টক্ষয়ধ লাগয়ল মানুয়ষর বাটড় টগয়ে োওো চাইব । জেয়র্ টদয়ল োব। জেয়র্ 
না টদয়ল োটল জপয়িই হাাঁিব। সন্নযাসীয়দর ময়র্া জীবন। 
    নাগা সন্নযাসীয়দর ময়র্া পুয়রাপুটর নগ্ন হয়ে রু্ই যটদ হাাঁিয়র্ পাটরস র্াহয়ল টকন্তু 
োওোর অভাব হয়ব না। একজন নগ্নমানুষ জকায়না বাটড়য়র্ জেয়র্ চাইয়ি আপদ টবয়দে 
করার জয়নযই র্ারা র্াড়ার্াটড় োবার জদয়ব। িাকা-পেসা চাইয়ল িাকা-পেসা জদয়ব।  
    নগ্ন হয়ে হাাঁিয়র্ পারব না ভাইজান, লজ্জা লাগয়ব।  
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    লজ্জা লাগয়ল জর্া টকিু করার জনই। জর্ায়ক বুটি টশটেয়ে টদলাম। যটদ জদটেস 
মহাটবপয়দ পয়ড় জগটিস, োওো জুিয়ি না— র্েন ‘নাগা' টসয়িম।  
    জটহর উয়ঠ দাাঁড়াল। আটম বললাম, শুভ জদশ হন্টন। 
 
    টবয়কল টর্নিাে োলু সায়হব চয়ল এয়লন। র্াাঁর মুে গম্ভীর। কপায়লর চামড়া কুাঁচয়ক 
আয়ি। জচাে জিাি জিাি। সুপ্ত অটগ্নটগটর িাইপ ভাব ভটি। টবয়ফারয়ণর আয়গ আয়গ্নেটগটর 
অটর্টরক্ত শান্ত থায়ক। োলু সায়হবও অটর্টরক্ত শান্ত। 
    জকমন আি টহমু ? 
    টি ভাল।  
    জর্ামায়ক পাওো যায়ব ভাটব টন। রু্টম জর্া ঘয়র বয়স থাকার জলাক না। শুয়ে আি 
জয, শরীর োরাপ না-টক ? 
    টি না। শরীর ভায়লা। 
    অটফস জথয়ক বাসাে যাবার পয়থ ভাবলাম জর্ামার সয়ি বয়স এক কাপ চা জেয়ে 
যাই। জটহরয়ক টনয়ে টকিু কথা টিল। কথাও বটল । 
    আটম টবিানা জথয়ক নাময়র্ নাময়র্ বললাম— আটম চায়ের কথা বয়ল আটস । 
    োলু সায়হব বলয়লন, চায়ের কথা বলয়র্ হয়ব না। আটম ফ্ল্ায়স্ক কয়র চা টনয়ে 
এয়সটি। অটফয়সর টপওয়নর কায়ি ফ্ল্াস্ক। কাপ আনয়র্ ভুয়ল জগটি। ওয়ক দুিা মগ। 
টকনয়র্ পাটঠয়েটি। 
    আমার কায়ি কাপ টিল । 
    জর্ামারিা জর্ামার কায়ি থাকুক। মগ দুিা জর্ামায়ক টদয়ে যাব। অটফস জফরর্ 
মায়ঝ ময়ধয যটদ চা জেয়র্ আটস মায়গ কয়র চা োওো যায়ব। 
    আপটন টক প্রােই আসয়বন ? 
    োলু সায়হব আমার প্রয়শ্নর জবাব না টদয়ে জচোয়র বসয়লন। জিটবয়ল রাো 
ফুলফুটলোর িটব দুিা টনয়ে র্াটকয়ে রইয়লন। 
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    কার িটব ? 
    রবীন্দ্রনাথ এবং আইনিাইয়নর িটব । 
    জস জর্া বুঝয়র্ই পারটি। জময়েিা জক ? 
    ওর নাম ফুলফুটলো। 
    ফুলফুটলো ? নামিা পটরটচর্ লাগয়ি জকন ? 
    োলার কায়ি র্ার নাম ময়ন হে শুয়নয়িন। 
    ও আিা— দযাি ফুটলফুটলো ? রবীন্দ্রনাথ আইনিাইয়নর সয়ি র্ার িটব কীভায়ব 
এয়লা । 
    এিা ফয়িািাটফক টিক। ফয়িাশপ নায়মর একিা কটিউিার জপ্রািায়ম এই কাজিা 
সহয়জই করা যাে। 
    জটহর কয়রয়ি ? 
    টি। 
    পড়ায়শানা বাদ টদয়ে জস টিক ফয়িািাফ করয়ি ? রু্টম টনশ্চেই জায়না আজ জস 
পরীক্ষা টদয়র্ যাে টন। 
    জাটন। আমার কায়ি এয়সটিল। 
    জর্ামার কায়ি জয আসয়ব এিা আটম ধয়রই টনয়েটি। 
    োলু সায়হব জিাট্ট টনিঃশ্বাস জফয়ল টসগায়রি ধরায়লন। র্াাঁর কপায়লর চামড়াে 
আয়রকিা ভাাঁজ পড়ল। জচাে দুিা আয়রা জিাি হয়ে জগল। সুপ্ত আয়গ্নেটগটর এেন গা 
ঝাড়া টদয়ি। জয-জকায়না সমে লাভা জবর হয়র্ শুরু করয়ব। োলু সায়হয়বর টপওন দুিা 
মগ এবং ফ্ল্াস্ক টনয়ে ঢুয়কয়ি। জলাকিা অটর্ দ্রুর্ মায়গ চা জঢয়ল টদল। জস চায়ের সয়ি 
জককও এয়নয়ি। এক বাক্স টিসুয জপপার এয়নয়ি। টিসুয জপপার, জকক জরয়ে অটর্দ্রুর্ 
ঘর জথয়ক জবর হয়ে জগল। ময়ন হে র্ার ওপর এ রকম টনয়দৃশই টিল। 
    টহমু। 
    টি। 
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    জটহয়রর পটরকল্পনা কী র্া রু্টম জায়না ? 
    জাটন। আমায়ক বয়ল জগয়ি। আপার্র্ জস হাাঁিয়ব। 
    হাাঁিয়ব মায়ন ? 
    প্রথয়ম যায়ব জর্রু্টলো, জসোন জথয়ক হাাঁিা শুরু করয়ব। হাাঁিা বন্ধ হয়ব শাহপরী 
িীয়প। শাহপরী িীপ হয়লা বাংলায়দয়শর জশষ সীমানা। শাহপরী িীয়প জপৌঁিার পর জস 
সমুদ্র স্নান করয়ব। দাটড় কামায়ব। 
    দাটড় কামায়ব মায়ন ?  
    এই ক’টদন জস দাটড় জগাাঁফ কাময়ব না। িে মায়স দাটড় জগাফ অয়নক বড় হয়ে 
যায়ব। কামায়না িাড়া গটর্ কী ?  
    জস িে মাস ধয়র হাাঁিয়ব। এিাই র্ার পটরকল্পনা ?  
    টি।  
    জস জয বর্মৃায়ন মানটসক জরাগী এিা টক জস জায়ন ?  
    টি না জায়ন না। মানটসক জরাগী কেয়নাই বুঝয়র্ পায়র না জয জস মানটসক জরাগী 
।  
    জর্ামায়ক যেন জস র্ার পটরকল্পনার কথা বলল, র্েন রু্টম র্ায়ক কী বলয়ল?  
    আটম র্ায়ক ভায়লা জকডস জুর্া টকনয়র্ বললাম। োওো দাওোর সমসযা যটদ হে 
র্েন একিা বুটি বয়ল টদয়েটি। এই বুটিময়র্া কাজ করয়ল োওো দাওোর সমসযা 
হয়ব না। জয-জকায়না বাটড়য়র্ োবার চাইয়লই োবার জদয়ব।  
    কী বুটি ?  
    োলু সায়হব জসিা আপনায়ক বলব না। বলয়ল আপটন রাগ করয়র্ পায়রন।  
    রাগ করব না, বয়লা। আটম হর্ভম্ব অবস্থাে আটি। হর্ভম্ব মানুষ রাগ করয়র্ পায়র 
না ।  
    আটম জটহরয়ক বয়লটি যটদ জস জদয়ে জকউ র্ায়ক জেয়র্ টদয়ি না র্াহয়ল জস জযন 
নাগা সন্নযাসী িাইপ হয়ে যাে। কাপড় জচাপড় সব েুয়ল জফয়ল পুয়রা নগ্ন হয়ে যাওো। 
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শুধু পায়ে থাকয়ব জকডস জুর্া। এই অবস্থাে জকায়না বাটড়য়র্ োবার চাইয়ল অবশযই 
োবার জদয়ব।  
    োলু সায়হব আমার টদয়ক র্াটকয়ে আয়িন। টকিু বলয়িন না। হার্ বাটড়য়ে চায়ের 
মগ টনয়ে মায়গ চুমুক টদয়লন। টসগায়রি ধরয়লন। আটম টনয়জই মায়গ চুমুক টদয়ে র্ত টপ্তর 
টনিঃশ্বাস জফয়ল বললাম, চা-িা েুবই ভায়লা হয়েয়ি। োলু সায়হয়বর জঠাাঁয়ির জকাণাে 
রহসযমে হাটস জদো জগল।  
    টহমু!  
    টি।  
    রু্টম র্ায়ক জনংয়িা হয়ে মানুয়ষর বাটড় বাটড় োবার টভক্ষা কয়র জেয়র্ বয়লি ?  
    জর্মন ইমায়জৃটন্স যটদ হে র্াহয়লই এই পয়থ জযয়র্ বয়লটি। র্য়ব জস যায়ব না। 
জস বয়লয়ি র্ার লজ্জা কয়র । 
    রু্টম একিা কথা বলয়ব আর র্া জস করয়ব না এিা কেয়না হয়ব না। টঠকই জস 
জনংয়িা হয়ে পয়থ পয়থ হাাঁিয়ব। টহমু জশান, আমার ধারণা— না ধারণা না আমার দতঢ় 
টবশ্বাস পুয়রা বযাপারিার আটকৃয়িক্ট হয়ি রু্টম। কটফর জদাকান, ফুলফুটলো, পরীক্ষা না 
জদো, জনংয়িা হয়ে হাাঁিাহাাঁটি সব টকিুর মূয়ল আি রু্টম। আমার জিয়ল জগািাে জগয়ি 
যাক- আটম জর্ামায়ক িাড়ব না। আটম জর্ামার টহমুটগটর জবর কয়র জদব। জর্ামার োলা 
জর্ামায়ক বাাঁচায়র্ পারয়ব না। জর্ামায়ক আটম চটব্বশ ঘণ্টা সমে টদটি। চটব্বশ ঘণ্টার 
জভর্র রু্টম আমার জিয়লয়ক আমার সাময়ন হাটজর করয়ব। যটদ করয়র্ পার র্াহয়লই 
জর্ামায়ক ক্ষমা করব। আর নেয়র্া না।  
    োলু সায়হব সমে আয়রকিু বাড়ায়না যাে না ? বাহাত্তর ঘণ্টা করা যাে ? 
    চটব্বশ ঘণ্টা মায়ন চটব্বশ ঘণ্টা। এেন বায়জ দুিা একুশ । আটম আগামীকাল দুিা 
একুয়শ জর্ামার এোয়ন আসব। র্েন জযন জটহরয়ক জদেয়র্ পাই। 
    োলু সায়হব উয়ঠ দাাঁড়ায়লন। 
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    আটম বললাম, জটহর জকাথাে আয়ি আটম জাটন না। আমায়ক জচো করয়র্ হয়ব 
জিটলপযাটথক পিটর্য়র্। একিু সমে জর্া লাগয়বই। 
    োলু সায়হব আগুন কড়া দতটেয়র্ র্াটকয়ে আয়িন। এেন জঠাাঁি কাময়ড় ধয়রয়িন। 
রাগ সামলাবার জচো। বড় বড় টনিঃশ্বাস জফলার শব্দ পাওো যায়ি। জস্ট্রাক জফাক না 
হয়ে যাে। আটম বললাম, চলুন আপনায়ক গাটড় পযৃন্ত টদয়ে আটস । 
    ধনযবাদ। জর্ামায়ক জপৌঁয়ি টদয়র্ হয়ব না। I know the way. 
    োলু সায়হয়বর রাগ এেন চূড়ান্ত পযৃায়ে। রাগ এবং জিনশয়নর সমে টর্টন বাংলা 
ভুয়ল যান। র্াাঁয়ক আর ঘািায়না টঠক হয়ব না। আটমও োলু সায়হয়বর সয়ি সয়ি উয়ঠ 
দাাঁটড়য়েটিলাম, এেন বয়স পড়লাম। আমার হায়র্ চটব্বশ ঘণ্টা সমে। এই চটব্বশ ঘণ্টাে 
টকিু করা যায়ব না। ফুলফুটলোর কাি জথয়ক অবটশয জিটলপযাটথক পিটর্য়র্ মানুষয়ক 
ডাকার জকৌশল টশয়ে আসা যাে। োলার সয়িও কথা বলা দরকার। োলার বাসাে 
যাবার প্রশ্নই উয়ঠ না। কথা বলার কাজিা সারয়র্ হয়ব জিটলয়ফায়ন। জকানিা আয়গ 
করব বুঝয়র্ পারটি না োলার সয়ি কথা বলব, না ফুলফুটলোর সয়ি জদো করব ? 
আশ্চযৃ বযাপার োলু সায়হব এেয়না দাাঁটড়য়ে আয়িন। ময়ন হয়ি টবয়শষ জকায়না কথা 
বলয়র্ চান । কথা বলািা টঠক হয়ব টকনা এই টসিান্ত টনয়র্ পারয়িন না। আটম বললাম, 
োলু সায়হব টকিু বলয়বন ? 
    চটব্বশ ঘণ্টা যাক র্ারপর যা বলার বলব। 
    োলু সায়হব দরজার টদয়ক রওনা হয়লন। ফ্ল্াস্কিা জফয়ল যায়িন। টনয়ে জযয়র্ হয়ব 
বলব টকনা বুঝয়র্ পারটি না। বলয়ল হেয়র্া আয়রা জরয়গ যায়বন। থাকুক ফ্ল্াস্ক। জদয়েই 
জবাঝা যায়ি দাটম টজটনস। বরং এক কাজ করা জযয়র্ পায়র, ফ্ল্াঙ্ক ভটর্ ৃচা টনয়ে 
ফুলফুটলোর সয়ি জদো করা জযয়র্ পায়র। ঐ টদন র্াাঁর গরম রুটিগুয়লা ভায়লা টিল। 
চা ভায়লা টিল না।  
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    কটলং জবয়ল হার্ রাোর আয়গই দরজা েুয়ল জগল এবং দরজা পুয়রাপুটর জোলার 
আয়গই ফুলফুটলো বলল, ভাইজান আসুন। চমৎকত র্ হবার ময়র্া ঘিনা। দরজাে জকায়না 
টপপ জহাল জনই জয ফুলফুটলো আয়গ জথয়ক জদেয়ব আটম এয়সটি। জযয়হরু্ চমৎকত র্ 
হবার বযাপারিা আমার ময়ধয জনই, আটম চমৎকত র্ হলাম না। েুব স্বাভাটবকভায়ব বলল, 
জকমন আি ?  
    ফুলফুটলো বলল, ভায়লা।  
    জর্ামার দুিা িটব আয়ি আমার কায়ি। িটব দুিা টদয়র্ এয়সটি।  
    ফুলফুটলো বলল, রবীন্দ্রনাথ এবং আইনিাইয়নর সয়ি িটব ?  
    রু্টম বযাপারিা জায়না না-টক ? 
    উটন বয়লয়িন। উটন আসয়ল হঠাৎ কয়র িটব জদটেয়ে আমায়ক টবটির্ করয়র্ 
জচয়েটিয়লন। জপয়ি কথা রােয়র্ পায়রন টন। আয়গই বয়ল টদয়েয়িন। ভাইজান শুনুন, 
আমার বাবা বাসাে আয়িন। উনার শরীর সামানয োরাপ। আপনার সয়ি োরাপ বযবহার 
করয়ল টকিু ময়ন করয়বন না। 
    উটন টক সব সমে োরাপ বযবহার কয়রন ? 
    কী করয়ল উটন েুটশ হন ? 
    জকায়না টকিুয়র্ই েুটশ হন না। র্য়ব র্ার বযায়ঞ্জা বাজনার প্রশংসা করয়ল টর্টন 
ময়ন ময়ন েুটশ হন। 
    কী বাজনা বলয়ল- বযায়ঞ্জা ? 
    টি।  
    চল, জর্ামার বাবার কায়ি আমায়ক টনয়ে চল। উনার নাম কী ?  
    শময়সর উটিন । 
    োয়ির ওপর এই গরয়মর জভর্র কথা গায়ে টদয়ে জবুথবু হয়ে এক বতি বয়স 
আয়ি। জনশািস্ত মানুয়ষর লাল জচাে। মুে ভটর্ৃ জোাঁচা জোাঁচা দাটড়। টকিু মানুষ আয়ি 
সপ্তায়হ একটদন জশভ কয়রন। উটন ময়ন হে জসই দয়লর। ভদ্রয়লায়কর মুে ভটর্ৃ দাটড় 
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জগাাঁয়ফর জিল থাকয়লও মাথা চুল শূনয। িাক মাথা মানুয়ষরও টকিু চুল থায়ক। উনার 
র্াও জনই। র্য়ব র্ার িায়ক টবয়শষত্ব আয়ি। িাক চকচক করয়ি না। মযাি টফটনটশং। 
ভদ্রয়লাক আমার টদয়ক র্াটকয়ে েযাক েযাক কয়র উঠয়লন। 
    আপয়ন জক ?  
    আটম টবনীর্ ভটিয়র্ বললাম, আমার নাম টহমু।  
    চান কী ? 
    বয়স র্ারপর বটল। বসয়র্ পাটর ? 
    শময়সর উটিন লাল জচায়ে কিমি কয়র র্াটকয়ে রইয়লন । আমার টদয়ক না র্াাঁর 
জময়ের টদয়ক। আটম ফুলফুটলোয়ক বললাম, এই জময়ে রু্টম আমায়দর দুজনয়ক চা দাও। 
আটম ফ্ল্ায়স্ক কয়র চা টনয়ে এয়সটি। চা জেয়র্ জেয়র্ আটম জর্ামার বাবার সয়ি জরুটর 
টকিু কথা বটল। জরুটর কথা বলার সমে জর্ামার না থাকাই ভায়লা । 
    শময়সর উটিন আমার টদয়ক টফরয়লন । আয়গর ময়র্াই েযাক েযাক কয়র বলয়লন, 
জময়ের টববায়হর প্রস্তাব টনয়ে আসয়িন ? এই এক যন্ত্রণাে পয়ড়টি। দুই টদন পয়র পয়র 
যন্ত্রণা। বাংলায়দয়শ ময়ন হে টববাহয়যাগয জময়ে এই একিা । প্রস্তাব জদোর আয়গ শুয়ন 
রায়েন— আমার জময়ের দুই বির আয়গ টববাহ হয়েয়ি। জামাই জপােমািার । 
    এিা জকায়না বযাপার না ? 
    কী বলয়লন, এিা জকায়না বযাপার না ? 
    টি না। জমাঘল ইটর্হাস পড়য়ল জদেয়বন জমাঘল সম্রািয়দর জকায়না একিা জময়েয়ক 
পিন্দ হয়লা। জদো জগল জসই জময়ে টববাটহর্া। জকায়না অসুটবধা জনই। হাসয়বন্ড জময়র 
জফলা। নরু্ন কয়র টবয়ের বযবস্থা কর। 
    চুপ! 
    আমায়ক চুপ করয়র্ বলয়িন ? 
    হযাাঁ চুপ। আর জকায়না কথা না। এেন জগি আউি। এই মুহুয়র্ৃ জগি আউি । 
    আসল কথািা জর্া এেয়না বলয়র্ পাটর টন । 
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    আসল কথা নকল কথা জকায়না কথা না। রু্টম ভদ্রয়লায়কর জিয়ল। মারয়ধার করব 
না। মায়ন মায়ন জবর হয়ে যাও । 
    আপনার বযায়ঞ্জা বাজনা টবষয়ে কথা বলয়র্ এয়সটিলাম। আপনার জময়ের টববায়হর 
টবষয়ে না। জমাঘল সাম্রাজযও জর্া এেন নাই জয স্বামী েুন কয়র আবার টবয়ের বযবস্থা 
করা হয়ব। 
    বযায়ঞ্জা টবষয়ে জর্ামার কী কথা ? 
    একিা টসটড জকািাটন আপনার বযায়ঞ্জা টনয়ে টসটড জবর করয়র্ চাে। আটম র্ায়দর 
এয়জন্ট। এই টবষয়ে কথা বলয়র্ এয়সটি। 
    আমার বযায়ঞ্জা বাজনার টসটড জবর করয়র্ চাে ? 
    টি।  
    রু্টম আমার নাম জায়না ?  
    নাম জকন জাটনব না ? আপটন হয়লন ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁ ।  
    োাঁ জপয়ল জকাথাে ? নায়মর জশয়ষ োাঁ নাই। 
    োাঁ নাই, এেন লাগায়ে টদব । ওস্তায়দর নায়মর জশয়ষ োাঁ না থাকয়ল মানাে না। 
আপটন আিহী হয়ল বয়লন। িামৃস এন্ড কটন্ডশন টঠক কটর। 
    আমার বযায়ঞ্জা বাজনা রু্টম শুয়নি ? 
    আটম শুটন টন। জশানার ইিাও নাই। গান বাজনা আমার পিয়ন্দর টজটনস না। আটম 
এয়জন্ট। আপনার সয়ি জযাগায়যাগ করয়র্ বয়লয়ি, করলাম। বাটক আপনার ইি। 
শুয়নটি বযায়ঞ্জা যন্ত্রিা আজকাল বাজায়না হে না। জলাকজন এই যন্ত্রিার কথা ভুয়লই 
জগয়ি। আর আপটন নাটক জমািামুটি বাজায়র্ পায়রন। 
    জমািামুটি বাজাই ? আটম জমািামুটি বাজাই ? আটম জমািামুটি বাজায়ল টসটড 
জকািাটন জর্ামায়ক আমার কায়ি পাঠায়র্া টসটড জবর করার জনয ? এরা জর্া জর্ামার 
মর্ ঘাস োে না।  
    র্াও টঠক। আপটন টক রাটজ ? 
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    ফি কয়র রাটজ অরাটজ কী ? টজটনসিা ভায়লা ময়র্া বুয়ঝ জনই। চা োও। কী 
ধরয়নর বাজনা এরা চাে ? রাগ প্রধান ? 
    জসিা আপনার ইিা । রাগ-প্রধান বাজায়র্ চাইয়ল রাগ-প্রধান বাজায়বন । 
ভায়লাবাসা-প্রধান বাজায়র্ চাইয়ল ভায়লাবাসা-প্রধান বাজায়বন। 
    ভায়লাবাসা-প্রধান কী ? 
    আপনারা সিীয়র্র জলাক। আপনারা জানয়বন ভায়লাবাসা-প্রধান কী ?  
    রু্টম জর্া জদটে গান বাজনা লাইয়নর টকিুই জায়না না। 
    আয়গই জর্া বয়লটি টকিু জাটন না। আপটন কী বাজায়বন আপটন টঠক করুন। 
আপনার সয়ি টক র্বলা ফবলা লাগয়ব ? 
    ফবলা কী ? এইভায়ব কথা আমার সয়ি বলয়ব না।  
    টি আিা বলব না। 
    শময়সর উটিন সায়হয়বর জচাে মুে জকামল হয়ে জগল। টর্টন এই প্রথম জস্নহ টনয়ে 
আমার টদয়ক র্াটকয়ে বলয়লন, জর্ামার নাম কী ? 
    টহমু। 
    ভায়লা নাম কী ?  
    ভায়লা নাম, োরাপ নাম একিাই— টহমু।  
    সটর্য সটর্য বযায়ঞ্জার টসটড জবর করয়ব ?  
    অবশযই। 
    এই উপমহায়দয়শ আমার জচয়ে ভায়লা বযায়ঞ্জা জকউ বাজাে না। এিা জায়না ? 
    টি না। 
    জর্ামায়ক রু্টম রু্টম কয়র বলটি, ময়ন টকিু টনও না। 
    আপটন ওস্তাদ মানুষ আপটন জর্া রু্টম রু্টম কয়র বলয়বনই। র্াহয়ল কথাবার্ৃা 
ফাইনযাল ?  
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    শময়সর উটিন টনয়জর ময়ন টবড়টবড় কয়র বলয়লন, বটেশ মাো, সয়ি জর্হাই— 
রাগ কাটফ যেন ধরব ঝড় রু্য়ল টদব। বযায়ঞ্জার উপর টদয়ে যেন আেুল চলয়ব আেুল 
জদো যায়ব না। যটদ আেুল জদো যাে- আিাহর কীরা আেুল জকয়ি জর্ামায়ক টদয়ে 
টদব। 
    কািা আেুল টদয়ে আটম কী করব ? 
    রু্টম আেুল জকয়ি কী করয়ব জসিা জর্ামার টবয়বচনা। আমার আেুল জকয়ি জদোর 
কথা আটম টদলাম। 
    ধনযবাদ!  
    জর্ামার নামিা জযন কী আয়রকবার বয়লা জর্া। টমটহ ? আজকাল মানুয়ষর নাম 
ময়ন থায়ক না।  
    আমার নাম টহমু। র্য়ব আপনার যটদ টমটহ ডাকয়র্ ইিা হে ডাকয়বন। 
    রায়র্ আমার সয়ি োওো দাওো কর। আজ বাসাে মাংস রান্না হয়ব। জঝাল টদয়ে 
জগা মাংস, সয়ি চায়লর আিার রুটি । রুটি টিয়ড় টিয়ড় মাংয়সর জঝায়লর ময়ধয জফলয়ব। 
রুটি নরম হয়ব। মুয়ের ময়ধয জফলয়ব আর টগয়ল জফলয়ব। 
    কবুল। 
    কবুল মায়ন কী ? 
    কবুল মায়ন আটম রাটজ। 
    োওো দাওোর পয়র রাগ কাটফর একিা বন্দীশ জশানাব। টর্ন র্াল শুনয়ল মাথা 
োরাপ হয়ে যায়ব। 
    মাথা জর্া আমার এমটনয়র্ই োরাপ হয়ে আয়ি। টদন আয়রা োরাপ কয়র। 
    টঠক কয়র বয়লা জর্া চায়লর আিার রুটি করয়ব না জপালাও রাধয়ব ? অয়নক টদন 
জপালাও োই না। দটরদ্র মানুষ, ইিা করয়লও সম্ভব হে না। 
    আপনার টক জপালাও জেয়র্ ইিা করয়ি ? 
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    রু্টম জমহমান মানুষ এই জয়নয বলটি। আর ফুলফুটলো জস-রকম ভায়লা রাধয়র্ও 
পায়র না। আমার স্ত্রী পারয়র্ন। আফয়সাস র্ার হায়র্র জপালাও জর্ামায়ক োওোয়র্ 
পারলাম না ।  
    উটন জকারমা জকমন রাাঁধয়র্ন ?  
    জকারমার কথা বয়ল টদয়ল জর্া মনিা োরাপ কয়র। শহয়রর জলাকজন জর্া জকারমা 
রাাঁধয়র্ই পায়র না। মুরটগর জরাি, জদায়পোজা, ঝালফ্রাই। বাোটল জকারমার কায়ি টকিু 
লায়গ ? জর্ামার টক জকারমা জেয়র্ ইিা করয়ি ?  
    টি। আপনার টক করয়ি ?  
    আমার জর্া মুয়ে পাটন চয়ল আসয়ি। বেস হয়েয়ি জর্া, সুোয়দযর কথা ময়ন হয়ল 
মুয়ে পাটন চয়ল আয়স। সামলায়র্ পাটর না। জদটে বযবস্থা করা যাে টক না।  
    ফুলফুটলো এর্ক্ষণ পয়র চা টনয়ে ঢুয়কয়ি। র্ার জদটরর কারণ জবাঝা যায়ি। টসিাড়া 
জভয়জ এয়নয়ি।  
    শময়সর উটিন জময়ের টদয়ক র্াটকয়ে ধমক টদয়ে বলয়লন, জপালাও রাধার বযবস্থা 
কর। জপালাও, মুরটগর জকারমা, গরুর ঝাল মাংস ৷ টমটহ রায়র্ োয়ব।  
    ফুলফুটলো টবটির্ হয়ে আমার টদয়ক র্াকায়ি। শময়সর উটিন টবরক্ত গলাে 
জময়েয়ক বলয়লন, হা কয়র র্াটকয়ে থাটকস না জর্া— রান্নাবান্নার জজাগাড় কর । িক 
বদ এর বযবস্থা রাটেস। গুরু জভাজয়নর পয়র িক বদ হজয়মর সহােক।  
    ফুলফুটলো ঘর জথয়ক জবর হয়র্ই শময়সর উটিন আমার টদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স গলা 
নাটময়ে বলয়লন, টমটহ এই জয আমার বযায়ঞ্জার টসটড জবর হয়ি। জকন জবর হয়ি জায়না 
?  
    আটম বললাম, না। 
    শময়সর উটিন বলয়লন, গর্ মায়স টসয়লয়ি টগয়েটিলাম। শাহজালাল সায়হয়বর 
দরগাে টগয়ে কান্নাকাটি কয়রটি। বয়লটি আমার বড় শে আমার বাজনা জদয়শর মানুষয়ক 
জশানাই। আিাহপাক, শাহজালাল সায়বর উটিলাে রু্টম বান্দার ময়নর বাসনা পূণৃ কর। 



suvom 

 
 

1317 

আিাহপাক জয র্েনই মঞু্জর কয়র টদয়েয়িন বুঝয়র্ পাটর নাই। এেন বুঝলাম। টঠক 
কয়রটি জগাসল কয়র পাক পটবে হয়ে দুরাকার্ জশাকরানা নামাজ পড়ব। টমটহ, রু্টম 
ফুলফুটলোয়ক বয়লা জগাসয়লর জয়নয গরম পাটন করয়র্। যাও রান্নাঘয়র চয়ল যাও। 
জকায়না অসুটবধা নাই। আমার এই বাটড় এেন জথয়ক রু্টম টনয়জর বাটড় ময়ন করয়ব। 
    আটম রান্নাঘয়র চয়ল এলাম। ফুলফুটলো কুলাে চাল বািটিল। আমায়ক রান্নাঘয়র 
ঢুকয়র্ জদয়ে জমায়িই অবাক হয়লা না। শুধু বলল, সব মানুষয়কই টক আপটন মুহুয়র্ৃর 
ময়ধয হায়র্র মুয়ঠাে টনয়র্ পায়রন ? আমায়ক পারয়বন ? 
    আটম র্ার প্রয়শ্নর জবাব না টদয়ে বললাম, গরম পাটন কর জর্া। োাঁ সায়হব জগাসল 
করয়বন।  
    ফুলফুটলো বলল, োাঁ সায়হব জক ? 
    জর্ামার বাবা । 
    ও আিা । 
    আটম হাটসমুয়ে বললাম, আয়রকিা জরুটর কথা। জটহর জর্ামায়ক একিা টচটঠ 
টলয়েয়ি। জপাে কয়রয়ি। এক দুটদয়নর ময়ধয টচটঠিা জর্ামার হায়র্ চয়ল আসয়ব। টচটঠ 
রু্য়ল রােয়ব। এেন পড়য়ব না। যেন আটম জর্ামায়ক পড়য়র্ বলব র্েন পড়য়ব। টঠক 
আয়ি ? 
    ফুলফুটলো জবশ টকিুক্ষণ আমার জচায়ের টদয়ক র্াটকয়ে থাকল। র্ারপর জচাে 
নাটময়ে শান্ত গলাে বলল, টঠক আয়ি। 
    বযায়ঞ্জার আসর বসল রার্ বায়রািাে। বাটড়ওোলা না ঘুমায়না পযৃন্ত অয়পক্ষা করয়র্ 
হয়লা । দরজা-জানালা বন্ধ করয়র্ হয়লা জযন শব্দ বাইয়র না যাে।  
    বাজনা শুরু হয়লা। আটম চময়ক উঠলাম— এ-কী ? ময়ন হয়ি বাজনার র্ায়ল র্ায়ল 
বার্াস কাাঁপয়র্ শুরু কয়রয়ি। শুধু বার্াস না, এেন ময়ন হয়ি ঘরবাটড় দুলয়ি। বুয়কর 
জভর্য়রর হৃৎটপণ্ড দুলয়ি। এ জযন অয়লৌটকক অপাটথৃব সিীয়র্র ঝড়। আটম ভদ্রয়লায়কর 
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আেুয়লর টদয়ক র্াকালাম। আেুল সটর্য সটর্য জদো যায়ি না। জয-জকায়না মহৎ সিীর্ 
বুয়কর জভর্য়র র্ীে জবদনা বর্টর কয়র। আমার জস-রকম হয়ি। বুক িনিন করয়ি।  
    এক সমে বাজনা থামল। আটম ভদ্রয়লায়কর টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, জদটে আপনার 
পা-িা একিু এটগয়ে টদন জর্া। আপনার পায়ের ধুলা কপায়ল মােব।  
    আটম হার্ বাটড়য়ে টদয়র্ই ভদ্রয়লাক দুহায়র্ আমার হার্ ঝায়প্ট ধয়র র্াাঁর বুয়ক 
লাগায়লন এবং বযাকুল হয়ে টশশুয়দর ময়র্া শব্দ কয়র কাাঁদয়র্ লাগয়লন। 
 
 
 
 
 
 

৪  
    ওপাশ জথয়ক জয জিটলয়ফান ধয়রয়ি র্ার গলা আটম টচনয়র্ পারটি না। প্রচুর 
টচৎকার জচাাঁচায়মটচর পর গলা জভয়ে জগয়ল জয আওোজ জবর হে। জস রকম আওোজ 
হয়ি। গলািা পুরুয়ষর না মটহলার র্াও বুঝয়র্ পারটি না। আন্দায়জর ওপর বললাম, 
মায়জদা োলা ? 
    হু। 
    জর্ামার গলা জভয়ে জর্া িুকরা িুকরা হয়ে চারটদয়ক িটড়য়ে পয়ড়য়ি। 
    ফজলাটম করটব না। 
    ঘিনা কী ? 
    জাটন না ঘিনা কী। রু্ই জকাথাে ? 
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    এই মুহুয়র্ ৃআটম একিা জিটলয়ফায়নর জদাকায়ন। 
    জমস জিয়ড় টদয়েটিস ? 
    হযাাঁ। োলু সায়হব জটহয়রর সয়ি জযাগায়যাগ কটরয়ে জদবার জয়নয চটব্বশ ঘণ্টা সমে 
টদয়েটিয়লন। চটব্বশ ঘণ্টাে টকিু করয়র্ পাটর টন। কায়জই ভাবলাম পাটলয়ে যাওোই 
ভায়লা। যা পলােটর্ স জীবটর্ । 
    আমার সয়ি সংস্কত র্ কপচাটব না। জর্ার নায়ম পুটলয়শর ওোয়রন্ট জবর হয়েয়ি।  
    বয়লা কী ? 
    জর্ার োলু েুবই জরয়গয়ি। র্ার বনু্ধ স্বরাে মন্ত্রণালয়ের সটচব। জস র্ায়ক বয়ল এই 
কাজিা কটরয়েয়ি।  
    চাজৃ কী ? আটম অপরাধিা কী কয়রটি ? 
    জাটন না চাজ ৃকী! রু্ই পাটলয়ে থাক, জসিাই ভায়লা। এটদয়ক জর্ার োলুয়ক ঠাণ্ডা 
করার জচো আটম চাটলয়ে যাটি।  
    আমায়ক জজয়ল না ঢুকায়না পযৃন্ত োলু ঠাণ্ডা হয়বন বয়ল ময়ন হয়ি না। 
    আমার ওপর র্ার অয়নক টদয়নর রাগ। প্রাচীন কাল হয়ল িন্দ যুয়ি আহ্বান 
করয়র্ন। একায়ল জর্া আর এিা সম্ভব না। এেন আসল কথা বয়লা- জটহয়রর সয়ি 
জর্ামার জযাগায়যাগ হয়েয়ি ? 
    হয়েয়ি। জর্রু্টলো রওনা হবার আয়গ জিটলয়ফান কয়রটিল। 
    জর্রু্টলো রওনা হয়ে জগয়ি ? 
    হু। জর্রু্টলো থানার ওটস সায়হয়বর কায়ি জটহয়রর িটব টদয়ে জলাক পাঠায়না 
হয়েয়ি। জটহরয়ক জদেয়লই জস এয়রি করয়ব। আিা টহমু জশান, জর্ার োলু সায়হব 
বলটিল রু্ই নাটক জটহরয়ক বুটি টদয়েটিস জর্রু্টলো জথয়ক জস জযন জনংয়িা হয়ে হাাঁিা 
ধয়র। এমন ভেঙ্কর পরামশৃ রু্ই কীভায়ব টদটল ? জর্ার োলু জয জর্ায়ক জজয়ল ঢুকায়র্ 
চাে শুধু শুধু জর্া ঢুকায়র্ চাে না। আমার টনয়জরও ধারণা জর্ায়ক অন্তর্ টকিুটদয়নর 
জয়নয হয়লও জসাসাইটি জথয়ক দূয়র রাো উটচর্। রু্ই উপদ্রয়বর ময়র্া।  
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    োলা জর্ামার ভাো গলা টঠক হয়ে যায়ি। এেন পটরষ্কার আওোজ আসয়ি।   
    টহমু রু্ই কথা ঘুরাবার জচো করটিস। আমার গলা আয়গ জযমন টিল এেয়না 
জসরকমই আয়ি। 
    র্াহয়ল ময়ন হে ফযাসফযায়স গলা শুয়ন আটম অভযস্ত হয়ে জগটি। যাই জহাক আয়গ 
কায়জর কথা জসয়র জনই। 
    জর্ার আবার কায়জর কথা কী ? 
    কায়জর কথা জর্া জবকারয়দরই টজটনস। যারা জবকার না র্ায়দর হয়লা কাজ। 
কায়জর কথা বয়ল র্ায়দর আলাদা টকিু জনই। 
    কথা জপাঁচাটব না, আমার েুবই টবরটক্ত লায়গ। কী বলয়র্ চাটিস বল।  
    ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁ সায়হব জর্ামায়ক সালাম জাটনয়েয়িন।  
    জক ? 
    ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁ । উপমহায়দয়শর প্রেযার্ বযায়ঞ্জা বাদক। বযায়ঞ্জা জগয়র্র 
রাজা। র্ায়ক আমরা আদর কয়র বযায়ঞ্জা-রাজও বলয়র্ পাটর। 
    কী বলটিস রু্ই আয়বালর্ায়বাল ? 
    বযায়ঞ্জা-রাজ ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁ সায়হবয়ক অয়নক বুটঝয়ে সুটজয়ে জর্ামার 
সয়ি চা জেয়র্ রাটজ কটরয়েটি। টর্টন অয়িািাফ জদয়বন এবং িটব রু্লয়র্ও জদয়বন। 
র্য়ব জাি একবার। রু্টম পুয়রা এক জরাল িটব র্ায়ক টনয়ে রু্লয়ব র্া হয়ব না। উনার 
এর্ বধয ৃ জনই। েুবই টেিটেয়ি স্বভায়বর মানুষ। োলা, আটম জর্ামার ভাগয জদয়ে 
রীটর্ময়র্া ঈষৃাটির্ । 
    ভযাজর ভযাজর না কয়র আসল ঘিনা বল। েুবই টবরক্ত লাগয়ি। ওস্তাদ শময়সর 
উটিন োাঁ জক ? 
    একিু আয়গ না বললাম— এই উপমহায়দয়শর জীবন্ত বযায়ঞ্জা টকংবদটন্ত।  
    আমার সয়ি র্ার কী ? র্াাঁর নামও জকায়নাটদন শুটন টন। জচায়েও জদটে টন।  
    র্ার নাম না শুনয়লও অবশযই র্ায়ক জদয়েি। র্ার সয়ি জর্ামার জদো হয়েয়ি।  
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    জকাথাে জদো হয়েয়ি ?  
    ভূটমকয়ির রায়র্। উটন জর্ামার মশাটরর জভর্র ঘাপটি জময়র বয়সটিয়লন। ময়ন 
কয়র জদে। িাক মাথা বুয়ড়া। টহজ মািাসৃ ভয়েয়সর কুকুয়রর ময়র্া বসটন্ত মায়ন বসা 
।  
    কী বলটিস হাটবজাটব ? জর্ার টক মাথা পুয়রাপুটর োরাপ হয়ে জগয়ি ?  
    রু্টম ভুয়ল জগি ভূটমকয়ির রায়র্ জর্ামার োয়ির ওপর মশাটর জফয়ল ঘাপটি জময়র 
এক বুয়ড়া বয়স টিল না ? উটনই ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁ সায়হব। বযায়ঞ্জা জগয়র্ 
অপটবে অবস্থাে র্ার নাম জনো পযৃন্ত টনয়ষধ। 
    টহমু জশান, ঐ রায়র্ ভয়ে আর জিনশয়ন মাথা টিল এয়লায়ময়লা। জচায়ে ধান্ধার ময়র্া 
জলয়গয়ি। 
    ধান্ধা ফান্ধা টকিু না, যা জদয়েি টঠকই জদয়েি। বুয়ড়ার মাথাে জকায়না চুল টিল না। 
মাথা ভটর্ৃ িাক। টঠক না ? 
    র্া টঠক।  
    গায়ের রে দুয়ধ আলর্াে ?  
    ময়ন পড়য়ি না। 
    ময়ন কয়র জদে। 
    হযাাঁ ফসৃাই, পায়ের পার্া জদো যাটিল। ফসৃা পা। লম্বা। বাাঁশপার্ার ময়র্া লম্বা।  
    পয়েয়ন্ট পয়েয়ন্ট টময়ল যায়ি। রু্টম মহা ভাগযবর্ী। োাঁ সায়হবয়কই জদয়েি।  
    উনায়ক জকন জদেব ? 
    উনায়ক জকন জদেয়ব র্া জর্া বলয়র্ পারটি না। জকায়না একিা জেলা হয়ি। রু্টম 
এবং োাঁ সায়হব জর্ামরা দু’জনই জেলার পুরু্ল।  
    টহমু, জর্ার কথাবার্ৃা শুয়ন জকমন জাটন লাগয়ি।  
    উনায়ক টকিু টজয়জ্ঞস করয়র্ চাও ?  
    কী টজয়জ্ঞস করব ?  
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    কটঠন গলাে চাজ ৃকরয়র্ পার। টজয়জ্ঞস করয়র্ পার— ভূটমকয়ির রায়র্ আপটন 
কী ময়ন কয়র আমার জশাবার ঘয়রর োয়ি বয়সটিয়লন ? জদটে বযািা কী বয়ল । ওস্তাদ 
জহাক আর যাই জহাক এর্ সহয়জ জর্া আমরা র্ায়ক িাড়ব না।  
    রু্ই এমনভায়ব বলটিস জযন ঘিনািা সটর্য ঘয়িয়ি।  
    অবশযই ঘয়িয়ি। আর না ঘিয়লও সুষু্ঠ র্দন্ত হওো দরকার না ? আসাটম যেন 
হায়র্র কায়ি আয়ি।  
    আসাটম বলটিস জকন ? উটন টনশ্চেই জায়নন না জয উটন আমার োয়ি বয়সটিয়লন।  
    র্দন্ত কটমশয়ন এইসব প্রশ্নই টজয়জ্ঞস করা হয়ব।  
    টনর্ান্ত অপটরটচর্ একজন মানুষয়ক এ ধরয়নর প্রশ্ন করটব কীভায়ব ?  
    অপটরটচর্ মানুষয়ক আয়গ পটরটচর্ কয়র জনব। বাসাে জডয়ক একটদন চা োওোব 
।  
    বাসাে ডাকয়র্ উপলক্ষ লাগয়ব না ?  
    উপলক্ষ একিা টকিু বর্টর করব। উনায়ক বলব— মায়জদা সিীর্ টবর্ায়নর টডয়রক্টর 
টময়সস মায়জদা আপনার সয়ি একিু কথা বলয়র্ চান। উটন েুবই েুটশ হয়বন যটদ 
আপটন র্াাঁর সয়ি এককাপ চা োন।  
    মায়জদা সিীর্ টবর্ানিা কী ?  
    এিা একিা টসটড জকািাটন। এরা প্রটর্ভাধর সিীর্ টশল্পীয়দর সিীর্ সংিহ কয়র। 
জদয়শ টবয়দয়শ প্রচার কয়র। এই একায়ডমী শুি সিীয়র্র প্রসার চাে।  
    একিা জলাকয়ক টমথযা কথা বয়ল টনয়ে আসটব ? সর্য উদঘািয়নর জয়নযই আমায়দর 
টমথযার টভর্র টদয়ে জযয়র্ হয়ব, উপাে কী ? উনায়ক বলব, মায়জদা সিীর্ একায়ডমী 
আপনার একিা টসটড প্রকাশ করয়র্ চাে। চা জেয়র্ জেয়র্ িামৃস এন্ড কটন্ডশন্স টনয়ে 
একায়ডমীর টডয়রক্টর টময়সস মায়জদা কথা বলয়বন। 
    র্ারপর উটন যেন জদেয়বন সবই ভুো, র্েন কী হয়ব ?  
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    সবই ভুো হয়ব জকন ? প্রয়োজয়ন আমরা উনার একিা টসটড জবর করব। কর্ 
িাকা আর লাগয়ব! োলু সায়হব জর্া টবপয়থ প্রচুর িাকা কামায়িন। জসই িাকা যর্ নে 
করা যাে র্র্ই ভায়লা। োলা কী বয়লা, ভদ্রয়লাকয়ক বলব। চা জেয়র্?  
    টসটড জবর করয়র্ কর্ িাকা লায়গ ?  
    আটম টকিুই জাটন না। জোাঁজ জনব। র্ার আয়গ আমরা মায়জদা সিীর্ একায়ডমী 
গঠন কয়র জফটল। জিড লাইয়সন্স জবর কটর। টসটড যটদ ভায়লা চয়ল ঘয়র বয়স বযবসা 
। আটম জদাকায়ন জদাকায়ন টসটড টদয়ে আসব। মায়সর জশয়ষ িাকা টনয়ে আসব।  
    জর্ার োলু শুনয়ল রাগ করয়ব।  
    রাগ করার টকিু জনই। এিা জর্ামার বায়র্টন বযবসা।  
    বায়র্টন মায়ন কী ? বায়র্টন মায়ন জগাপন, অপ্রকাশয। সিীর্ হয়ব জর্ামার জগাপন 
বযবসা। রাটজ ?  
    আটম টকিুই বুঝয়র্ পারটি না। মাথা আউল লাগয়ি। জর্ার যা ভায়লা ময়ন হে 
কর। জর্ার োলুর সয়ি পরামশৃ করা দরকার।  
    রু্টম পরামশৃ করয়র্ জযও না। পরামশৃ যা করার আটম করব।  
    রু্ই কথা বলয়র্ যাটব না। জর্ার ওপর জস ভেঙ্কর জরয়গ আয়ি। বললাম না, জকইস 
কয়রয়ি। জর্ার নায়ম ওোয়রন্ট জবর হয়ে জগয়ি। জর্ায়ক জয-জকায়না টদন পুটলশ ধরয়ব। 
    ধরয়ল ধরুক। আপার্র্ আটম োলু সায়হবয়ক ধরব। উনার জগাপন জমাবাইল 
নাম্বারিা আমায়ক দাও জর্া। ভে জনই, আটম নাম্বার জকায়থয়ক জপয়েটি বলব না।  
    োলার কাি জথয়ক জমাবাইল নাম্বার টনয়ে আটম োলু সায়হবয়ক জিটলয়ফান করলাম। 
মাইটডোর িাইপ গলার আওোয়জ বললাম, োলু সায়হব জকমন আয়িন ? 
    োলু সায়হব গভীর গলাে বলয়লন, জক ?  
    আটম আন্তটরক ভটিয়র্ বললাম, টহমু কথা বলটি। আপনার শরীর ভায়লা ?  
    রু্টম জকাথাে ? 
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    োলু সায়হব, আটম পাটলয়ে পাটলয়ে জবড়াটি। শুয়নটি আপটন আমার নায়ম জকইস 
কয়রয়িন। পুটলশ ওোয়রন্ট টনয়ে আমায়ক েুাঁজয়ি। পাটলয়ে থাকা িাড়া গটর্ কী ? 
    জটহয়রর েবর টকিু জপয়েি ?  
    টি না।  
    জর্ামার সয়ি জযাগায়যাগ জনই?  
    টি না। 
    টমথযা কথা বলটি জকন ? জর্ামার সয়ি র্ার ভায়লাই জযাগায়যাগ আয়ি। আটম 
টনটশ্চর্ জর্ামরা দু’জন। একই জােগাে বাস করি। 
    জকায়না টবষয়েই এর্ টনটশ্চর্ হওো টঠক না োলু সায়হব। গযাটলটলও যেন প্রথম 
বলয়লন, পতটথবী সূয়যৃর চারটদয়ক ঘুরয়ি র্েয়না টর্টন আপনার ময়র্া টনটশ্চর্ টিয়লন 
না। টকিুিা সয়ন্দহ র্ারও টিল। 
    টহমু রু্টম জবটশ জ্ঞানী হয়ে জগি। জর্ামার জ্ঞান কমাবার বযবস্থা জনো হয়েয়ি। 
যথাসময়ে র্া বুঝয়র্ পারয়ব। 
    টি আিা োলু সায়হব। আপনায়ক একিা জরুটর কথা টজয়জ্ঞস করার টিল। 
আপনার মুড টক এেন ভায়লা ? কথািা মুড ভায়লা হয়লই টজয়জ্ঞস করব। 
    আমার মুড টনয়ে জর্ামায়ক ভাবয়র্ হয়ব না। যা টজয়জ্ঞস করয়র্ চাও করা। 
    জিড লাইয়সন্স করার বযাপায়র টক আপটন সাহাযয করয়র্ পারয়বন ? অটর্ দ্রুর্ 
আমায়দর একিা জিড লাইয়সন্স জবর করয়র্ হয়ব। মায়জদা সিীর্ টবর্ায়নর নায়ম 
লাইয়সন্স। টলটময়িড জকািাটন হয়ব। মায়জদা োলা জকািাটনর টডয়রক্টর। 
    কী বলয়ল ? 
    মায়জদা সিীর্ টবর্ান শুি সিীয়র্র প্রসায়রর জয়নয কাজ করয়ব। জকািাটনর 
প্রথম অবদান ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁর বযায়ঞ্জার টসটড। 
    জর্ামার োলা সিীর্ টবর্ান করয়ি ? টসটড জবর করয়ি ? 
    টি। 
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    র্ার একমাে জিয়ল জনংয়িা হয়ে পয়থ পয়থ জঘারার পটরকল্পনা করয়ি। আর জস 
জকািাটন ফাাঁদয়ি ? 
    গান বাজনা টনয়ে বযটক্তগর্ দুিঃে ভুয়ল থাকার জচো। জদবদাস ময়দর জবার্ল টনয়ে 
দুিঃে ভুলার জচো কয়রয়িন। োলার পয়ক্ষ জর্া আর জসিা সম্ভব না। 
    টসটড জকািাটন ফাদার বুটি রু্টম র্ার মাথাে ঢুটকয়েি ? 
    জঢাকায়না বলয়র্ যা জবাঝাে র্া না। র্য়ব আইটডোিা টনয়ে সামানয আয়লাচনা 
কয়রটি। 
    রু্টম র্ার মাথাে টসটডর আইটডো ঢুটকয়ে টদয়ল ? রু্টম জয কর্ বড় বদমাশ এিা 
জায়না? You play with human mind. এই জেলা আটম বন্ধ করয়র্ যাটি। রু্টম 
Unfit for the society. জসাসাইটি জথয়ক দীঘৃ টদয়নর জনয জর্ামায়ক দূয়র রাোর 
বযবস্থা আটম করটি — I have to be cruel only to be kind. কথা জশকসটপেয়রর 
র্য়ব এই মুহূয়র্ৃ কথািা আমারও। 
    োলু সায়হব, জশকসটপের একিা ভুল কথা বলয়ল জসই ভুল কথা টনয়ে মার্ামাটর্ 
করয়র্ হয়ব ? Kind হবার জয়নয Cruel হয়র্ হয়ব জকন ? দো সমুয়দ্র আসয়র্ হয়ল 
দোর নদী টদয়েই আসয়র্ হয়ব। ময়ন করুন আপটন দোর সমুয়দ্র জপৌিয়র্ চায়িন। 
র্া করয়র্ হয়ল দোর নদী টদয়ে আপনায়ক এয়গায়র্ হয়ব। নতশংসর্ার নদী টদয়ে আপটন 
কেয়না দোর সমুয়দ্র জপৌঁিয়র্ পারয়বন না। জশকসটপের বাবাটজ বলয়লও পারয়বন না। 
    োলু সায়হব জিটলয়ফায়নর লাইন জকয়ি টদয়লন। জিটলয়ফায়নর জদাকায়নর জলাকিা 
হাটসমুয়ে আমার টদয়ক র্াটকয়ে আয়ি। জলাকিার মুয়ে এক ধরয়নর সারলয। ময়ন হয়ি 
জিটলয়ফায়নর জদাকান টদয়ে জস সুয়ে আয়ি। জক কী কথা বলয়ি মন টদয়ে শুনয়ি। রার্ 
এগায়রািাে জদাকান বন্ধ কয়র র্ার স্ত্রীর সয়ি সারা টদয়ন কী হয়লা গল্প করয়ি। আটম 
বললাম, ভাই আপনার কর্ হয়েয়ি ? জলাকিা হাটস মুয়ে বলল, হইয়ি অয়নক। টকন্তুক 
আফয়নর টকিু জদওো লাগয়ব না। আপয়ন টফ্র । এইসব জক্ষয়ে আমার বলা উটচর্— 
আটম টফ্র কী জয়নয ? আটম জস-সব টকিুই বললাম না। শান্ত ভটিয়র্ জবর হয়ে চয়ল 
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এলাম। আবার জিটলয়ফান করয়র্ এই জদাকায়ন আসব। জদো যাক র্েয়না টফ্র হে 
টকনা। 
    এেন জকাথাে যাওো যাে ? রায়র্ থাকার সমসযা জনই। ফুলফুটলোয়দর বাসাে 
থাটক। আরায়মই থাটক। আটম এবং োাঁ সায়হব একই োয়ি পাশাপাটশ ঘুমাই। েুবই 
অস্বাভাটবক একিা বযাপার। র্য়ব অস্বাভাটবকত্বিা োাঁ সায়হয়বর জচায়ে পয়ড় না। র্ার 
আচার আচরণ জদয়ে ময়ন হে এিাই স্বাভাটবক। মায়জদা সিীর্ টবর্ায়নর এয়জন্ট র্াাঁর 
সয়িই ঘুমায়ব। রার্ এগায়রািার ময়ধয আমায়দর োওো দাওো জশষ হে। বায়রািার পর 
শুরু হে বাজনা। শুনয়র্ শুনয়র্ জনশা ধয়র যাে  
    রার্ দু’িার আয়গ কেয়না টবিানাে যাওো হে না। টবিানাে যাওো মায়নই জয ঘুম 
র্াও টকন্তু না। োাঁ সায়হব গল্প শুরু কয়রন। এয়কক টদন এয়কক ধরয়নর গল্প। প্রটর্টি 
গল্পই টবটচে । 
    বাটড় জথয়ক কর্ বির বেয়স পাটলয়েটি জায়না ?  
    টি না।  
    অনুমান করা জদটে ? 
    বায়রা বির ? 
    এয়ক দুই টদয়ে ভাগ টদয়ল উত্তর পায়ব। 
    িে বির বেয়স পাটলয়েয়িন ? 
    হু। িাস িুয়র্ পটড়। ইসু্কল জথয়ক বাটড় টফরটি। জেজুর গায়ির কায়ি এয়স উো 
জেয়ে মাটিয়র্ পয়ড় জগলাম। উয়ঠ জদটে হায়র্র জেি জগয়ি জভয়ে। মাথাে চক্কর টদয়ে 
উঠল। ঘয়র সৎমা। োটল উটিলা েুাঁয়জ কীভায়ব মারয়ব। আজ জেি ভাো, উটিলার 
প্রয়োজন নাই। ভয়ে হার্ পা ঠাণ্ডা হয়ে জগল। 
    র্েন পাটলয়ে যাবার টসিান্ত টনয়লন। 
    হু।  
    বাটড়য়র্ টফয়র জগয়লন কেন ? 
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    আর জফরা হে নাই। 
    বয়লন কী! 
    জচৌদ-পয়নয়রা বির বেয়স বাটড় জফরার একিা িান হয়লা। র্েন সব ভুয়ল জগটি। 
জকাথাে বাটড় জকাথাে ঘর টকিুই ময়ন নাই। কথাে কথাে জলায়ক বয়ল— বায়পর নাম 
ভুলায়ে টদব। আমার হয়েয়ি এই অবস্থা। বায়পর নাম ভুয়ল জগটি। শুধু দুইিা টজটনস 
ময়ন আয়ি। আমার সৎমার ডান কায়নর লটর্িা কািা। আর আমার একিা জবান টিল, 
র্ার নাম পুাঁই । 
    কী নাম বলয়লন ? 
    পুাঁই । 
    িায়মর নাম ময়ন নাই ?  
    ‘নাটন্দবাটড়’ হয়র্ পায়র, আবার নাও হয়র্ পায়র। আমায়দর বাটড়র পাশ টদয়ে 
জরললাইন টগয়েয়ি। একবার জরললাইয়ন একিা মটহষ কািা পয়ড়টিল। বাপজায়নর সয়ি 
জদেয়র্ টগয়েটিলাম। এইিা পটরষ্কার ময়ন আয়ি। 
    িায়মর বাটড়য়র্ জযয়র্ ইিা কয়র না ? 
    আয়গ করর্ না। ইদানীং কয়র। ময়ন হে আমার মতরু্য ঘনায়ে এয়সয়ি। মতরু্যর সমে 
জেস্থায়নর মাটি ডাকাডাটক শুরু কয়র।... রার্ জমলা হয়েয়ি এেন ঘুমাও। আগামীকাল 
ফুলফুটলোর মায়ক কীভায়ব টববাহ কয়রটিলাম। জসই গল্প বলব। জসিা একিা ইটর্হাস 
। 
    আপটন যা বলয়িন সবই জর্া আমার কায়ি ময়ন হয়ি ইটর্হাস । 
    র্াও টঠক। আমার ইটর্হায়সর জশষ নাই। েুয়নর দায়ে জজয়কায়ি ৃআমার ফাাঁটসর 
হুকুম হয়েটিল। হাইয়কায়িৃর রায়ে িাড়া পাই। ি’বির হাজর্ জেয়িটি। 
    কায়ক েুন কয়রটিয়লন ? 
    কাউয়র েুন কটর নাই। েুন করয়র্ সাহস লায়গ। আমার সাহস নাই। সাহস থাকয়ল 
দুই টর্নিা েুন অবশযই করর্াম। 
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    এেয়না েুন করার ইিা আয়ি ? 
    না। বুয়ড়া হয়ে জগটি। রক্ত পানশা হয়ে জগয়ি। র্ািাড়া মতরু্য ঘয়রর জভর্র ঢুয়ক 
পয়ড়য়ি। এর্ টদন দরজার বাইয়র টিল, এেন ঘয়র ঢুয়ক পয়ড়য়ি। এেন চারপায়ে 
জময়ঝয়র্ হাাঁিাহাাঁটি কয়র। জকায়না একটদন লাফ টদয়ে বুয়কর উপর উয়ঠ পড়য়ব। 
    লাফ টদয়ে বুয়কর উপর উঠয়ব কীভায়ব ? মতরু্য টক পশু ? 
    অবশযই পশু। মতরু্য দুই পায়ে হাাঁয়ি না। চার পায়ে হাাঁয়ি। পশুর শরীয়র জযমন গন্ধ 
আয়ি মতরু্যর শরীয়রও গন্ধ আয়ি। জয মারা যাে জস মতরু্যর ঘ্ৰাণ পাে। আটম পাই। 
    ঘ্ৰাণিা জকমন ? 
    বুঝায়র্ পারব না। কষিা ঘাণ। ঘ্ৰায়ণ শরীর ভার হয়ে যাে। টনশার ময়র্া লায়গ। 
ভাং-এর শরবর্ কেয়না জেয়েি ? 
    টি না। 
    ভাং-এর শরবয়র্র ঘ্ৰায়ণর সায়থ টমল আয়ি। যথাসময়ে মতরু্যর গন্ধ রু্টমও পায়ব। 
আমার বলার প্রয়োজন নাই। থাক এইসব কথা । জর্ামার টনয়জর কথা টকিু শুটন। 
আটম একাই ভযাজর ভযাজর কটর। অয়নযর কথা শুটন না। বতি বেয়সর বযাটধ । 
    আমার টনয়জর জকায়না কথা নাই। - 
    অবশযই আয়ি। না জথয়ক পায়র না। ফুলফুটলোর কায়ি শুয়নটি রু্টম নাটক সারাটদন 
রাস্তাে রাস্তাে হাাঁি । সর্য নাটক ? 
    টি। 
    হাাঁি কী জয়নয ? 
    অদু্ভর্ অদু্ভর্ দতশয জদটে। জদেয়র্ ভায়লা লায়গ এই জয়নয হাাঁটি। 
    অদু্ভর্ দতশযিা কী ? 
    আয়ি অয়নক টকিু। 
    একটদন টনয়ে যায়ব জর্া আমায়ক, জদেব । 
    টি আিা। 
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    কয়ব টনয়ে যায়ব ? 
    জযটদন আপটন বলয়বন জসটদন । 
জর্ামার সয়ি জয-জকায়নাটদন জবর হয়লই অদু্ভর্ দতশয জদেব ? 
    অবশযই। 
    কাল সকায়ল যটদ জবর হই জদেব ? 
    হযাাঁ জদেয়বন। 
    পরটদন আটম োাঁ সায়হবয়ক অদু্ভর্ দতশয জদোয়র্ টনয়ে জগটি। অর্ীশ দীপংকর 
জরায়ডর পায়শর গটলয়র্ জোলায়মলা জােগাে টবশাল এক রাধাচুড়া গাি। োাঁ সায়হব 
বলয়লন, এই জর্ামার অদু্ভর্ দতশয ? 
    আটম বললাম, টি। 
    এই দতশয জদোর জয়নয দশ টকয়লাটমিার জহাঁয়িটি ? 
    টি। 
    রাধাচুড়া গাি বাংলায়দয়শ এই একিাই ? 
    না, প্রচুর আয়ি। র্য়ব এিা টবয়শষ এক রাধাচুড়া। 
    টবয়শষ জকন ? 
    গািিার ভেঙ্কর জকায়না বযাটধ হয়েয়ি। মানুয়ষর জযমন কযান্সার হে গািয়দরও 
টনশ্চেই হে। এরকম টকিু হয়েয়ি। বযথাে যন্ত্রণাে জস িিফি করয়ি। গািিার কায়ি 
এয়স দাাঁড়ায়ল র্ার মতরু্য-যন্ত্রণা জির পাওো যাে। 
    রু্টম গািিার মতরু্য-যন্ত্রণা জির পাটি ? 
    টি পাটি। শুধু আটম একা না, পাটেরাও জির পায়ি। আমরা অয়নকক্ষণ হয়লা 
গািিার সাময়ন দাাঁটড়য়ে আটি, এই সময়ের ময়ধয জকায়না পাটেয়ক টক গায়ির ডায়ল 
বসয়র্ জদয়েয়িন ? 
    ঢাকা শহয়র পাটে জকাথাে জয গায়ির ডায়ল বসয়ব ? 
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    পাটে না থাকুক কাক জর্া আয়ি। গায়ির ডায়ল টকন্তু জকায়না কাকও বয়স জনই। 
গািিার গায়ে হার্ টদয়ে জদেুন। র্ার জয ির এয়সয়ি হার্ টদয়লই জির পাওো যাে । 
    োাঁ সায়হব গায়ি হার্ রােয়লন। টবরক্ত গলাে বলয়লন, ির জকাথাে ? 
    আটম বললাম, গায়ির ির জর্া মানুয়ষর িয়রর ময়র্া না জয গায়ের র্াপ বাড়য়ব। 
র্ায়দর ির অনয রকম। 
    জর্ামার জয মাথা োরাপ এিা টক রু্টম জায়না ? 
    টি না। জাটন না। 
    জর্ামার মাথা োরাপ। সামানয োরাপ না, জবশ ভায়লা োরাপ। 
    হয়র্ পায়র। 
    রু্টম টক জহাঁয়ি জহাঁয়ি কযান্সার হওো গাি েুাঁয়জ জবর করা ? 
    র্া না। আটম আমার ময়র্া হাাঁটি। হঠাৎ হঠাৎ এরকম গাি জচায়ে পয়ড়। 
    র্েন কী করা ? গায়ির ির কমাবার জয়নয মাথাে পাটন ঢাল ? 
    জবটশর ভাগ সমে টকিুই কটর না। গায়ির মতরু্য জদটে। মতরু্য-যন্ত্রণা জদটে। দু’একিা 
জক্ষয়ে গায়ির মতরু্য-যন্ত্রণা কমাবার জচো কটর। 
    কীভায়ব ? 
    জযমন ধয়রন এই গািিার কী জরাগ হয়েয়ি এিা ধরার জয়নয আটম নানান 
জলাকজয়নর সয়ি কথা বয়লটি। জবািাটনকযাল গায়ডৃয়নর এক টরসাচ ৃঅটফসার বয়লয়িন, 
ফাংগায়সর সংিমণ হয়েয়ি। র্াাঁর কথাময়র্া গায়ি ফাংগায়সর ওষুধ টদয়েটি। বলধা 
গায়ডৃয়নর একজন মালী বলল, গায়ির টনয়চর মাটিয়র্ উইয়পাকা বাসা বাটনয়েয়ি। এরা 
গায়ির টশকড় জেয়ে জফলয়ি। মালীর কথাময়র্া গর্ৃ েুাঁয়ড় উইয়পাকার ওষুধ জদো 
হয়েয়ি। ঢাকা টবশ্বটবদযালয়ের জবািাটনর একজন টশক্ষক বয়লয়িন- গািিার টবয়শষ 
ধরয়নর জরাগ হয়েয়ি। এই জরায়গর ববজ্ঞাটনক নাম হয়লা- এনিাকয়নাস। র্ার কথাময়র্া 
এর টচটকৎসা চলয়ি। 
    জকায়না পীর সায়হয়বর কাি জথয়ক র্াটবজ এয়ন টদি না জকন ? 
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    র্াটবয়জর কথা মাথাে আয়স টন। র্য়ব স্থানীে মসটজয়দর জমাোয়জে সায়হয়বর সয়ি 
বয়ন্দাবস্ত হয়েয়ি। উটন প্রটর্টদন বাদ আির গািিার জয়নয জদাো কয়রন । 
    ঠাট্টা করি ? 
    না, ঠাট্টা করটি না। মানুয়ষর জয়নয যটদ জদাো করা যাে র্াহয়ল গায়ির জয়নযও 
জদাো করা যাে। গায়িরও প্রাণ আয়ি। জগদীশচন্দ্র বসুর আটবষ্কার। 
    ওষুধপে জদাো এই সয়ব কাজ হয়ি না ? 
    টি না। একিার পর একিা ডাল ময়র যায়ি। আয়গ টকিু সবুজ পার্া টিল এেন 
র্াও জনই। গািিা ময়ন হে ‘জকামাে’ চয়ল জগয়ি। 
    রু্টম টক জরাজ গািিায়ক জদেয়র্ আস ? 
    জরাজ আসয়র্ পাটর না। র্য়ব দু’একটদন পয়র পয়র আটস। 
    আশ্চযৃ কাণ্ড! 
    আটম বললাম, আপনায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি আপটন েুবই টবরক্ত হয়িন। চলুন জফরা 
যাক। জহাঁয়ি টফরয়বন ? না-টক টরকশা জনব ? 
    িাইম কর্ ? 
    চারিা দশ । 
    আির ওোয়ক্তর র্াহয়ল জবটশ বাটক নাই। আির পযৃন্ত অয়পক্ষা কটর। জমাোয়জ্জম 
সায়হব এয়স গায়ির জয়নয জমানাজার্ করুক— এই দতশযিা জদয়ে যাই। অদু্ভর্ দতশয 
জদেয়র্ জবর হয়েটি, অদু্ভর্ দতশয জদয়ে যাই। জমাোয়জ্জম সায়হয়বর নাম কী ? 
    ইদটরস মুনটশ। উলা পাশ। অটর্ পরয়হজগার আদটম। গায়ির জয়নয উটন জকারান 
মটজদ ের্ম টদয়েয়িন। 
    এেন জর্ামার একিা কথাও টবশ্বাস হয়ি না। আমার ময়ন হয়ি রু্টম রটসকর্া 
করি। আমার বাজনার টসটড জবর করার বযাপারিাও রটসকর্া। রু্টম ধান্দাবাজ একজন 
মানুষ।  
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    অটর্ সহয়জই আমরা মানুষ সিয়কৃ একিা টসিায়ন্ত চয়ল আটস। মানব চটরয়ের 
এিা একিা বড় দুবৃলর্া। একিা মানুষ সিয়কৃ আমরা চূড়ান্ত টসিান্ত জনব র্ার মতরু্যর 
বায়রা বির পর। মতরু্যর পর পর জকায়না মানুষ সিয়কৃ টসিান্ত জনো যাে না। মতরু্যর 
কারয়ণ জলাকিার প্রটর্ মমর্া চয়ল আয়স। বায়রা বির পার হবার পর টসিান্ত জনো 
যাে। 
    র্েন টসিান্ত টনয়ে লাভ কী ? 
    আয়গই বা টসিান্ত টনয়ে লাভ কী ? 
    জর্ামার র্ক ৃভায়লা লাগয়ি না ! 
    চা োয়বন ? আসুন চা োই। চা জেয়র্ জেয়র্ ইদাটরস সায়হয়বর জয়নয অয়পক্ষা 
কটর। সমে কািায়র্ হয়ব। জকায়না টকিুর জয়নয অয়পক্ষা শুরু করয়লই সমে জিা হয়ে 
যাে। িাইম ডাইয়লশন হে।  
    চা োব না। এোয়নই বয়স থাকব । 
    জরায়দ বয়স থাকার দরকার কী— চলুন িাোে টগয়ে বটস। 
    না।  
    োাঁ সায়হব মুে গন্ত্রীর কয়র জরায়দ বয়স রইয়লন। প্রাে এক ঘন্টা পর মাওলানা 
ইদাটরসয়ক আসয়র্ জদো জগল। টর্টন এয়স দ্রুর্ গায়ির চারটদয়ক একবার ঘুরয়লন। 
হার্ রু্য়ল জমানাজার্ করয়লন। জমানাজার্ জশয়ষ গায়ি টর্নিা ফুাঁ টদয়লন। 
    আটম এটগয়ে টগয়ে বললাম, অবস্থা জকমন বুঝয়িন ? 
    মাওলানা শান্ত গলাে বলয়লন, অবস্থা যা জবাঝার আিাহপাক বুঝয়বন। আটম জদাো 
কয়র যাটি, বাটক উনার মটজৃ। 
    জকায়না ের্ম পড়ার কথা টক ভাবয়িন ? 
    ইদটরস সায়হব টবড়টবড় কয়র বলয়লন, দরুয়দ জশফা এক লক্ষ পাঁটচশ বার পড়া 
যাে। জশফা শয়ব্দর অথৃ আয়রাগয। দরুয়দ জশফা জরাগমুটক্তর জয়নয ভায়লা জদাো।  
    আটম বললাম, দরুয়দ জশফা শুরু কয়র টদন। 
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    টি আিা। গািিা বাঁটচয়ব টক বাাঁচয়ব না এিা জানার জয়নয ‘ইফয়র্োরা’ কয়রটিলাম। 
    জসিা কী ? 
    টকিু জদাো দরুদ পয়ড় রায়র্ ঘুমায়র্ জযয়র্ হে। র্েন স্বয়প্নর মাধযয়ম আিাহপাক 
জাটনয়ে জদন। 
    আপটন কী জানয়লন ? 
    বুঝয়র্ পারটি না। ইফয়র্োরার উত্তর আিাহপাক সরাসটর জদন না। রূপয়কর 
মাধযয়ম জদন। র্ার অথৃ জবর করা েুব কটঠন। 
    স্বয়প্ন কী জদয়েয়িন। আপটন বলুন- জদটে আমরা উত্তর জবর করয়র্ পাটর টক না । 
    স্বয়প্ন জদয়েটি আপটন মারা জগয়িন। গায়ির টনয়চ আপনার নামায়জ জানাজা হয়ি। 
জানাজা আটমই পড়াটি। 
    এর মায়ন কী ?  
    বললাম না জনাব, ইফয়র্োরা কয়র পাওো স্বয়প্নর মায়ন জবর করা েুব জটিল ।  
    মওলানা সায়হব চয়ল যাবার পর আটম োাঁ সায়হবয়ক বললাম, চলুন যাই।  
    োাঁ সায়হব বলয়লন, রু্টম যাও। আটম একিু পয়র আসব।  
    জকন ?  
    জর্ামার সয়ি জযয়র্ ইিা করয়ি না। আর এোয়ন আয়রা টকিুক্ষণ থাকয়র্ ইিা 
করয়ি। আটম োাঁ সায়হবয়ক জরয়ে চয়ল এলাম । গাি টনয়ে োাঁ সায়হয়বর সয়ি পয়র আর 
জকায়না কথা হে টন। র্য়ব আটম জমািামুটি টনটশ্চর্ মতরু্যপথ যােী গািিা র্াাঁর মাথাে 
ঢুয়ক জগয়ি। সুয়যাগ জপয়লই টর্টন একা একা গািিার কায়ি চয়ল আয়সন। মানুষ অটর্ 
টবটচে প্রাণী। মানুয়ষর পয়ক্ষ সব টকিুই করা সম্ভব। 
 
    অয়নক টদন গািিার জোাঁজ জনো হে না। আজ যাওো জযয়র্ পায়র। এক লক্ষ 
পাঁটচশ হাজার বার দরুয়দ জশফা টনশ্চেই পড়া হয়ে জগয়ি। র্ার ফলাফল কী জানা 
দরকার ।  
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    একবার োলু সায়হয়বর কায়িও যাওো দরকার। র্াাঁর অটফয়স ঢুয়ক র্াাঁয়ক চময়ক 
জদো। টসটরোস ধরয়নর মানুষয়ক চময়ক জদোর আনন্দই আলাদা। 
 
 
 
 
 

৫  
    ‘ভূর্ জদোর ময়র্া চময়ক উঠা’— এ ধরয়নর বাকয বাংলা সাটহয়র্য প্রচটলর্ আয়ি। 
োলু সায়হব র্াাঁর অটফয়স আমায়ক জদয়ে ভূর্ জদোর ময়র্াই চময়ক উঠয়লন, র্য়ব 
চমকিা টনয়জ টনয়জ হজম করয়লন। টর্টন ফাইল জদেটিয়লন। জচাে নাটময়ে টকিুই হে 
টন এমন ভটিয়র্ ফাইল জদেয়র্ লাগয়লন। আটম র্ার সাময়নর জচোয়র বসলাম। টর্টন 
ফাইল জদো জশষ কয়র জবল টিয়প কায়ক জযন আসয়র্ বলয়লন। জয এয়স ঘয়র ঢুকাল 
র্ায়ক টকিুক্ষণ ধমক ধমটক কয়র ফাইল টদয়ে টদয়লন। র্ারপর আমার টদয়ক ভুরু 
কুাঁচয়ক র্াকায়লন। আটম বললাম, োলু সায়হব জকমন আয়িন ? 
    োলু সায়হব বলয়লন, রু্টম টক জসৌজনয সাক্ষায়র্র জয়নয এয়সি না। অনয মর্লব 
আয়ি ? 
    আটম বললাম, আপনায়ক দাওোর্ টদয়র্ এয়সটি। 
    কীয়সর দাওোর্ ? 
    মায়জদা সিীর্ টবর্ায়নর প্রথম টসটডর জরকটডৃং হয়ব আগামী শুিবার। িুটডও দুই 
টশফয়ির জয়নয ভাড়া করা হয়েয়ি। জরকটডৃং শুরু করার আয়গ টমটে োওো হয়ব। 
আটিৃিয়ক পটরচে কটরয়ে জদো হয়ব। জিাট্ট অনুষ্ঠান। আপটন জসই অনুষ্ঠায়নর সভাপটর্। 
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    আটম জসই অনুষ্ঠায়নর সভাপটর্ ? 
    টি । 
    রু্টম টঠক কয়রি ? 
    টি।  
    আটম টঠক কয়রটি। ঐ টদন আপনার অটফসও থাকয়ব বন্ধ। টদনিাও শুভ – 
শুিবার।  
    টঠক কয়র বয়লা জর্া রু্টম আমার কায়ি চাও কী ? 
    োলু সায়হব, আটম জর্া টঠক কয়রই বয়লটি। আটম চাই আপটন মহরর্ অনুষ্ঠায়নর 
সভাপটর্ হন। 
    জশান টহমু, দুই রকয়মর মাি আয়ি— গভীর জয়লর মাি আর অগভীর জয়লর মাি। 
রু্টম এই দু'িার বাইয়রর মাি। রু্টম হয়ল পার্ায়লর মাি। রু্টম টনটশ্চর্ পটরকল্পনা টনয়ে 
আগাও, জকউ বুঝয়র্ পায়র না পটরকল্পনািা কী। যেন বুঝয়র্ পায়র র্েন টকিু করার 
থায়ক না। কারণ পটরকল্পনা র্র্ক্ষয়ণ জশষ। রু্টম যা করয়র্ জচয়েি র্া করা হয়ে 
জগয়ি। জঝয়ড় কাশ। বয়লা কী করয়র্ চাটি। নীল নকশাটিা কী ? 
    আটম বললাম, আমার জকায়না নীল নকশা জনই োলু সায়হব। 
    োলু সায়হব কটঠন গলাে বলয়লন, অবশযই আয়ি। রু্টম শুধু সিীর্ টবর্ান কয়র 
একজয়নর টসটড জবর করয়ব র্া হে না। জর্ামায়ক আটম হায়ড় হায়ড় টচটন। এয়সা 
জোলােুটল আয়লাচনা কর। র্ার আয়গ বয়ল জটহর জকাথাে ? 
    আটম জাটন না। জস জকাথাে ? 
    র্ার সয়ি জর্ামার জযাগায়যাগ জনই ? 
    টি না।  
    জটহর আমার অটফয়সর টঠকানাে একিা টচটঠ পাটঠয়েয়ি। এই টচটঠ আটম জর্ামার 
োলায়ক জদোই টন, লুটকয়ে জরয়েটি। জর্ামায়ক পড়য়র্ টদটি, রু্টম টচটঠিা পড়। একবার 
না টর্ন-চার বার পড়। টচটঠ পড়ার পর আমায়ক বয়লা টচটঠর মায়ন কী ? 
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    মায়ন বুঝয়র্ পারয়িন না ? 
    না, আটম টচটঠর অথৃ বুঝয়র্ পারটি না। আমার মাথাে কুলায়ি না। 
    োলু সায়হব েোর েুয়ল টচটঠ জবর কয়র টদয়লন। আটম টচটঠ পড়য়র্ শুরু করলাম। 
জটহর টলয়েয়ি— 

বাবা,  
রু্টম এবং মা, জর্ামরা দু’জনই টনশ্চেই আমার ওপর েুব রাগ কয়রি। 

রাগ করাই স্বাভাটবক। আটম জয কাণ্ডিা কয়রটি জসিা অবশযই িহণয়যাগয না। 
আটম েুব অটস্থর টিলাম বয়লই হুি কয়র এমন টসিান্ত টনয়েটি। হাাঁিা শুরু 
করার পর জথয়ক অটস্থরর্া জকয়ি জগয়ি। যর্ই হাাঁিটি র্র্ই অটস্থরর্া কময়ি। 
আমার ধারণা শাহপরী িীয়প জপৌয়ি সমুদ্র স্নান করার পরপর অটস্থরর্া 
পুয়রাপুটর জকয়ি যায়ব। আটম অনয মানুষ হয়ে যাব। টহমু ভাইজান আমায়ক এ 
রকমই বয়লয়িন।  

এেন আমার হাাঁিার অটভজ্ঞর্া বটল। আটম জর্রু্টলোে বাংলায়দশ 
বডৃায়রর জশষ সীমা জথয়ক হাাঁিা শুরু কয়রটি। কেন শুরু করলাম বলয়র্ পারটি 
না। কারণ আমার সয়ি ঘটড় জনই। র্য়ব হাাঁিা শুরু কয়রটি। সূয ৃউদয়ের সয়ি 
সয়ি। টঠক কয়র জরয়েটি হাাঁিা জশষ করব সূযৃায়স্তর সমে। প্রথম টদন একুশ 
মাইল জহাঁয়িটি। োওো দাওো অসুটবধা হে টন। জয দুিা বাটড়য়র্ ভার্ জচয়েটি 
জসই দু’বাটড় জথয়কই ভার্ টদয়েয়ি। একজন আবার েুবই আদর যত্ন করল। 
জপালাও রাধল। োওোর সমসযা আমার হয়ব বয়ল ময়ন হয়ি না। বাথরুয়মর 
সমসযা হয়ি। জিয়ল বাথরুম সারা জবশ ঝায়মলার বযাপার।  

সবয়চ’ বড় সমসযা মুে ভটর্ৃ দাটড় হওোে সারাক্ষণ মুে কুিকুি 
করয়ি। আয়রকিা সমসযা হয়লা পায়ে জফাসকা পয়ড় জগয়ি। জকডস-এর জুর্া 
জজাড়া ময়ন হে িাইি হয়েটিল। জুর্া জফয়ল টদয়ে এেন োটল পায়ে হািটি। 
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োটল পায়ে হাাঁিার জয়নয স্পীড একিু কয়ম জগয়ি। দুপুয়র মাটি জর্য়র্ থায়ক। 
র্ার ওপর টদয়ে হাাঁিাই মুশটকল।  

হাাঁিা শুরুর পঞ্চাশ টদয়নর টদন েুবই আশ্চযৃজনক ঘিনা ঘয়িয়ি। 
আশ্চযৃজনক এবং অটবশ্বাসয। র্য়ব এ রকম টকিু জয ঘিয়ব র্া আটম জানর্াম 
এবং ঘিনািার জয়নয ময়ন ময়ন প্রস্তুর্ও টিলাম। জর্ামায়ক জিনশয়ন না জরয়ে 
ঘিনািা বটল। বুধবার সকাল আিিা ন’িার টদয়ক (অনুমায়ন বলটি, আমার 
সয়ি ঘটড় জনই।) হাাঁিা শুরু করলাম। সদর রাস্তাে পা টদয়েই জদটে টহমু 
ভাইজান। আমায়ক জদয়েই বলল, কী-জর রু্ই এর্ জবলা কয়র হাাঁিা শুরু 
করটিস জকন ? আটম টহমু ভাইজানয়ক জদয়ে েুবই অবাক হলাম। টকন্তু ভাব 
করলাম জযন জমায়িই অবাক হই টন। টহমু ভাইজান সবাইয়ক অবাক করয়র্ 
চাে। জকউ অবাক না হয়ল ময়ন দুিঃে পাে। টহমু ভাইজায়নর সয়ি রহসয করয়র্ 
আমার েুবই মজা লায়গ।  

টহমু ভাইজানয়ক জদয়ে আমার প্রথম প্রশ্ন করা উটচর্ টিল রু্টম 
জকায়থয়ক এয়ল ? আটম জয এোয়ন আটি রু্টম জানয়ল কীভায়ব ? আটম জকায়না 
রকম প্রশ্ন না কয়র হাাঁিা শুরু করলাম। দুপুর পযৃন্ত হাাঁিালাম। একা একা হাাঁিা 
েুব জবাটরং বযাপার। টহমু ভাইজায়নর ময়র্া মজার একজন মানুয়ষর সয়ি হাাঁিা 
েুবই আনন্দমে অটভজ্ঞর্া। দুপুর পযৃন্ত আমরা এক সয়ি হাাঁিালাম। দুপুরয়বলা 
টহমু ভাইজান বলল, জর্ার হাাঁিার কথা রু্ই হাাঁিটিস। আটম জর্ার সয়ি কে 
করটি জকন ?  

আটম বললাম, জসিা রু্টম জায়না। আটম জর্া জর্ামায়ক বটল টন। আমার 
সয়ি হাাঁিয়র্।  

টহমু ভাইজান বলল, আটম ঢাকা চয়ল যাই। জর্ার হাাঁিা রু্ই হাাঁি। 
আটম বললাম, যাও।  
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সাধাসাটধর ধার টদয়েও জগলাম না। টঠক কয়র রােলাম টহমু। ভাইজান 
ডায়ল ডায়ল চলয়ল আটম চলাব পার্াে পার্াে। টহমু ভাইজান পার্াে পার্াে 
চলয়ল আটম চলব টশরাে টশরাে।  

যাই জহাক টহমু ভাইজান দুপুরয়বলা চয়ল জগল। র্য়ব আটম টনটশ্চর্ 
জস জবটশদূর যাে টন। বায়স কয়র োটনকিা এটগয়ে রইল। আবার পয়থ জদো 
জদয়ব। এ রকম করয়র্ করয়র্ জস আমার সয়ি শাহপরী িীপ পযৃন্ত যায়ব। 
এই দুটনোয়র্ কর্ অদু্ভর্ মানুষই না হে।  

বাবা রু্টম ভায়লা জথয়ক। আমায়ক টনয়ে জবটশ দুটশ্চন্তা করয়ব না। 
সমুয়দ্র ডুব জদবার পর অবশযই আটম ভায়লা মানুষ হয়ে যাব। আমার ময়নর 
সব গ্লাটন, জিদ, যন্ত্রণা সমুয়দ্রর জনানা জয়ল জরয়ে আসব। মায়ক আলাদা টচটঠ 
টদলাম না। এই টচটঠিাই র্ায়ক পড়য়র্ টদও।  

ইটর্ 
ভবঘুয়র জটহর  

    োলু সায়হব বলয়লন, টচটঠ জশষ কয়রি ?  
    আটম বললাম, টি।  
    রু্টম টক টগয়েটিয়ল জটহয়রর কায়ি ?  
    টি না। 
    র্াহয়ল ঘিনািা কী ? জটহর টক পাগল হয়ে জগয়ি ? 
    এেয়না হে টন, র্য়ব হব হব করয়ি। 
    জর্ামার পটরকল্পনািা জর্া এই টিল । জিয়লিায়ক পাগল বাটনয়ে জদো । আটম জর্া 
পটরষ্কার জচায়ের সাময়ন জদেটি, জটহর জনংয়িা হয়ে জপ্রসিায়বর সাময়ন িাটফক কয়িাল 
করয়ি। 
    এর্দূর ময়ন হে যায়ব না।  
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    জযয়র্ বাটক জকাথাে ? জস জচায়ের সাময়ন জদেয়ি র্ার জপোয়রর টহমু ভাইজান 
র্ার সয়ি হাাঁিয়ি।  
    আটম শান্ত গলাে বললাম, ঘিনািা কী হয়েয়ি বটল। জটহয়রর ময়ন প্রচণ্ড চাপ 
পয়ড়য়ি। র্ায়ক একা একা হাাঁিয়র্ও হয়ি। কায়জই জটহরয়ক এই জেস এবং টনিঃসির্া 
জথয়ক মুটক্ত জদোর জয়নয জটহয়রর মটস্তষ্ক আমায়ক বর্টর কয়র জটহয়রর পায়শ হাাঁিায়ি।  
    এক কথাে সমাধান ?  
    টি এক কথাে সমাধান। োলু সায়হব, কটফ জেয়র্ ইিা করয়ি। অয়নক টদন আয়গ 
আপনার অটফয়স কটফ জেয়েটিলাম, স্বাদিা এেয়না মুয়ে জলয়গ আয়ি ।  
    োলু সায়হব শীর্ল গলাে বলয়লন, স্বাভাটবক জসৌজনয জবায়ধর কারয়ণও জর্ামায়ক 
কটফ োওোয়না উটচর্। টকন্তু জর্ামায়ক কটফ আটম োওোব না। জয এর্ বড় সমসযা 
আমার পটরবায়র বর্টর কয়রয়ি র্ায়ক আটম িাড়ব না। জর্ামার নায়ম জয ওোয়রন্ট জবর 
হয়েয়ি এিা রু্টম শুয়নি ?  
    শুয়নটি। জকান ধারার মামলা ?  
    ধারা ফারা টনয়ে আটম মাথা ঘামাটি না- আটম আমার লইোরয়ক বয়ল টদয়েটি 
আগামী পাাঁচ বির জর্ামায়ক জজয়ল আিয়ক রাোর বযবস্থা জযন করা হে। টমথযা 
অটভয়যাগ, টমথযা সাক্ষীয়র্ টকিু যাে আয়স না। আটম জদেয়র্ চাই পাাঁচ বির জযন 
জর্ামায়ক জসাসাইটি জথয়ক বাইয়র রাো হে।  
    োলুজান উটঠ ?  
    হযাাঁ উঠ। আটম পুটলশ জডয়ক এেনই জর্ামায়ক এয়রি কটরয়ে টদয়র্ পাটর। জসিা 
করব না। পুটলশই জর্ামায়ক েুাঁয়জ জবর করয়ব।  
    োলু সায়হব। আপটন টক বাজনা জরকটডৃং-এ যায়বন ? ইয়েস-জনা টকিু একিা বয়ল 
টদন। আপটন না বলয়ল প্রয়ফশনাল জকায়না প্রধান অটর্টথ টনয়ে আসব। 
    আমার সাময়ন জথয়ক দূর হও । 
    টি আিা দূর হটি। 
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    রাস্তাে জনয়ম ময়ন হয়লা আমার কাজকমৃ গুটিয়ে জফলা উটচর্। োলু সায়হব এবার 
আমায়ক িাড়য়ব না। জজলোনাে ঢুকায়ব। এিা এক অয়থৃ মন্দ না। টনটশ্চর্ ময়ন টকিুটদন 
কািায়না যাে। োওো দাওোর ঝায়মলা জনই। ঘুমায়নার সমসযা জনই। সব দােদাটেত্ব 
সরকায়রর। আমার ময়র্া মানুষয়দর জয়নয জজলোনার ময়র্া ভায়লা থাকার জােগা আর 
কী হয়র্ পায়র। মৎসয মাটরব োইব সুয়ে-র ময়র্া— জজলোনাে থাটকব, োইব সুয়ে।  
    জজয়ল জঢাকার আয়গ করণীে কাজকয়মৃর টলে ময়ন ময়ন কয়র জফললাম।  

ক.  েযা সায়হয়বর গায়নর টসটড।  
(ভুজুং ভাজং টদয়ে োলার কাি জথয়ক িাকা আদাে করয়র্ হয়ব)  

ে.  োলার সয়ি ভুজুং ভাজং িাকা আদাে পবৃ।  
(জিটলয়ফায়ন কথা বলা, োাঁ সায়হয়বর সয়ি োলার পটরচে কটরয়ে 
জদো)  

গ.  রাধাচুড়া গায়ির সয়ি জশষ জদো।  
(জসিা আজই হয়র্ পায়র)  

ঘ.  জটহয়রর সয়ি কথা বলা ।  
(ময়ন হয়ি জসিা সম্ভব হয়ব না। জটহয়রর টমশন জশষ হয়র্ হয়র্ টর্ন 
মাস লাগয়ব। টর্ন মাস সমে আমার হায়র্ জনই।)  

ে.  ফুলফুটলো!  
(ফুলফুটলোর টবষয়ে টকিুই মাথাে আসয়ি না। টকন্তু নামিা টলয়ে 
রাো দরকার।)  

    এেন এক এক কয়র আগায়না যাক । 
 
ক. োাঁ সায়হয়বর গায়নর টসটড। 
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    সব বযবস্থা করা আয়ি। শুধু িাকার জজাগাড় হে টন। এবং টসটডর কভার টডজাইন 
বাটক আয়ি। কভার টডজাইয়নর জয়নয ধ্রুব এষয়ক ধরয়র্ হয়ব। কী কারয়ণ জযন জস 
পাটলয়ে জবড়ায়ি। জয ফ্ল্যাি বাটড়য়র্ জস থায়ক র্ার দরজাে এ4 সাইয়জর একিা 
কাগজ। জসোয়ন একিা উড়ন্ত কায়কর িটব, র্ার টনয়চ ধ্রুয়বর হায়র্ জলো— ‘পাটে 
উয়ড় জগয়ি।’ 
    আমায়ক যা করয়র্ হয়ব র্া হয়লা এই কাগজ জফয়ল টদয়ে অনয একিা কাগজ 
সািয়র্ হয়ব। জসই কাগয়জ জলো থাকয়ব- “পাটে টফয়র এয়সা।” 
    ধ্রুব হেয়র্া জায়ন না, জয পাটে উয়ড় যাে। র্ায়ক টফয়র আসয়র্ হে। োাঁচাে বটন্দ 
পাটেরই শুধু উয়ড় যাওো বা টফয়র আসার বযাপার থায়ক না। র্ার শুধুই অবস্থান। 
    জদাকান জথয়ক এ4 সাইয়জর কাগজ এবং লাল মাকৃার টকয়ন ধ্রুয়বর ফ্ল্যায়ি উপটস্থর্ 
হলাম। দরজাে ‘পাটে উয়ড় জগয়ি’ জিাগান জনই। র্ার বদয়ল একিা কায়কর িটব। 
কাকিা লাল জচায়ে র্াটকয়ে আয়ি, র্ার পায়ে জলাহার টশকল । অদু্ভর্ সুন্দর িটব।  
    আটম ধ্রুয়বর দরজার কটলংয়বল টিপলাম। জভর্র জথয়ক ধ্রুব ঘুম মাো গলাে বলল, 
জক ? 
    আটম টহমু। আমার বযায়ঞ্জার কভার জকাথাে ? 
    িাকা এয়নয়িন ? 
    না।  
    িাকা আয়নন টন জকন ? 
    এেয়না জজাগাড় করয়র্ পাটর টন। 
    জজাগাড় হয়ব ? 
    বুঝয়র্ পারটি না। 
    আমার দরজাে জয টশকল পরা কায়কর িটব আয়ি। ঐিা টনয়ে যান। ফয়িায়সয়ি 
টসটডর নামিা বটসয়ে জদয়বন।  কায়কর জচায়ে জয লাল রে আয়ি ঐ লাল রয়ে টসটডর 
নামিা হয়ব। টসটডর নাম কী ? 
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    নাম- “একলা পাটে ।” 
    নামিা টক এেন টঠক করয়লন ? 
    টি। দরজািা েুলুন সুন্দর একিা টডজাইন কয়রয়িন, আপনায়ক ধনযবাদ টদয়ে যাই। 
    দরজা েুলয়র্ পারব না। আটম সারা রার্ ঘুমাই টন, এেন ঘুমুটি। আপটন দরজার 
বাইয়র জথয়কই ধনযবাদ টদন। 
    ধনযবাদ । 
    আিা টঠক আয়ি। এেন টবয়দে জহান। টেজ আর টবরক্ত করয়বন না। আয়রকিা 
কথা- কভার টডজাইয়নর জয়নয িাকা টনয়ে আসার দরকার জনই। কায়কর িটবিা আটম 
টসটডর কভায়রর জয়নয আাঁটক টন। কায়জই এর জয়নয িাকা জনো অনযাে হয়ব। 
 
ে. ভুজুং ভাজুং িাকা আদাে পব।ৃ  
     আমার পটরটচর্ জিটলয়ফায়নর জদাকান জথয়ক (আয়গরবার - এই জলাক জিটলয়ফায়নর 
িাকা জনে টন) োলায়ক জিটলয়ফান করলাম। জিটলয়ফানওোলা ঐ টদয়নর ময়র্াই হাটস 
মুয়ে আমার টদয়ক র্াটকয়ে রইল। ময়ন হয়ি এই জলাক আজও িাকা জনয়ব না। 
    স্নামাটলকুম, োলা আটম টহমু। 
    বুঝয়র্ পারটি। কী চাস ? 
    িাকা চাই োলা। আজ িাটব্বশ হাজার টদয়লই হয়ব। িুটডও এবং হযান্ডস-এর 
েরচ।  
    কীয়সর িুটডও, কীয়সর হযান্ডস ? 
    আমায়দর টসটড জবর হয়ব। শুিবায়র জরকটডৃং। প্রধান অটর্টথয়ক দাওোর্ জদো 
হয়ে জগয়ি। টর্টন এপয়েন্টয়মন্ট ডােটরয়র্ টদন এবং সমে টলয়ে জরয়েয়িন। ঐ টদন 
র্ায়ক গাটড় কয়র আনয়র্ হয়ব এবং বাসাে টদয়ে আসয়র্ হয়ব।    োলা, শুিবায়র 
জর্ামার গাটড়িাও লাগয়ব। 
    টহমু, রু্ই পুয়রা বযাপারিা ভুয়ল যা। আটম এর ময়ধয জনই। 
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    জস-কী ? 
    জস-কী জফ-কী বয়ল লাভ জনই। জর্ার োলু আমার উপর েুব রাগ কয়রয়ি। 
    জলায়ক গায়ি রু্য়ল মই জকয়ড় জনে। রু্টম জর্া আমায়ক চাাঁয়দ পাটঠয়ে রয়কি জকয়ড় 
টনয়েি। 
    জকয়ড় টনয়েটি। ভায়লা কয়রটি— রু্ই থাক চাাঁয়দ বয়স। আমার জিয়লর জকায়না জোাঁজ 
জনই। আর আটম েুলব টসটড জকািাটন! 
    এইগুয়লা জর্া জর্ামার কথা না। োলু সায়হয়বর কথা। 
    যার কথাই জহাক সটর্য কথা। টহমু আমার মাথা ধয়রয়ি— আটম জর্ার সয়ি গজগজ 
করয়র্ পারব না । 
    আটম োাঁ সায়হবয়ক কী বলব ? 
    রু্ই র্ায়ক কী বলটব জসিা রু্ই জাটনস। উটন টবেযার্ মানুষ, অনয টসটড জকািাটন 
র্াাঁয়ক লুয়ফ জনয়ব। এিা টনয়ে জর্ার সয়ি আটম আর কথা বলব না। 
    আিা জবশ কথা জশষ। শুিবারিা টফ্র জরে।  
    জকন ? 
    বললাম না। শুিবায়র টসটডর জরকটডৃং । রু্টম অনুষ্ঠায়নর টবয়শষ অটর্টথ। 
    আয়র গাধা আটম এক কথা কর্বার বলব! আটম টসটডর ময়ধয জনই। 
    টসটডয়র্ জর্া থাকয়র্ বলটি না। টবয়শষ অটর্টথয়র্ থাকয়র্ বলটি। জর্ামার কাজ 
হয়ব সিীয়র্র উপর একিা বক্তত র্া জদয়ব, র্ারপর োাঁ সায়হয়বর হায়র্ ফুয়লর জর্াড়া 
রু্য়ল জদয়ব। 
    জীবয়ন আটম বক্তত র্া জদই টন। 
    বক্তত র্া না টদয়র্ পারয়ল নাই। ফুয়লর জর্াড়ািা টদয়র্ পারয়ব। না টক জসিাও পারয়ব 
না ? 
    আসুক শুিবার। র্ারপর জদো যায়ব। 
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    োলা েি কয়র জিটলয়ফান নাটময়ে রােয়লন । আটম জিটলয়ফানওোলার টদয়ক 
র্াটকয়ে বললাম, ভাই কর্ হয়েয়ি ? 
    জিটলয়ফানওোলা ঐ টদয়নর ময়র্া বলল, সযার আপনার কাি জথয়ক পেসা জনব না। 
    আটম বললাম, জকন ? 
    আপটন একবার আমায়ক েুব বড় একিা উপকার কয়রটিয়লন। মানুষ উপকায়রর 
কথা ময়ন রায়ে না। আটম দটরদ্র মানুষ টকন্তু আটম উপকায়রর কথা ময়ন রাটে। 
    কী উপকার কয়রটিলাম ? 
    জসিা আপনায়ক বলব না। আপনার জযয়হরু্ ময়ন নাই আটম ময়ন করায়ে টদব না। 
    শুিবার টক আপনার কাজকম ৃআয়ি ?  
    জদাকায়ন বয়স থাকা— এিাড়া আর কাজকমৃ কী !  
    শুিবায়র আপনার দাওোর্। বাজনা জশানার দাওোর্। বযায়ঞ্জা বাজনা ! 
    গান বাজনা আমার ভায়লা লায়গ না। টকন্তু আপটন দাওোর্ টদয়েয়িন আটম অবশযই 
যাব। শুিবার আমার জদাকান থাকয়ব বন্ধ। 
 
গ. রাধাচুড়া গায়ির সয়ি জশষ জদো। 
    যা ময়ন ময়ন জভয়বটিলাম। র্াই। রাধাচুড়া গায়ির টনয়চ গভীর মুয়ে োাঁ সায়হব বয়স 
আয়িন। টর্টন আমায়ক জদয়ে সামানয লজ্জা জপয়লন বয়ল ময়ন হয়লা। েুকধুক কয়র 
শুকনা কাটশ কাশয়র্ লাগয়লন। আটম বললাম, কেন এয়সয়িন ?  
    োাঁ সায়হব অস্বটস্তর সয়ি বলয়লন, এই জর্া টকিুক্ষণ আয়গ। পাশ টদয়ে যাটিলাম, 
ভাবলাম গািিা জদয়ে যাই।    
    কী জদেয়লন ? 
    অবস্থা আয়রা োরাপ হয়েয়ি। আয়গ টর্নিা ডায়ল পার্া টিল। এেন মাে দুিা ডায়ল 
আয়ি। র্ার ময়ধয একিার পার্া হলুদ হওো ধয়রয়ি। আটম জকায়না আশা জদেটি না। 
    আপনার ময়ন হে মন োরাপ । 
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    মন োরাপ িারাপ না, এর্গুলা মানুষ গািিায়ক বাাঁচাবার জচো করয়ি। জচো কায়জ 
লাগয়ি না। এইিা জদয়ে োরাপ লাগয়ি। রুগ্ন গায়ির জগাড়াে রু্য়র্ টদয়ল উপকার হে 
শুয়নটি। আজ টকিু রু্য়র্ টদয়েটি। আর কী করা যাে মাথাে আসয়ি না।  
    আপটন টক জরাজই এোয়ন আয়সন ? 
    জরাজ না হয়লও প্রােই আটস ।... কথািা টঠক বললাম না, জরাজই আটস। কী জয়নয 
জাটন গািিার উপর মাো পয়ড় জগয়ি। 
    আপনায়ক জদয়ে ময়ন হয়ি গায়ির উপর মাো পয়ড় যাওোয়র্ আপটন লজ্জা 
পায়িন। লজ্জা পায়িন জকন ? 
    মানুয়ষর উপর জকায়নাটদন মাো পড়ল না। গায়ির উপর মাো। এই জয়নযই লজ্জা 
লায়গ। আিা টহমু, কয়েকটদন জথয়ক একিা বযাপার আমার মাথার ময়ধয ঘুরয়ি। ঐিা 
করয়ল জকমন হে ? 
    ঐিা মায়ন কী ? 
    জমাঘল সম্রাি বাবয়রর বযাপারিা । 
    েুয়ল না বলয়ল বুঝয়র্ পারটি না। 
    ঐ জয সম্রাি বাবয়রর পুে হুমােুন অসুস্থ হয়ে পড়য়লন। জীবন সংশে। টচটকৎসকরা 
জবাব টদয়ে টদয়েয়িন। র্েন এক গভীর রায়র্ সমাি বাবর র্ার জিয়লর টবিানার 
চারটদয়ক ঘুরয়র্ লাগয়লন আর বলয়র্ লাগয়লন, “জহ আিাহপাক, আমার জীবয়নর 
টবটনময়ে আমার পুয়ের জীবন রক্ষা কর”। সকায়লই জিয়ল সুস্থ হয়র্ শুরু করল আর 
সম্রাি বাবর অসুস্থ হয়ে পড়য়লন। কয়েকটদয়নর ময়ধযই হুমােূন সুস্থ হয়ে উঠয়লন, সম্রাি 
বাবর মারা জগয়লন। 
    আপনার মাথাে টক এরকম টকিু আয়ি নাটক ? টনয়জর জীবন টদয়ে গায়ির জীবন 
রক্ষা করা। 
    আয়র না। কথার কথা বয়লটি। আমার জর্া মাথা োরাপ হে টন। 
    চলুন বাসাে যাই। 
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    রু্টম যাও। মওলানা সায়হব আির ওোক্ত আসয়বন। দরুয়দ জশফার ের্ম টর্টন 
জশষ কয়রয়িন। আজ জদাো হয়ব। জদাোে সাটমল হব।  
    টঠক আয়ি আপটন থাকুন। আটম রাধাচুড়া গায়ির টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, জহ বতক্ষ 
টবদাে। 
 
ঘ. জটহয়রর সয়ি কথা বলা ।  
    কথা বলা সম্ভব হয়লা না । জস জকাথাে আয়ি জক জায়ন। হাাঁয়িা পটথক হাাঁয়িা।  

হন্টন শুধু হন্টন 
টনজ দুিঃে 
পথ মায়ঝ 

কটরও বণ্টন । 
 
ে. ফুলফুটলো ।  
    জময়েিার জকায়না একিা সমসযা হয়েয়ি। সমসযা ধরয়র্ পারটি না। জস জয মায়ঝ 
মায়ঝ লুটকয়ে কাাঁয়দ র্া র্ার জচাে জদয়ে জবাঝা যাে। আমার প্রটর্ র্ার বযবহার েুব 
আন্তটরক টিল, জসই আন্তটরকর্াে ভািা পয়ড়য়ি। এেন ময়ন হে জস টবরক্তও হে। ঐ 
টদন টজয়জ্ঞস করলাম, জটহয়রর টচটঠিা টক এয়সয়ি ? জস র্ার জবায়ব কটঠন গলাে 
বয়লয়ি, আপনার কথা আমার ময়ন আয়ি। টচটঠ রু্য়ল জরয়েটি। জযটদন পড়য়র্ বলয়বন— 
পড়ব ।  
    জময়েিার টক র্ার স্বামীর সয়ি বটনবনা হয়ি না ? স্বামীর প্রসয়ি ফুলফুটলো কেয়না 
টকিু বয়ল না। প্রবাসী স্বামীর প্রসি একবারও আসয়ব না— জসিা জকমন কথা ? একবার 
আটম টজয়জ্ঞস করলাম, ফুলফুটলো স্বামীর কায়ি কয়ব যায়ব ?  
    ফুলফুটলো বলল, জকন জানয়র্ চায়িন ?  



suvom 

 
 

1347 

    আটম বললাম, পাহাড় জিয়লর জদশ আমার কেয়না জদো হে টন। টঠক কয়রটি 
আটমও জর্ামার সয়ি যাব। পাহাড় জিয়ল ঘুরব।  
    ফুলফুটলো বলল, টঠক আয়ি।  
    জস মুয়ে বলল, টঠক আয়ি, টকন্তু আমার ময়ন হয়লা টঠক জনই। সব টকিুই 
এয়লায়ময়লা। ফুলফুটলোর বাবার গায়নর টসটড জবর হয়ি। এ টবষয়েও র্ার জকায়না 
উৎসাহ জনই, অথচ জময়েিা এমন টিল না। ফুলফুটলোর সয়ি একটদন বসয়র্ হয়ব। 
প্রাইয়ভি টসটিং। অয়নক উোপাো কথা বয়ল ফুলফুটলোর ময়নর চারটদয়ক জয শক্ত 
আবরণটি বর্টর হয়েয়ি জসিা জভয়ে টদয়র্ হয়ব। পাাঁচ প্রয়শ্নর জেলা, জেলা জযয়র্ পায়র। 
পাাঁচটি প্রশ্ন কয়র উত্তর জবর করয়র্ হয়ব। উত্তর জবর করয়র্ না পারয়ল আমার জয-
জকায়না পাাঁচটি প্রয়শ্নর উত্তর টদয়র্ হয়ব। ভায়লা না লাগয়লও উত্তর টদয়র্ হয়ব। 
    বয়লা জর্া ফুটল টজটনসিা কী ? জস টঝকটমক কয়র। র্ায়ক জদো যাে প্রবল জশায়ক 
ও প্রবল আনয়ন্দ।  
    জস জদেয়র্ জকমন ? 
    র্ার জকায়না আকত টর্ জনই, টকন্তু জস টঝকটমক কয়র। 
    র্ার বণ ৃটক ? 
    র্ার জকায়না বণ ৃজনই, টকন্তু জস টঝকটমক কয়র। 
    জস জকাথাে থায়ক ? 
    জস সব জােগাে নানান ভটিমাে আয়ি। আকায়শ আয়ি বার্ায়স আয়ি, সমুয়দ্র 
আয়ি, মরুভূটময়র্ আয়ি। আর মাে দু'টি প্রয়শ্নর সুয়যাগ আয়ি। দু'টি প্রশ্ন কয়র জজয়ন 
নাও টজটনসিা কী । 
    পারটি না। 
    টজটনসিা— জচায়ের জল। এেন আমার পাাঁচটি প্রয়শ্নর উত্তর দাও। পাাঁচিা প্রয়শ্নর 
একই উত্তর হয়ল চলয়ব না। পাচ ধরয়নর উত্তর হয়র্ হয়ব। 
    প্রথম প্রশ্ন— মন টবষণ্ন জকন ? 
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    টির্ীে প্রশ্ন— মন টবষণ্ন জকন ? 
    র্তর্ীে প্রশ্ন—মন টবষণ্ন জকন ? 
    চরু্থৃ প্রশ্ন— মন টবষণ্ণ জকন ? 
    পঞ্চম প্রশ্ন— মন টবষণ্ন জকন ? 
 
 
 
 
 

৬  
    মায়জদা োলা বলল, ঐ বুয়ড়াই টক জর্ার টবেযার্ ওস্তাদ ?  
    আটম বললাম, হু। বযায়ঞ্জারাজ ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁ ।  
    োাঁ সায়হব জরকটডৃংরুয়ম কায়পৃয়ির উপর মাথা টনচু কয়র বয়স আয়িন। র্াাঁর 
ডানপায়শ ফুলফুটলো। োাঁ সায়হব টকিুক্ষণ পরপর কাশয়িন। জটিল ধরয়নর কাটশ। 
কাটশর সমে ফুলফুটলো বাবার টপয়ঠ হার্ রােয়ি। জরকটডৃংরুয়মর টবশাল জানালািা 
কায়চর। বাইয়র জথয়ক জদো যায়ি। আটম বললাম, োলা ভায়লা কয়র জদে। ইটনই 
জর্ামার টবিানাে বয়স টিয়লন না ? 
    োলা প্রয়শ্নর জবাব না টদয়ে বলয়লন, মানুষিায়ক জর্া জদয়ে ময়ন হয়ি অসুস্থ। 
বকর বকর কয়র কাশয়ি। 
    হু। কাল রার্ জথয়কই কাশয়ি। িরও আয়ি। থায়মৃটমিার ধরয়ল একশ দুই িুই 
পাওো যায়ব বয়ল ধারণা। আটম বয়লটিলাম আজয়কর জরকটডৃং টশটডউল বাটর্ল করয়র্, 
বুয়ড়া রাটজ হে টন। 
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    বকর বকর কাটশ টনয়ে গান-বাজনা করয়ব। কীভায়ব ? 
    গান জর্া করয়ব না। যন্ত্র বাজায়ব। 
    জকান যন্ত্র— হায়র্ জযিা টনয়ে বয়স আয়ি জসিা ? 
    হু।  
    জেলনা জেলনা ময়ন হয়ি। 
    বাজনা শুরু হয়ল বুঝয়ব জেলনা না। রবীন্দ্রনায়থর কটবর্া—  

‘এর্ কু্ষদ্র যন্ত্র হয়র্ এর্ শব্দ হে 
জদটেো জগয়র্র লায়গ পরম টবিে ।’ 

    োলা অস্বটস্তর সয়ি বলয়লন, টহমু জর্ার সয়ি একিা বযাপার টিোর কয়র জনই-
আটম টকন্তু বক্তত র্া জদব না। হায়র্ ফুলিুলও রু্য়ল টদয়র্ পারব না। আিা টদয়র্ হয়ব 
না। 
    রু্ই আবার কােদা কয়র িাকা পেসার বযাপায়র আমায়ক ফাাঁসাটব না। আটম একিা 
পেসাও জদব না। 
    আিা টদও না। রু্ই জর্া িাকা পেসার জজাগাড় কয়রটিস ? 
    এেয়না কটর টন। র্য়ব বযবস্থা হয়ে যায়ব। এয়সা জর্ামার সয়ি ওস্তাদজীর পটরচে 
কটরয়ে জদই। 
    জকায়না দরকার জনই। আটম টকন্তু দশ পয়নয়রা টমটনি জথয়কই চয়ল যাব। বাজনা 
ফাজনা আমার ভায়লা লায়গ না। এোয়ন এয়সটি জানয়র্ পারয়লও জর্ার োলু রাগ 
করয়ব। 
    টঠক আয়ি। চয়ল জযও।  
    ওস্তাদজীর পায়শ জয জময়েিা বয়স আয়ি জস জক ?  
    উনার জময়ে। জদেয়র্ সুন্দর না ?  
    েুবই সুন্দর। জময়েিায়ক এর্ টচটন্তর্ লাগয়ি জকন ?  
    জাটন না । টজয়জ্ঞস কয়র আসব ?  
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    রু্ই কী জয কথা বটলস। কী টজয়জ্ঞস করটব ?  
    টজয়জ্ঞস করব জয, আমার োলা জানয়র্ চায়িন- রু্টম এর্ টচটন্তর্ জকন ? রু্ই টক 
জময়েিায়ক টচটনস ? 
    সামানয টচটন। জকায়না জময়েয়কই পুয়রাপুটর জচনা সম্ভব না। জসই জচোও করা উটচর্ 
না। একমাে রবীন্দ্রনাথই জময়েয়দর পুয়রাপুটর টচনয়র্ন। র্াও জদশী জময়ে না। টবয়দশী 
জময়ে। 
    র্াই না-টক?  
    উনার গান শুন টন 

“টচটন জগা টচটন জর্ামায়র ওয়গা টবয়দটশনী।” 
    টহমু আমার সয়ি ফাজলাটম করটব না। ওস্তাদজীর জময়েিার টক টবয়ে হয়েয়ি ? 
    হু।  
    হাসয়বন্ড কী কয়র ? 
    ডাক টবভায়গ কাজ কয়র। 
    জময়েিার চুল সুন্দর না। জকাাঁকড়ায়না চুয়ল জময়েয়দর ভায়লা লায়গ না। পালৃায়র টগয়ে 
জকাাঁকড়ায়না চুল টঠক করা যাে।  
    জময়েিার সয়ি টক কথা বলয়র্ চাও ?  
    কী উোপাো কথা বলটিস ? আটম কী কথা বলব ?  
    পালৃায়র টগয়ে চুল টঠক করার কথা বলয়ব।  
    টহমু রু্ই েুবই টবরক্ত করটিস। আমার সাময়ন জথয়ক যা। বাজনা ফাজনা কী করার 
শুরু কর, ঘটড় ধয়র দশ টমটনি থাকব। র্ারপর চয়ল যাব। আমায়ক টশকল টদয়ে জবাঁয়ধও 
রােয়র্ পারয়ব না। 
আটম ওস্তাদজীর কায়ি জগলাম। 
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    ওস্তাদজীর শরীর যর্িা োরাপ জভয়বটিলাম, জদো জগল শরীর র্ার জচয়েও োরাপ। 
জচায়ের মটণ জিাি হয়ে জগয়ি এবং মটণ চকচক করয়ি। হার্ কাাঁপয়ি। র্ার হায়র্ এক 
টলিায়রর পাটনর জবার্ল। একিু পর পর গ্লায়স পাটন জঢয়ল পাটন োয়িন। ফুলফুটলো 
টচটন্তর্ গলাে বলল, বাবার শরীর জবটশ োরাপ। উনার টবিানাে শুয়ে থাকা দরকার। 
শময়সর উটিন োাঁ সায়হব িলিয়ল জচায়ে জময়ের টদয়ক র্াটকয়ে বলয়লন, যন্ত্রণা কটরস 
না। আমার যন্ত্রণা ভায়লা লায়গ না। 
    ফুলফুটলো বলল, যন্ত্রণা আমারও ভায়লা লায়গ না। আটম সারাজীবন জর্ামার যন্ত্রণা 
মুে বুয়জ সহয কয়রটি। এেন রু্টম টকিুক্ষণ আমার যন্ত্রণা সহয করয়ব । 
    রু্ই কী করটব ? 
    আটম জর্ামায়ক বাসাে টনয়ে যাব । 
    জজার কয়র বাসাে টনয়ে যাটব ? 
    হযাাঁ জজার কয়র বাসাে টনয়ে যাব। 
    োাঁ সায়হয়বর দুিা জচাে ধ্বক কয়র িয়ল উঠল। টর্টন িুটডওর সবাইয়ক চময়ক 
টদয়ে পায়শ বয়স থাকা জময়ের গায়ল প্রচণ্ড চড় বটসয়ে টদয়লন। ফুলফুটলো মাথা ঘুয়র 
এটলয়ে পয়ড় জগয়লও সয়ি সয়ি উয়ঠ বসল। টনয়জয়ক সামলাবার জয়নয টকিুিা সমে 
টনল। র্ারপর শাটড়র আাঁচল মাথাে রু্লয়র্ রু্লয়র্ সহজ গলাে বলল, বাবা জরকটডৃং 
জশষ কয়র চয়ল এয়সা। আটম বাসাে যাটি। 
    োাঁ সায়হব থমথয়ম গলাে বলয়লন, জরকটডৃং-এর সমে রু্ই থাকটব না ? 
    ফুলফুটলো বলল, না। আটম না থাকয়ল জর্ামার জয়নয ভায়লা আমার জয়নযও ভায়লা।  
    োাঁ সায়হব বলয়লন, জযোয়ন ইিা যা। আটম বাটক জীবন জর্ার মুে জদেয়র্ চাই 
না।  
    ফুলফুটলো টকিু না বয়ল উয়ঠ দাাঁড়াল।  
    গল্প উপনযায়স প্রােই পাওো যাে- এমন প্রচণ্ড চড় জদো হয়েয়ি জয গায়ল আেুয়লর 
দাগ বয়স জগয়ি। এই বযাপার বাস্তয়ব ঘয়ি না। বাস্তয়ব যা হে র্া হয়ি লাল হয়ে গাল 
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ফুয়ল যাে। সমস্ত মুয়ে লাল আভা িটড়য়ে যাে। জয গায়ল চড় জদো হয়েয়ি জস টদয়কর 
জচাে োটনকিা জিাি জদো যাে। জচায়ে পাটন িলিল করয়র্ থায়ক। ফুলফুটলোর জক্ষয়ে 
টির্ীে বযাপারিা ঘিয়ি না। র্ার জচায়ে িলিলাটন জনই। বাবার চড় জেয়ে জময়েিা 
হেয়র্া অভযস্ত।  
    আটম ফুলফুটলোর টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, বাসাে যায়ব জর্া? এয়সা টরকশা কয়র 
টদটি। ফুলফুটলো টবনা বাকয বযয়ে উয়ঠ এয়লা। র্ায়ক টনয়ে রাস্তাে চয়ল এলাম। 
জলাকজনয়দর জকৌরু্হলী জচায়ের আড়াল জথয়ক যর্ দ্রুর্ র্ায়ক সটরয়ে জদো যাে র্র্ই 
ভায়লা। রাস্তাে জনয়ম ফুলফুটলো বলল, ভাইজান আটম বাসাে যাব না। িুটডওর জকাথাও 
লুটকয়ে থাকব যায়র্ বাবা আমায়ক জদেয়র্ না পান। বাবার বাজনা জরকডৃ হয়ব, আটম 
শুনব না— এিা জকমন কথা ?  
    আটম বললাম, অবশযই রু্টম শুনয়ব। জর্ামায়ক লুটকয়ে রাোর বযবস্থা করটি।  
    বাবার শরীরিা অসুস্থ। জমজাজও োরাপ। কায়জই বাবা আজ চমৎকার বাজায়ব। 
শরীর োরাপ থাকয়ল এবং জমজাজ োরাপ থাকয়ল বাবা ভায়লা বাজাে। 
    র্াই না-টক ? 
    টি। আপটন জদেয়বন— এোয়ন যারা আয়ি। বাবা র্ায়দর সবার আয়ক্কল গুডু়ম 
কয়র জদয়বন।  
    জর্ামার গালগুডু়ম কয়র শুরু, জশষ হয়ব আয়ক্কলগুডুয়ম। ফুলফুটলো জশান— চা োয়ব 
? আমায়দর টচফ সাউন্ড জরকটডি এেয়না এয়স জপৌঁিাে টন। কায়জই হায়র্ সমে আয়ি।  
    ফুলফুটলো জিাট্ট টনিঃশ্বাস জফয়ল বলল, আপটন আমার মন ভায়লা করার জচো 
করয়িন। র্ার দরকার জনই। বাবার চড় জেয়ে আমার অভযাস আয়ি।  
    চয়ড়র পর চা জেয়র্ টকন্তু োরাপ লায়গ না। রাস্তার পায়শর জদাকানগুটল েুব ভাল 
চা বানাে। জেয়ে জদে।  
    চলুন যাই।  
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    ফুলফুটলো শাটড়র আাঁচল মাথাে রু্য়ল টদয়েয়ি। আাঁচল এমন সাবধায়ন গায়লর উপর 
জিয়নয়ি জয ফুয়ল উঠা গাল জদো যায়ি না। র্ায়ক বউ বউ লাগয়ি। ফুলফুটলো বলল, 
বাবার শরীর হঠাৎ জকন োরাপ কয়রয়ি জায়নন ?  
    আটম বললাম, না।  
    ফুলফুটলো বলল, আপনার জানার কথা না। বাবা পুয়রা বযাপারিা লুটকয়ে জরয়েয়ি। 
আটম েুব কােদা কয়র জবর কয়রটি। 
    বল শুটন। 
    ফুলফুটলো িান্ত টনিঃশ্বাস জফয়ল বলল, বাবা ঢাকা শহয়রর জকাথাে জযন অসুস্থ 
একিা গাি জদয়েয়িন। বাবা ঐ গািয়ক জটড়য়ে ধয়র বয়লয়িন— গায়ির অসুেিা জযন 
র্ার শরীয়র চয়ল আয়স। গাি জযন জবাঁয়চ যাে। এেন না-টক গায়ির অসুে র্ার কায়ি 
চয়ল এয়সয়ি। বাবার মাথা শুরু জথয়কই োরাপ টিল। যর্ টদন যায়ি র্র্ই োরাপ 
হয়ি।  
    জস-রকমই জর্া ময়ন হয়ি।  
    টকিু টকিু মানটসক জরাগী আয়ি যায়দর জদয়ে জবাঝার উপােই জনই জয র্ারা 
মানটসক জরাগী। সহজ স্বাভাটবক জীবন যাপন করয়ি। অসুয়ের েবরিা জির পায়ি শুধু 
র্ায়দর অটর্ কায়ির মানুষজন।  
    রু্টম টনটশ্চর্ জর্ামার বাবা একজন মানটসক জরাগী ?  
    হযাাঁ, আটম টনটশ্চর্। আটম আয়রা একিা বযাপার টনটশ্চর্, জসিা টক বলব ?  
    বয়লা।  
    অসুস্থ গায়ির বযাপারিার সয়ি আপনার জযাগ আয়ি। বাবার মাথাে টজটনসিা আপটন 
ঢুটকয়ে টদয়েয়িন। আপনার জকায়না অয়লৌটকক ক্ষমর্া আয়ি টক-না আটম জাটন না, র্য়ব 
মানুয়ষর মাথার জভর্র ঢুয়ক যাবার ক্ষমর্া জয আয়ি জস টবষয়ে আটম টনটশ্চর্। আমার 
কথাগুটল টক টঠক ?  
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    ফুলফুটলোর টদয়ক আটম হাটসমুয়ে র্াকালাম। ফুলফুটলো কটঠন গলাে বলল, 
আপটন আমার প্রয়শ্নর জবাব টদন।  
    আটম হাই রু্লয়র্ রু্লয়র্ বললাম, সাউন্ড জরকটডৃি চয়ল এয়সয়ি। এয়সা র্াড়ার্াটড় 
যাই, জর্ামায়ক লুটকয়ে রাোর বযবস্থা কটর । 
    দশ টমটনয়ির জভর্র োলার চয়ল যাবার কথা, টর্টন যায়িন না। এোনকার 
কমৃকায়ণ্ড মজা জপয়ে জগয়িন। োাঁ সায়হয়বর জময়ের গায়ল চড় মারািা র্ায়ক টবয়শষভায়ব 
আকষৃণ কয়রয়ি। কী কারয়ণ জময়ে চড় জেয়েয়ি এিা না জজয়ন টর্টন নড়য়বন না। 
প্রয়োজয়ন সন্ধযা পযৃন্ত থাকয়বন। োলা আমায়ক আড়ায়ল জডয়ক টনয়ে বলয়লন, জময়েিা 
চয়ল জগয়ি না টক ?  
    আটম বললাম, না। লুটকয়ে আয়ি। বাবার বাজনা না শুয়ন জস নড়য়ব না।  
    এর্ জলায়কর সাময়ন এর্ বড় অপমান। র্ারপরও জময়ে বয়স আয়ি। র্ার টক 
আত্মসম্মান জনই ?  
    আত্মসম্মায়নর জচয়ে জবটশ আয়ি বাবার প্রটর্ মমর্া।  
    কী জয়নয জময়রয়ি গুটিয়ে বল জর্া ।  
    জাটন না জর্া কী জয়নয জময়রয়ি।  
    অবশযই জাটনস, রু্ই জর্া র্েন আয়শপায়শই টিটল। কথাবার্ৃা শুয়নটিস ।  
    আশপায়শ থাকয়লও টকিু শুনয়র্ পাই টন। হঠাৎ চয়ড়র শব্দ শুনলাম। রু্ি জকায়না 
কারণ হয়ব ।  
    রু্ি কারণ জর্া অবশযই না। রু্ি কারয়ণ এর্ জলায়কর সাময়ন এর্ বড় জময়েয়ক 
বাবা মায়র না। অবশযই জটিল টকিু আয়ি। আটম একিা সয়ন্দহ অবটশয করটি। শুনয়র্ 
চাস ?  
    চাই- টকন্তু এেন না। বাজনা শুরু হয়ব।  
    জময়েিা জকাথাে লুটকয়ে আয়ি ?  
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    জরকটডৃং-এর কয়েকিা িুটডও আয়ি, ওর একিায়র্ লুটকয়ে জরয়েটি। রু্টম এক 
কাজ কর, জর্ামায়কও জসোয়ন লুটকয়ে রাটে। রু্টম স্পাইটেং কয়র ঘিনা জবর কয়র জফল 
।  
    রু্ই আমায়ক ভাটবস কী ? আমার টক স্পাইটগটর করা স্বভাব ? আটম যটদ ঐ ঘয়র 
থাটক জময়েিায়ক সান্ত্বনা জদবার জয়নয থাকব। এর্ মানুয়ষর সাময়ন অপমাটনর্ হয়েয়ি। 
একিা জময়ে মানুষ। 
 
    প্রয়ফশনযাল একজন সভাপটর্য়ক আসয়র্ বলা হয়েটিল। (অবসরপ্রাপ্ত 
টবশ্বটবদযালয়ের অধযাপক। অবসরপ্রাপ্ত জজনায়রলরা রাজনীটর্য়র্ আয়সন। 
টবশ্বটবদযালয়ের অবসরপ্রাপ্ত টশক্ষকয়দর জদৌড় এয়লয়বয়ল অনুষ্ঠায়নর সভাপটর্ পযৃন্ত ।) 
    গাটড় না পাঠায়নাে টর্টন আয়সন টন। র্য়ব আমার জিটলয়ফানওোলা এয়সয়ি। টনয়জর 
জলায়কর ময়র্া িায়িািুটি কয়র চা োওোয়ি। পাটন োওোয়ি।  
    মাইক অনা হয়েয়ি। সাউন্ড জরকটডৃি ওয়ক টসগনযাল টদয়েয়ি। লালবাটর্ িয়লয়ি। 
ওস্তাদ শময়সর উটিন োাঁ এটদক ওটদক র্াকায়িন। আটম কায়ি টগয়ে বললাম, টকিু 
বলয়বন ?  
    শময়সর উটিন টবের্ গলাে বলয়লন, ফুলফুটলো টক সটর্য চয়ল জগয়ি ?  
    আটম বললাম, না। আপনার পায়শর ঘয়রই লুটকয়ে আয়ি। আপনার বাজনা না শুয়ন 
জস যায়ব না ।  
    শময়সর উটিন বলয়লন, আপটন টক দো কয়র আমার জময়েিায়ক বলয়বন, জস জযন 
আমায়ক ক্ষমা কয়র জদে। আটম অয়নক অপরাধ অয়নকবার কয়রটি, কেয়না র্ার জয়নয 
ক্ষমা চাই নাই । আজ আটম আমার জময়ের কায়ি ক্ষমা প্রাথৃনা করটি। এইিা র্ায়ক 
জাটনয়ে আসুন, র্ারপর বাজনা শুরু করব।  
    আপনার জময়েয়ক টকিু বলয়র্ হয়ব না। মাইক অন করা আয়ি। আপনার কথা 
সবাই শুনয়র্ পায়ি।  
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    ও আিা, টঠক আয়ি।  
    আপনার টক শরীর জবটশ োরাপ লাগয়ি ?  
    শরীর োরাপ লাগয়ি। টকন্তু অসুটবধা নাই। টবসটমিাহ।  
    শময়সর উটিন োাঁ বযায়ঞ্জার উপর ঝুাঁয়ক পড়য়লন। প্রথয়ম িুং কয়র একিা শব্দ 
হয়লা। র্ারপয়র দু’বার িুং-িাং ! র্ারপরই ময়ন হয়লা টিয়নর চায়ল বতটের জফাাঁিা পড়য়র্ 
শুরু কয়রয়ি। এয়ককবার দমকা হাওো আসয়ি বতটে উটড়য়ে টনয়ে যায়ি— আবার টফয়র 
আসয়ি, আবার চয়ল যায়ি। না, এেন আর বতটের শব্দ বয়ল ময়ন হয়ি না, ময়ন হয়ি 
টশকলপরা বটন্দনী রাজকনযা কাাঁদয়ি। র্ার কান্নার শব্দ আসয়ি একই সয়ি র্ার পায়ের 
টশকয়লর শব্দও আসয়ি। মাো ধমৃ িয়ন্থ ঈশ্বর বয়লয়িন--   

জহ পটর্র্ মানবসন্তান। জর্ামরা ভুল জােগাে 
আমায়ক অনুসন্ধান কয়রা না। আমায়ক অনুসন্ধান করা 
সিীয়র্। আটম িন্দমে সিীর্। আমার সতটে িন্দমে সিীর্। 
আমার ধ্বংস িন্দমে সিীর্ ।  

    বাজনা জশষ হয়লা। ফুলফুটলোর ঘয়র ঢুয়ক জদটে জস বযাকুল হয়ে কাাঁদয়ি। োলা 
র্ায়ক শান্ত করার জচো করয়িন। আমায়ক জদয়েই োলা বলয়লন, ওস্তাদজীয়ক এ রকম 
মন োরাপ করা বাজনা বাজায়র্ টনয়ষধ কর। জময়েিা জকাঁয়দ অটস্থর হয়ি। গান বাজনা 
মানুষয়ক আনন্দ জদবার জয়নয। কাদাবার জয়নয জর্া না। রু্ই একু্ষটণ টগয়ে উনায়ক 
আমার কথা বয়ল টনয়ষধ করটব। আমার কথা উনায়ক শুনয়র্ হয়ব। আটম প্রটডউসার । 
িাকা আটম টদটি। 
    িাকা রু্টম টদি ? 
    অবশযই। কর্ িাকা টদয়র্ হয়ব বল। জচক বই সয়ি আয়ি। জচক টলয়ে টদটি। 
    বাজনার টির্ীে অংশ শুরু হয়েয়ি। ফুলফুটলোর কান্না জথয়ময়ি। জস মন্ত্রমুয়গ্ধর 
ময়র্া র্াটকয়ে আয়ি। জযন জস এই ভুবয়ন জনই। র্ার যাো শুরু হয়েয়ি অনয জকায়না 
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ভুবয়নর টদয়ক। োলার জচায়ে পাটন িলমল করয়ি। আমার সাময়ন টর্টন যটদ জচায়ের 
পাটন জফয়লন র্াহয়ল েুব লজ্জাে পড়য়বন। আটম ঘয়রর বাইয়র চয়ল এলাম । 

জহ মানবসন্তান আটম নানান রূয়প জর্ামায়দর সাময়ন টনয়জয়ক উপটস্থর্ 
কয়রটি। জচাে জমলয়লই আমায়ক জদেয়ব। কান পার্য়লই আমায়ক শুনয়ব। জকন 
জর্ামরা জচাে ও কান দুই-ই বন্ধ কয়র জরয়েি ? 

 
 
 
 
 

৭  
টহমু ভাইজান,  

এই টচটঠ জর্ামার হায়র্ জপৌঁিয়ব টক-না আটম বুঝয়র্ পারটি না। 
আমার হায়র্ এেন জকায়না িাকা-পেসা জনই। টচটঠিা টলয়ে োয়ম ভয়র, োয়মর 
উপর জর্ামার জময়সর টঠকানা টলয়ে এক মুটদর জদাকাটনর হায়র্ টদয়েটি। জস 
যটদ পাঠাে র্াহয়ল হেয়র্া পায়ব। মুটদ জদাকাটনর জচহারািা সরল িাইপ। জস 
টবয়ন পেসাে আমায়ক একিা গায়ে মাো সাবান টদয়েয়ি। র্ার জদো সাবান 
টদয়ে অয়নক টদন পর সাবান জময়ে জগাসল কয়রটি। জদাকাটনর নাম কুিুস 
টমো। বাটড় রংপুর। টবয়ে কয়রয়ি েুলনাে। এই টচটঠ জর্ামার হায়র্ জপৌিয়ব 
এিা জভয়বই টলেটি। শুরুয়র্ আমার েবর সব টদয়ে জনই। 

প্রথম েবর আটম নথ ৃজবিল হাাঁিা জশষ কয়রটি। এেন আটি যমুনা 
নদীর পায়ড়। পা ফুয়ল জগয়ি বয়ল হাাঁিয়র্ পারটি না। এক দু'টদন টবোম টনয়ে 
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আবার শুরু করব। টঠক কয়রটি ঢাকা হয়ে যাব। আমায়ক জদেয়ল এেন রু্টম 
টচনয়র্ পারয়ব না। দাটড় জগাাঁফ গটজয়ে টবন লায়দয়নর ময়র্া জচহারা হয়ে জগয়ি। 
শরীয়রর রেও িয়ল জগয়ি। আেনাে টনয়জয়ক জদয়ে েুবই মজা লায়গ। সমুয়দ্র 
ডুব টদয়ে দাটড় জগাাঁফ কাটময়ে জফলব বয়লটিলাম— এেন আর কামায়র্ ইিা 
করয়ি না। মাো পয়ড় জগয়ি। দাটড়র জয়নয একিা অসুটবধা শুধু হয়ি। উকুন। 
টচরুটন টদয়ে আাঁচড়ায়লই পুি পুি কয়র উকুন পয়ড়। মাথার চুয়লর উকুন এবং 
দাটড়র উকুন টকন্তু আলাদা। দাটড়র উকুন সাইয়জ জিাি, একিু সাদায়ি রে 
আয়ি। এই টবষয়ে টবস্তাটরর্ জকায়না গয়বষণা হয়েয়ি টক-না জক জায়ন। গয়বষণা 
হওো প্রয়োজন। দাটড়র উকুন মাথাে যাে না। মাথার উকুন দাটড়য়র্ আয়স 
না। র্ায়দর সীমানা টনটদৃে। জযন উকুনরা দুিা আলাদা জদয়শর অটধবাসী। জকউ 
বডৃার িস কয়র না। 

টির্ীে েবর, এই েবরিা মজার। চুল দাটড়র কারয়ণ অয়নয়কই 
আমায়ক পীর ফটকর ভাবয়র্ শুরু কয়রয়ি। জকায়না বাটড়য়র্ জেয়র্ চাইয়ল 
আিহ কয়র োওোয়ি। গর্ বুধবার রায়র্ কী হয়েয়ি শুনয়ল রু্টম েুবই মজা 
পায়ব। আটম এক বাটড়য়র্ রায়র্ থাকার জয়নয জােগা জচয়েটি, র্ারা সয়ি 
সয়িই বাংলাঘয়র আমার থাকার জােগা টদয়েয়ি। জগাসল করার জয়নয গরম 
পাটন। জযন অয়নক টদন পয়র বাটড়য়র্ জমহমান এয়সয়ি। জগাসল জশষ কয়র 
োওো-দাওো কয়র ঘুমুয়র্ যাব এমন সমে চার-পাাঁচ বিয়রর একিা বাচ্চা 
জময়ে জকায়ল টনয়ে র্ার বাবা-মা উপটস্থর্। বাচ্চািা জপয়ির বযথাে টচৎকার 
কয়র কাাঁদয়ি। বাবা মা চায়ি আটম জযন জময়েিার জপয়ি একিা ফুাঁ টদয়ে জদই। 
টচন্তা কর কী অবস্থা। আমায়ক জক ফুাঁ জদে র্ার নাই টঠক। জশয়ষ দাাঁর্ মুে 
টোঁটচয়ে টদলাম একিা ফুাঁ। আমার দাাঁর্ মুে টোঁচায়না জদয়ে জময়েিা হেয়র্া ভে 
জপয়েয়ি। ভয়েই র্ার বযথা কয়ম জগল । জময়ের বাবা-মা যর্ না অবাক আটম 
র্ার জচয়েও অবাক । জময়ের বাবা একিা টবশ িাকার জনাি আমায়ক টদয়র্ 
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জগল । আটম গম্ভীর গলাে বললাম- “িাকা টদয়ে কী হে ? িাকা টদয়ে রু্টম 
টক চাাঁয়দর আয়লা টকনয়র্ পারয়ব ?” েুবই টফলসটফ মাকৃ কথা। টনয়জর কথা 
শুয়ন আটম টনয়জই মুগ্ধ! ঐ বাটড় জথয়ক জমািামুটি আটম একজন পীর সায়হব 
টহয়সয়ব জবর হলাম। বাটড়র মানুষ েুবই অবাক, যেন আটম সকায়লর নাশর্া 
জেলাম না। আটম বললাম, টদয়ন আটম টকিু োই না। সূয ৃজডাবার পর একয়বলা 
োই। ঘিনা অবটশয এ রকমই। ভরয়পয়ি হাাঁিয়র্ কে হে। র্য়ব ঐ বাটড়র 
জলাকজন জভয়বয়ি আটম সারাটদন জরাজা রাটে। আটম কায়রা ভুল ভািাটি না। 
টনয়জয়ক অয়লৌটকক ক্ষমর্াসিন্ন পীর ভাবয়র্ ভায়লা লাগয়ি। জকউ যেন 
আমার পটরচে টজয়জ্ঞস কয়র র্েন বটল- পটরচে জর্া ভাই জাটন না। পটরচয়ের 
জোাঁয়জই পয়থ পয়থ হাাঁিটি। েুবই উচ্চমায়গৃর কথা । 

এেন জর্ামায়ক জরুটর একিা কথা বটল। ফুলফুটলোর সয়ি জর্ামার 
টক জকায়না জযাগায়যাগ আয়ি ? এক রায়র্ আটম স্বয়প্ন জদেলাম ফুলফুটলোর 
বাবা েুবই অসুস্থ। র্ায়ক জোলা মায়ঠ শুইয়ে রাো হয়েয়ি। গায়ির পার্া টদয়ে 
র্ার সারা শরীর ঢাকা । ফুলফুটলো পা জথয়ক মাথা পযৃন্ত টনয়জয়ক জবারকাে 
জঢয়ক বাবার চারটদয়ক ঘুরয়ি। স্বপ্নিা জদয়ে আমার েুব মন োরাপ হয়েয়ি। 
যটদও জাটন স্বপ্ন জকায়না বযাপার না। সারাক্ষণ ফুলফুটলোর কথা ভাটব বয়লই 
এমন স্বপ্ন জদেটি। 

ভাইজান, আটম জর্ামায়ক টনয়েও একিা দুিঃস্বপ্ন জদয়েটি। জদেলাম 
পুটলশ এয়স জর্ামায়ক ধয়রয়ি এবং জজলোনাে টনয়ে যায়ি। পুটলয়শর হায়র্ 
ধরা োওো জর্ামার জয়নয নরু্ন টকিু না। প্রােই জর্া রু্টম থানা হাজয়র্ রার্ 
কািাও । আটম এিা টনয়ে ভাবটি না। শুধু ফুলফুটলোর স্বপ্নিা টনয়ে েুব দুটশ্চন্তা 
লাগয়ি। ভাইজান জশান, ঢাকাে এয়স আটম যটদ ফুলফুটলোর সয়ি জদো কটর 
জসিা টক েুব োরাপ হয়ব ? রু্টম যা বলয়ব র্াই করব। 

রু্টম ভায়লা জথয়কা। 
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    জভার পাাঁচিাে পুটলশ আমায়ক এযায়রি করল। টিটভ নািয়কর ময়র্া দতশয। একজন 
পুটলশ অটফসার টপস্তল হায়র্ ঢুকয়লন। র্াাঁর টপিয়ন দুই দুবলা পুটলশ। রাইয়ফয়লর 
ভায়র মাথা ঘুয়র জয-জকায়না সমে পয়ড় যায়ব এমন অবস্থা। পুটলশ অটফসার ঘয়র ঢুয়কই 
হুঙ্কার টদয়লন– “হযান্ডস আপ”।  
    আটম টবিানাে উয়ঠ বসয়র্ বসয়র্ বললাম, সযার ভায়লা আয়িন ?  
    পুটলশ অটফসার আয়গর ময়র্াই হুঙ্কার িাইপ গলাে বলয়লন, ইউ আর আন্ডার 
এযায়রি ।  
    টকিু টকিু বাকয আয়ি ইংয়রটজয়র্ না বলয়ল ভায়লা শুনাে না। ‘ইউ আর আন্ডার 
এযায়রি' এরকম একটি বাকয। বাংলাে যটদ বলা হে, “জর্ামায়ক জিফর্ার করা হয়লা।” 
র্া হয়ল পানয়শ শুনায়ব। হুমটক ধামটকর জনয এবং কুকুয়রর সয়ি কথা বলার জয়নয 
ইংয়রটজ ভাষার জকায়না রু্লনা হে না।  
    পুটলশ অটফসার এেয়না টপস্তল উাঁটচয়ে আয়িন। ভাবোনা এরকম জয আটম ভেঙ্কর 
জকায়না সন্ত্রাসী। আমার নাম টহমু না। আমার নাম মুরটগ টহমু টকংবা ‘সুইয়ডন টহমু’।  
    সযার আমার অপরাধিা কী ?  
    জসিা থানাে টগয়ে জানয়ব। র্র্ক্ষয়ণ দুবলা পুটলয়শর একজন আমার হায়র্ 
হযান্ডকাফ পটরয়েয়ি। জকাময়র দটড় বাাঁধার জচো করয়ি। টগি টদয়র্ পারয়ি না। আসাটমর 
জকাময়র দটড়র টগি জদোর টবয়শষ পিটর্ আয়ি। আন্ধা টগনু্ট টদয়ল হয়ব না।  
    সযার দুিা টমটনি সমে যটদ জদন। বাথরুয়ম যাবার প্রয়োজন টিল।  
    আয়গ থানাে চল। র্ারপর বাথরুম । বদমায়েশ জকাথাকার!  
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    জকাময়র দটড়বাাঁধা অবস্থাে আটম দাাঁটড়য়ে আটি। অনয একজন পুটলশ আমার টবিানা 
উোয়ি। জচৌটকর টনয়চ উাঁটকঝুটক টদয়ি। পুটলশ অটফসার জচায়ে কী একিা ইশারা 
করয়লন— অটি আমার বাটলশ িুয়ড় রু্লা জবর কয়র চারটদক িটড়য়ে টদল।  
    জময়সর জলাকজন এরময়ধয েবর জপয়ে জগয়ি। র্ারা সবাই বারান্দাে টভড় কয়রয়ি। 
পুটলশ অটফসার র্ায়দর টদয়ক র্াটকয়েও হুঙ্কার টদয়লন— ‘টভড় করয়বন না। েবরদার 
টভড় করয়বন না।’ র্ার হায়র্ এেয়না টপস্তল ধরা। ময়ন হয়ি টর্টন টিটভ পযায়কজ 
নািয়কর অটভনর্া। দুদৃান্ত পুটলশ অটফসায়রর ভূটমকাে অটভনে করয়িন। পটরচালয়কর 
টনয়দৃয়শ প্রটর্টি ডাোলগ টপস্তল নাটচয়ে বলয়র্ হয়ি । 
    অনুসন্ধান কয়র টকিু পাওো জগল না। পুটলশ অটফসার জিািোি একিা প্রয়সশন 
কয়র আমায়ক টনয়ে গাটড়য়র্ রু্লয়লন। র্াাঁর মুয়ে টবমলানন্দ। ময়ন হে এই প্রথম টর্টন 
কাউয়ক জিফর্ার কয়র টনয়ে যাবার দাটেত্ব জপয়েয়িন। আজ রায়র্ স্ত্রীর সয়ি মজা কয়র 
গল্প করয়বন- জীবনবাটজ জরয়ে এযায়রে কয়রটি। অন্ধকার থাকয়র্ই টিটমনযাল কডৃন 
কয়র জফললাম। দরজা জভয়ে জকউ ঢুকয়র্ চাে না। টরসটক বযাপার জর্া। এরা টবিানার 
পায়শ কািা রাইয়ফল টনয়ে ঘুমাে। এয়দর হায়র্র টনশানাও থায়ক ভায়লা। জকউ যেন 
দরজা ভােয়র্ রাটজ হয়ি না র্েন আটমই এটগয়ে জগলাম। হায়র্ জোলা টপস্তল টনয়ে 
দরজা জভয়ে হারামীিার উপর লাটফয়ে পড়লাম। জস জর্াষয়কর টনয়চ রাো কািা 
রাইয়ফয়ল হার্ টদয়ে জফয়লটিল— র্ার আয়গই হায়র্ হযান্ডকাফ। 
    পুটলশ অটফসায়রর স্ত্রী এই পযৃায়ে ভীর্ গলাে বলয়ব— আগ বাটড়য়ে জর্ামার সাহস 
জদোয়নার দরকার কী ? অটর্টরক্ত সাহয়সর জয়নযই রু্টম একটদন টবপয়দ পড়য়ব। 
েবরদার আর কেয়না রু্টম এমন ভেঙ্কর অপরাধীয়ক ধরয়র্ যায়ব না। এ ধরয়নর 
ভেঙ্কর টিটমনালয়দর ধরার জয়নয রু্টম িাড়া টক আর জলাক জনই ? এয়দর ধরার 
জবলােই শুধু জর্ামার ডাক পয়ড় জকন ? 
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   আমায়ক জিফর্ার কয়রয়িন জমাহম্মদপুর থানার জসয়কন্ড অটফসার। টর্টন আমায়ক 
থানাে জমা টদয়ে আয়রকজন কায়ক জযন জিফর্ার করয়র্ জগয়লন । আটম থানার ওটস 
সায়হয়বর কাি জথয়ক জানয়র্ জপলাম আমার অপরাধ গুরুর্র। জভার পাাঁচিার সমে 
আবু্দর রহমান নায়মর এক জলাক বযায়গ দশ হাজার িাকা টনয়ে জহাঁয়ি জহাঁয়ি কাওরান 
বাজায়রর টদয়ক যাটিল। এমন সমে ধারায়লা কু্ষর হায়র্ আটম র্ার উপর ঝাাঁটপয়ে 
পটড়। র্ায়ক আহর্ কয়ে বযাগ টনয়ে িুয়ি পালায়নার সমে পুটলয়শর হায়র্ ধরা পটড়। 
পুটলশ। হযান্ডবযাগ, িাকা এবং রক্তাক্ত কু্ষর উিার কয়রয়ি এবং আমায়ক এযায়রি কয়র 
থানাে টনয়ে এয়সয়ি। 
    আটম ওটস সায়হবয়ক বললাম, মামলািা ভায়লা সাজায়র্ পায়রন টন। জভার পাাঁচিাে 
জকউ দশ হাজার িাকা টনয়ে জহাঁয়ি জহাঁয়ি কাওরান বাজার যায়ব না। টদনকাল োরাপ। 
সযার আপটন এক কাজ করুন- িাকার পটরমাণ কটময়ে টদন। চারশ িাকা কয়র টদন। 
অয়নক টবশ্বাসয়যাগয হয়ব। চারশ িাকার জয়নযও েুন হে।  
    ওটস সায়হব বলয়লন, আপনার কায়ি জর্া পরামশৃ চাটি না। 
    পুটলশ এর্ দুবৃলভায়ব মামলা সাজায়ি- ভাবয়র্ই োরাপ লাগয়ি। পুটলশ মামলা 
সাজায়নার পরও র্ায়র্ ফাাঁক থাকয়ব র্া জকমন কয়র হে ? আবু্দর রহমান সায়হয়বর 
শরীয়র কু্ষয়রর দাগ আয়ি জর্া ? নাটক র্াও জনই। 
    জবটশ কথা বলয়বন না। 
    টি আিা, জবটশ কথা বলব না। 
    আপনার টবরুয়ি জয চাজৃ আনা হয়েয়ি আপটন টক র্া অস্বীকার করয়র্ চান।  
    সবই স্বীকার করয়িন ? 
    অবশযই। শুধু দশ হাজার িাকািা বাদ। িাকার পটরমাণিা কমায়র্ হয়ব। িাকািা 
কটময়ে চারশয়র্ টনয়ে আসুন। 
    মযাটজয়স্ট্রয়ির সাময়ন জিিয়মন্ট জদয়বন ? 
    টি জদব। 
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    চা োয়বন না-টক ? 
    টি সযার চা োব। সকায়ল নাশর্াও োই টন । 
    চা-নাশর্ার বযবস্থা করটি। আপটন জজয়নশুয়ন টমথযা জেিয়মন্ট টদয়র্ চায়িন জকন? 
    আপনারা চায়িন, কায়জই আটম চাটি। আটম জিিয়মন্ট টদয়র্ রাটজ না হয়ল জর্া 
মারধর কয়র রাটজ করায়বন। োমাো মার জেয়ে লাভ কী ? 
    ভায়লা লটজক। টহমু সায়হব শুনুন - উপয়রর টনয়দৃয়শ আমায়দরয়ক মায়ঝ মায়ঝ টকিু 
অনযাে করয়র্ হে। 
    োরাপ লায়গ না।  
    প্রথম দুই বির োরাপ লায়গ, র্ারপর আর োরাপ লায়গ না। অভযাস হয়ে যাে। 
মানুষ অভযায়সর দাস । 
আপনার চাকটর কর্ টদন হয়েয়ি ? 
    পাাঁচ বির। 
    অয়নক টদন জর্া হয়ে জগল। আপনার োরাপ লাগার কথা না। টকন্তু আপনায়ক জদয়ে 
ময়ন হয়ি আপনার োরাপ লাগয়ি। োরাপ লাগয়ি জকন ? 
    ওটস সায়হব জবাব টদয়লন না। ফাইলপে টনয়ে বযস্ত হয়ে পড়য়লন। 
    আটম ওটস সায়হয়বর টদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স বললাম, জয আবু্দর রহমান সায়হয়বর গায়ে 
কু্ষর টদয়ে আটম িান টদয়েটি, র্ার সয়ি টক কথা বলয়র্ পাটর ? 
    না।  
    না জকন ? 
    জস গুরুর্র আহর্ । হাসপার্ায়ল আয়ি। জ্ঞান জনই। 
    ময়র যায়ব না জর্া?  
    ময়র জযয়র্ও পায়র। অবস্থা ভায়লা না। 
    ময়র জগয়ল জর্া আটম েুয়নর দায়ে জফাঁয়স যাব। 
    র্া যায়বন । 
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    ফাাঁটসয়র্ ঝুলয়র্ হয়ব ? 
    ওটস সায়হব ফাইল জথয়ক মুে রু্য়ল আমায়ক আশ্বস্ত করার ময়র্া গলাে বলয়লন, 
ফাাঁটস হয়ব না। প্রর্যক্ষদশী জকউ জনই। যাবজ্জীবন হয়ব। এেয়না জভয়ব বলুন। 
মযাটজয়স্ট্রয়ির সাময়ন জিিয়মন্ট জদয়বন ? আমার উপর টনয়দৃশ আয়ি আপনায়ক জকায়না 
কটঠন মামলাে ফাাঁসায়না। যায়র্ চার-পাাঁচ বির আপটন জজয়ল থায়কন। আটম জসই বযবস্থা 
ভায়লাময়র্া কয়রটি। 
    প্রয়মাশন টনশ্চেই পায়বন ? 
    ওটস সায়হব সরু জচায়ে টকিুক্ষণ র্াটকয়ে জথয়ক টসগায়রি িানয়র্ লাগয়লন। র্ায়ক 
সামানয টচটন্তর্ ময়ন হয়লা । 
    সকাল দশিাে মযাটজয়েয়ির সাময়ন টলটের্ জিিয়ময়ন্ট দস্তের্ করলাম । 
অল্পবয়েসী মযাটজয়স্ট্রি। টবটসএস পাশ কয়র সদয জয়েন করা র্রুণ। জস আমার টদয়ক 
র্াটকয়ে টবটির্ গলাে বলল, রু্টম যেন মানুষিায়ক কু্ষর টদয়ে জপাচ টদটিয়ল র্েন 
জর্ামার একিুও োরাপ লায়গ টন ? 
    আটম হাটস মুয়ে বললাম, টি না সযার। 
    একবারও ভাবয়ল না জলাকিা ময়র জযয়র্ পায়র ? 
    ময়র জর্া সবাই যায়ব। মানুষ মরণশীল। 
    ‘মানুষ মরণশীল’। এই জফ্রজও জান ? 
    টি জাটন। 
    পড়ায়শানা কর্দূর ? 
    পড়ায়শানা জবটশদূর না। আটম স্বটশটক্ষর্। 
    টশক্ষা জর্া ভায়লাই জপয়েি। মানুষ জময়র বযাগ টনয়ে জদৌড় টদয়েি। এই টশক্ষা কার 
কায়ি জপয়েি ? 
    এই টশক্ষা সযার পুটলয়শর কাি জথয়ক জপয়েটি। টশক্ষক টহসায়ব পুটলশ োরাপ না 
। 
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    মাস্তান হয়েি না ? 
    মাস্তান হওো জর্া সযার োরাপ টকিু না। মাস্ত জথয়ক মাস্তান। মাস্ত মায়ন হয়লা মত্ত 
। ঈশ্বরয়প্রয়ম জয মত্ত জস মাস্ত। জসই মাস্ত জথয়ক মাস্তান। মাস্তান হয়র্ পারা ভায়গযর 
বযাপার। 
    জর্ামার গলার কায়ি ফাাঁটসর দটড় ঝুলয়ি এিা জায়না ? ফাাঁটসর দটড় জর্া সযার সবার 
সাময়নই ঝুলয়ি। আপনার সাময়নও ঝুলয়ি। ওটস সায়হয়বর সাময়নও ঝুলয়ি। র্য়ব 
আপনায়দর দটড় দতশযমান না। জদো যায়ি না। আমারিা জদো যায়ি। 
    মযাটজয়েি সায়হব উয়ঠ দাাঁড়ায়র্ দাাঁড়ায়র্ বলয়লন, যায়ক রু্টম কু্ষর টদয়ে আহর্ 
কয়রি জস অজ্ঞান অবস্থাে আয়ি। জ্ঞান যটদ টকিুক্ষয়ণর জয়নয জফয়র র্াহয়ল র্ার জডথ 
জবড জেিয়মন্ট জনব। জডথ জবড কনয়ফসয়নর ওপর ফাাঁটস হয়ে যাে- এিা জায়না ? 
    জানর্াম না। এেন জানলাম।  
    জকমন লাগয়ি জজয়ন ? 
    ভায়লা লাগয়ি এই জভয়ব জয মতরু্যর টঠক আয়গ বলা কথার উপর আপনারা গুরুত্ব 
টদয়িন। মতরু্যপথ যােীয়ক সম্মান জদোয়িন। যটদও এিা করা টঠক না। 
    জকন টঠক না ? 
    মতরু্যর আয়গ মানুয়ষর মাথা এয়লায়ময়লা থায়ক। টচন্তা-ভাবনা লটজক সব পায়ে 
যাে। জসই সময়ের কথার জকায়না গুরুত্ব থাকা উটচর্ না। আমার বাবা মতরু্যর সমে 
আমায়ক বয়লটিয়লন– “টহমু, জর্ার মা আমায়ক টনয়র্ এয়সয়ি। জর্ার পায়শর জচোয়র 
বয়স আয়ি। জস এর্ জরয়গ আয়ি জকন বুঝয়র্ পারটি না।” এেন সযার আপটন বলুন 
জয জলাক এই কথা বলয়ি র্ার জকায়না কথার টক গুরুত্ব জদো উটচর্ ? 
    মযাটজয়স্ট্রি সায়হব জচাে মুে কুাঁচয়ক বলয়লন, জর্ামার ময়র্া টিটমনায়লর সয়ি 
এইসব আলাপ করার জকায়না ইিা জনই। শুধু জজয়ন রাে— জর্ামার েবর আয়ি । 
    আপটনও জজয়ন রােুন। সযার। আমায়দর সবারই েবর আয়ি। 
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    মযাটজয়স্ট্রি সায়হব চয়ল যাবার পরপরই পটেকার টরয়পািৃাররা এয়লা। পুটলয়শর 
এর্ বড় সাফলয। ভেঙ্কর একজন টিটমনযালয়ক কু্ষর হায়র্ ধয়র জফয়লয়ি। েবরিা 
পটেকাে যায়ব। আমায়ক একিা রক্তমাো কু্ষর জদো হয়লা। জসই কু্ষর হায়র্ টনয়ে আটম 
দাাঁড়ালাম। আমার পায়শ জোলা টপস্তল হায়র্ জসয়কন্ড অটফসার দাাঁড়ায়লন। িটব জর্ালা 
হয়লা। জিািোি ইন্টারভুয হয়লা। টরয়পািৃার টজয়জ্ঞস করয়লন, জর্ামার নাম কী ? আটম 
বললাম আমার নাম- টহমু। 
    শুধু টহমু ? 
    টি না- চন্দ্র টহমু। জবটশর ভাগ সমে চাাঁয়দ বাস কটর বয়ল চন্দ্র টহমু। 
    সকায়লর নাস্তা জেয়ে আটম দুপুর পযৃন্ত হাজয়র্ ঘুমালাম। ঘুম জথয়ক উয়ঠ আরাম 
কয়র দুপুয়রর োবার জেলাম। ওটস সায়হয়বর জয়নয বাসা জথয়ক টিটফন জকটরোয়র কয়র 
োবার এয়সটিল। টর্টন টডউটিয়র্ যায়বন। জসোয়নই দুপুয়রর োবার োয়বন বয়ল টিটফন 
জকটরোর টর্টন আমায়ক টদয়ে জগয়লন। চারিা বাটিয়র্ অয়নক আয়োজন। করলা ভাটজ, 
কচুর মুটের ভরর্া, ইটলশ মায়ির জঝাল, লাল লাল কয়র ভাজা জিাি টচংটড়। টিটফন 
জকটরোয়রর প্রথম বাটিয়র্ পটলটথয়ন জমাড়া একিা টচটঠও পাওো জগল। ওটস সায়হয়বর 
জময়ের জলো টচটঠ। 

বাবা,  
টচংটড় মায়ির ভাজা আটম রান্না কয়রটি। মা শুধু মশলা মাটেয়ে 

টদয়েয়ি। টচংটড় মািিা প্রথম োয়ব। প্রথয়ম টচংটড় মাি না জেয়ে অনয টকিু 
জেয়ল আটম েুব রাগ করব । বাবা রু্টম জায়না টচংটড় মাি টকন্তু মাি না— 
জপাকা। টচংটড় মায়ির "গু" থায়ক মাথাে। এিা টক জায়না ? এিা আমায়ক 
বয়লয়ি রটহমা বুো। 

র্য়ব জস েুব টমথযা কথা বয়ল। আর টচংটড় মাি জয জপাকা এিা বয়লয়ি 
মা। টচংটড় মাি যটদ জপাকা হে র্াহয়ল আমরা জকন টচংটড় মাি বটল ? আমরা 
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জকন টচংটড় জপাকা বটল না ? বাবা এেন জর্ামায়ক একিা ধাাঁধা টজয়জ্ঞস করটি। 
বয়লা জর্া 

টর্ন অক্ষয়র নাম র্াাঁর 
বতহৎ বয়ল গণয 

জপিটি র্াহার জকয়ি টদয়ল 
হয়ে যাে অন্ন। 

এিা কী? একিু টচন্তা করয়লই পারয়ব। এই টজটনসিা রু্টম আজ 
োয়ব। টজটনসিার রে সাদা।  

আজ এই পযৃন্ত। এবার র্াহয়ল (৭০+১০)। রু্টম ভায়লা জথয়ক। জকমন 
? 

জর্ামার আদয়রর জময়ে 
Pোল 

 
    দুপুয়র োবার পর আয়রকবার লম্বা ঘুম টদলাম। ঘুম ভােয়লা জসটি পুটলয়শর 
ডাকাডাটকয়র্। আমায়ক জমটডয়কল কয়লয়জ জযয়র্ হয়ব। আবদুর রহমায়নর জ্ঞান 
টফয়রয়ি। মযাটজয়েয়ির উপটস্থটর্য়র্ র্াাঁর সাময়ন আমায়ক হাটজর করা হয়ব। আবু্দর 
রহমান সায়হব আমায়ক জদয়ে বলয়বন— আটমই জসই বযটক্ত টকনা। ওটস সায়হব টনয়জই 
আমায়ক টনয়ে যায়বন। আটম র্ায়ক র্ার কনযা টপোয়লর টচটঠর কথা বললাম। টর্টন চুপ 
কয়র রইয়লন। ময়ন হয়লা েুবই টচটন্তর্। আটম বললাম, এর্ টচটন্তর্ জকন ?  
    ওটস সায়হব বলয়লন, আপনায়ক টনয়ে টচটন্তর্। আপটন টঠকই বয়লটিয়লন। মতরু্যর 
কািাকাটি সময়ে মানুয়ষর মাথার টঠক থায়ক না। আপনায়ক টনয়ে যেন র্ার সাময়ন 
হাটজর করা হয়ব, মযাটজয়স্ট্রি যেন বলয়ব- এই টক জসই বযটক্ত ? আবু্দর রহমান অবশযই 
বলয়ব, হু। টকিু না বুয়ঝই বলয়ব। আয়গ এ রকম জদয়েটি। টনরাপরাধ জলাক হাটজর 
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করা হয়েয়ি। মযাটজয়স্ট্রি টজয়জ্ঞস কয়রয়ি— এই টক আপনায়ক গুটল কয়রটিল ? গুটল 
োওো মানুষ সয়ি সয়ি বয়লয়ি, টি। 
    টনরাপরাধ মানুষিায়ক ফাাঁটসয়র্ ঝুলয়র্ হয়েয়ি ? 
    হু।  
    আটম ওটস সায়হয়বর টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, আপটন এর্ টচটন্তর্ হয়বন না। ফাাঁটসয়র্ 
ঝুলয়র্ হয়ল ঝুলব। এয়র্ আপনার নাম ফািয়ব। উপরওোলার টনয়দৃয়শ এমন মামলা 
সাজায়না হয়েয়ি জয পাাঁচ বির জজয়ল থাকার বদয়ল ফাাঁটসয়র্ ঝুয়ল পড়য়র্ হয়েয়ি। 
    ওটস সায়হব আবায়রা বলয়লন, হু। 
    আটম বললাম, একিা টসগায়রি টদন। ধুাঁো িাড়য়র্ িাড়য়র্ যাই। 
    ওটস সায়হব টসগায়রয়ির পযায়কি জবর কয়র আমার হায়র্ টদয়ে বলয়লন, পযায়কিিা 
জরয়ে টদন । 
 
    আবু্দর রহমান পুটলশ পাহারাে হাসপার্ায়লর টবিানাে শুয়ে আয়িন। র্ায়ক টঘয়র 
আয়ি আত্মীেস্বজন । টর্টন কাউয়ক টচনয়র্ পারয়িন বয়ল ময়ন হয়ি না। র্াাঁর নায়ক 
অটক্সয়জয়নর নল। মাথার ওপর সযালাইয়নর জবার্ল ঝুলয়ি। একিা হার্ উচু কয়র 
বাাঁধা।  
    ভদ্রয়লাক হা কয়র আয়িন। নাক টদয়ে সযালাইন জদো হয়লও টর্টন টনিঃশ্বাস টনয়িন 
মুয়ে। টনিঃশ্বায়সর সয়ি ঘড়ঘড় শব্দ হয়ি। র্ার বুয়ক বযায়ন্ডজ। জসই বযায়ন্ডজ রয়ক্ত 
টভয়জ লাল হয়ে আয়ি।  
    সকায়লর র্রুণ মযাটজয়স্ট্রি সায়হব আবদুর রহমায়নর পায়শই জচোয়র বয়স আয়িন। 
র্ার হায়র্ ফাইলপে। টর্টন আমায়ক জদটেয়ে উাঁচু গলাে বলয়লন, চাচাটমো এয়ক টচনয়র্ 
পারয়িন ? আবু্দর রহমান মাথা নাড়য়লন।  
    মযাটজয়স্ট্রি সায়হব বলয়লন, মাথা নাড়য়ল হয়ব না। মুয়ে বলয়র্ হয়ব, হযাাঁ। বলুন 
হযাাঁ।  
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    আবু্দর রহমান বলয়লন, হযাাঁ।  
    এই জলাকিা টক আপনায়ক কু্ষর টদয়ে ফালা ফালা কয়রয়ি ?  
    আবু্দর রহমান আবায়রা হযাাঁ-সূচক মাথা নাড়য়লন। মযাটজয়স্ট্রি সায়হব বলয়লন, মাথা 
নাড়য়ল হয়ব না। মুয়ে হযাাঁ বলুন।  
    আবু্দর রহমান বলয়লন, হযাাঁ।  
    আটম মযাটজয়েি সায়হয়বর টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, সযার উনার জয অবস্থা আপটন 
উনায়ক যাই টজয়জ্ঞস করুন। উটন মাথা নাড়য়বন। হযাাঁ বলয়র্ বলয়ল বলয়বন- হযাাঁ। 
আপটন উনায়ক টজয়জ্ঞস করুন— গরু টক আকায়শ উড়য়র্ পায়র ? উটন বলয়বন- হযাাঁ। 
    মযাটজয়েি সায়হব আমার োলু সায়হয়বর ময়র্া ইংয়রটজয়র্ আমায়ক যা বলয়লন র্ার 
সরল বাংলা হয়লা— আটম কী টজয়জ্ঞস বা করব না জসই টবষয়ে আটম টসিান্ত জনব। 
জর্ামার কাজ চুপ কয়র দাাঁটড়য়ে থাকা, রু্টম চুপ কয়র দাাঁটড়য়ে থাকয়ব। 
    আটম বললাম, টি আিা সযার। 
    আবু্দর রহমান সায়হয়বর আত্মীেস্বজনরা এক দতটেয়র্ আমায়ক জদেয়ি। র্ায়দর 
কায়রা জচায়ে ভে, কায়রা জচায়ে জিাধ, কায়রা জচায়ে র্ীে ঘতণা। শুধু একিা পাচ ি’ 
বিয়রর বাচ্চা জময়ের জচায়ে প্রবল টবিে। আটম র্ার টদয়ক র্াটকয়ে বললাম, েুাঁটক 
জর্ামার কী নাম ? জময়েটি সয়ি সয়ি বলল, আমার নাম ঊটমৃ। আটম িাস িুয়র্ পটড়। 
    আটম বললাম, িাস িু োে গু। 
    ঊটমৃ টফক কয়র জহয়স জফলল। বেস্ক একজন মটহলা ধাক্কা টদয়ে ঊটমৃয়ক আমার 
জচায়ের সাময়ন জথয়ক সটরয়ে টদয়লন। 
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৯  
    ওটস সায়হয়বর ঘয়র আটম বয়স আটি। আমার সাময়ন ফুলফুটলো। জস আমায়ক 
জদেয়র্ এয়সয়ি। ওটস সায়হব ভদ্রর্া কয়র ফুলফুটলোয়ক র্াাঁর ঘয়র বটসয়েয়িন। আমায়ক 
হাজর্ জথয়ক জবর কয়র টনয়ে এয়সয়িন। আমরা দু’জন জযন টনটরটবটল কথা বলয়র্ 
পাটর। র্ার জয়নয টনয়জ ঘর জিয়ড় অনয ঘয়র চয়ল জগয়িন। আমার হায়র্ হার্কড়া জনই, 
জকাময়র দটড় জনই। সকায়ল দাটড় জশভ করার জয়নয ওটস সায়হব টডসয়পায়জবল জশভার 
এবং জশাটভংটিম পাটঠয়েটিয়লন। োওো-দাওো র্াাঁর বাসা জথয়কই আসয়ি। আজ 
দুপুয়রর পর আমায়ক থানা হাজর্ জথয়ক জজল হাজয়র্ পাটঠয়ে জদো হয়ব। ওটস 
সায়হয়বর সমসযার সমাধান। জবচারা েুবই লজ্জার ময়ধয পয়ড় জগয়িন। জকইস সাজায়না 
এর্ টনেুাঁর্ হয়ব জসিা ময়ন হে ভয়বন টন। 
    র্ারপর ফুলফুটলো জকমন আি ? 
    ফুলফুটলো জবাব টদল না। জচোয়র বসা টিল। জচোর জথয়ক উয়ঠ দাাঁড়াল। বসা 
জথয়ক উয়ঠ দাাঁটড়য়ে সম্মান জদোয়নার বযাপারিা র্রুণী জময়েয়দর ময়ধয জনই। 
    আটম জয হাজয়র্ আটি জোাঁজ জপয়ল কী কয়র ? 
    সব পটেকাে আপনার িটব িাপা হয়েয়ি। আপটন কু্ষর হায়র্ দাাঁটড়য়ে আয়িন। 
আপনার হায়র্ হার্কড়া পরায়না। আপনার সয়ি একজন পুটলশ অটফসার। র্ার হায়র্ 
টপস্তল । 
    িটবিা সুন্দর হয়েয়ি ? 
    েুব ভায়লা হয়েয়ি। জকায়না েুটন আসাটম কু্ষর হায়র্ এমন হাটসমুয়ে িটব রু্য়ল না। 
আপনার মুে ভটর্ ৃহাটস। এই ঝায়মলাে আপটন ইিা কয়র জটড়য়েয়িন, র্াই না ? 
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    মানুষ ইিা কয়র ঝায়মলাে জড়ায়র্ চাে না। 
    ভুল বলয়লন। প্রাণীয়দর ময়ধয একমাে মানুষই ইিা কয়র ঝায়মলাে জড়াে। মানুষ 
ঝায়মলা পিন্দ কয়র। 
    ফুলফুটলো দাাঁটড়য়ে আি জকন ? জবাস। 
    ফুলফুটলো বসল। আটম বসলাম র্ার পায়শ এবং মুগ্ধ হয়ে র্াকালাম। 
ফুলফুটলোয়ক আজ ইন্দ্রাণীর ময়র্া লাগয়ি। আজ জয র্ার সাজায়গায়জর পটরবর্ৃন 
হয়েয়ি র্া না। র্ার বাবার বাজনা জরকটডৃং-এর টদন জয শাটড় পরা টিল জসই শাটড়টিই 
জস পয়রয়ি। জচায়ে কাজল জদে টন বা মুয়ে পাউডার জদে টন। জময়েয়দর এই একটি 
টবয়শষ বযাপার আয়ি- টদয়নর জকায়না জকায়না সময়ে র্ায়দর ইন্দ্রাণীর ময়র্া লায়গ। 
    ফুলফুটলো বলল, বাবার টসটডিা জবর হয়েয়ি। আপটন অসাধারণ একজন মানুষ। 
সটর্য সটর্য টসটড জবর কয়রয়িন? 
    কই জদটে জকমন হয়েয়ি। 
    আটম আটন টন। বাবার ইিা টসটডিা উটন টনয়জ আপনার হায়র্ জদয়বন। 
    উটন জকমন আয়িন ? 
    ভায়লা না। 
    ভায়লা না মায়ন টক?  
    টর্টন কায়রা সয়িই কথা বলয়িন না। ডাক্তাররা প্রশ্ন টজয়জ্ঞস করয়ল প্রয়শ্নর জবাব 
টদয়িন না । 
    র্ায়ক টক হাসপার্ায়ল ভটর্ ৃকরা হয়েয়ি ? 
    টজ। হাসপার্ায়লর জবয়ড টর্টন হার্-পা জসাজা কয়র লম্বা হয়ে পয়ড় থায়কন। কায়রা 
জকায়না প্রয়শ্নর জবাব জদন না। 
    জর্ামার কথারও জবাব জদন না ? 
    না। শুধু গর্কাল রায়র্ অর্ীশ দীপংকর জরায়ডর রাধাচুড়া গািিার কথা বলয়লন। 
গািিা জদয়ে আসয়র্ বলয়লন । 



suvom 

 
 

1372 

    রু্টম টনশ্চেই গাি জদেয়র্ যাও টন ? 
    না, আটম যাই টন। পুয়রা বযাপারিা আমার কায়ি েুব হাসযকর লাগয়ি। একিা মানুষ 
র্ার টনয়জর জীবন গািয়ক টদয়ে জস গাি হয়ে যায়ব। একজন উোদও জর্া এভায়ব 
টচন্তা করয়ব না। 
    আটম গম্ভীর গলাে বললাম, জর্ামার বাবা গাি হয়ে জগয়ল জর্ামার জনযই জর্া 
সুটবধা। 
    ফুলফুটলো অবাক হয়ে বলল, আমার জয়নয কী সুটবধা ? 
    জর্ামায়ক আগয়ল আগয়ল রােয়বন না । জর্ামার সয়ি যায়র্ জকায়না র্রুয়ণর পটরচে 
না হে র্ার জয়নয আগ বাটড়য়ে বলয়বন না জয আমার জময়েিার টবয়ে হয়ে জগয়ি। র্ার 
স্বামী থায়ক নাইক্ষযংিটড়। 
    ফুলফুটলো এক দতটেয়র্ র্াটকয়ে আয়ি। পলকহীন মায়ির দতটে। আটম বললাম, 
যর্টদন জর্ামার বাবা জবাঁয়চ থাকয়বন র্র্টদন জর্ামার জীবন শুরু হয়ব না।  
    একজন মানুয়ষর মতরু্যর বযাপার আপটন এর্ সহয়জ বলয়র্ পারয়লন ? 
    হযাাঁ পারলাম। 
    আপটন পাথয়রর ময়র্া মানুষ, এিা জায়নন ? 
    জাটন। 
    যটদ আপনার ফাাঁটস হে আপটন টক হাটসমুয়ে ফাাঁটসর দটড় গলাে টদয়র্ পারয়বন ? 
    জচো অবশযই করব। পারব টক-না বুঝয়র্ পারটি না। 
    জচো জকন করয়বন ? আপটন আলাদা, আপটন অনযয়দর ময়র্া না, এিা প্রমাণ করার 
জয়নয ? 
    আমরা জকউ জর্া কায়রা ময়র্া নাই। আমরা সবাই আলাদা । 
    আমার টবয়ে হে টন। টবয়ের কথা টমথযা কয়র বলা হয়ি – এই র্থয আপনায়ক 
জক টদল ? বাবা টদয়েয়িন ? 
    না। আটম টনয়জই টচন্তা কয়র জবর কয়রটি। 
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    কয়ব জবর কয়রয়িন ?  
    জযটদন জর্ামার সয়ি প্রথম জদো হয়লা জসটদন ।  
    এর্টদন বয়লন টন জকন ?  
    জর্ামরা টপর্া-কনযা একিা জেলা জেলি, আটম জেলািা নে কটর টন।  
    আজ হঠাৎ জেলািা নে করয়লন জকন ? 
    জেলা নে করলাম কারণ- জটহর ঢাকাে আসয়ি। র্ার সয়ি জর্ামার জদো হয়ব। 
আটম চাই জর্ামরা ঝায়মলা জসয়র জফল। 
    কী ঝায়মলা ?  
    টবয়ের ঝায়মলা ।  
    আপটন অবলীলাে এইসব কথা কীভায়ব বলয়িন ? 
    দীঘৃটদয়নর অভযাস। জটিল কথা সহজ কয়র বয়ল জফটল। ফুলফুটলো জশান, রু্টম 
টকন্তু আমার কথা রাে টন। জর্ামায়ক বয়লটিলাম আটম না বলা পযৃন্ত রু্টম জযন জটহয়রর 
টচটঠ না পড়। রু্টম টকন্তু পয়ড় জফয়লি।  
    এিাও টক অনুমান কয়র বলয়লন? 
    হযাাঁ। 
    আপনার অনুমান শটক্ত ভায়লা। এেন বলুন জর্া টচটঠয়র্ কী জলো।  
    আটম হাসয়র্ হাসয়র্ বললাম, দীঘ ৃটচটঠয়র্ একিাই বাকয গুটি গুটি কয়র জলো— 
“জর্ামায়ক ভায়লাবাটস। জর্ামায়ক ভায়লাবাটস। জর্ামায়ক ভায়লাবাটস।” জটহর টচটঠয়র্ 
এর্ অসংেযবার “জর্ামায়ক ভায়লাবাটস’ বয়ল জফয়লয়ি জয বাটক জীবয়ন জস যটদ আর 
একবারও না বয়ল জর্ামার জকায়না অসুটবধা হবার কথা না। ফুলফুটলো রু্টম েুবই 
ভাগযবর্ী জময়ে।  
    ফুলফুটলোর কটঠন জচাে জকামল হয়র্ শুরু কয়রয়ি। জচায়ের দু’পায়শর লযাকটরমাল 
িযান্ড উিীপ্ত হয়েয়ি। এেনই জচায়ে পাটন জময়র্ শুরু কয়রয়ি। জচায়ের পাটন বণৃহীন। 
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টকন্তু ভায়লাবাসার জচায়ের পাটনর বণ ৃঈষৎ নীলাভ। ফুলফুটলো গাঢ় স্বয়র বলল, টহমু 
ভাইজান আমায়দর টবয়েয়র্ আপটন থাকয়বন না ? 
    আটম র্ার প্রয়শ্নর জবাব টদলাম না। সব প্রয়শ্নর জবাব টদয়র্ জনই। 
 
    ওটস সায়হব টনয়জই আমায়ক জজল হাজয়র্ টনয়ে যায়িন। আমার হায়র্ হার্কড়া 
জনই, জকাময়র দটড় জনই। আটম পুটলয়শর টজয়পর জপিয়নর টসয়ি জবশ আরাম কয়রই 
বয়স আটি। ওটস সায়হব বয়সয়িন আমার পায়শ । টর্টন একিার পর একিা টসগায়রি 
িানয়িন। টজয়পর জভর্রিা জধাাঁোে অন্ধকার হয়ে জগয়ি। ওটস সায়হব ক্ষীণ স্বয়র 
বলয়লন- ওপয়রর টদয়ক যারা আয়িন র্ায়দর কাজকম ৃ জবাঝা েুবই মুসটকল। এেন 
প্রাণপণ জচো চলয়ি— জয পযায়চ আপটন পয়ড়য়িন জসোন জথয়ক আপনায়ক উিার করা। 
আপনার এক আত্মীে, সম্ভবর্ সিয়কৃ আপনার োলু, টর্টন জহন জকায়না জােগা জনই 
জযোয়ন ধরনা না টদয়িন। টকন্তু একিা বযাপার টর্টন বুঝয়র্ পারয়িন না জয, পযাচ 
জথয়ক আপনায়ক উিার করা অসম্ভব কটঠন। আপটন এেন হর্যা মামলার আসাটম। মতর্ 
বযটক্ত আপনায়ক ফাাঁটসয়ে জডথ জবড কনয়ফসন টদয়ে জগয়ি। 
    আমায়ক দটড়য়র্ ঝুলয়র্ই হয়ব ? 
    ওটস সায়হব প্রয়শ্নর জবাব না টদয়ে আয়রকিা টসগায়রি ধটরয়ে কাশয়র্ শুরু 
করয়লন। আটম বললাম, ওটস সায়হব আপটন এর্ আপয়সি হয়বন না। জগৎ েুব 
রহসযমে। হেয়র্া এমন টকিু ঘিয়ব জয আটম হাটসমুয়ে জজল জথয়ক জবর হয়ে আসব। 
জটহয়রর টবয়েয়র্ আমার সাক্ষী হবার কথা। হেয়র্া জদো যায়ব যথাসময়ে আটম কাটজ 
অটফয়স উপটস্থর্ হয়েটি।  
    ওটস সায়হব টবরক্ত মুয়ে বলয়লন, এিা কীভায়ব সম্ভব?  
    আটম বললাম, জয জলাক আসয়লই েুনিা কয়রয়ি হেয়র্া জদো যায়ব জস অপরাধ 
স্বীকার কয়র পুটলয়শর হায়র্ ধরা জদয়ৱ, টকংবা পুটলশ বলয়ব উপয়রর টনয়দৃয়শ আমরা 
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টনরপরাধ একিা জলাকয়ক ধয়র এয়ন মামলা সাটজয়েটি। কী বয়লন এ রকম টক ঘিয়র্ 
পায়র না ? 
    ওটস সায়হব জবাব টদয়লন না। আটম বললাম, ভাই আপটন টক আমার জিাট্ট একিা 
উপকার করয়বন ? জজল-হাজয়র্ ঢুকবার আয়গ আটম একজয়নর সয়ি জদো কয়র জযয়র্ 
চাই । 
    কার সয়ি ?  
    একিা গায়ির সয়ি। মানুষ জজল হাজয়র্ টগয়ে আমার সয়ি জদো করয়র্ পারয়ব 
। গািয়র্া পারয়ব না। র্ার কাি জথয়ক টবদাে টনয়র্ হয়ল র্ার কায়িই জযয়র্ হয়ব। 
 
    আটম রাধাচুড়া গায়ির টনয়চ দাাঁটড়য়ে আটি। গায়ির জরাগমুটক্ত ঘয়িয়ি। পয়ে পুয়ে 
জস ঝলমল করয়ি। টবয়কয়লর পড়ন্ত আয়লা পয়ড়য়ি। ময়ন হয়ি গায়ির পার্াে আগুন 
ধয়র জগয়ি। অপাটথৃব জকায়না আগুন । জয আগুয়ন উত্তাপ জনই— আয়লা আয়ি, আনন্দ 
আয়ি।  
    আটম গায়ির গায়ে হার্ জরয়ে বললাম, বতক্ষ রু্টম ভায়লা জথয়কা। 
    বতক্ষ নরম টকন্তু স্পে স্বয়র বলল, টহমু রু্টমও ভায়লা জথয়কা। ভায়লা থাকুক জর্ামার 
বনু্ধরা। ভায়লা থাকুক সমি মানব জাটর্। 
 

(সমাপ্ত) 

একটি শুভম টিয়েশন 
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হুমায়ূন আিমমদ  
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উৎস থ 
মৃতুযর কািাকাহি যাবার মমতা ঘটনা আমার জীবমন কময়কবারই 

ঘমটমি। একবামরর কথা বহল। আমায় িাটথ অযাটাক িময়মি- আমামক ফনয়া 
িময়মি হৃদমরা  ইনহস্টহটউমট। আহম চমল হ ময়হি প্রবল ফঘামরর মমধয, 
চারপামশর পৃহথবী িময়মি অেষ্ট। এর মমধযও মমন িমচ্ছ িলুদ পাঞ্জাহব পরা 
এক যুবক আমার পামশ বমস। ফক ফস ? হিমু না-হক ? আহম বললাম, ফক ? 
যুবক কাোঁমদা কাোঁমদা  লায় বলল, হুমায়ূন ভাই, আহম স্বাধীন। আপনার শরীর 
এখন ফকমন। শরীর ফকমন জবাব হদমত পারলাম না, আবামরা অমচতন িময় 
পড়লাম। এক সময় জ্ঞান হেরল। িলুদ পাঞ্জাহব পর যুবক তখমনা পামশ বসা। 
আহম বললাম, ফক ? যুবক কাোঁপা কাোঁপা  লায় বলল, আহম স্বাধীন। 

হিমুর এই বইহট স্বাধীমনর জমনয। ফয মমতা ফস আমার জমনয 
ফদহখময়মি ফসই মমতা তার জীবমন বহুগুমণ হেমর আসুক- তার প্রহত এই 
আমার শুভকামনা। 
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@@  
    “আমক্কলগুিুম” নামম বাাংলা ভাষায় একহট প্রচহলত বা ধারা আমি। যা ফদমখ গুিুম 
শমব্দ আমক্কল খুবহড় ফখময় পমড়- তাই আমক্কলগুিুম। মামজদা খালামক ফদমখ আমার 
মাথায় নতুন একটা বা ধারা চতহর িমলা।– ‘দৃহষ্টগুডু়ম’ আমক্কলগুিুমম ফযমন আমক্কল 
খুবহড় ফখময় পমড়, দৃহষ্টগুিুমম দৃহষ্টরও ফসই অবস্থা িয়। আমার দৃহষ্ট খুবহড় ফখময় 
ফমমিমত পমড় ফ ল। খালা হুলুসু্কল আকার ধারণ কমরমিন। েুমল-ফোোঁমপ একাকার 
িময়মিন। ইচ্ছা করমলই হবমশ্বর এক নম্বর ফমাটা মহিলা হিমসমব হতহন ফয-ফকামনা 
সাকথাস পাহটমত জময়ন করমত পামরন। আহম হনমজর অজামেই বমল ফেললাম-- ইয়া 
হু।  
    মামজদা খালা তীক্ষ্ণ  লায় বলমলন, কী বলহল ?  
    আহম হবনীতভামব বললাম, ইয়া হু বমলহি।  
    খালা বলমলন, ইয়া হু মামন কী ?  
    ‘ইয়া হু'র ফকামনা মামন ফনই। আমরা যখন িিাৎ ফকামনা আমবম  অহভভূত িই 
তখন হনমজর অজামেই ইয়া হু’ বমল হচৎকার ফদই। যারা ইসলাহম ভাবধারার মানুষ, 
তারা বমল ‘ইয়া আহল’।  
    ‘ইয়া হু’ বলার মমতা কী ঘটনা ঘমটমি ?  
    আহম বললাম, ঘটনা তুহম ঘহটময়ি খালা। ফতামার ফয অবস্থা তুহম ফযমকামনা সুমম 
ফরসলারমক পযারাহসটামল টযাবমলমটর মমতা কুৎ কমর হ মল ফেলমত পার। বযাটা 
বুিমতও পারমব না।  
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    খালা িতাশ  লায় বলমলন,  ত বির শীমতর সময় টনহসল অপামরশন কহরময়হি, 
তারপর ফথমক এই অবস্থা। ফরাজ ওজন বাড়মি। খাওয়া-দাওয়া এখন প্রায় বে। ফকামনা 
লাভ িমচ্ছ না। বাতাস ফখমলও ওজন বামড়।  াত পমনমরা হদন ভময় ওজন কহর হন।  
    ভামলা কমরি। ওজন ফনয়ার ফস্টজ তুহম পার কমর ফেমলি।  
    আমামক হনময় ফতার বকৃ্ততা হদমত িমব না। ফতামক এ জমনয িাহক হন। আমরা 
হসহরয়াস বযাপার আমি। তুই চুপ কমর ফবাস। হকিু খাহব ? 
    না।  
    মামজদা খালা হবরক্ত িময় বলমলন, আমার ফকামনা কথায় “না” বলহব না। আহম 
না’ শুনমত পাহর না।  রম  রম পমরাটা ফভমজ হদহচ্ছ, খাহসর ফরজালা হদময় খা। আমার 
হনমজর খাওয়া-দাওয়া সপূণথ বে। অনযমদর খাইময় হকিুটা সুখ পাই। বাহস ফপালাও 
আমি। পমরাটা খাহব না-হক বাহস ফপালাও  রম কমর ফদব ? 
    দু’টাই দাও। 
    মামজদা খালার হবরক্ত মুমখ এইবার িাহস ফদখা ফ ল। হতহন সহতয সহতয থপথপ 
শব্দ করমত করমত রান্নাঘমরর হদমক রওনা িমলন। এই মহিলামক ফদড় বির পর 
ফদখহি। ফদড় বিমর শরীরমক ‘হুলুসু্কল’ পযথাময় হনময় যাওয়া হবময়কর ঘটনা। হবময় 
িজম করমত আমার সময় লা মি। 
    তুহম হিমু না ? 
    আমার হপিন হদমকর দরজা হদময় খালু সামিব ঢুমকমিন। হতহন এই ফদড় বিমর 
আমরা ফরা া িময়মিন। হচমমশ ফমমর ফ মিন। মানুমষর ফচামখ িতাশ ভাব ফদখা যায়- 
ইনার শরীমরর চামড়ায় িতাশ ভাব চমল এমসমি। হতহন অসীম হবরহক্ত হনময় আমামক 
ফদখমত লা মলন। আহম এই বযাপারটা আম ও লে কমরহি— ফকামনা বাহড়মত যহদ 
ফকউ একজন আমামক খুব পিন্দ কমর তািমল আমরকজন থাকমব ফয আমামক সিযই 
করমত পারমব না। যতটুকু ভামলাবাসা হিক ততটুকু ঘূণায় কাটাকাহট। সামযাবস্থা, 
নযাচারাল ইকুইহলহব্রয়াম। 
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    খালু সামিব বলমলন, তুহম এখামন বমস আি ফকন ? আমার যতদূর মমন পমড় 
ফতামামক আহম হবমশষভামব বমলহিলাম, ভহবষযমত কখমনা এ বাহড়মত পা ফদমব না। 
বমলহিলাম না ? 
    হজ বমলহিমলন। 
    তািমল এমসহি ফকন ? 
    খালা খবর পাহিময় এমনমিন। তার কী একটা সমসযা নাহক িময়মি। 
    তুহম সমসযার সমাধান কীভামব করমব ? আহম আমার জীবমন ফতামামক ফকামনা 
সমসযার সমাধান করমত ফদহখ হন। তুহম ফয-ফকামনা তুচ্ছ সমসযামক ফঘাট পাহকময় দশটা 
ভয়াবি সমসযায় হনময় যাও। সমসযা তখন মাথায় উমি জীবন অহতষ্ঠা কমর তুমল। তুহম 
এেুহণ হবমদয় িও। 
    চমল যাব।  
    অবশযই চমল যামব। 
    বাহস ফপালাও, ফরজালা এবাং  রম  রম পমরাটা ফভমজ এমন খালা যখন ফদখমবন 
আহম ফনই, তখন খুব রা  করমবন। 
    ফসটা আহম ফদখব। 
    খাবারগুহল তখন আপনামক ফখমত িমত পামর। 
    আমার সমে রহসকতা করমব না। ফতামার সস্তা রহসকতা অনযমদর জমনয ফরমখ 
দাও। ফ াপাল ভাড় আমার পিমন্দর চহরত্র না। 
    আহম উমি দাোঁড়ালাম। চমল যাবার উমদ্দমশয ফয উমি দাোঁড়ালাম তা না। যাহচ্ছ যাব 
যাহচ্ছ যাব করমত থাকব, এর মমধয খালা এমস পড়মবন। পহরহস্থহত হতহনই সামলামবন। 
    খালু সামিব থমথমম  লায় বলমলন, এই ফয তুহম যাহচ্ছ। আর কখমনা এ বাহড়মত 
পা ফদমব না। ফনভার এভার । ফতামামক এ বাহড়র ফসাোয় বমস থাকমত ফদখা অমনক 
পমরর বযাপার, এ বাহড়মত ফতামার নাম উচাহরত ফিাক তাও আহম চাই না। এ বাহড়র 
জমনয তুহম হনহষে চহরত্র। 
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    হজ আচ্ছা। 
    এখমনা দাোঁহড়ময় আি ফকন ? িাোঁটা শুরু করা। বযাক হ য়ার। 
    মামজদা খালা ফয পবথমতর সাইজ হনময় হনমচ্ছন- এই হনময় হকিু ফভমবমিন ? 
    ভাবমলও আমার ভাবনা ফতামার সমে ফশয়ার করার ফকামনা প্রময়াজন ফদখহি না। 
    হজ আচ্ছা।  
    ফতামার তযাদাোঁড়াহম অমনক সিয কমরহি, আর না।  
    আহম অহত হবনময়র সমে বললাম, যাবার আম  আহম শুধু একটা কথা জানমত 
চাহচ্ছ। কথাটা ফজমনই চমল যাব। ভুমলও এহদমক পা বাড়াব না। 
    কী কথা ? 
    এই ফয আপহন বমলমিন- ফতামার তযাোঁদড়াহম আর সিয করব না। ‘তযাোঁদড়াহম’ শব্দটা 
ফকামথমক এমসমি ? ‘বান্দর’ ফথমক এমসমি “বাদরাহম। ফসই লহজমক ‘তযাদড়' ফথমক 
আসমব “তযাোঁদড়াহম”। “তযাোঁদড়’ ফকান প্রাণী ? 
    খালু সামিমবর মুখ ফদমখ মমন িমলা, একটা থাপ্পড় হদময় আমার মাহ়ির দু'একটা 
দাোঁত ফেমল হদমত পারমল হতহন খুহশ িমতন। অমনক কমষ্ট হনমজমক সামমল হতহন দরজার 
হদমক আেুল উহচময় আমামক ইশারা করমলন। আহম সুমবাধ বালমকর মমতা দরজা হদময় 
ফবর িময় পড়লাম। ঘটাাং শব্দ কমর খালু সামিব দরজা বে কমর হদমলন। তমব আহম 
চমল ফ লাম না। বে দরজার ওপামশ দাোঁহড়ময় রইলাম। কান ফপমত রাখলাম ড্রহয়াং 
রুমমর হদমক। ফযই মুিূমতথ ড্রহয়াংরুমম খালা এহি ফনমবন ফসই মুহুমতথ আহম কহলাংমবল 
হটপব। আমার হনমজর স্বামথথই খালার সমে ফদখা িওয়াটা আমার জমনয প্রময়াজন। কারণ 
খালা আমামক হলমখমিন-  

হিমুমর,  
তুই আমামক একটা কাজ কমর ফদ। কাজটা হিকমমতা করমলই ফতামক 

এক িাজার অমেহলয়ান িলার ফদয়া িমব। ফতার পাহরেহমক।  
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ইহত—  
মামজদা খালা। 

পুনশ্চ : ১. তুই ফকমন আহিস ?  
পুনশ্চ : ২. আহম আর বাোঁচব না ফর।  

    এক িাজার অমেহলয়ান িলার হিক কত টাকা তা আহম জাহন না। আমার এই 
মুহুমতথ দরকার বাাংলামদশী টাকায় এক লাখ হবশ িাজার টাকা। খালার সমে 
ফনম াহসময়শমন ফযমত িমব। অমেহলয়ান িলামরর বদমল আমামক বাাংলামদশী টাকায় 
ফসমটলমমন্ট করমত িমব।  
    ড্রহয়াংরুমম খালার  লা ফশানা যামচ্ছ। আহম কহলাংমবল ফচমপ ধমর থাকলাম। যতেণ 
দরজা ফখালা না িমব ততেণ ফবল বাজমতই থাকমব।  
    খালা দরজা খুমল হদমলন। আহম আবার এহি হনলাম। বসার ঘর শত্রুমুক্ত। খালু 
সামিবমক ফদখা যামচ্ছ না। 
    মামজদা খালা হবহমত  লায় বলমলন, তুই ফকাথায় হ ময়হিহল ? ফতার খালুমক 
হজমজ্ঞস করলাম, ফস বলল তামক ফদমখই না-হক তুই িুমট ঘর ফথমক ফবর িময় ফ হিস। 
ঘটনা কী ?  
    আহম বললাম, খালা, উনামক ফকন জাহন খুব ভয় লাম । তামক ভয় লা ার কী 
আমি ? হদন হদন ফতার কী িমচ্ছ ? হনমজর আত্মীয়স্বজনমক ভয় ফপমত শুরু কমরহিস। 
ফকানহদন শুনব তুই আমার ভময়ও অহস্থর। খাবার িাইহনাং রুমম হদময়হি, ফখমত আয়।  
    িাইহনাং রুমম খালু সামিব বমস ফনই ফতা ?  
    থাকমল কী ? আশ্চযথ! তুই ফতা ফদহখ মানহসক ফরা ী িময় যাহচ্ছস। ফরা া হচমশা 
ফতলামপাকা টাইমপর একটা মানুষ। তামক ভয় পাওয়ার কী আমি ?  
    খালু সামিব িাইহনাং রুমমর ফচয়ামর খবমরর কা জ িামত হনময় বমস আমিন। 
আমামক ঢুকমত ফদমখ মুমখর উপর ফথমক কা জ সহরময় একবার শুধু ফদখমলন, আবার 
কা জ হদময় মুখ ফঢমক ফেলমলন। ফয দৃহষ্টমত ফদখমলন ফসই দৃহষ্টর নাম সপথদৃহষ্ট। ফিাবল 
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ফদবার আম  এই দৃহষ্টমত তারা হশকারমক ফদমখ ফনয়। আহম বললাম, খালু সামিব ভামলা 
আমিন ? 
    হতহন জবাব হদমলন না। মামজদা খালা বলমলন, এ কী! তুহম ওর কথার জবাব 
হদহচ্ছ না ফকন ? ফবচারা এমহনমতই ফতামামক ভয় পায়। এখন যহদ কথারও জবাব না 
দাও, তািমল ফতা ভয় আমরা পামব।  
    খালু সামিব শুকমনা মুমখ বলমলন, আহম কা জ পড়হিলাম। কী বমলমি শুনমত পাই 
হন। 
    মামজদা খালা বলমলন, হিমু জানমত চামচ্ছ তুহম ভামলা আি হকনা। 
    আহম ভামলা আহি। 
    খালা হবরক্ত  লায় বলমলন, এই ফতা আবার হমথযা কথা বলমল। তুহম ভামলা আি 
ফক বলল ? ফতামার ফপমটর অসুখ। হিমসনহি। দুহদন ধমর অহেমসও যাচ্ছ না। েট 
কমর বমল ফেলমল ভামলা আহি। তুহম জামনা ফকউ হমথযা কথা বলমল আহম এমকবামরই 
সিয করমত পাহর না। আমার োিমপ্রসার ফবমড় যায়, পালহপহটশন িয়। হিমুমক সহতয 
কথাটা বমলা। বমল ফয ফতামার শরীরটা হবমশষ ভামলা যামচ্ছ না। 
    খালু সামিব পহত্রকা ভাোঁজ কমর রাখমত রাখমত বলমলন- আমার শরীরটা হবমশষ 
ভামলা যামচ্ছ না। হিমসনহির মমতা িময়মি। হদমন দশ-বামরাবার টয়মলমট ফযমত িমচ্ছ। 
 ত দু'হদন অহেমস যাই হন। আজও অহেস কামাই িমব। 
    খালুর সতযভাষমণ মামজদা খালার মুমখ িাহস ফদখা ফ ল। খালা বলমলন, হিক আমি, 
এখন তুহম খবমরর কা জ হনময় ফতামার ঘমর যাও। হিমুর সমে আমার হকিু অতযে 
জরুহর কথা আমি।  
   খালু সামিব ফকামনা কথা বলমলন না, কা জ িামত উমি চমল ফ মলন। তামক 
ফদখামচ্ছ যুমে পরাহজত এবাং বহন্দ ফজনামরমলর মমতা। ফয ফজনামরল শুধু ফয পরাহজত 
এবাং বহন্দ তা না, হতহন আবার বহন্দ অবস্থায় ফপমটর অসুখও বাহধময় ফেমলমিন। অস্ত্র-
ফ ালাবারুমদর হচো তার মাথায় ফনই, এখন শুধু মাথায় পাহন ভহতথ বদনার িহব। 
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    খালার জরুহর কথা িমলা তাোঁর এক বােবী (হমমসস আসমা িক, হপএইচহি) দীঘথহদন 
অমেলীয়া প্রবাসী। তামদর ফকামনা ফিমলমমময় ফনই। িাক্তাররা জবাব হদময় হদময়মিন- 
আর িমব না। তারা বাাংলামদশ ফথমক একটা বাচা দত্তক হনমত চান।  
    মামজদা খালা বলমলন, কী ফর হিমু, ফজা াড় কমর হদমত পারহব না ? 
    আহম বললাম, অবশযই পারব। এটা ফকামনা বযাপারই না। এেমপাটথ ফকায়াহলহট 
ফবহব ফজা াড় কমর ফদব।     
    এেমপাটথ ফকায়াহলহট মামন ?  
    কালামকালা, ফবোঁকা ফবহব না, পারমেক্ট গ্লামো ফবহব। ফদখমলই  ামল চুমু ফখমত ইচ্ছা 
করমব। থুতহনমত আদর করমত ইচ্ছা করমব। ফেহসহেমকশন কী বমলা। কা মজ হলমখ 
হনই। 
    ফেহসহেমকশন আসমা হলমখই পাহিময়মি। হকিু হকিু ফেমত্র উহনশ-হবশ িমত 
পামর। আবার কময়কটা জায় ায় ওরা খুবই হরহজি। ফযমন ধর, বাচার মুখ িমত িমব 
ফ াল। লম্বা িমলও চলমব না, ওভাল িমলও চলমব না। 
    ফ াল িমত িমব ফকন? 
    খালা বলমলন, আসমা এবাং আসমার স্বামী দু’জমনর মুখই ফ াল। এখন ওমদর যহদ 
একটা লম্বা মুমখর বাচা থামক তািমল কীভামব িমব! লম্বা মুমখর বাচা ফদমখই ফলাকজন 
সমন্দি করমব। িয়মতা এমদর বাচা না। মূল বযাপার িমলা- বাচাটামক ফদমখই ফযন 
মমন িয় ওমদরই সোন। 
    আর কী কী হবষময় তারা হরহজি ?  
    বাচার বয়স িমত িমব দুই ফথমক আড়াই-এর মমধয। দুইময়র হনমচ িমল চলমব না, 
আবার আড়াইময়র উপমর িমলও চলমব না।  
    আহম বললাম, মাত্র জে িময়মি এরকম বাচা ফনয়াই ফতা ভামলা। এ ধরমনর বাচা 
বাবা-মা'ফক হচমন না। আমশপামশ যামদর ফদখমব তামদরই বাবামা ভাবমব।  
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    খালা বলমলন, নযাদা-পযাদা বাচ ওরা ফনমব না। বাচার িা ামুতা তারা পহরষ্কার 
করমত পারমব না। আসমার আবার শুহচবায়ুর মমতা আমি।  
    আহম বললাম, দু’বিমরর বাচারও ফতা ‘শুচু’ করামত িমব। ফসটা ফক করামব ? ফয 
মহিলার শুহচবায়ু আমি ফস হনশ্চয়ই অমনযর বাচামক শুচু করামব না। 
    খালা বলমলন, এটা ফতা হচো কহর হন।  
    তুহম বরাং উনামক হজমজ্ঞস কমর ফজমন নাও। আমার ফতা মমন িমচ্ছ উনার দরকার 
টয়মলট ফিইন্ড ফবহব। 
    আহম এেুহণ ফটহলমোন কমর ফজমন হনহচ্ছ। তুই বরাং এই োোঁমক আসমার পািামনা 
ফেহসহেমকশনটা মন হদময় পড়। 
    ফিমল বাচানা ফমময় বাচা ? 
    ফিমলবাচা। 
    ফিমলবাচা ফকন ? 
    খালা বলমলন, আসমার স্বামীর পিন্দ ফিমলবাচা। স্বামীয় পিন্দটামকই আসমা 
গুরুত্ব হদমচ্ছ। যহদও আসমার খুব শখ হিল ফমময়বাচার। কারণ হবমদমশ ফমময়মদর 
অমনক সুন্দর সুন্দর ফড্রস পাওয়া যায়। ফিমলমদর ফতা একটাই ফপাশাক। শাটথ, ফ হঞ্জ, 
পযান্ট। 
     াময়র রে? 
     াময়র রে শযামলা িমত িমব। আসমা এবাং আসমার স্বামী দু’জনই কুচকুমচ কামলা। 
ফসখামন ধবধমব েরসা বাচা মানামব না। 
    আহম বললাম, অতযে খাোঁহট কথা। কামপথট সবুজ রমের িমল ফসাোর কাভামরর 
রেও সবুজ িওয়া বািনীয়। 
    খালা হবরক্ত  লায় বলমলন, এটা কী রকম কথা ? মানুষ আর কামপথট এক িমলা 
? তুই হক পুমরা হবষয়টা হনময় রহসকতা করহিস ? 
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    ফমামটই রহসকতা করহি না। আমার টাকার দরকার। অমেহলয়ান এক িাজার 
িলামর আমার কাজ িমব না। আমার দরকার বাাংলামদশী টাকায় এক লাখ হবশ 
িাজার টাকা।  
    এত টাকা হদময় তুই করহব কী ? 
    টাকার দরকার আমি না ? সাধু-সন্নযাসীমদরও টাকা লাম । আহম ফতা ফকামনা সাধু-
সন্নযাসী না। 
    টাকার ফকামনা সমসযা িমব না। তুই হজহনস ফদ।  
    আহম যথাসমময় মাল সাোই ফদব- তুহম এটা হনময় হনহশ্চে থাক।  
    খালা রা ী  লায় বলমলন, কুৎহসতভামব কথা বলহিস ফকন ? মাল আবার কী?  
    তুহম বলমল হজহনস, আহম বমলহি ‘মাল’। বযাপার ফতা একই। 
    বযাপার ফমামটই এক না। এ ধরমনর অভদ্র লযােুময়জ আমার সামমন উচারণ করহব 
না। খবরদার! খবরদার। 
    হিক আমি আর উচারণ করব না। তুহম ফেহসহেমকশনগুমলা হদময় উনার সমে 
ফটহলমোমন কথা বমল বাচার বয়সটা ফজমন দাও। 
    খালা হবরক্ত মুমখ কহপউটামর কমপাজ করা দু’টা পাতা আমার িামত ধহরময় হদময় 
ফটহলমোন করমত ফ মলন। কা জ দুহটমত সবই হবস্তাহরতভামব ফলখা— 

গুন     শতথ     মেবয 
ফসে    : ফিমল    অতযাবশযকীয় শতথ। 
মুমখর ফশপ  : ফ ালাকার   অবশযই ফ ালাকার িমত  

িমব। এহট একহট  
অতযাবশযকীয় শতথ।  

রে     :শযামলা    হশহথলমযা য। তমব  
অবশযই ধবধমব  
েরসা চলমব না।  
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বয়স    :২৪ ফথমক ৩০ মাস   আবশযকীয় শতথ।  
ওজন    : ২৫ ফথমক ৩০ পাউন্ড   হশহথলমযা য। তমব  

ওজন ২০ পাউমন্ডর  
হনমচ িমল চলমব না। 

ফচামখর রে   : কামলা     আবশযকীয় শতথ ।  
নাক    : খাড়া     হশহথলমযা য শতথ। তমব  

অহতহরক্ত থযাবড়া চলমব  
না।  

বুহে    : এভামরমজর উপমর   আবশযকীয় শতথ।  
স্বভাব ও মানহসকতা  : শাে স্বভাব    হশহথলমযা য। চিল  

স্বভাবও গ্রিণমযা য,  
তমব অবশযই হিচকাোঁদুহন  
চলমব না।  

 লার স্বর   : হমহষ্ট     আবশযকীয় শতথ।  
সোমনর বাবা-মার  
হশো ত ফযা যতা  : দুজমনর মমধয অেত   আবশযকীয় শতথ। 

একজনমক গ্রাজুময়ট  
িমত িমব।  

সোমনর বাবা-মার  
হববাহিত জীবন   : সুখী িমত িমব।   আবশযকীয় শতথ। 

হিমভাহসথ চলমব না।  
ধমথ    : ইসলাম    অতযাবশযকীয় শতথ। 
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হবমশষ মেবয: হপতৃপহরচয় ফনই এমন সোন কখমনা ফকান অবস্থামতই চলমব 
না। হপতা-মাতার পহরবামর পা লাহমর ইহতিাস থাকমল চলমব না। ফ্লযাট েুট চলমব 
না। মমোলময়ি ফবহব চলমব না। ফজাড়া ভুরু চলমব না। ফলেট িযান্ডার চলমব না। তমব 
ফকামনা হশশু যহদ বাহক সমস্ত শতথ পুমরা কমর তািমল ফলেট িযান্ডার হবমবচনা করা 
ফযমত পামর। 

 
    পড়া ফশষ কমর আহম মমন মমন হতনবার বললাম, ‘আমামর খাইমিমর’। এর মমধয 
ফটহলমোন ফশষ কমর খালা আনহন্দত মুমখ বলমলন, বয়স যা ফলখা আমি তাই। আসমা 
বমলমি ফস হিসমপামজবল গ্লাভস পমর শুচু করামব। এখন বল কমব না াদ তুই পারহব 
? 
    আহম বললাম, সাত হদমন। 
    খালা বলমলন, ফবকুমবর মমতা কথা বলহব না। সাত হদমন তুই ফজা াড় কমর ফেলহব 
? 
    অবশযই। আমজথন্ট অিথামর আমজথহন্ট মাল ফিহলভাহর। 
    ফেহসহেমকশনগুহল িাণ্ডা মাথায় পমড় ফদমখহিস ? 
    ফদমখহি, জহটল বযাপার। তমব যত জহটল তত ফসাজা। সহতয কথা বলমত কী, 
আমার িামতই একজন আমি। প্রময়াজমন চহব্বশ ঘণ্টায় মাল ফিহলভাহর হদমত পাহর। 
    খালা হবরক্ত মুমখ বলমলন, পহরষ্কার বুিমত পারহি তুই আমজবামজ হজহনস  হিময় 
ফদবার তামল আহিস। 
    ফতামরা যাচাই কমর ফনমব। একটা হজহনস হকনমব, ফদমখ ফনমব না ? 
    হজহনস ফকনার কথা আসমি ফকামথমক ? 
    একই িমলা। 
    ফমামটই এক িমলা না। এ ধরমনর কথা তুই ভুমলও উচারণ করহব না। ফয বাচাটা 
ফতার িামত আমি তার নাম কী ? 
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    ইমরুল। 
    এটা আবার ফকমন নাম! শুনমলই হচমকনমরামলর কথা মমন িয়।  ইমরুল-
হচমকনমরাল। 
    ফতামার বােবী হনশ্চয়ই নাম বদমল নতুন নাম রাখমব। তামদর ফযমিতু টাকার 
অভাব ফনই তারা নাম ফচময় পহত্রকায় হবজ্ঞাপন হদমত পামর। যার নাম হসমলক্ট িমব তার 
জমনয ঢাকা-অমেহলয়া-ঢাকা হরটানথ হটহকট। 
    খালা আমামক থাহমময় হদময় বলমলন, আজ হবমকমলর মমধয ফিমলর একটা িহব 
হনময় আয়, আহম ইন্টারমনমট পাহিময় ফদব। িহব পিন্দ িমল আসমামক বলব ফস ফযন 
এক সপ্তামির মমধয চমল আমস।  
    আহম বললাম, এখন আমামক বায়নার টাকা দাও।  
    বায়নার টাকা মামন ?  
    ইমরুলমক বায়না করমল বায়নার টাকা ফদমব না ?  
    কত হদমত িমব ?  
    আপাতত হবশ িাজার দাও। হজহনস ফিহলভাহরর সময় বাহকটা হদমলও িমব।  
    হকিু না ফদমখই বায়নার টাকা ফদব ? িহবও ফতা ফদখলাম না। এতগুমলা টাকা 
ফকান ভরসায় ফদব ?  
    আমার ভরসায় ফদমব। আহম হক ভরসা করার মমতা না ?  
    মামজদা খালা হবড়হবড় কমর বলমলন, ফতার উপর ভরসা অবহশয করা যায়।  
    তািমল ফদহর করমব না, এখহন টাকা হনময় এমসা। টাকা ঘমর আমি না ?  
    আমি।  
    আহম টাকা শুনহি, এমন সময় খালু সামিব ফবর িময় এমলন। হকিুেণ ভুরু কুোঁচমক 
তাহকময় ফথমক বলমলন, হকমসর টাকা ? আহম জবাব ফদবার আম ই খালা বলমলন, 
ফতামার এত কথা জানার দরকার কী ? খালু সামিব সমে সমে চুপমস ফ মলন। 
েমতাবান ফকামনা মানুষমক ফচামখর সামমন চুপমস ফযমত ফদখমল ভামলা লাম । আহম 
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খালু সামিমবর হদমক তাহকময় মধুর ভহেমত বললাম, খালু সামিব, আপনার ফপমটর 
অবস্থা কী ? হতহন জবাব হদমলন না। চুপসামনা অবস্থা ফথমক হনমজমক ফবর করার 
প্রাণপণ ফচষ্টা চাহলময় ফযমত লা মলন। লাভ িমলা না। েুমটা িওয়া ফবলুন েুলামনা 
মুশহকল। যতই  যাস ফদয়া ফিাক েুস কমর েুমটা হদময়  যাস ফবর িময় যামব। খালার 
কাি ফথমক টাকা হনময় আহম ইমরুমলর বাসার হদমক রওনা িলাম। ইমরুমলর বাবার 
িামত টাকাটা ফপৌঁমি হদমত িমব। 
 
 
 

 
@@  
    ফয কময়কটা হজহনস ঢাকা শির ফথমক উমি ফ মি তার একটা িমচ্ছ- হটমনর চামলর 
একতলা বাহড়। বাহড়র সামমন নাহরমকল  াি। িিাৎ িিাৎ যখন নাহরমকল  ািওয়ালা 
একতলা বাহড় ফদখা যায় তখন হকিুেণ িা কমর তাহকময় থাকমত ইমচ্ছ কমর। বাহড়র 
ফসৌভা যবান মাহলমকর সমে হকিুেণ কথা বলমত ইমচ্ছ কমর।  
    হটমনর চামলর একতলা বাহড়। বাহড়র সামমন িটা নাহরমকল  াি। মরুভূহমর মমধয 
ওময়হসমসর মমতা। আহম থমমক দাোঁহড়ময় ফ লাম। হটমনর চামল বৃহষ্ট অমনকহদন ফশানা 
িয় না। ফয ফসৌভা যবান ভদ্রমলাক এই বাহড়মত থামকন তার সমে পহরচয় থাকমল ফঘার 
বষথায় এই বাহড়মত এমস উপহস্থত িওয়া যামব।  
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    আহম ফ ট খুমল বাহড়র ফভতমর ঢুকলাম। দরজায় কহলাং ফবল ফনই। পুরমনা আমমলর 
কড়া নাড়া হসমস্টম। কড়া নাড়মতই দরজা খুমল ফ ল। মধযবয়ষ্ক এক ভদ্রমলাক ভীত 
ফচামখ হকিুেণ আমামক ফদমখ বলমলন, ফক ?  
    আহম বললাম, আমার নাম হিমু। ফকমন আমিন ?  
    ভদ্রমলাক ফকমন ফযন িকচহকময় ফ মলন। চুপসামনা  লায় বলমলন, ভামলা। 
আপনামক হচনমত পারলাম না। 
    আহম বললাম, আমামক হচনমত পারার ফকামনা কারণ ফনই। আমার সমে আম  
আপনার কখমনা ফদখা িয় হন। আহম অমনক হদন হটমনর চামল বৃহষ্টর শব্দ শুহন না। 
আপহন যহদ অনুমহত ফদন ফকামনা বৃহষ্টর হদমন এমস আপনার বাহড়র উিামন বমস বৃহষ্টর 
শব্দ শুমন যাব।  
    ভদ্রমলামকর ফচামখ ভময়র ভাব আমরা প্রবল িমলা। হতহন হকিুই বলমলন না। আহম 
বললাম, আমামক মমন িয় আপহন ভয় পামচ্ছন। আমামক ভয় পাবার হকিু ফনই। আহম 
খুবই হনরীি মানুষ। আচ্ছা আজ যাই, ফকামনা এক বৃহষ্টর হদমন চমল আসব।  
    ভদ্রমলাক তারপমরও ফকামনা কথা বলমলন না। দরজার োোঁক হদময় মাধযা ফবর কমর 
অবাক িময় তাহকময় থাকমলন। মাথা ফভতমর ঢুহকময় দরজা বে কমর হদমলন না। আহম 
যখন ফ াট পার িময় রাস্তায় পা হদময়হি তখন হতহন িাকমলন—একটু শুমন যান।  
    আহম ফেরত এলাম। ভদ্রমলাক বলমলন, এক কাপ চা ফখময় যান। 
    িাহববুর রিমান সামিমবর সমে পহরচময়র ঘটনাটা এই। িড়-বাদলার হদমন আহম 
এই বাহড়মত উপহস্থত িই। িাহববুর রিমান সামিব আমামক ফদমখ খুব ফয খুহশ িন তা 
না। হকিুটা সমন্দি হনময়ই হতহন আমামক ফদমখন, তমব তাোঁর স্ত্রী েহরদা অতযে খুহশ 
িয়। আনমন্দ িলমল করমত করমত বমল, বৃহষ্ট-ভাই আসমি। আমার বৃহষ্ট-ভাই আসমি। 
বৃহষ্ট-বাদলা উপলমে েহরদা হবমশষ হবমশষ রান্না কমর। প্রথম দোয় িয় চালভাজা। 
কাচামহরচ, সহরষার ফতল, হপয়াজ হদময় মাখামনা চালভাজামক মমন িয় ফবমিশহত ফকামনা 
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খানা। রামত িয় মাাংস-হখচুহড়। সামানয হখচুহড়, ফিাল ফিাল মাাংস এত স্বাদু িয় হকমসর 
গুমণ ফক জামন! 
    েহরদা আমামক ফদমখ ফয রকম খুহশ িয়— তার ফিমল ইমরুলও খুহশ িয়। এই 
খুহশর ফকামনারকম নযাকাহম ফস ফদখায় না। বরাং ভাব কমর ফযন আমামক হচনমত পারমি 
না। শুধু যখন আমার চমল যাবার সময় িয় তখন মামক জহড়ময় ধমর িাউমাউ কমর 
কাোঁদমত থামক। কান্নার োোঁমক োোঁমক বমল- হিমু যামব না। হিমু থাকমব। 
 
    ইমরুল বারান্দায় বমস িহব আোঁহকহিল। আমামক ফদমখই হেক কমর ফিমস অনয 
হদমক ঘুমর বসল। দু'িাত হদময় িহব ফঢমক ফেলল। 
     আহম বললাম, অনয হদমক তাহকময় আহিস ফকন? আমার হদমক তাকা। ইমরুল 
তাকাল না।  ভীর মমনামযাম  িহব আোঁকমত থাকল। ফস সাধারণ িহব আোঁকমত পামর 
না। রােমসর িহব আোঁমক। তমব ভয়ির রােস না। প্রহতহট রােস িাসযমুখী। আমামক 
হচনমত না পারা িমলা ইমরুমলর স্বভাব। তার সমে যতবার ফদখা িয় ততবারই প্রথম 
কময়ক হমহনট ভাব কমর- ফযন আমামক হচনমত পারমি না।  
    আহম বললাম, ফতার খবর কী ফর ? 
    ইমরুল জবাব হদল না। আমামক হচনমত পারমি না- এখন ফস এই ভামবর ফভতর 
হদময় যামচ্ছ। 
    হকমসর িহব আোঁহকহিস ? 
    রােমসর। 
    ফকান ধরমনর রেস ? পাহনর রােস না-হক শুকনার রােস ? 
    পাহনর রােস। 
    রােসটার নাম কী ? 
    নাম ফদই নাই।  
    নাম না হদমল িমব ? ফতার হনমজর নাম আমি আর রােসটার নাম থাকমব না? 
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    তুহম নাম হদময় দাও। 
    রােসটা ফকমন এোঁমকহিস ফদখা, তারপর নাম হিক করব। ফচিারার সামথ তার 
নামমর হমল থাকমত িমব। কানা রােমসর নাম পদ্মমলাচন রােস ফদয়া যামব না। ফতার 
বাবা হক বাসায় আমি ? 
    হু। 
    আহম ফতার বাবার কামি যাহচ্ছ। িহব আোঁকা ফশষ িমল আমার কামি হনময় আসহব। 
আহককা কমর নাম হদময় ফদব। 
    আহককা কী ? 
    আমি একটা বযাপার। নাম ফদয়ার আম  আহককা করমত িয়। ফিমল রােস িমল 
দুটা মুরহ  লাম , ফমময় রােমসর জমনয লাম  একটা। তুই ফয রােসটা আোঁকহিস ফসটা 
ফিমল না ফমময় ? 
    ফিমল। 
    হিক আমি, ঐমক ফশষ কর। ততেমণ ফতার বাবার সমে জরুহর হকিু আলাপ কমর 
ফনই। 
    িাহববুর রিমান সামিমবর বয়স হত্রমশর ফবহশ িমব না।  ত ি'মাস ধমর তামক 
ফদখামচ্ছ পিাশ বিমরর ফপ্রৌম়ির মমতা। মাথার চুল খাবলা খাব লাভামব ফপমক ফ মি। 
মুমখর চামড়া িুমল ফ মি।  লার স্বমরও ফেষ্মা ফমশামনা বৃে ভাব এমস ফ মি। শুধু 
ফচামখ িাহন পড়াটা বাহক। ফচামখ িাহন পড়মল ফষালকলা পূণথ িয়।  ত ি'মাস ধমর 
ভদ্রমলামকর চাকহর ফনই। তাোঁর স্ত্রী েহরদা গুরুতর অসুস্থ।  ত দু’মাস ধমর িাসপাতামল 
আমি। িামটথর ভামে সমসযা িময়মি। দূহষত রক্ত, হবশুে রক্ত িামটথর ফভতর হমমলহমমশ 
একাকার িময় যামচ্ছ। তামদর হমলহমশ বে না িমল েহরদা জীহবত অবস্থায় িাসপাতাল 
ফথমক ফবর িমত পারমব এমন মমন িয় না। এক লে টাকার হনমচ িামটথর অপামরশন 
িবার সম্ভাবনা ফনই। হবশ িাজার টাকা কময়ক হদমনর মমধয জমা হদমত িমব। 
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    িাহববুর রিমান িাণ্ডা ফমমিমত বাহলশ ফপমত শুময়মিন। তাোঁর  া খাহল। লুহে 
অমনকদূর গুটামনা। আমামক ফদমখ উমি বসমলন। িিাৎ ঘুম ফভমে ফ মল মানুষ ফযমন 
হকিুেণ িকচকামনা অবস্থায় থামক, কী িমচ্ছ হকিু বুিমত পারমি না তার ফস-রকম 
িমলা। হতহন হবহমত ফচামখ আমার হদমক তাহকময় বলমলন, ফক ?  
    আহম বললাম, আহম হিমু।  
    ও আচ্ছা আচ্ছা, আপহন হকিু মমন করমবন না। সহর। আমার মাথা পুরাপুহর আউলা 
অবস্থায় চমল ফ মি। বৃহষ্টর শব্দ শুনমত এমসমিন ? বৃহষ্ট িমচ্ছ নাহক?  
    িমচ্ছ না। তমব িমব। আপহন িাণ্ডা ফমমিমত শুময় আমিন ফকন ?  
    িাহববুর রিমান িতাশ  লায় বলমলন, হিমু ভাই, শরীর চমড় ফ মি। সারা শরীমর 
জ্বালামপাড়া। হসমমমন্টর িাণ্ডা ফমমিমত শুময় থাকমল আরাম িয়। তা-ও পুমরাপুহর জ্বলুহন 
কমম না। বরমের চামের উপর শুময় থাকমত পারমল ভামলা লা ত।  
    আহম বললাম, মািপহট্ট ফথমক বরমের একটা চাে হকমন হনময় আমসন। দাম ফবহশ 
পড়মব না।  
    সহতয হকনমত বলমিন ?  
    িযাোঁ। সব হচহকৎসার বড় হচহকৎসা িমলা মন-হচহকৎসা। মন যহদ ফকামনা হচহকৎসা 
করমত বমল ফসই হচহকৎসা কমর ফদখা দরকার। চলুন যাই, বড় ফদমখ একটা বরমের 
চাে হকমন হনময় আহস।  
    িাহববুর রিমান িতাশ  লায় বলমলন, আপনামক এত পিন্দ কহর। হকন্তু আপনার 
কথাবাতথা ফবহশরভা ই বুিমত পাহর না। ফকানটা রহসকতা ফকানটা হসহরয়াস হকিুই 
ধরমত পাহর না। েহরদা ফদহখ ধরমত পামর। তার বুহে ফবহশ। তার তুলনায় আহম পাোঁিা-
ফেণীর।  
    েহরদা আমি ফকমন ?  
    ভামলা না। ভাব ফদখামচ্ছ ভামলা আমি। ফদখা করমত ফ মল িাট্টা োজলাহমও কমর। 
হকন্তু আহম ফতা বুহি!    



suvom 

 
 

1397 

    আপহন কীভামব বুিমবন ? এইসব সূক্ষ্ম হবষয় বুিমত িমল সূক্ষ্ম বুহে লাম । 
আপনার বুহে ফতা পািা-ফেণীর।  
    িাহববুর রিমান বলমলন, এইসব হজহনস ফবািা যায়। আহম পহরষ্কার বুিমত পারহি, 
েহরদা পমনমরা-হবশ হদমনর ফবহশ নাই। ইমরুলমক হনময় কী করব আহম এই হচোয় 
অহস্থর। আমার একার পমে ইমরুলমক বড় করা সম্ভব না। 
    দত্তক হদময় হদন। ফিমলপুমল ফনই এমন ফকামনা েযাহমহলর কামি হদময় হদন। ওরা 
ফপমল বড় করুক। বড় িবার পর আপহন হপতৃপহরচয় হনময় উপহস্থত িমবন। ফিমল সব 
ফেমল-েুমল বাবা বাবা বমল আপনার কামি িুমট আসমব। ফকাহকল ফযমন কামকর বাসায় 
সোন পালন কমর, অমনকটা ফস-রকম। 
    হিমু ভাই! 
    হজ। 
    আপহন হক িাট্টা করমিন?  
    িাট্টা করব কী জমনয ? 
    আহম আমার এত আদমরর সোনমক অমনযর িামত তুমল ফদব ? আমার কষ্টটা 
ফদখমবন না?  
    অবশযই আপনার কষ্ট িমব। আপনার যতটুকু কষ্ট িমব হিক ততটুকু আনন্দ িমব 
ফয েযাহমহল আপনার ফিমলমক ফনমব। এমক বমল নযাচারাল ইকুইহলহবয়াম। সামযাবস্থা। 
একজমনর যতটুক আনন্দ অমনযর ততটুকু দুিঃখ। Conservation of Happiness। 
হিমুর ফসমকন্ড ল' অব ফমন্টাল হিনাহমে। 
    হিমুর ফসমকন্ড ল' অব ফমন্টাল হিনাহমে ? 
    হজ, থমমথাহিনাহমমের ল’র সমে হকিু হমল আমি। 
    িাহববুর রিমান দুিঃহখত  লায় বলমলন, হিমু ভাই, হকিু মমন করমবন নাআপহন 
সবসময় ফধাোঁয়ামট ভাষায় কথা বমলন, আহম বুিমত পাহর না। আমার খুবই কষ্ট িয়। 
    বুহিময় ফদই ? 
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    দরকার ফনই, বুহিময় হদমত িমব না। আপনামক ফদমখ ভামলা লা মি এটাই বড় 
কথা। আপনামক যখনই ফদহখ তখনই ভরসা পাই। চা খামবন ?  
    চা-পাতা হচহন এইসব আমি, নাহক হকমন আনমত িমব ? 
    চা-পাতা হচহন আমি। দুধও আমি। আপহন আসমবন জাহন, এই জমনয আহনময় 
ফরমখহি। 
    িাহববুর রিমান চা বানামত রান্নাঘমর ঢুকমলন। আহমও তাোঁর সমে ফ লাম। পাপ-
পুণয হবষয়ক ফয হথওহর মাথায় এমসমি, ফসই হথওহরটা বযাখযা না করা পযথে শাহে পাহচ্ছ 
না। 
    িাহববুর রিমান সামিব। 
    হজ। 
    আপহন হক নীলমেমত পশুপাহখর ফদাকামন কখমনা হ ময়মিন ? 
    হজ। 
    হটয়া পাহখর হসজমন যামবন, ফদখমবন অসাংখয হটয়া পাহখ তারা খাোঁচায় বহন্দ কমর 
ফরমখমি। পিাশ টাকা কমর হপস হবহক্র কমর। আপহন যহদ দুটা হটয়া পাহখ একশ' 
টাকায় হকমন খাোঁচা খুমল পাহখ দুটা আকামশ ফিমড় ফদন, ওমদর বহন্দদশা ফথমক মুক্ত 
কমরন, তািমল হক আপনার পুণয িমব না ?  
    হজ, িবার কথা। এখন ভামলামমতা হচো কমর ফদখুন- আপহন যামত পুণয করমত 
পামরন তার জমনয একজনমক পাপ করমত িময়মি। স্বাধীন পাহখগুহল ধমর ধমর বহন্দ 
করমত িময়মি। কামজই যতটুকু পাপ ততটুকু পুণয। Conservation of energy-র 
মমতা Conservation of পাপ।   
    ভাই সামিব, আপহন খুবই অদু্ভত মানুষ। চা-টা হক ফবহশ কড়া িময় ফ মি ?  
    আহম চাময় চুমুক হদময় বললাম, অসাধারণ চা িময়মি। না কড়া, না পাতলা।  
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    িাহববুর রিমান ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, েহরদাও আমার িামত বানামনা চা 
খুব পিন্দ কমর। রামত ঘুমমামত যাবার সময় ফস বলমব- এক কাপ চা বাহনময় দাও না 
হেজ! আচ্ছা হিমু সামিব, ফবমিশমত হক চা পাওয়া যামব?  
    ফবমিশমত চা পাওয়া যামব হক-না এই ফখাোঁজ ফকন হনমচ্ছন ?  
    িাহববুর রিমান অস্বহস্তর সমে বলমলন, েহরদার কথা ফভমব বমলহি। ও ফয টাইপ 
ফমময়, ফবমিশমত ফয যামব এটা ফতা হনহশ্চত। তার চা এত পিন্দ! ফবমিশমত চা পাওয়া 
ফ মল ফস হনশ্চয়ই আরাম কমর ফখত।  
    উনার পিন্দ আপনার িামত বানামনা চা। ফ লমানমদর িামতর বানামনা চা ফখময় 
উহন তৃহপ্ত পামবন বমল মমন িয় না। চা যত ভামলাই ফিাক আমার ধারণা উহন ভুরু 
কুোঁচমক বলমবন, ফবমিশমতর এত নামিাক শুমনহি, কই এখানকার চা ফতা ইমরুমলর 
বাবার িামতর চাময়র মমতা িমচ্ছ না।  
    িাহববুর রিমান ফিমস ফেমল বলমলন, মমন িমচ্ছ কথাটা আপহন ভুল বমলন হন। 
ইমরুমলর জমের পমরর ঘটনা হক আপনামক বমলহি ? 
    হক ঘটনা? 
    েহরদা যখন শুনল তার ফিমল িময়মি, ফকোঁমদ-ফকমট অহস্থর। ফিমলমক ফকামল পযথে 
হনমব না।  
    এমন অবস্থা! ফকন ? 
    কারণ আহম ফচময়হিলাম ফমময় ফিাক। েহরদার সব হকিু আমামক হঘমর। এখন ফস 
মারা যামব হবনা হচহকৎসায়, আহম হকিুই করমত পারহি না- এটা িমলা কথা ।  
    হবশ িাজার টাকা ফজা াড় িয় হন ?  
    িাহববুর রিমান ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন, না। ফচষ্টাও কহর হন। 
    ফকন? 
    হবশ িাজার টাকা যহদ ফজা াড় কহর, বাহকটা পাব ফকাথায় ?  
    আহম বললাম, ফসটা অবশয একটা কথা।  
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    িাহববুর রিমান বলমলন, েহরদা আমার সমে থাকমব না- মানহসকভামব এই সহতয 
আহম ফমমন হনময়হি। ইমরুলমক কীভামব ফবািাব মাথায় আসমি না।  
    আহম বললাম, এইসব জহটল হজহনস ফিাটরা খুব সিমজ বুিমত পামর। ইমরুলমক 
হনময় আপহন ফমামটই হচো করমবন না।  
    আমরক কাপ চা হক ফদব হিমু ভাই ?  
    হদন আমরক কাপ।  
    আহম দু’কাপ চা ফশষ কমর উমি দাোঁড়ালাম। িিাৎ মমন পড়ার ভহেমত বললাম, ও 
আচ্ছ, ইমরুমলর জেহদমনর উপিার ফতা ফদয়া িমলা না। আজ উপিার হনময় এমসহি। 
ঐহদন খাহল িামত জেহদমন এমসহিলাম। তখনই ফভমব ফরমখহি। পমর যখন আসব 
ফকামনা উপিার হনময় আসব।  
    িাহববুর রিমান বলমলন, কী ফয আপহন কমরন হিমু ভাই।  হরমবর ফিমলর আবার 
জেহদন কী ? তাহরখটা মমন ফরমখ আপহন ফয এমসমিন এই খুহশই আমার রাখার 
জায় া নাই। কী হ েট এমনমিন ?  
    কযাশ টাকা এমনহি। হ েট ফকনার সময় পাই হন।  
    আহম টাকার বাহন্ডলটা িাহববুর রিমান সামিমবর হদমক এহ ময় হদলাম। িাহববুর 
রিমান সামিব অমনকেণ টাকার বাহন্ডমলর হদমক তাহকময় ফথমক শাে  লায় বলমলন, 
এখামন হবশ িাজার টাকা আমি, তাই না ?  
    আহম বললাম, হু।  
    তার ফচাখ হদময় টপটপ কমর পাহন পড়মত লা ল। ফচামখর পাহন হবষময় আমার 
হকিু বক্তবয আমি। আহম লে কমরহি, শুধুমাত্র কুমারী ফমময়মদর ফচামখর পাহন ফদখমত 
ভামলা লাম । পুরুষ মানুমষর ফচামখর পাহন ফদখা মাত্রই রা  ভাব িয়। বৃে এবাং বৃোর 
ফচামখর পাহন হবরহক্ত চতহর কমর। 
    আহম িাহববুর রিমান সামিমবর ফচামখর পাহন হকিুেণ ফদখলাম। আমার রা  উমি 
ফ ল। আহম তার হদমক না তাহকময় বললাম, যাই। টর্টন জবাব টদয়লন না। আটম চয়ল 
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এলাম বারান্দাে। ইমরুল এখমনা ভূমতর িহব এোঁমক যামচ্ছ। আহম বললাম, ইমরুল 
যাই। ফস মাথা হনচু কমর ফেলল। এটা তার কান্নার প্রস্তুহত। আটম চয়ল যাটি— এই 
দুিঃমখ ফস হকিুক্ষণ কাোঁদমব। আম  মামক জহড়ময় ধমর কাোঁদত । এখন মা পামশ ফনই। 
কাোঁদার বযাপারটা তামক একা একা করমত িয়। 
    কাোঁদহিস না-হক ? 
    হু। 
    ভামলাই িমলা। বাপ-ফবটা দু’জমনর ফচামখই জল। ফচামখর জমল ফচামখর জমল ধুল 
পহরমাণ। মামক ফদখমত যাহব ? 
    না। 
    না ফকন ? মামক ফদখমত ইচ্ছা কমর না ? 
    ইমরুল জবাব হদল না। ফচাখ মুমি ফোোঁপামত লা ল। ইমরুমলর চহরমত্রর এই 
বযাপারটা আমার কামি পহরষ্কার িমচ্ছ না । ফয মাময়র জমনয তার এত ভামলাবাসা অসুস্থ 
িবার পর ফসই মা'র প্রহত তার ফকামনা আগ্রি ফনই ফকন? ফস হক ধমরই হনময়মি মা 
আর সুস্থ িময় হেরমব না ? 
    হকমর বযাটা, মামক ফদখমত যাহব না ? চল ফদমখ আহস ? 
    না। 
    তািমল একটা কাজ কর— রােমসর িহবটা হদময় ফদ, ফতার মামক হদময় আহস। 
িহবর এক ফকানায় লাল রে হদময় হলমখ ফদ— মা। মা হলখমত পাহরস?  
    পাহর। 
    সুন্দর কমর মা হলমখ চারহদমক লতা-েুল- াি হদময় হিজাইন কমর ফদ। পারহব না 
? 
    পারব । 
    পারমল তাড়াতাহড় কর । কান্না বে। কাোঁদমত কাোঁদমত ফয হিজাইন করা িয় ফস 
হিজাইন ভামলা িয় না । 
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    ইমরুল কান্না থাহমময় হিজাইন করার ফচষ্টা করমি। কান্না পুমরাপুহর থামমি না। 
সমুমদ্রর ফঢউময়র মমতা হকিুেণ পর পর উমি আসমি। আচ্ছা— কান্নার সমে ফতা 
সমুমদ্রর খুব হমল আমি। সমুমদ্রর জল ফনানা । ফচামখর জল ফনন। সমুমদ্র ফঢউ ওমি। 
কান্নাও আমস ফঢউময়র মমতা । 
 
   ফকামনা ফকামনা মানুষমক হক অসুস্থ অবস্থায় সুন্দর লাম  ? বযাপারটা আম  
ফতমনভামব লে কহর হন। েহরদামক খুবই সুন্দর লা মি। তামক ফদমখ মমন িমচ্ছ, ফস 
এইমাত্র  রম পাহন হদময় ফ াসল কমর ফসমজগুমজ বমস আমি। ফকাথাও ফবড়ামত যামব। 
 াহড় এখমনা আমস হন বমল অমপো। আহম বললাম, ফকমন আি েহরদা ? 
    েহরদা বলল, খুব ভামলা। 
    আহম বললাম, ফতামামক ফদমখও মমন িমচ্ছ- খুব ভামলা আি। রামত ভামলা ঘুম 
িময়মি ? 
    রামত ঘুমমর ওষুধ ফখময় ঘুমাই। ঘুম ফতা ভামলা িমবই। তমব কাল রামত ভামলা 
ঘুম িয় হন। 
    ফকন ? 
    ফসটা আপনামক বলা যামব না। 
    েহরদা মুখ হটমপ িাসমি। দুষু্টহমর িাহস। এইসব দুষু্টহমর বযাপার তার মমধয আম  
হিল না। ইদানীাং ফদখা হদময়মি। 
    ইমরুল ফতামার জমনয উপিার পাহিময়মি, ভূমতর িহব। আহম স্কচ ফটপ হনময় 
এমসহি। এই িহব আহম ফতামার খামটর ফপিমনর ফদয়ামল লাহ ময় ফদব। িাক্তাররা রা  
করমব না ফতা ? 
    রা  করমত পামর । 
    ফিমল মা’র জমনয িহব এোঁমক পাহিময়মি- এটা জানমল রা  নাও করমত পামর। 
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    আহম িহব টাহনময় হদলাম। েহরদা মুগ্ধ ফচামখ িহবর হদমক তাহকময় রইল। তার 
ফচাখ িলিল করমত লা ল। 
    হিমু ভাইজান! 
    বমলা। 
    ইমরুল আমামক ফদখমত আসমত চায় না- এটা হক আপহন জামনন ? 
    জাহন না। 
    ও আসমত চায় না। ফস ফয-ফকামনা জায় ায় ফযমত রাহজ, িাসপাতামল আমামক 
ফদখমত আসমত রাহজ না। ফকন বলুন ফতা। 
    মমন িয় িাসপাতাল তার পিন্দ না। 
    েহরদা হবিানায় শুময় পড়মত পড়মত বলল, আমার ধারণা ফস বুমি ফেমলমি আহম 
বাোঁচব না। এই জমনয আম      ফথমক হনমজমক গুহটময় ফেমলমি। আমার ধারণা হক 
হিক হিমু ভাই ? 
    আহম বললাম, হিক িমত পামর।  
    েহরদা ফিাট্ট হনিঃশ্বাস ফেমল বলল, আহম মমর ফ মল ওর বাবা ওমক হনময় হবরাট 
হবপমদ পড়মব। হিক না হিমু ভাই ?  
    আহম বললাম, হবপমদ ফতা পড়মবই।  
    ও কী করমব বমল আপনার ধারণা ?  
    প্রথম হকিুহদন খুব কান্নাকাহট করমব। তারপর ইমরুমলর ফদখামশানা দরকার- এই 
অজুিামত অল্পবয়সী একহট তরুণী হবময় করমব। তরুণীর মন জময়র জমনয প্রাণপণ 
ফচষ্টা চালামত থাকমব। প্রমাণ করার ফচষ্টা করমব ফয তার প্রথম স্ত্রীর ফচময় এই স্ত্রী 
মানুষ হিমসমব অমনক ভামলা। প্রায় তুলনািীন।  
    েহরদা িাসমি। প্রথমম চাপা িাহস, পমর শব্দ কমর িাহস। ফস মমন িমলা খুবই মজা 
পামচ্ছ। িাহস থামাবার জমনয তামক মুমখ আোঁচল চাপা হদমত িমলা।  
    হিমু ভাই। 
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    বমলা। 
    আমার মৃতুযর পর আপহন যা করমবন তা িমলা ফিমল-ফমময় ফনই এমন ফকামনা 
পহরবামর ইমরুলমক দত্তক হদময় ফদমবন। যামত ওরা তামক হনমজর সোমনর মমতা 
মানুষ কমর।  
    আহম বললাম, আচ্ছা।  
    েহরদা দুিঃহখত  লায় বলল, আপহন এত সিমজ আচ্ছা বলমলন ? আপনার আচ্ছা 
বলমত একটুও মন খারাপ িমলা না ? আপহন ফয হৃদয়িীন একজন মানুষ- এটা হক 
আপহন জামনন হিমু ভাই ?  
    আহম িযাোঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। 
 
 
 
 
 

@@  
হমমসস আসমা িক  
হপএইচহি  
পরম েোভাজমনষু,  

আমার সালাম গ্রিণ করুন। আশা কহর মেলমময়র অসীম করুণায় 
আপহন সুস্থ ফদমি সুস্থ মমন শাহেমত বাস কহরমতমিন। আপনার স্বামীমকও 
আমার আসসালাম। আল্লািপামকর কামি আপনামদর সুখ কামনা কহর। 
আল্লািপাক গুনাি ার বান্দার ফদায়া কবুল কর। আহমন।  
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এখন কামজর কথায় আহস— জনাবা, আমার ফকাপাহন [হিমু হশশু 
সাোই ফকাপাহন প্রাইমভট হলহমমটি] আপনার ‘হজহনস’ ফিহলভাহর হদবার জনয 
প্রস্তুত আমি। আমার ফকাপাহন আপনার জনয ফয হশশুহট বাহিয়া রাহখয়ামি 
ইনশাআল্লাি ফস এেমপাটথ ফকায়াহলহট। আপহন মামজদা খালার পূবথপহরহচত। 
আপনার কামি বামজ মাল  িাইব না। এমত ফকাপাহনর সম্মানিানী িয় এবাং 
আত্মীয়স্বজমনর কামিও মুখ ফিাট িয়। আমার ফকাপাহন একহদমনর বযবসায়ী 
নয়। সুনামমর সামথ আমরা দীঘথহদন বযবসা কহরব ইিাই আমামদর অেীকার।  

আমার ফকাপাহন ফয হশশুহটমক হিক কহরয়ামি তািার নাম ইমরুল। 
আপহন ফয-সব শতথ আমরাপ কহরয়ামিন এই হশশুহট ইনশাল্লাি সব শতথই পূরণ 
কমর। দুই একহট ফেমত্র একটু উহনশ-সামড় উহনশ িইমত পামর। ইিা হনজগুমণ 
েমা কহরমবন। আপহন হশশুহটর ওজন পোঁহচশ িইমত হত্রশ পাউমন্ডর হভতর 
থাহকমত িইমব- এমন শতথ হদয়ামিন। ইমরুমলর ওজন তার ফচময় কম।  

ফস খুব অসুখ-হবসুমখ ভুম  বহলয়া শরীমরর ওজমনর ফতমন বৃহে নাই। 
কময়কহদন যাবত ফস িামম শযযাশায়ী। খাওয়া-দাওয়া কহময়া হ য়ামি। ফস 
আমরা য লাভ করা মাত্র িাইমপ্রাহটন িাময়মটর মাধযমম তার ওজন বৃহে করা 
িইমব। আপহন শুহনয়া আনহন্দত িইমবন ফয বাাংলামদমশ হচকন স্বাস্থয ফমাটা 
কহরবার ভামলা বযবস্থা আমি। বড় বড় রাস্তার দুই পামশ সহচত্র হবজ্ঞাপন 
আমি— ‘হচকন স্বাস্থয ফমাটা করা িয়’। আহম এমদর সমে ফযা ামযা  কহরয়া 
সহিক পন্থা অবলম্বন কহরব। হশশু ফিহলভাহর হনবার পূমবথ আপনার সামমন 
তামক ওজন করা িইমব। 

ইমরুমলর একহট 3R সাইজ িহব পািাইলাম। িহবমত ফস একটু বাোঁকা 
িইয়া দাোঁড়াইয়া আমি। ইিা ফকামনা শারীহরক ক্রহট নমি। িহব তুহলবার সময় 
ফকন জাহন ফস খাহনকটা িান হদমক ফিহলয়া দাোঁড়ায়। েুল হে ামরর এই িহবমত 
তার মুখাবয়ব েষ্ট নয় বহলয়া মুমখর একহট ফক্লাজ-আপ িহবও পািামনা িইল। 
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একহট িাসযমুখী িহব পািাইমত পাহরমল ভামলা িইত। তািার িাহস সুন্দর। ফস 
এমহনমত খুবই িামস, শুধু িহব তুহলবার সময়  ম্ভীর িইয়া থামক। ইিা তািার 
পুরানা অভযাস। 

ইমরুমলর আোঁকা হকিু িহব (সবথমমাট হতন) পািাইলাম। হতনহটই ভূত-
ফপ্রমতর িহব। তািার আোঁকা একহট লযান্ডমস্কপ পািাইমত পাহরমল ভামলা িইত। 
 াি-নদী-সূযথস্ত-পালমতালা ফনৌকা টাইপ িহব। হকন্তু ইমরুল ভূমতর িহব িাড়া 
অনয ফকামনা িহব আোঁমক না। 

আপনামক ফয হতনহট ভূমতর িহব পািামনা িইয়ামি তািার মমধয একহট 
পাহনভূমতর িহব। বাহক দুইহট রােমসর িহব। ইমরুমলর আোঁকা প্রহতহট রােস 
এবাং ভূমতর আলাদা আলাদা নাম আমি। ফযমন, পাহনভূতহটর নাম— ‘িাকু্ক’। 
এই ভূমতর হবমশষত্ব িইল তািার প্রধান খাদয মানুমষর “গু” । [‘গু’ শব্দহট 
সরাসহর বযবিার কহরবার জনয আহম দুিঃহখত। আপনার রুহচমবাধমক আিত 
কহরয়া থাহকমল হনজগুমণ েমা কহরমবন।] 

হবমশষ আর কী ? ইমরুল হবষময় সমস্ত তথযই জানাইলাম, বাহক 
আপনার হবমবচনা। অহত শীঘ্র ফদমশ আহসয়া মাল ফিহলভাহর হনয়া আমামক 
দায়মুক্ত কহরমবন। অধীমনর ইিাই হবনীত প্রাথথনা। আল্লািপাক আপনামক এবাং 
আপনার স্বামীমক মেলমমতা রাখুক— ইিাই তািার দরবামর আমার েহরয়াদ। 

আসসালাম। 
হিমু  

ফপ্রাপাইটার  
হিমু হশশু সাোই ফকাপাহন প্রাইমভট হলহমমটি  

ফরহজস্টািথ নাম্বার ফপনহিাং 
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জনাব হিমু সামিব,  
অপ্রময়াজনীয় তমথয পহরপূণথ। আপনার দীঘথ পত্র ফপময় আহম খুবই 

হবরক্ত িময়হি। আপহন কুরুহচপূণথ আপহত্তকর ভাষা বযবিার কমরমিন, আপনার 
িামতর ফলখাও অপািয। ভহবষযমত ভাষা বযবিামর শালীন িমবন এবাং যা বলমত 
চান সরাসহর বলমবন। দীঘথ পত্র পামির সময় আমার ফনই।  

ফয হশশুহটমক আপহন আমামদর জমনয হিক কমর ফরমখমিন তার হবষময় 
আমার এবাং আমার স্বামী দু’জমনরই হকিু আপহত্ত আমি। যতদূর মমন িয় এই 
হশশুহটমক আমরা গ্রিণ করমত পারব না। কারণগুহল েষ্ট কমর বহল।  

এক 
হশশুর মানহসকতা সুস্থ নয়। ফয হশশু ভূত-ফপ্রত-রােস িাড়া অনয 

হকিুর িহব আোঁকমত পামর না তার মানহসকতা অবশযই সুস্থ নয়। এই হবষময় 
আমরা মনস্তত্বহবদ প্রমেসর ফজহনাংস-এর সমে আমলাচনা কমরহি। তামক িহব 
হতনহটও ফদহখময়হি। উহন হনমজও বলমিন হশশু অসুস্থ পহরমবমশ বড় িমচ্ছ। 
হশশুর মমন নানান ধরমনর ফক্রাধ এবাং ভীহতর সিার িমচ্ছ বমলই িহবগুহল 
এমন িমচ্ছ। িহবমত  া়ি লাল রমের অহতহরক্ত বযবিামরই হতহন হচহেত ফবাধ 
করমিন। 

দুই 
আপহন হলখমিন হশশুহট সব সময় অসুমখ-হবসুমখ ফভাম । তার মামন 

হশশুহট জে-রুগ্ন। তার ফরা  প্রহতমরাধ েমতা এমকবামরই ফনই। আমরা একহট 
স্বাস্থযবান হশশু ফচময়হি। হচর রুগ্ন হশশু চাই হন।  

হতন 
হশশুহটর ফয িহব পাহিময়মিন তা ফদমখও আহম হচহেত ফবাধ করহি। 

িহবমত ফদখা যামচ্ছ তার ফচাখ ফিাট এবাং টানা টানা। মমোহলয় ফবহবর লেণ।  
চার 
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িহবমত হশশুহট বাোঁকা িময় দাোঁহড়ময় আমি। আপহন হলমখমিন এটা তার 
ফকামনা শারীহরক ক্রহট নয়। িহব ফতালার সময় ফস বাোঁকা িময় দাোঁড়ায়। আমার 
ফস-রকম মমন িমচ্ছ না। তার দাোঁড়ামনার ভহে ফদমখ মমন িয় ফস ফপাহলও 
ফরা গ্রস্ত। তার একহট পা অপুষ্ট। 

আমার ফকন জাহন ধারণা িমচ্ছ আপনার ফকাপাহন আমামক বামজ 
হশশু  হিময় বাহণজয করার ফচষ্টা করমি। আপনামক ফদাষ হদহচ্ছ না, 
বাাংলামদমশর সব ফকাপাহনই এই হজহনস কমর। আপহন তার বযহতক্রম িমবন 
ফকন ?  

যাই ফিাক, আপহন এই হশশুহট বাদ হদময় অনয হকিু ফদখুন। আহম 
ইমরুল নামমর হশশুহটর প্রহত আগ্রিী নই। ফসমপ্টম্বর-অমক্টাবমরর হদমক আহম 
ফদমশ আসব। তখন যহদ সম্ভব িয় কময়কহট হশশু আমামক ফদখাবার বযবস্থা 
করমবন।  

ইহত 
আসমা িক  
হপএইচহি  

পুনশ্চ : ভহবষযমত আমামক িামত হলমখ ফকামনা হচহি পািামবন না। 
কহপউটামর কমপাজ কমর পািামবন। অবশযই হচহি সাংহেপ্ত িমত িমব। 

... ... ... 
 

হমমসস আসমা িক  
হপএইচহি  
জনাবা, 
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আপনার পত্র পাইয়া মমথািত িইয়াহি। অমনক সাধয সাধনা কহরয়া 
ইমরুলমক ফিহলভাহরর জমনয প্রস্তুত কহরয়াহিলাম। আপনার পত্র পাইয়া 
মিাসিমট পহড়য়াহি। এখন ইমরুলমক হনয়া কী কহর! হমিলইমষ্ট উমটর জহক 
হিসামব ফপ্ররণ িাড়া এখন আর আমার ফকামনা  হত নাই। কী আর করা, ইিাই 
ইমরুমলর কপাল। এই জমনযই পল্লীর মরমী কহব বহলয়ামিন, "কপাল ফতামার 
রে ফবািা দায়।” আপনার কপামল ফয হশশু আমি আপহন তািামকই পাইমবন। 
শত ফচষ্টা কহরয়াও অনয ফকামনা হশশুমক আপনার কামি  িাইয়া ফদওয়া যাইমব 
না। আমামদর ফকাপাহন আপনার ফকামল আপনার পিমন্দর হশশু তুহলয়া হদমব, 
ইিাই আমামদর অেীকার। আমামদর ফকাপাহনর মমটা  

‘হবমদমশর ঘমর ঘমর ফদমশর ফসরা হশশু’। ইিা শুধু কথার কথা নমি। 
ইিাই আমামদর পহরচয়। 

আপনামক আমরা দীঘথ পত্র হলহখবার ইচ্ছা হিল। হকন্তু আপহন সাংহেপ্ত 
পত্র হদমত বহলয়ামিন বহলয়া এইখামনই ফশষ কহর।  

ইহত আপনার একাে বাধয ত 
হিমু  

ফপ্রাপাইটার  
হিমু হশশু সাোই ফকাপাহন প্রাইমভট হলহমমটি 

........  
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হিমু,   
এই িা লা তুই ফপময়হিস কী ? আসমামক তুই িাইপাশ কী হচহি 

হলখহিস ? ফতার মতলবটা কী ? আহম যহদ িাডু়মপটা কমর ফতার হবষ না িাহড় 
আমার নাম মামজদা না। 

তুই আসমামক ফয-সব হচহি হলমখহিস আসমা েযাে কমর ফসসব হচহি 
আমার কামি পাহিময়মি। হচহি পমড় আমার আমক্কলগুিুম। হিমু হশশু সাোই 
ফকাপাহন ? ইয়ারহক ফপময়হিস! সবার সমে ইয়ারহক কমর কমর তুই ফয মাথায় 
উমি ফ হিস এই খবর রাহখস ? তুই হক ভাহবস সবাই ঘাস খায় ? আসমা 
ফবচাহর ফতার লেণ জামন না। ফস ফতার প্রহতহট কথা হবশ্বাস কমর বমস আমি। 
আহম যখন তামক বললাম হিমুর প্রহতহট কথা ভুয়া। সহতয কথা ফস অতীমত 
ফকামনাহদন বমল হন। ভহবষযমতও বলমব না।— আসমা আমার কথা শুমন ফতার 
উপর খুবই রা  কমরমি। ফস বলমি ফতামক পুহলমশ িযান্ডওভার কমর হদমত। 
তামক আহম ফদাষ হদহচ্ছ না। ফতার সমে যার সামানয পহরচয় আমি তারই 
কখমনা না কখমনা মমন িমব ফতামক পুহলমশ হদময় ফিোঁচা খাওয়ামত।  

আসমা সামমনর সপ্তামি ফদমশ আসমি। ইমরুল না হভমরুল কামক 
ফয তুই ফজা াড় কমর ফরমখহিস তামক ফদহখময় হদস। পিন্দ িমল িমব, না িমল 
নাই। নতুন িামমলায় যাওয়ার ফকামনা দরকার ফনই।  

এখন অনয একটা জরুহর খবর ফতামক হদই। ফতার খালু অসুস্থ। প্রথম 
ফভমবহিলাম ফতমন হকিু না। এখন মমন িমচ্ছ হসহরয়াস।  ত আটহদন ধমর 
ফতার খালু ফকামনা কথা বলমত পারমি না।  লা হদময় ফকামনা শব্দই ফবর িমচ্ছ 
না। ফভাকাল কমিথ কী ফযন সমসযা িময়মি। ইএনহটর প্রমেসর নজরুল 
হচহকৎসা করমিন । হচহকৎসায় ফকামনা উন্নহত িমচ্ছ বমল মমন িমচ্ছ না। 
ফশষপযথে িয়মতা ফদমশর বাইমর হনময় ফযমত িমব । ফতার হক পাসমপাটথ আমি 



suvom 

 
 

1411 

? পাসমপাটথ থাকমল ফতামক সমে কমর হনময় ফযতাম। তুই ফকামনাই কামজর 
না- তার পমরও ফতার িলুদ পাঞ্জাহব ফদখমল ফকমন ফযন ভরসা পাওয়া যায়।  

হিমু, তুই একবার এমস ফতার খালুমক ফদমখ যা। ফবচারা খুবই মুসমড় 
পমড়মি। তামক ফদখমলই এখন আমার মায়া িয়। 

ইহত 
ফতার মামজদা খালা  

.........  
হিমু ভাই,   

আমার সালাম হনন। ইমরুল  ত হতনহদন ধমর জুমর ভু মি। জ্বর 
একশ' ফথমক একশ' হতমনর ফভতর উিা-নামা করমি। জ্বর যখনই বাড়মি 
তখহন ফস আপনামক খুোঁজমি। তার মামক খুোঁজমি না। ফয ইমরুল সারােণ ‘মা 
মা’ কমর ফসই ইমরুল ফকন জ্বমর অহস্থর িময় তার মামক িাকমব না ? ঘটনাটা 
আমার কামি হবময়কর মমন িময়মি। বমলই আপনামক জানালাম। জগয়র্র 
সকল ঘিনার জপিয়নই জকায়না না জকায়না কাযৃকারণ থায়ক। এই ঘিনার 
জপিয়নর কারণ কী হয়র্ পায়র র্া টনয়ে জভয়বটি। আটম এর জপিয়ন একটি 
কারণ জবর কয়রটি। কারণটি সটর্য হক-না তা দয়া কমর আপহন জানামবন। 
কারণ এই রহসয উিার না করমত পারমল আহম শাহে পাব না। আটম সামানয 
কারয়ণ অটস্থর হই। এেন অটস্থরর্া জবাধ করটি।  

আমার ধারণা ফকামনা এক সময় ইমরুল বড় ধরমনর ফকামনা শারীহরক 
কমষ্ট হিল, তখন আপহন তার কষ্ট দূর কমরমিন। ফয কারমণ ফস ফকামনা 
শারীহরক কমষ্ট পড়মলই আপনার কথা মমন কমর। আহম এই হবষময় ইমরুমলর 
সমে কথা বমলহি। ফস হকিু বলমত পামর না। আপনার হক হকিু মমন আমি ? 
যহদ মমন থামক আমামক জানামবন। আমার সাংশয় দূর করমবন।  
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ইমরুমলর মামক ফদখমল এখন আপহন চমমক যামবন । তামক ফদখমল 
মমন িয় তার ফরা  ফসমর ফ মি। ফস খুবই িাহসখুহশ হদন কাটামচ্ছ। সাজম াজও 
করমি।  ত পরশু আমামক হদময় িালকা সবুজ রমের শাহড় হকমন আনাল। 
শাহড়র সমে সবুজ হটপ। তার না-হক সবুজ কনযা সাজার ইচ্ছা করমি। তার 
ফিমল অসুস্থ— এটা ফশানার পরও ফকামনা ভাবাের িমলা না। একবার বলল 
না, ‘ইমরুলমক হনময় এমসা আহম ফদখব’। এইসব লক্ষণ ভামলা না । ফনভার 
আম  প্রদীপ দপ কমর জ্বমল উমি। হিমু ভাই, আমার িাত-পা িাণ্ডা িময় 
আসমি। ইমরুমলর মা'র যহদ হকিু িয় আমার আত্মিতযা িাড়া পথ থাকমব 
না। আহম ইমরুলমক আপনার িামত হদময় লাে হদময় ফকামনা চলে িামকর 
সামমন পমড় যাব। এটা ফকামনা কথার কথা না। িামকর সামমন িাোঁপ হদময় 
পড়ার সািস আমার আমি।  

ইমরুমলর মাময়র হবষময় একহট তথয আপনামক জানামত চাহচ্ছ। 
তথযহট খুবই ফসনমসহটভ। আমার মমথযাতনার কারণ। ঘটনা িয়মতা হকিুই না, 
তারপরও আমার কামি অমনক হকিু। আপনামক ফতা আহম আম ই বমলহি, 
অমনক বড় বড় ঘটনা আহম সিজভামব হনমত পাহর। হকন্তু অমনক তুচ্ছ ঘটনা 
সিজভামব হনমত পাহর না। িয়মতা এটা আমার ফকামনা মানহসক বযাহধ। এমন 
এক বযাহধ ফয বযাহধর ফকামনা হচহকৎসা নাই।  

ঘটনাটা বহল— ইমরুমলর মা েহরদা যখন ক্লাস ফটমন পমড় তখন 
তারা থাকত ময়মনহসাংমির শাওড়াপাড়া বমল একটা জায় ায়। চারতলা একটা 
ফ্লযাট বাহড়র হতন তলায়। একতলায় থাকত বাহড়ওয়ালা। বাহড়ওয়ালার বড় 
ফিমলর নাম িাসান। ফস ঢাকা ইউহনভাহসথহটমত পড়ত। িুহটিাোঁটায় বাহড় আসত। 
এই ফিমলর িিাৎ মাথা খারামপর মমতা িময় ফ ল— ফস েহরদামক হবময় করমব। 
ফিমলর বাবা-মা খুবই রা  করমলন। পড়ামশানা ফশষ িয় হন, এখনই হকমসর 
হবময় ? হকন্তু ফিমল হবময় করমবই। ফস পড়ামশানা ফিমড় হদল, খাওয়াদাওয়া 
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ফিমড় হদল। র্ার ময়ধয মাথা োরায়পর লক্ষণ জদো টদল। র্েন সবাই টঠক 
করল টবয়ে জদো হয়ব। টবয়ের টদন-তাহরখও হিক িমলা । কী কারমণ জাহন 
ফশষপযথে হবময় িয় হন। েহরদার বাবা বদহল িময় ঢাকায় চমল এমলন। ফিমল 
চমল ফ ল ফদমশর বাইমর। 

হিমু ভাই, আমার ধারণা- ঐ িারামজাদা ফিমল এখন ফদমশ। এবাং ফস 
ফরা ী ফদখার নাম কমর প্রায়ই েহরদার সমে ফদখা করমি। েহরদা ফয িিাৎ 
সাজম াজ শুরু কমরমি, সবুজ শাহড় পমর সবুজ কনযা সাজমত চামচ্ছ, তার মূল 
কারণ িয়মতা এই৷  

হিমু ভাই, আহম অনুমান বা সমন্দি ফথমক হকিু বলহি না। আমার দৃ়ি 
হবশ্বাস ঐ বদমাময়শ েহরদার সমে ফদখা করমি। েহরদামক সরাসহর হজমজ্ঞস 
করমত আহম লজা পাহচ্ছ বমল হজমজ্ঞস করমত পারহি না, তমব হক্লহনমকর 
নাসথমক হজমজ্ঞস কমর ফজমনহি— এক ভদ্রমলাক মামি মামি েহরদার সমে 
ফদখা করমত আমস।  

 ত পরশু যখন েহরদামক ফদখমত ফ লাম, তখন ফদহখ তার মাথার 
কামি এক পযামকট হবমদশী চকমলট। ফস পযামকট ফথমক চকমলট ফবর কমর 
বলল, নাও। চকমলট খাও। আহম বললাম, চকমলট ফক হদময়মি ? েহরদা হকিু 
বলল না, অনয হদমক মুখ হেহরময় িাসল।  

হিমু ভাই, আমার মমনর ফভতর কী িড় বময় যামচ্ছ আপহন জামনন 
না। আমার আর এক মুহুতথ ফবোঁমচ থাকমত ইচ্ছা করমি না। শুধু ইমরুমলর 
জমনয ফবোঁমচ আহি। এবাং প্রহতমুিূমতথ আল্লাির কামি প্রাথথনা করহি ফযন আমার 
সমন্দি ভুল প্রমাহণত িয়। আপনার উপর দাহয়ত্ব, আপহন ফজমন হদন ঘটনা কী 
?  

ফয ফলাক চকমলট হনময় এমসমি ফস যহদ েহরদার পুরমনা ফপ্রহমক িয় 
তািমল ঘটনা ফকান হদমক যামব তা আহম পহরষ্কার বুিমত পারহি।  
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এই িারামজাদা এখন বলমব আহম েহরদার হচহকৎসার খরচ হদব। 
মিৎ সাজার ফচষ্টা। হিমু ভাই, এ ধরমনর ফলাকমক আহম হচহন। এই 
মতলববাজরা মতলব হনময় ফঘামর। অনয আমরক ফলামকর স্ত্রী হনময় ফতার 
মাথাবযথা ফকন ? তুই মিৎ সাজমত চাস মিৎ সাজ। সু্কল ফদ, িাসপাতাল ফদ, 
ফতামক ফতা ফকউ মানা করমি না।  

হিমু ভাই শুনুন, এই বযাটার টাকায় আহম আমার স্ত্রীর হচহকৎসা করাব 
না। কেমনা না। েহরদা যহদ ফচামখর সামমন িটেট করমত করমত মারা যায় 
তািমলও না। এই ফলাক যহদ েহরদার হচহকৎসার খরচ সপমকথ ফকামনা কথা 
বমল তািমল জুহতময় িারামজাদার আহম দাোঁত ফভমে ফদব।  

হিমু ভাই, উোপাো কীসব হলখহি আহম হনমজও জাহন না। রাম  
আমার শরীর জ্বমল যামচ্ছ। একটা হকিু ঘটনা আহম অবশযই ঘটাব। এখন 
আপহন এমস পুমরা ঘটনার িাল ধরুন। আপনার কামি এই আমার অনুমরাধ।  

মন অসম্ভব খারাপ। রামত ঘুম িয় না।  ত রামত ফসমভন পময়ন্ট 
োইভ হমহলগ্রামমর দুমটা িরহমকাম ফখময়ও সারারাত ফজম  বমসহিলাম। ফশষ 
রামতর হদমক বুমক বযথা শুরু িমলা। ফসই সমে ঘাম। িাটথ এটাক-ফেটাক 
িময়মি বমল শুরুমত ফভমবহিলাম। ঐ শুময়ামরর বাচা সহতয সহতয েহরদামক 
ফদখমত এমসমি- এটা জানায় আম  আমার মৃতুয িমল ভামলা িমতা। তা িমব 
না, কারণ আহম িহচ্ছ এই পৃহথবীর নাম্বার ওয়ান অভা া। 

হিমু ভাই, আপহন আমার বযাপারটা একটু ফদমখন। েহরদামক হজমজ্ঞস 
কমর কায়দা কমর ফজমন ফনন- সহতয সহতয ফস এমসমি হক না।  

ইহত  
িাহববুর রিমান 
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পুনশ্চ-১ : হিমু ভাই, শুময়ারটার নাম রহশদুল কহরম। হনউ জাহসথমত 
থামক। বমল ফবড়ায় ফকহমমকল ইহঞ্জহনয়াহরাং-এ হপএইচহি কমরমি। আমার 
ধারণা- সব ভুয়া। ফখাোঁজ হনমল জানা যামব ফপমিাল পামপ  াহড়মত ফতল ঢামল।  

পুনশ্চ-২ : হিমু ভাই, আহম ফয আমার সাংসামরর ফ াপন কথা 
আপনামক জাহনময়হি এটা ফযন েহরদা জানমত না পামর। আপনামক ফদািাই 
লাম ।  

... ... ...   
হপ্রয় বৃহষ্ট ভাইজান, 

হিমু ভাই, আপহন হক লেয কমরমিন প্রহতহদন বৃহষ্ট িমচ্ছ ? বৃহষ্ট শুরু 
িয় ফশষ রামত। বৃহষ্ট শুরু িবার সমে সমে আমার ঘুম ফভমে যায়। আহম 
আময়াজন কমর বৃহষ্টর শব্দ শুহন। বৃহষ্টর শব্দ ফয আময়াজন কমর ফশানা যায় 
এটা আহম হশমখহি আপনার কামি। প্রথম ফযহদন আপহন হটমনর চামল বৃহষ্টর 
শব্দ ফশানার জমনয আমামদর বাসায় এমসহিমলন ফসহদন আপনামক ধাোবাজ 
মানুষ মমন িময়হিল। যখন ফদখলাম আপহন সহতয সহতয খুব আগ্রি হনময় বৃহষ্টর 
শব্দ শুনমিন তখন আপনার প্রহত আমার শুরুমত ফয হমথযা ধারণা িময়হিল 
তার জমনয খুব লজ্জা ফপময়হি।  

হিমু ভাই, আমার এখন হচহি ফলখা ফরা  িময়মি। আয়ামক হদময় হচহি 
ফলখার কা জ-খাম আহনময়হি। স্টযাপ আহনময়হি। পহরহচত অপহরহচত সবার 
কামি হচহি হলখহি। আপহন শুমন খুবই অবাক িমবন ফয আহম আমার সু্কল-
জীবমনর এক বােবী লুনামকও হচহি হলমখহি। ফস ক্লাস নাইমন পড়ার সময় 
জহন্ডস িময় মারা হ ময়হিল। লুনামক ফলখা হচহিটা আহম বাহলমশর হনমচ ফরমখ 
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হদময়হি। আপনার হক ধারণা আমার মাথা খারাপ িময় ফ মি ? আমার ধারণা 
আমার মাথা হিকই আমি। আমার শরীর অসুস্থ হকন্তু মাথা সুস্থ। 

আহম ফয পহরহচত-অপহরহচত সবাইমক হচহি হলখহি তার ফপিমন 
ফকামনা কারণ ফনই। হকন্তু আপনামক হচহি ফলখার ফপিমন কারণ আমি। আপহন 
দয়া কমর ইমরুমলর বাবামক একটু শাে করমবন। ফস আমার হচহকৎসার টাকা 
ফজা ামড়র হচোয় আধাপা মলর মমতা িময় আমি। আধাপা ল িমল ফতা লাভ 
িমব না। টাকা এমন হজহনস ফয পা ল িমলও ফজা াড় িয় না। ওর হকিু 
বড়মলাক আত্মীয়স্বজন আমি। এক মামা আমিন ফকাহটপহত। আমার ধারণা ফস 
প্রহতহদন একবার বড়মলাক আত্মীয়স্বজনমদর বাহড়মত হভেুমকর মমতা উপহস্থত 
িমচ্ছ। আমার ভাবমতই খারাপ লা মি।  

ওর ফকাহটপহত মামার বাহড়মত হবময়র পর আহম একবার হ ময়হিলাম। 
ফস-ই আমামক খুব আগ্রি কমর হনময় হ ময়হিল। এক ঘণ্টা ফসই বাহড়র 
ড্রহয়াংরুমম বমস থাকার পর ভদ্রমলাক খবর পািামলন। আজ তাোঁর শরীর 
খারাপ। হনমচ নামমবন না। আমরকহদন ফযন যাই। ফসই হদন আহম ফয কষ্ট 
ফপময়হিলাম এত কষ্ট ফকামনাহদন পাই হন। আমার ধারণা টাকার সোমন হ ময় 
ইমরুমলর বাবা ফরাজ এই কমষ্টর ফভতর হদময় যামচ্ছ। টাকা এত বড় হজহনস 
আমার ধারণা হিল না। সারাজীবন শুমন এমসহি অথথ অনামথথর মূল। অথথ তুচ্ছ। 
আজ ফটর পাহচ্ছ। অথথ অমনক বড় হজহনস । 

হিমু ভাই, আপহন ওমক শাে করুন। ওর অহস্থরতা দূর করুন। 
হবনীতা 
েহরদা 

পুনশ্চ-১ : কামরুমলর আোঁকা ভূমতর িহব ফযটা আপহন আমার ফবমির 
পামশর ফদয়ামল টাহনময়মিন ফসই িহব সুপার হিট কমরমি। িাক্তার নাসথ ফযই 
আমস ফসই হকিুেণ িহব ফদমখ। অদু্ভত ভুত ফদমখ খুব মজা পায়।  
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@@  
    মামজদা খালা দরজা খুমল হকিুেণ অপলমক তাহকময় থাকমলন। ভাবটা এরকম ফয 
আমামক হচনমত পারমিন না। ফযন আহম মানুষ না, অনয গ্রমির ফকামনা প্রাণী। ফ্লাইাং 
সসামর কমর এমসহি। যাহন্ত্রক  ণ্ডম ামল ফ্লাইাং সসার স্টাটথ হনমচ্ছ না। আহম ফ্লাইাং সসার 
লুহকময় ফরমখ এই বাহড়মত এমসহি খামদযর সোমন। সপ্তািখাহনমকর খাবার-দাবার হনময় 
উমড় চমল যাব।  
    আহম বললাম, খালাহজ সুপ্রভাত।  
    খালা বলমলন, সুপ্রভাত মামন ? তুই কী চাস ? কী জমনয এমসহিস ? চাোঁদমুখ 
ফদখামত এমসহিস ? ফতার চাোঁদমুখ ফক ফদখমত চায় ?  
    আহম বললাম, ফরম  আি ফকন খালা ?  
    ফরম  থাকব না ফতা কী করব ? ফতামক ফকামল কমর নাচানাহচ করব ? আয়, ফকামল 
আয়।  
    খালা সহতয সহতয দু'িাত বাড়ামলন। তার মামন খালার রা  এখন তুেেশী। 
তুেেশী রাম র বড় সুহবধা িমচ্ছ- এই রা  িট কমর ফনমম যায়। রা  নামামনার জমনয 
ফতমন হকিু করমত িয় না। আপনা আপহন নামম। সাধারণ পযথাময়র রা  নামমত সময় 
লাম । রা  নামামনার জমনয কাি-খড়ও ফপাড়ামত িয়। আহম খালার রা  নামার জমনয 
অমপো করমত লা লাম। খুব ফবহশ সময় অমপো করমত িমব বমল মমন িমচ্ছ না। 
খালার মুখ ফদমখ মমন িমচ্ছ রা  নাহম নাহম করমি।  
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    খালা বলমলন, তুই হনমজমক কী ভাহবস ? ফখালাসা কমর বল ফতা শুহন ? এক সপ্তাি 
িময়মি আসমা এমসমি। ফরাজ ফতার ফখাোঁজ করমি। আহম দু'ফবলা ফতার কামি ফলাক 
পািাহচ্ছ। আর তুই িাওয়া িময় ফ হল ? ফকাথায় হিহল ? 
    আহম হমনহমন কমর বললাম, আধযাহত্মক েমতাসপন্ন এক মহিলার কামি 
হ ময়হিলাম।  
    কী সপন্ন মহিলা ? 
    আধযাহত্মক েমতাসপন্ন। সাইহকক। ইটন জয-ফকামনা মানুমষর ভূতভহবষযৎবতথমান 
ফদখমত পামরন। সমময়র কহিন বেন ফথমক উহন মুক্ত। উনার নাম তারাহবহব। 
ইাংমরহজমত Star Lady।  
    একটা থাপ্পড় ফয তুই আমার কামি খাহব!  
    থাপ্পড় হদমত চাইমল দাও। তমব তারাহবহবর কামি একবার ফতামামক হনময় যাব। 
উহন আবার  াি- ািড়ার ওষুধও ফদন। কময়কটা  ামির িাল বাকল িামানহদস্তায় হপমষ 
ফদমবন। খাওয়ার পমর ফদখমব ওজন কমমত শুরু কমরমি। চদহনক এক ফকহজ কমর 
যহদ কমম তািমল চারমামসর পর তুহম ফমাটামুহট একটা ফশমপ চমল আসমব। হরকশায় 
উিমত পারমব । চাকার পাপ চমল যামব না।  
    আমামক হনময় ফতার এত দুহশ্চো এটা ফতা জানতাম না ?  
    আহম ফসাোয় বসলাম। খালার তুেেশী রা  এখন সমতল ভূহমমত ফনমমমি। তমব 
হতহন প্রাণপমণ রা  ধমর রাখার ফচষ্টা করমিন । ফতমন লাভ িমচ্ছ না। তারাহবহবর 
হবষময় ফকৌতুিমল তাোঁর ফচাখ চকচক করমি।  
    মহিলার হক নাম বলহল?  
    তারাহবহব। The great star lady। র্য়ব আয়শপায়শর সবাই র্ায়ক মামা ডায়ক 
।  
    মামা িামক মামন! একজন মহিলামক মামা িাকমব ফকন ?  
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    হসমস্টম এরকম দাোঁহড়ময় ফ মি। উহন ফয ফলমভমল চমল ফ মিন ফসই ফলমভমল নারী-
পুরুমষ ফকামনা ফভদামভদ ফনই। উনার হনমজর ফিমলমমময়রাও উনামক মামা িামক। তার 
স্বামী ফবচারাও মামা িামক।  
    আবার তুই আমার সমে োজলাহম করহিস ? 
    হবশ্বাস কর খালা, ফকামনা োজলাহম না।  
    উনার হক সহতয সহতয েমতা আমি ?  
    অবশযই আমি। েমতা না থাকমল হনমজর স্বামী তামক ফকান দুিঃমখ মামা িাকমব ? 
জ মতর ফকামনা স্ত্রী হক সিয করমব- স্বামী তামক হসহরয়াসহল মামা বমল িাকমি ? তুহম 
সিয করমত ? দৃশযটা কল্পনা কর, খালু সামিব ফতামামক “ওম া” না বমল  ম্ভীর  লায় 
‘মামা’ িাকমিন ।  
    ‘ওম া’ ফস আমামক কখমনা িামক না ।  
    কী িামক ?  
    হকিুই িামক না। হু-িাোঁ হদময় সামর । এখন ফতা িাকািাহক পুমরাপুহর বে।  লা 
হদময় শব্দই ফবর িমচ্ছ না । 
     লা এখমনা হিক িয় হন ? 
    না। 
    হচহকৎসা চলমি না ? 
    চলমি, তমব ফদশী হচহকৎসার উপর ফথমক আমার মন উমি ফ মি। 
    ফকাথায় হনময় যামচ্ছ ? মাদ্রাজ ? 
    না ফজমন কথা বহলস ফকন তুই ? মাদ্রামজ িয় ফচামখর হচহকৎসা। ফনত্র িসহপটাল। 
আহম ফতার খালুমক হনময় যাহচ্ছ ফবামম্বমত। 
    কথা না বলা ফরাম র হচহকৎসা হক বমম্বমত ভামলা িয় ? 
    তুই চুপ কমর থাক। ফতার সমে কথাবাতথা চাহলময় যাওয়া যন্ত্রণার মমতা। 
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    আহম বললাম, খালু সামিব কথা বলমত পারমিন না- এটা ফতা ফতামার জনয ভামলাই 
িমলা। উনার কথা শুনমলই ফতা ফতামার রা  উমি ফযত। এখন হনশ্চয়ই হনমমমষ হনমমমষ 
রা  উিমি না ? 
    খালা বলমলন, খামাক বকর-বকর না কমর তুই চুপ করহব ? 
    আচ্ছা চুপ করলাম। 
    সকামল নাশতা ফখময়হিস ? 
    না।  
    এ ামরাটা বামজ, এখমনা নাশতা খাস হন ? আলসার-োলসার বাোঁহধময় একটা কাণ্ড 
না িওয়া পযথে ভামলা লাম  না ? কী খাহব ? 
    ফ াশত পমরাটা। িাবল হিমমর ওমমলট, সবহজ। সবমশমষ হসজনাল েটস। 
    মামজদা খালা ভয়ির মুখ কমর বলমলন— তুই ফভমবহিস কী ? আমার বাহড়টা 
োইভ স্টার ফিামটল ?  ড় ড় কমর ফমনু হদময় হদহল- ফটহবমল নাশতা চমল এমলা। 
    আহম দীঘথহনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, তািমল এক কাজ কর—  ত রামতর হেমজ ফরমখ 
ফদয়া িাণ্ডা কড়কড়া ভাত দাও। বাহস তরকাহরর ফিাল-ফটাল থাকমল দাও। বাহস 
তরকাহর মাখা কড়কড়া ভাত। ফখমত খারাপ িমব না।  
    খালা কহিন  লায় বলমলন, চুপ কমর বমস থাক। আহম নাশতা হনময় আসহি। একটু 
সময় লা মব। খবমরর কা জ পড়। হকাংবা ফতার খালুর সামমন বমস থাক। ফস কথা 
বলমত পামর না। হকন্তু অনযরা কথা বলমল খুহশ িয়। মামি মামি টুকটাক জবাব ফদয়। 
    কীভামব জবাব ফদন ? ইশারায় ? 
    না। ঘমর একটা ফবািথ লাহ ময়হি। চক আমি। ফবামিথ চক হদময় ফলমখ।  
    আমার কথা শুনমল খুহশ িমবন বমল ফতা মমন িয় না। আমার িায়া ফদখমলই উহন 
ফরম  যান।  
    ভদ্রভামব কথা বলহব। ফচটাাং ফচটাাং করহব না। তািমল রা মব না।  
    উনার কথা বলা বে িমলা কীভামব ?  
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    নাশতার ফটহবমল বমসমি। আহম একটা হিম ফপাচ কমর সামমন ফরমখহি। হিম 
ফপাচটার হদমক তাহকময় বলল- আচ্ছা হিম...... বাহকটা বলমত পারল না। কথা  লায় 
আটমক ফ ল।  
    আহম খালু সামিবমক ফদখমত ফ লাম।  
    খালু সামিমবর বয়স মমন িমচ্ছ িিাৎ কমর ফবমড় ফ মি। খামটর উপর জবুথবু বৃে 
টাইপ একজন বমস আমিন। মজার বযাপার িমচ্ছ, উনার ফচিারা আম  ফযমন হিল 
এখমনা ফতমহন আমি। আধাপাকা চুল। হচমমশ ধরমনর মুখ। কপামলর চামড়ায় নতুন 
ফকামনা ভাোঁজ পমড় হন। তািমল ফলাকটামক িিাৎ এতটা বুমড়া লা মি ফকন ? আহম িাহস 
িাহস মুখ কমর বললাম, খালু সামিব, ভামলা আমিন ? হতহন বৃেমদর শুকনা দৃহষ্টমত 
হকিুেণ আমার হদমক তাহকময় ফথমক দৃহষ্ট সহরময় হনমলন।  
    হকিু হকিু মানুষমক রাহ ময় হদমত ভামলা লাম । খালু সামিব ফসই হকিু হকিুমদর 
একজন। তাোঁমক রাহ ময় ফদবার জমনযই আহম তাোঁর হদমক দু’পা এহ ময় ফ লাম। আমার 
লেয তাোঁর পামশ খামট হ ময় বসা। হতহন ফস সুমযা  হদমলন না। মাহি তাড়াবার মমতা 
ভহে কমর আমামক সহরময় হদমত ফচষ্টা করমলন। আহম ফযমিতু মাহি না, সমর ফ লাম 
না। বরাং খুোঁহট ফ মড় বসার মমতা কমর তাোঁর পামশ বসলাম। হতহন ফভতমর ফভতমর 
হকড়াহমড় কমর উিমলন। আহম মধুর  লায় বললাম, খালু সামিব, আহম শুমনহি আপনার 
সাউন্ড বে অে িময় ফ মি। খুবই দুিঃসাংবাদ। আপহন সবথমশষ ফয কথা খালার সমে 
বমলহিমলন ফসটা হনময়  মবষণার মমতা করহি। আপহন বমলহিমলন, আচ্ছা হিম...। 
ফসনমটন্স ফশষ কমরন হন। বাহকটা কী ?  
    খালু সামিব ফঘাৎ কমর উিমলন। ফসই ফঘাৎ ভয়াবি। সাউন্ড বে অে িময় ফ মলও 
ফঘাৎ-ঘাৎ শব্দ হিকই িমচ্ছ। আহম বললাম, ফশষ বাকযটা কী- ‘আচ্ছা! হিম ফপাচ ফকন 
হদমল ? অমমলট ফচময়হিলাম।’ না-হক অনয হকিু ?   
    খালু সামিব এখন আমার হদমক অপলমক তাহকময় আমিন। তাোঁর ফচামখ আগুন 
ফখলা করমি। আহম বললাম, আপহন ফমামটই দুহশ্চো করমবন না। আহম আপনামক 
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আমার পহরহচত একজন আধযাহত্মক মহিলার কামি হনময় যাব। হতহন সব হিক কমর 
ফদমবন। ইনশাল্লাি। আপহন আবার েুল ভহলউমম কথা বলমত পারমবন ।  
    হতহন আবার িাত ইশারা কমর আমামক উমি ফযমত বলমলন। আহম ইশারা না 
ফবািার ভান কমর কথা চাহলময় ফযমত লা লাম।  
    মহিলার নাম তারাহবহব, তমব সবাই তামক মামা িামক। আপনামক যা করমত িমব 
তা িমলা মামা মামা বমল পাময় পমড় ফযমত িমব। মুখ হদময় শব্দ ফবর িমব না। তারপরও 
তারাহবহব বুমি ফনমবন। অতযে েমতাধর মহিলা।  
    খালু সামিব ফঘা ফঘাোঁ জাতীয় শব্দ করমলন। আহম এই হবকট শমব্দ সামানয হবচহলত 
িলাম। সাউন্ড বে ফয এতটা খারাপ িময়মি তা ফবািা যায় হন। আহম বললাম, একটা 
হদন-তাহরখ হিক কমর আমামক জানান, আহম আম  ফথমক অযাপময়ন্টমমন্ট কমর রাখব। 
আপনার সমসযা কী তা আম  ফথমক জাহনময় রাখমল সময় কম লা মব ।  
    খালু সামিব তাড়াক কমর খাট ফথমক ফনমম অহত দ্রুত জানালার হদমক এহ ময় 
ফ মলন। ফযভামব এগুমলন তামত মমন িওয়া স্বাভাহবক ফয হতহন জানালা হদময় লাহেময় 
ফদাতলা ফথমক ফনমম পড়মত চাইমিন। বাস্তমব ফদখা ফ ল, জানালার পামশ ফলখার ফবািথ 
িুলামনা। ফবামিথর উপর িাস্টার আমি। লাল-নীল মাকথার আমি। হতহন বড় বড় কমর 
হলখমলন- 

GET OUT 
    আহম বললাম, খালু সামিব। আপহন রা  করমিন ফকন ? আপহন অসুস্থ মানুষ- 
িিাৎ ফরম  ফ মল আমরা খারাপ িমত পামর।  
    খালু সামিব আবার হলখমলন- 

I am saying for the last time 
Get Out 
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    আহম বললাম, হিক আমি এখন চমল যাহচ্ছ। হকন্তু ফয-ফকামনা একহদন এমস 
আপনামক তারা মামার কামি হনময় যাব। উহন খুবই পাওয়ারেুল হেহরচুময়ল ফলহি— 
সাউন্ড বে হিক করা উনার কামি ফকামনা বযাপারই না।  
    খালু সামিব এবার লাল কাহল হদময় বড় বড় কমর হলখমলন 

SHUT UP 
    আহম ঘর ফথমক ফবর িময় এলাম। আর থাকা হিক িমব না। খালু সামিব ফয-ফকামনা 
মুহুমতথ িাস্টার িুমড় মারমত পামরন। িাস্টারটা হতহন একবার িান িাত ফথমক বাম 
িামত হনমচ্ছন, আবার বাোঁ িাত ফথমক িান িামত হনমচ্ছন। লেণ সুহবধার না।  
    নাশতার ফটহবমল খালা নাশতা হদময়মিন। ফ াশত, পমরাটা, ভাহজ, হসজনাল েুটস 
হিমসমব সা র কলা। যা যা ফচময়হিলাম সবই আমি। বাড়হত আমি সুহজর িালুয়া। 
খালামক খুহশ করার জমনয আহম প্রায় িামমল পড়লাম। অমনক হদমনর েুধাতথ বাঘ ফয 
ভহেমত িহরণহশশুর উপর িাোঁপ হদময় পমড় ফসই ভহেমত িাোঁহপময় পড়া।  
    খালা ফস্নিমাখা  লায় বলমলন, আমস্ত আমস্ত খা। এমন তাড়াহুড়া করহিস ফকন ? 
খাওয়া ফতা পাহলময় যামচ্ছ না। ফখমত ভামলা িময়মি?  
    আহম বললাম, এই পমরাটামক ভামলা বলমল ভামলার অপমান িয়। বাাংলা ভাষায় 
এই পমরাটার গুণ বণথনার মমতা হবমশষণ ফনই। ইাংমরহজ ভাষায় আমি।  
    ইাংমরহজ ভাষায় কী আমি ?  
    The grand.  
    তুই এমন পাম ফদয়া কথা কীভামব বহলস ? জাহন সবই হমথযা, তার পমরও শুনমত 
ভামলা লাম ।  
    খালা বমসমিন আমার সামমনর ফটহবমল। তাোঁর ফচামখমুমখ আনন্দ িমর পড়মি। 
কাউমক খাওয়ামত পারমল তার মমতা সুখী িমত আহম কাউমক ফদহখ হন। হভেুক ফেণীর 
কাউমক যহদ হতহন ফখমত ফদন তখমনা সামমন দাোঁহড়ময় থামকন। তাোঁর ফচাখ হদময় ফস্নি 
 মল  মল পমড়।  
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    খালা, তুহম খালু সামিমবর হচহকৎসার কী কমরি ?  
    এখমনা হকিু করা িয় হন। হসোপুমরর মাউন্ট এহলজামবথ িসহপটামলর এক 
িাক্তামরর সমে ফতার খালু ই-ফমইমল ফযা ামযা  কমরমিন। সামমনর মামস যাব। মাউন্ট 
এহলজামবথ িসহপটামলর ঢাকা অহেস আমি। ওমদর সমে ফযা ামযা  করহি।  
    হসোপুমর ফযমত চাও যাও। তার আম  মামামক হদময় একটা হচহকৎসা করামল িয় 
না ?  
    ফকান মামা ?  
    তারা-মামা। আধযাহত্মক হচহকৎসা। খরচ নামমাত্র। এক িটাক  াজা লা মব। এক 
নম্বহর  াোঁজার পুহরয়া। দুই নম্বহর িমল চলমব না। হতহন লাহথ হদময় ফেমল ফদমবন, তখন 
হিমত হবপরীত িমব। এখন ফতা কথা বলমত পারমিন না, তখন ফদখা যামব কামনও 
শুনমিন না । 
    ঐ মহিলা  াোঁজা খায়? 
    আহম কখমনা ফখমত ফদহখ হন। তমব  াোঁজা িাড়া হতহন হচহকৎসা কমরন না।  াোঁজার 
পুহরয়া পাময়র কামি ফরমখ তারপর কদমবুহস করমত িয়।  াোঁজা িাড়া কদমবুহস করমত 
ফ মল ফ াদা পাময়র লাহথ ফখমত িমব। 
    কদমবুহস করমত িমব ? 
    অবশযই।  
    ফতার খালু ফকামনাহদনও ঐ মহিলার কামি যামব না। 
    ভুহলময়-ভাহলময় রাহজ করমত পার হকনা ফদখ। এক লাখ িলার খরচ কমর হবমদমশ 
যাবার দরকার কী ? ফযখামন এক িটাক  াজায় কাজ িমচ্ছ। 
    অসম্ভব! ওই প্রসে বাদ ফদ। 
    আচ্ছা যাও বাদ হদলাম। ফতামামদর িলার আমি। িলার খরচ কমর হচহকৎসা কমর 
আস।  
    তুই আসমার সমে কমব ফদখা করহব ?  
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    যখন বলমব তখন। হিকানা দাও, নাশতা ফখময় চমল যাই।  
    মামজদা খালা অবাক িবার ভহে কমর বলমলন- তুই আসমামক কী ফভমবহিস ? ফস 
চুনাপুহট না। অযাপময়ন্টমমন্ট িাড়া ফস ফদখা করমব না।  
    বমলা কী!  
    ফসানার াও ফিামটমল উমিমি। ফটহলমোন নাম্বার হনময় যা- অযাপময়ন্টমমন্ট কমর 
তারপর যাহব। এক কাজ কহর— আহম ফটহলমোমন ধমর ফদই,- তুই কথা বল।  
    বাাংলায় কথা বলা যামব ? আমার ফতা আবার ইাংমরহজ আমস না।  
    রহসকতা কহরস না হিমু। সব সময় রহসকতা ভামলা লাম  না।  
    খালা ফটহলমোন করমত ফ মলন। এই োোঁমক খালু সামিব একবার খাবার ঘমর উহক 
হদমলন। আমার হদমক কহিন দৃহষ্ট হনমেপ কমর (বশথা ফযভামব হনমেপ করা িয় ফসইভামব 
দৃহষ্ট হনমেপ) আবার হনমজর ঘমর ঢুমক শব্দ কমর দরজা বে কমর হদমলন।  
    হমমসস আসমা িক হপএইচহি’ফক ফটহলমোমন পাওয়া ফ ল। হতহন বরেশীতল 
 লায় বলমলন, হিমু সামিব বলমিন ?  
    আহম অহত হবনীত ভহেমত বললাম, ইময়স মযািাম।  
    আপহন আজ হবমকল পাোঁচটায় ফিামটমল আসুন।  
    ইময়স মযািাম।  
    হিক পাোঁচটায় আসমবন, তার আম ও না, পমরও না । 
    ইময়স মযািাম।  
    আপনার খালার কাি ফথমক আপনার সপমকথ ফয-সব তথয ফপময়হি তারপর আর 
আপনার উপর ভরসা করা যায় না। তারপরও আসুন। 
    ইময়স মযািাম। 
    কখন আসমবন বলুন ফতা ? 
    হবমকমল।  
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    হবকাল সময়টা দীঘথ। হতনটা ফথমক হবকাল শুরু িয়, সেযার আ  পযথে থামক। 
আপনামক আসমত িমব। পাোঁচটায়।  
    ইময়স মযািাম।  
    ইমরুল ফিমলটার হবষময় আমরা োইনাল হিহসশান হনময় হনময়হি। ওমক আমরা 
ফনব না। কামজই আপনামক অনয হকিু ভাবমত িমব। আহম এখন ফটহলমোন ফরমখ 
হদহচ্ছ। দীঘথ সময় ধমর ফটহলমোমন বকবক করমত আমাে ভামলা লাম  না। 
    মযািাম, একটা ফিাট্ট কথা হিল। 
    আবার কী কথা ? 
    আপনার কুশল হজমজ্ঞস করা িয় হন। শরীরটা ফকমন আমি ?  
    তার মামন ? 
    অমনক হদন পমর যারা ফদমশ হেমর তারা খুব ফবকায়দা অবস্থায় থামক। ফদমশর 
ফনাাংরা আবিাওয়া, জীবাণুমাখা খাবার ফখময় অসুমখ পমড়। আপনামদর ফস-রকম হকিু 
িমলা হক-না। 
    আপহন খুবই আপহত্তকর কথা বলমিন তা হক জামনন ? 
    হজ-না। জাহন না। 
    আপহন আমামক হনময় রহসকতা করার ফচষ্টা করমিন। দয়া কমর এই কাজটা 
করমবন না। মমন থাকমব ? 
    ভদ্রমহিলা খট কমর ফটহলমোন ফরমখ হদমলন। আমামক ফশষবামরর মমতা ‘ইময়স 
মযািাম' বলার সুমযা  হদমলন না। 
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@@  
    ইমরুমলর সাজসজা আজ চমৎকার।  
    টকটমক লাল শাটথ। শামটথর চারটা ফবাতামমর মমধয একটা ফবাতাম শুধু আমি। বাহক 
হতনটা 'হমহসাং'। মা িাসপাতামল, শামটথর ফবাতাম লা ামনার ফকউ ফনই। ফবাতাম আমি 
এমন শাটথ তার আমি হকন্তু ইমরুল এই শাটথ িাড়া অনয ফকামনা শাটথ পরমব না। 
এমহনমত ফস ফজহদ ফিমল না। সবার কথা ফশামন। হকন্তু এই শাটথহটর জমনয তার দুবথলতা 
আমি। ঘমর ফকামনা ফসেহটহপন পাওয়া ফ াল না। ফবাতামিীন েুমটাগুহল আটকামনা 
ফ ল না।  
    শামটথর ফচময়ও ভয়াবি বযাপার িমলা তার একটা পাময় শুধু জুতা। বাম পাময়। িান 
পাময়র জুতা নাহক একটা কুকুর কামড় হদময় হনময় ফ মি। এক পাময় জুতা পমরই ফস 
ফবর িমব। খাহল পাময় যামব না।  
    উদ্ভট ফপাশামকর ইমরুলমক হনময় আহম যথাসমময় ফসানার াও ফিামটমল উপহস্থত 
িলাম। হমমসস আসমা িমকর ঘমর। আদমবর সমে কহলাংমবল হটপলাম। আদমবর সমে 
কহলাংমবল ফটপা িমলা েুস কমর একটা হটপ হদময় চুপচাপ দাোঁহড়ময় থাকা। হমমসস 
আসমা িক দরজা খুলমলন। ফচাখ সরু কমর হকিুেণ ইমরুলমক ফদখমলন। ফরাবটমদর 
মমতা  লায় বলমলন- Please Come in.  
    আহম বললাম, ফকমন আমিন আপা ?  
    উহন জবাব হদমলন না। ভুরু কুোঁচমক ফেলমলন। আমার মুমখ আপা িাকটা মমন 
িমলা তার পিন্দ িমলা না। হতহন এখন তাহকময় আমিন ইমরুমলর হদমক। ইমরুলমক 
ফকাল ফথমক নাহমময় হদময়হি। ফস  ট ট কমর ফিোঁমট হবিানার কামি রাখা ফচয়ামর উমি 
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বসল। িাতমল দু’িাত ফরমখ  ভীর ভহেমত পা ফদালামত শুরু করল। ফসানার াও 
ফিামটমলর সুইমট ঢুকমল ফয-ফকামনা সাধারণ মানুমষর আমক্কলগুডু়ম িময় যায়। হশশুরা 
সাধারণ মানুষ না। অসাধারণ মানুষ। সিমজ তামদর আমক্কলগুডু়ম িয় না।  
    হমমসস আসমা িক বলমলন, আহম হক জানমত পাহর এই ফিমল ফক ? 
    আহম বললাম, এর নাম ইমরুল ।  
    আহম এরকমই ফভমবহিলাম। ওমক হনময় এমসমিন ফকন ? আহম বমলহিলাম না। 
এই ফিমলর বযাপামর আমরা ইন্টামরমস্টি না! ওমক ফকন ফদখামত এমসমিন ?  
    ওমক ফদখামত আহন হন। আমার সমে ফবড়ামত ফবর িময়মি। তারপর আপা বলুন, 
এতহদন পর ফদমশ এমস আপনার ফকমন লা মি ?  
    আমামক আপা িাকমবন না ।  
    হজ আচ্ছা ।  
    আহম কী করব বুিমত পারহি না। দাোঁহড়ময় থাকব না-হক ইমরুমলর মমতা ফকামনা 
একটা ফচয়ামর বমস পড়ব ? ঘমর হিতীয় ফয ফচয়ারটা আমি ফসখামন হমমসস আসমা 
িক বমসমিন। বসমত িমল আমামক বসমত িমব হবিানায়। ফসটা হমমসস আসমা িক 
পিন্দ করমবন না ।  
    ফিমলটার নাম ফযন কী ?  
    ইমরুল ।  
    ও িযাোঁ ইমরুল। আমার সমসযা িমচ্ছ মানুমষর নাম মমন থামক না।  
    হভমরুমলর কথা মমন রাখমবন । হুল ফোটায় ফয হভমরুল ফসই হভমরুল। হভমরুল 
মমন থাকমল ইমরুল মমন পড়মব। এমসাহসময়শন অব ওয়ািথস।  
    এর পাময় একটা জুতা ফকন ?  
    িান পাময়র জুতাটা কুকুর হনময় ফ মি। মানুমষর বযবিারী হজহনমসর মমধয জুতা 
হনময় যায় কুকুর এবাং সাবান হনময় যায় কাক ।  
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    আসমা িক হবরক্ত  লায় বলমলন, ফিমলটামক একটা জুতা পমর ফবর না কমর 
ফদাকান ফথমক এক ফজাড়া জুতা হকমন হদমতন।  
    আমার টাকা-পয়সার হকিু সমসযা আমি মযািাম ।  
    হমমসস আসমা িক আমরা ভুরু কুোঁচমক ফেলমলন। এই মহিলা মমন িয় ভুরু কুোঁচমক 
তাকামত পিন্দ কমরন। তাোঁর কপামল ভুরু কুোঁচকামনার স্থায়ী দা  পমড় ফ মি ।  
    এর শামটথরও ফদহখ ফবাতাম ফনই। ফবাতাম আমি এমন শাটথ হিল না ? নাহক বাহক 
শাটথগুহলও কুকুর হনময় ফ মি ?  
    এইহট ইমরুমলর হপ্রয় শাটথ। এই শাটথ িাড়া ফস বাইমর ফবর িয় না।  
    আমার ধারণা— আপহন হমথযা কথা বলমিন। অদু্ভত একটা ফপাশাক পহরময় 
ফিমলটামক হনময় এমসমিন। এক ধরমনর ফশা-িাউন । ফশা-িাউন আমার পিন্দ না।  
    আহম হবনীত  লায় বললাম, মযািাম, আমার সমসযা িমচ্ছ আহম যখন সহতয কথা 
বহল তখন সবাই ভামব হমথযা কথা বলহি। আবার যখন হমথযা বহল তখন সবাই ভামব 
সহতয বলহি । ইমরুমলর ফপাশামকর বযাপামর আহম একশ' ভা  সহতয কথা বলহি। 
আমার কথা হবশ্বাস করমল সুখী িব মযািাম । 
    আমামক মযািাম িাকমবন না । 
    তািমল িাকব কী ? 
    নাম ধমর িাকমবন । আমার নাম আসমা । আসমা িাকমবন । 
    সবথনাশ! 
    সবথনাশ ফকন ? 
    একজন হপএইচহি’ফক নাম ধমর িাকব ? 
    হপএইচহিওয়ালামদর হক নাম থামক না ? 
    কাউমক নাম ধমর িাকমল তুহম কমর বলমত িয়। আপনার সমে পমথঘামট ফদখা 
িমল আমামক বলমত িমব— আসমা তুহম ফকমন আি ? ফসটা হক হিক িমব ? 
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    আপহন ফদহখ অকারমণ খুবই বকবক করমত পামরন। বকবকাহন আহম একদম সিয 
করমত পাহর না। ইমরুল ফিমলটা ফতা খুব চুপচাপ। আপনার বকবকাহন স্বভাব পায় হন 
। 
    ইমরুল ফখাোঁচার অমপো করমি। ফখাোঁচা ফখমলই হবড়হবড় কমর কথা শুরু করমব, 
তখন আপনার মাথা ধমর যামব। 
    ফখাোঁচার অমপো করমি মামন কী ? কী ফখাোঁচা ? 
    কথার ফখাোঁচা । 
    হকিুই বুিমত পারহি না।— হেজ আপহন স্বাভাহবকভামব কথা বলুন। কথার ফখাোঁচাটা 
কী ? 
    আহম ফকামনা জবাব ফদবার আম ই ইমরুল হখলহখল কমর ফিমস উিল। আসমা 
হবহমত িময় বলল, এই ফিমলটা িাসমি ফকন ? 
    আহম বললাম, আপহন ইমরুলমকই হজমজ্ঞস করুন ফকন িাসমি। ফস ফকন িাসমি 
এটা ফতা তারই জানার কথা । 
    আসমা ইমরুমলর হদমক তাহকময় বলমলন, এই ফিমল, তুহম িিাৎ ফিমস উিমল ফকন 
? 
    ইমরুল েষ্ট কমর বলল, তুহম শুধু িাহসর কথা বমলা এই জমনয আহম িাহস। 
    আসমামক ফদমখ মমন িমলা ফস খুবই অবাক িময়মি। এত সুন্দর কমর গুহিময় বাচা 
একটা ফিমল কথা বলমব এটা িয়মতা আসমা ভামব হন । 
    আহম িাহসর কথা বহল ? 
    হু। 
    আমার ফকান কথাটা িাহসর ? 
    সব কথা । 
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    আমার সব কথা িাহসর! এই হবচু্ছ বমল কী ? আহম িাহসর কথা বহল— আহজ 
পযথে ফকউ আমামক এ ধরমনর কথা বমল হন । বরাং বমলমি আহম না-হক হসহরয়াস 
টাইপ। আমার মমধয ফকামনা োহন ফবান ফনই। আমার ফসন্স অব হিউমার ফনই। 
    আহম হকিু বললাম না। লে করলাম মহিলার ভুরু সরল িময় এমসমি। হতহন িিাৎ 
আনন্দ ফপমত শুরু কমরমিন। প্রাণী হিমসমব মানুষ অহত হবহচত্র। ফস যখন আনন্দ ফপমত 
শুরু কমর তখন সব হকিুমতই আনন্দ পায়। তার সমে ফকউ খারাপ বযবিার করমলও 
আনন্দ পায় । 
    হিমু সামিব। 
    হজ।  
    ফবাতাম হনময় আসুন ফতা! 
    কী হনময় আসব ? 
    ফবাতাম। আহম এই ফিমলর শামটথ ফবাতাম লাহ ময় ফদব। ফিামটমল সুই সুতা থামক। 
শুধু ফবাতাম আনমলই িমব। পারমবন না ? 
    পারব । 
    আর হভমরুমলর জুতাটা খুমল হনময় যান। এই মামপ তার জমনয এক ফজাড়া জুতা 
হনময় আসমবন। আহম টাকা হদময় ফদব। পারমবন না ? 
    পারব । 
    হভমরুল হক এতেণ আমার সমে থাকমত পারমব একা একা ? 
    বমলই ভদ্রমহিলা ইমরুমলর হদমক তাকাল । 
    ইমরুল  ম্ভীর  লায় বলল, আমার নাম হভমরুল না। আমার নাম ইমরুল। তুহম 
আমামক হভমরুল িাকমব না। 
    সহর সহর! আর ভুল িমব না। ইমরুল তুহম হক একা একা হকিুেণ আমার সমে 
থাকমত পারমব ? 
    হু। 
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    ফতামার হক হেমধ ফপময়মি ? হকিু খামব ? 
    হু। 
    দাোঁড়াও, ফতামার খাবার বযবস্থা করহি। ফতামার সমে আহমও খাব। আমারও হেমধ 
ফপময়মি।  
    আসমা জুতা ফকনার টাকা ফদবার সময়  লা নাহমময় বলমলন, এই ফিমলমকই 
আমার পিন্দ িময়মি। আহম এমকই ফনব ।  
    আহম িতাশার হনিঃশ্বাস ফেমল বললাম, ফদহর িময় ফ মি।  
    ফদহর িময় ফ মি মামন ?  
    আপহন ইমরুলমক বাহতল কমর হদময়হিমলন, এই জমনয আহম আবার অনয পাহটথর 
সমে কথা োইনাল কমরহি। উট পাহটথ।  
    উট পাহটথ মামন ?  
    উমটর জহক হিমসমব যারা বাচা হনময় যায়। পাহটথ হিমসমব এরা ভামলা । গুি 
ফপমমন্ট । ফপমমমন্ট ফকামনা  ণ্ডম াল কমর না ।  
    আপনামক পুহলমশর কামি িযান্ডওভার কমর ফদয়া যায়, এটা জামনন ? আপহন হবরাট 
হক্রহমনযাল ।  
    তা হিক।  
    আমার কামি েমতা থাকমল প্রকাশয রাজপমথ আপনামক গুহল কমর মারতাম। 
িাসমিন ফকন ? আহম িাহসর ফকামনা কথা বলহি না। আই হমন ইট। যান, জুতা হনময় 
আসুন।  
    জুতা ফদমবন হকনা ফভমব ফদখুন। ইমরুলমক ফতা আর আপনারা রাখমত পারমিন 
না। খামাখা হকিু টাকা খরচ করমবন। ফদখা যামব আপনার ফদয়া জুতা পমর ফস উমটর 
হপমি বসল।  
    জুতা আনমত বলহি আনুন। ফবাতাম আনমত আবার ফযন ভুমল যামবন না। 
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    নতুন এক ফজাড়া জুতা (রে টকটমক লাল), শামটথর ফবাতাম (রে লাল), দুটা হবশাল 
ফবলুন (রে লাল) হকমন ফিামটমল হেমর ফদহখ বাথটাব ভহতথ পাহনমত ইমরুল িাোঁপািাোঁহপ 
করমি। ইমরুমলর পামশ রা ত মুমখ (কপট রা ) ফকামমর িাত হদময় আসমা মযািাম 
দাোঁহড়ময় আমিন। হতহন একাই কথা বমল যামচ্ছন- 
    ইমরুল, দুষ্ট ফিমল, এইসব কী করি ? বাথটামবর পাহন খাচ্ছ। ইমরুল, তুহম খুবই 
দুষ্ট ফিমল। দুষ্ট ফিমল আহম পিন্দ কহর না। এরকম করমল আর হকন্তু ফতামামক বাথটামব 
নামাব না। আহম খুবই রা  করহি। আমার হদমক তাহকময় হমহষ্ট কমর িাসমল লাভ িমব 
না। আহম িাহসমত ফভালার মানুষ না । 
    আমার আসল রা  ফতা তুহম ফদখ হন। আমামদর সু্কমলর অি হটচার হমস হরনা 
দাসমক পযথে একহদন ধমক হদময়হিলাম। এমন সমসযা িময়হিল সু্কল ফথমক আমামক 
প্রায় হটহস হদময় ফদয়। হটহস ফদয়া কী জামনা ? হটহস ফদয়া মামন ফবর কমর ফদয়া। 
বাথটাব ফথমক ফতামামক নাহমময় ফদয়ার মমতা। বুমিি ? ফযভামব মাথা নাড়ি তামত 
মমন িমচ্ছ সবই বুমি ফেলি।  
    এত ফজামর মাথা নাড়মব না। ফশমষ মাথা ঘাড় ফথমক খুমল পমড় যামব। তুহম িময় 
যামব কেকাটা ভূত। তুহম ফয এত ভূমতর িহব আোঁক কেকাটা ভূমতর িহব এোঁমকি 
কখমনা ? বাথটাব ফথমক ফবর িময় আমামক একটা কেকাটা ভূমতর িহব এোঁমক ফদখামব।  
    ফশান ইমরুল, শুধু ভূত ফপ্রমতর িহব আোঁকমল িমব না। এখন ফথমক লযান্ডমস্কপ 
আোঁকমব। লযান্ডমস্কপ িমচ্ছ নদী,  ািপালা, সূযথস্ত- এইসব। বুিমত ফপমরি ? বুিমত 
ফপমরি বলমলই এইভামব মাথা নাড় ফকন ? বললাম না এইভামব মাথা নাড়মল ঘাড় 
ফথমক মাথা খুমল পমড় যামব। হপহপ ফপময়মি নাহক ? খবরদার বাথটামব হপহপ করমব 
না। দাোঁড়াও কমমামি বসাহচ্ছ।  
    এক সময় ফ াসলপবথ সমাধা িমলা । মযািাম হকিুেণ আমার সমে রা ারহ  করমলন 
কারণ আহম দাহম জুতা হকহন হন। আমার উহচত হিল এহিিাস বা নাইহকর জুতা ফকনা। 
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মযািাম তারপর শামটথ ফবাতাম লা ামলন। এই োোঁমক ফিামটমলর পযামি ইমরুল দুটা 
কেকাটা ভূত এোঁমক ফেলল। একটা ফিমল কেকাটা, একটা ফমময় কেকাটা ।  
    ইমরুলমক নতুন জুতা পহরময় হনময় আসব তখন একটা ফিাট্ট সমসযা িমলা। ইমরুল 
মুখ শক্ত কমর বলল, আহম যাব না।  
    আহম রা ী  লায় বললাম, যামব না। মামন কী ?  
    ইমরুল বলল, আহম আসমা’র সমে থাকব।  
    আহম মযািামমর হদমক তাহকময় বললাম, োহজল ফিমলর কাণ্ড ফদমখমিন! চড় হদময় 
দু'হতনটা দাোঁত ফতা এেুহণ ফেমল ফদয়া দরকার। আপনামক নাম ধমর িাকমি। কমষ 
একটা চড় হদন ফতা । দাোঁত নরম আমি। কমষ চড় হদমল দাোঁত পমড় যাবার কথা।  
    মযািাম বলমলন, চড় ফদবার মমতা ফস হকিু কমর হন। শুধু শুধু চড় ফদব ফকন ? 
আপনামক আহম নাম ধমর িাকমত বমলহিলাম। ফসখান ফথমক হশমখমি। ফিমলটার হপক-
আপ করার েমতা অসাধারণ । আহম ইমরুলমক বললাম, দুষ্টমিমল, আবার যহদ উনামক 
আসমা ফিমকি তািমল ফতামার খবর আমি। এখন ফথমক উনামক িাকমব ন-মা । 
    আসমা বলমলন, ন-মাহটা কী ? 
    ন-মা িমলা নকল মা । বাইমরর যারা শুনমব তামদর কামি মমন িমব ন-মা িমলা 
নতুন মা । 
    আপনার কথাবাতথা খুবই কনহেউহজাং। আহম নকল মা ফকন িব ? আহম এই 
ফিমলমক হনময় যাব। আহম িব তার আসল মা। আহম সারা পৃহথবীমক ফদহখময় ফদব 
ফপমট সোন না হনময়ও আসল মা িওয়া যায় । 
    কথা বলমত বলমত আসমার  লা ভারী িময় ফ ল। হতহন প্রায় ফকোঁমদ ফেমলন এমন 
অবস্থা। পহরহস্থহত আমরা মহলন কমর তুলল ইমরুল, ফস খামটর পায়া ধমর িুমল পড়ল। 
ফস হকিুমতই যামব না। এখামনই থাকমব। 
    হমমসস আসমা িমকর ফচাখ হদময় টপটপ কমর পাহন পড়মত লা ল। তার মমতা 
মানুষ বাইমরর একজন মানুমষর সামমন এভামব কাোঁদমব এটা ভাবাই যায় না। এই ফয 
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হতহন ফচামখর পাহন ফেলমিন তার জমনয হতহন লজ্জাও পামচ্ছন না। আমার ধারণা হতহন 
বুিমতও পারমিন না ফয তার ফচাখ হদময় পাহন পড়মি। 
    আহম বললাম, মযািাম, আপনার জমনয একটা সুসাংবাদ আমি। 
    হতহন ধরা  লায় বলমলন, কী সুসাংবাদ ? 
    ইমরুলমক আপনার অমেহলয়া হনময় ফযমত িমব না। আপনারা অমেহলয়ায় হেমর 
যামবন তামক িাড়া । 
    এটা সুসাংবাদ িমলা ? 
    িযাোঁ, সুসাংবাদ কারণ আপনামক ন’মা িমত িমব না। আপহন িমবন- আমা। অথথাৎ 
আসল মা । বাইমরর একটা হশশুর প্রহত আপহন ফয মমতা ফদহখময়মিন তার পুরস্কার 
হিমসমব আপনার ফকামল আসমব আপনার হনমজর হশশু। আপহন আমার হদমক এভামব 
তাকামবন না। আহম অমনক হকিু আম  ভাম  বুিমত পাহর।  
    ইমরুল িাত-পা িুমড় কাোঁদমি। তামক ফজার কমর ধমর হনময় আসহি। আসমা হিক 
আম র জায় ায় বমস আমিন। তার ফচামখ এখন ফকামনা পাহন ফনই। হকন্তু আহম পহরষ্কার 
বুিমত পারহি তার ফচাখ হদময় অশ্রুহবনযা বময় যামচ্ছ। হকিু হকিু অশ্রু আমি ফচামখ 
ফদখা যায় না। 
    হিমু সামিব! 
    হজ।  
    আপহন হক ইমরুলমক হনময় যামচ্ছন ? 
    হনময় যাওয়াটাই হক ভামলা না ? ইমরুমলর প্রহত মমতা ফদখামনার আপনার আর 
ফকামনা প্রময়াজন ফনই। হনমজর হজহনস আসমি। 
    দয়া কমর আপহন আমামক হমথযা স্বে ফদখামবন না। ফকানটা িবার ফকানটা িবার 
না তা আমার ফচময় ভামলা ফকউ জামন না। ইমরুলমক হনময় ফযমত চামচ্ছন হনময় যান- 
একটা ফিাট্ট কাজ হক করমত পারমবন । রাত দশটার হদময় ফটহলমোন করমত পারমবন 
? 
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    অবশযই পারব। ফকন বলুন ফতা ? 
    ইমরুল কান্না থাহমময় শাে িময়মি হক িয় হন এটা জানার জমনয। 
    আহম ফটহলমোন কমর আপনামক জানাব। 
    ভুমল যামবন না। হকন্তু। 
    আহম ভুমল যাব না। 
 
    রাত দশটার হদমক ফটহলমোন করার কথা, আহম কাোঁটায় কাোঁটায় রাত দশটায় 
ফটহলমোন করলাম। একজন পুরুষমানুষ ফটহলমোন ধরমলন এবাং  ঞ্জীৱ  ম্ভীর 
বলমলন- আপহন হক হিমু ?  
    আহম বললাম, হজ ।  
    আমার নাম েজলুল আলম। আহম....  
    পহরচয় হদমত িমব না। আপহন ফক বুিমত পারহি।  
    ভদ্রমলাক কাোঁটা কাোঁটা  লায় বলমলন, আহম বলহি মন হদময় শুনুন। আপহন আর 
কখমনাই আমার স্ত্রীর সমে ফদখা করমবন না। তাোঁমক হবরক্ত করমবন না। আপহন 
মানহসকভামব তাোঁমক পেু কমর ফেমলমিন। ভদ্রমলাক খট কমর ফটহলমোন নাহমময় 
রাখমলন। 
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@@  
    িাহববুর রিমান সামিমবর ফব্রইন ফয এমকবামরই কাজ করমি না তা তার ফচাখ 
ফদমখ ফবািা যামচ্ছ। ফচামখর দৃহষ্ট এমলামমমলা। হতহন হস্থর িময় তাকামত পারমিন না । 
মানুমষর মন ফযমন িটেট কমর, ফচাখও কমর। মমনর িটেটাহন ধরার ফকামনা উপায় 
ফনই । ফচামখরটা ধরা যায় । 
    আহম বললাম, ফকমন আমিন ? 
    িাহববুর রিমান চমমক উিমলন। তার ভাব ফদমখ মমন িমব আমশপামশ ফকাথাও 
ককমটল েুমটমি। হতহন বলমলন, হকিু বমলমিন ? 
    আহম বললাম, চমমক উিার মমতা হকিু বহল হন। জানমত চাহচ্ছলাম ফকমন আমিন?  
    ভামলা। 
    আপনার হক শরীর খারাপ না-হক ? 
    জাহন না । 
    ফকামনা কারমণ হক মন অশাে ? 
    হজ-না, আহম ভামলা আহি। 
    বমলই হতহন পুমরাপুহর হিম ফমমর ফ মলন। এতেণ হতহন চাম্মখর দৃহষ্ট হস্থর করমত 
পারহিমলন না। এখন তাোঁর দৃহষ্ট হস্থর িময় ফ ল। তাোঁমক এখন ফদখামচ্ছ ধযানমগ্ন মানুমষর 
মমতা। আহম বললাম, রাহশদুল কহরম নামমর িারামজাদাটার সমে ফদখা িময়হিল ? 
    িাহববুর রিমান িতভম্ব  লায় বলমলন, কীভামব বুিমলন ? 
    আপহন থ ফমমর ফ মিন। ফসখান ফথমক অনুমান করহি। দু’ফয় দু’ফয় চার ফমলাহচ্ছ।  
    িাহববুর রিমান বলমলন, কুত্তাটার সািস ফদমখ অবাক িময়হি। বাসায় চমল এমসমি 
আমার সমে ফদখা করার জমনয। সুযট টাই মচমচা জুতা। ফসন্ট ফমমখমি।  া হদময় 
ভুহরভুর কমর  ে ফবর িহচ্ছল। পািায় লাহথ হদময় ফবর কমর হদমত ফচময়হিলাম । 
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    হদমলন না ফকন ? 
    এখন তাই হচো করহি। ফকন হদলাম না! মানুষ কুকুমরর  াময়  রম মাড় ফঢমল 
ফদয়। আমার উহচত হিল কুকুরটার  াময়  রম মাড় ফঢমল ফদয়া। আেমসাস িমচ্ছ ফকন 
মাড় ফঢমল হদলাম না! 
    ঘমর ফবাধিয় মাড় হিল না।  
    িাহববুর রিমান অবাক িময় বলমলন, িাট্টা করমিন? আমার এই অবস্থায় আপহন 
িাট্টা করমত পারমিন। আপহন এতটা িাটথমলস ? 
    আহম বললাম, আপনার কামি এমসহিল কী জমনয ? ফস কী চায় ? 
    িাহববুর রিমান থমথমম  লায় বলমলন, মিৎ সাজমত চায়। েহরদার হচহকৎসার 
যাবতীয় খরচ হদমত চায়। শুময়ারটার সািস কতা! বমল কী প্রময়াজমন হসোপুর-বযাাংকক 
হনময় যাব। আমর কুত্তা, ফতার হসোপুর-বযাাংককমক আহম ফপসাব কমর ফদই । 
    বমলমিন এই কথা ? 
    না। বলা উহচত হিল। যা যা করা উহচত হিল তার হকিুই আহম কহর হন। এখন 
রাম  আমার ইচ্ছা করমি হনমজর িাত হনমজ কামড়াই।  তকাল রামত আহম এক ফোোঁটা 
ঘুমমামত পাহর নাই। দুটা হেহজয়াম ফখময়হি, তারপমরও ঘুম আমস না। হিমু ভাই, আপহন 
শুনমল হবশ্বাস করমবন না আহম উো ঐ কুত্তাটার সমে িাহস মুমখ কথা বমলহি। 
    চা বাহনময়ও ফতা খাইময়মিন। 
    আপনামক ফক বলল ? 
    আহম অনুমান করহি। 
    িযাোঁ, কুত্তাটামক চা বাহনময় খাইময়হি। কুত্তাটা আমার সামমন বমস চুকচুক কমর চা 
ফখময়মি। 
    শুধু চা ? নাহক চানাচুর-টানাচুর হকিু হিল ? 
    শুধু চা । 
    হচহকৎসার বযাপামর কী বমলমিন ? 
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    বমলহি আহম আমার যা সাধয করব । কামরার ফকামনা দান ফনব না। 
    এইটুকুই বমলমিন ? আর হকিু বমলন হন ? 
    না, এইটুকুই বমলহি। তমব শক্তভামব বমলহি। আমার বলার মমধয ফকামনা ধানাই-
পানাই হিল না। ভামলা বলহি না?  
    অবশযই ভামলা বমলমিন। তমব এই সমে আমরা দু’একটা কথা যুক্ত কমর হদমল 
আমরা বামলা িমতা।  
    কী কথা ? 
    আপনার বলা উহচত হিল- এই কুত্তা, তুই খবরদার আমার স্ত্রীমক ফদখমত যাহব না। 
আমার স্ত্রী ফতার লাইলী না। আর তুইও মজনু না। ফতামক যহদ িাসপাতামলর হত্রসীমানায় 
ফদহখ ফতার িযাাং ফভমে ফদব। টান হদময় ফতার বাোঁকা লযাজ ফসাজা কমর ফদব। বাহক 
জীবন ফসাজা ফলজ হনময় িাোঁটহব। কুকুর সমামজ আর মুখ ফদখামত পারহব না। 
    িাহববুর রিমান আিত  লায় বলমলন, হিমু ভাই, আপহন ফতা হৃদয়িীন একজন 
মানুষ। আমার এমন অবস্থায় আপহন আমামক হনময় িাট্টা করমিন ? 
    িাট্টা করহি ফকন বলমিন ? 
    অবশযই িাট্টা করমিন। আপহন বলমিন ফটমন ফলজ ফসাজা কমর ফদমবন। ফসাজা 
ফলজ হনময় ফস কুকুর সমামজ মুখ ফদখামত পারমব না। এগুমলা িাট্টার কথা না ? আপহন 
আমার মমনর অবস্থা বুিমত পারমিন না। বুিমত পারমল রহসকতা করমতন না । 
    মমনর অবস্থা হক খুবই খারাপ ? 
    আহম চার পাতা হেহজয়াম হকমনহি। এক এক পাতায় আটটা কমর ফমাট বহত্রশটা 
হেহজয়াম । কাল রামত ফভমবহিলাম। সবগুমলা খাব । 
    ফখমলন না ফকন ? 
    ইমরুল আমার সমে থামক। ফস ফভারমবলা ফজম  উমি ফদখমব একটা মারা মানুষমক 
জহড়ময় ধমর শুময় আমি। প্রচণ্ড ভয় পামব এই জমনয খাই হন। 
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    আহম সিজ ভহেমত বললাম, আজ রামত যহদ এ ধরমনর পহরকল্পনা থামক তািমল 
আহম বরাং ইমরুলমক হনময় যাই । 
    িাহববুর রিমান জবাব হদমলন না। মানহসক ফরা ীমদর মমতা অহস্থর ফচামখ তাহকময় 
রইমলন। আহম বললাম, ইমরুলমক হনময় যাব হক-না বলুন। বহত্রশটা টযাবমলমটর ফভতমর 
দু'টা মাত্র ফখময়মিন। আমরা হত্রশটা আমি। এই হত্রশটায় কাজ িময় যাবার কথা । 
    আপহন আমামক ঘুমমর ওষুধ ফখমত বলমিন ? 
    হু। 
    ফকন বলমিন ? যামত আমার মৃতুযর পর ঐ কুত্তাটা েহরদামক হবময় কমর সুমখ ঘর-
সাংসার করমত পামর। 
    ফসই সম্ভাবনা ফয এমকবামরই ফনই তা-না। আপনার ফতা আপনার স্ত্রীর জমনয ফকামনা 
ফপ্রম ফনই। ঐ ভদ্রমলামকর আমি। সবাই চায় ফপ্রমমর জয় ফিাক । 
    আমার স্ত্রীর প্রহত আমার ফকামনা ফপ্রম ফনই ? 
    না। 
    কী কমর বুিমলন ? আমার কপামল ফলখা আমি ? 
    কপামল ফলখা থামক না । ফপ্রম আমি হক ফনই তা ফলখা থামক ফচামখ । আপনার 
দু’টা ফচামখই ফলখা- ‘ফপ্রম ফনই।’ 
    আপহন হক ফচামখর িাক্তার ? 
    ফচামখর িাক্তার ফচামখর ফলখা পড়মত পামর না। 
    িাহববুর রিমান হেপ্ত  লায় বলমলন, আপহন মিা তামলবর। আপহন ফচামখর ফলখা 
পড়মত হশমখ ফ মিন ? 
    তা হশমখহি। অবহশয ফচামখর ফলখা ফয পড়মত পামর না তার পমেও বলা সম্ভব ফয 
আপনার মমধয আপনার স্ত্রীর প্রহত ফকামনা ফপ্রম ফনই। 
    তাই ? 
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    হজ। ফপ্রম থাকমল আপনার একমাত্র হচো থাকত আপনার স্ত্রীর জীবন রো করা। 
তার হচহকৎসার টাকা ফক হদল ফসটা িমতা তুচ্ছ বযাপার। রশীদ সামিমবর টাকা হনমত 
আপনার অিিামর বাোঁধমি। ফপ্রহমমকর ফকামনা অিিার থামক না । 
    যমথষ্ট বকবক কমরমিন। দয়া কমর মুখ বে করুন। 
    হজ আচ্ছা। মুখ বে করলাম। 
    আমার সামমন বমস থাকমবন না। এই মুহুমতথ ফবর িময় যান। 
    যাহচ্ছ। 
    Go to hell. 
    মৃতুযর পর ফচষ্টা কমর ফদখব- Hell এ ফযমত পাহর হক-না। আপাতত গুহলস্তামনর 
হদমক যাই । ভামলা কথা ইমরুলমক সমে কমর হনময় যাই । আজ রামত যহদ ঘুমমর 
ওষুধ ইমস্তমাল করমত চান তািমল আপনার সুহবধা িমব। পথ ফখালা থাহকল । 
    আর ফকামনা কথা না । অমনক কথা বমল ফেমলমিন । 
    আহম বললাম, ফশষ কথা বমল যাই, উমত্তহজত অবস্থায় ঘুমমর ওষুধ খামবন না। 
বহম িময় যামব। খাহল ফপমটও খামবন না। খাহল ফপমট ঘুমমর ওষুধ ফখমলও বহম িয়। 
িালকা স্নযাকস জাতীয় হকিু ফখময় ফনমবন। সব টযাবমলট খাওয়ার পর  রম কহে ফখমত 
পামরন। এমত Action ভামলা িয় । 
    Get Out 
    আহম ইমরুলমক হনময় ‘ফ ট আউট িময় ফ লাম। িাহববুর রিমান সামিব ঘুমমর 
ওষুধ খামবন হক-না বুিমত পারহি না। সম্ভাবনা ফয এমকবামর ফনই তা না। হেেহট 
হেেহট চান্স। মজার বযাপার িমলা মানব জীবমনর সব সম্ভাবনাই হেেহট হেেহট । হবময় 
কমর সুখী িবার সম্ভাবনা কতটুকু ? 
    হেেহট হেেহট চান্স । 
    বড় ফিমলহট মানুষ িমব ফসই সম্ভাবনা কত পারমসন্ট ? 
    হেেহট পারমসন্ট । 
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    ইমরুলমক হনময় হরকশায় চমড়হি। ফস খুবই আনহন্দত। আহম বললাম, ফকমন 
আহিসমর বযাটা ? 
    ভামলা । 
    কতটুকু ভামলা আহিস িাত ফমমল ফদখা । 
    ফস িাত ফমলমি । ফমমলই যামচ্ছ.......  
    বুিমত ফপমরহি। খুব ভামলা আহিস । ফদহখ এখন একটা  ান ফশানা ভামলাবাসার 
 ান। ভামলাবাসার  ান জাহনস ? 
    জাহন ।  
    ইমরুল তৎেণাৎ  ান ধরল-  

তুহম ভামলাবাস হকনা 
আহম তা জাহন না.... 

    ভামলাবাসার  ান ইমরুল এই দুই লাইনই জামন। হশশুমদর হনজস্ব হবহচত্র সুমর ফস 
এই  ান করমি। হরকশাওয়ালা  ান শুমন খুব খুহশ । ফস ঘাড় ঘুহরময় িাহসমুমখ বলল— 
মাশাল্লাি, এই হবচু্ছ ফদহি হবরাট  াতক ।    
    আহম বললাম, এই হবচু্ছ, বল ফদহখ আমরা ফকাথায় যাহচ্ছ ?  
    ইমরুল বলল, জাহন না।  
    হবমশষ ফকাথাও ফযমত ইচ্ছা কমর ? 
     ইমরুল বলল, না।  
    মামক ফদখমত যাহব ?  
    না।  
    আসমা িক নামমর একজন মহিলা হিমলন হযহন ফতামক নতুন জুতা হকমন হদময়মিন, 
তার কামি যাহব ? 
    না।  
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    হরকশায় চড়মত আমার সব সময়ই ভামলা লাম  । আজ ফযন একটু ফবহশ ভামলা 
লা মি। শুনহি ঢাকা শির হরকশামুক্ত িমব। আমরা পুমরাপুহর ফমমিাপহলটন হসহটর যুম  
প্রমবশ করব। শনশন কমর  াহড় চলমব। আধুহনক  হতর যু । শনশন িনিন । 
    উমোটা িমল ফকমন িমতা। ফকউ যহদ এমন বযবস্থা করমতন ফযন এ শিমর ফকামনা 
 াহড় না চমল। শুধু হরকশা এবাং সাইমকল চলমব। ফকামনা  াহড় থাকমব না। পৃহথবীর 
একমাত্র ন রী ফযখামন ফকামনা  াহড় ফনই। রাস্তায় কুৎহসত িনথ বাজমব না। জলতরমের 
মমতা টুনটুন কমর হরকশার ঘহন্ট বাজমব । ন রীমত ফকামনা কামলা ফধায়া থাকমব না। 
পযথটমনর হবজ্ঞাপমন ফলখা িমব-  

DHAKA 
CITY OF RICKSHAW 

    প্রহতহট হরকশার ফপিমন বাধযতামূলকভামব হচত্রকমথ থাকমত িমব। ভ্রামযমাণ 
হচত্রশালা। আমরা ফপইনহটাং ফদখমত ফদখমত হরকশায় চমড় ঘুরব। মন্ত্রীমদর জমনয থাকমব 
ফ্লযা  বসামনা হরকশা । প্রধানমন্ত্রীও হরকশায় কমরই যামবন । তার আম  ফপিমন 
থাকমব সাইমকল আমরািী হনরাপত্তা-কমীরা । হরকশার কারমণ  হতর হদক হদময় আমরা 
হপহিময় যাব। সবহদক হদময়ই ফতা হপহিময় পড়হি।  হতর হদমক হপহিময় পড়মল েহত 
কী ? 
    ইমরুল বলল, হপহপ করব। 
    আমামদর হরকশা রাস্তার মািামাহিমত। জামম জট ফখময় ফ মি। জহট খুলমব এমন 
সম্ভাবনা ফনই। বাধয িময়ই ইমরুলমক হরকশার পাটাতমন দাোঁড় কহরময় পযামন্টর হজপার 
খুমল হদলাম। ফস মিানমন্দ তার কমথ করমি। আশপামশর সবাই মজা পামচ্ছ। ফকৌতুিলী 
িময় ফদখমি। একজন আবার  াহড়র কাচ নাহমময় েট কমর কযামমরা হদময় িহব তুলল। 
িহবটা ভামলা িবার কথা। সুন্দর কমপাহজশন। 
    ইমরুল বলল, আহম িাো খাব। 



suvom 

 
 

1444 

    িাো িমলা োন্টা। ফস বাাংলা ভাষার প্রহতহট শব্দ েষ্ট কমর বলমত পামর, তারপরও 
হকিু হকিু অদু্ভত শব্দ ফস তার িুহলমত ফরমখ হদময়মি। োন্টামক বলমব িাো ।  াহড়মক 
বলমব হরহর। হশশুমদর মমধয এই বযাপারটা আমি। প্রথম চশশমবর হকিু শব্দ ফস 
অমনকহদন ধমর রামখ। একহদন িিাৎ ফস এই শব্দগুহল ফিমড় ফদয়। আর ফকামনাহদন 
ভুমলও উচারণ কমর না। ফয হবমশষ হদমন এই ঘটনাহট ঘমট। ফসই হবমশষ হদমনই তার 
চশশমবর সমাহপ্ত । 
    ইমরুলমক িাো খাইময় আহম মামজদা খালামক ফটহলমোন করলাম। হতহন 
ফটহলমোমন আতথনামদর মমতা শব্দ করমলন- তুই ফকাথায় ? 
    আহম চমমক উমি বললাম, আবার কী িময়মি ? 
    তুই িুব ফমমর ফকাথায় হিহল ? আহম কম কমর িমলও দশ িাজারবার ফতার ফখাোঁমজ 
ফলাক পাহিময়হি। 
    গুরুতর হকিু হক ঘমটমি খালা ? খালু সামিমবর জবান খুমলমি ? উহন কথা বলা 
শুরু কমরমিন ? 
    ও ফযমন হিল ফতমন আমি। ফতামক খুোঁজহি অনয কারমণ। আসমার মাথা খারামপর 
মমতা িময় ফ মি। 
    ফকন ? 
    তুই একবার ইমরুলমক ফদহখময় এমনহিস, তারপর আর ফতার ফকান ফখাোঁজ ফনই। 
ফবচাহর ফিমলটার জমনয অহস্থর িময় আমি।  
    টাকা-পয়সা হক্লয়ার কমর মাল ফিহলভাহর হনময় যাক। মাল আমার সমেই আমি । 
    হিমু ফশান, এ ধরমনর োজলাহম কথা তুই আর ফকানহদন বলহব না। ফকামনাহদন 
না । 
    আচ্ছা, বলব না। 
    ফিমলটামক তুই এেুহণ ওমদর কামি হদময় আয়। এই মুহুমতথ। 
    এই মুহুমতথ ফিহলভাহর হদমত পারব না। 
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    ফকন ? ফশষ সমময় বাবা-মা িামমলা করমি? জাহন এরকম হকিু িমব। ফশষ মুহুমতথ 
দরদ উথমল উিমব। 
    এই মুহুমতথ ফিহলভাহর হদমত পারহি না, কারণ হমমসস আসমা িমকর স্বামী আমামক 
বমলমিন, তাোঁর স্ত্রীর হত্রসীমানায় ফযন আহম না থাহক। তাোঁর সমে েয়সালা না িওয়া 
পযথে মাল ফিহলভাহর িমব না। 
    বহলস কী! আহসমার স্বামী হব মড় ফ ল ফকন ? আসমা ফতা আমামক হকিু বমল হন 
। 
    এখন আহম কী করব বমলা । 
    আসমা ইমরুলমক ফদখমত চামচ্ছ। তুই আসমার কামি ওমক হদময় ফকমট পড়।  
    হিক আমি তাই করহি। তুহম খালু সামিমবর বযাপামর কী করমল ? 
    হভসা হনময় কী ফযন িামমলা িমচ্ছ। হভসা ফপমলই চমল যামব। 
    জবান এখমনা বে ? 
    িযাোঁ। 
    মহিলা পীমরর হচহকৎসাটা করামব না ? 
    মহিলা পীমরর ফকান হচহকৎসা ? 
    বমলহিলাম না ফতামামক- প্রচণ্ড আধযাহত্মক েমতা সিয় করা পীরহন। সবাই যামক 
মামা িামক। উনার পাময় পড়মলই.... । 
    ভুমল যা। ফতার খালু যামব মামা িাকমত! 
    খালু সামিমবর ফতা জবানই বে। আহম উনার িময় মামা িাকব। উনার িাসমবন্ডমক 
িাকব মাহম । 
    তার িাসমবন্ডমক মাহম িাকমত িয় ? 
    মহিলামক যখন মামা িাকমত িয়। পুরুষমক মাহম িাকমত িমব ফসটাই ফতা 
স্বাভাহবক । 
    খামাকা বকবক করহব না। সকালমবলা বকবকাহন শুনমত ভামলা লাম  না। 
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    ফটহলমোন ফরমখ ফদব ? 
    না, ফরমখ হদহব না। কায়ন ঝুটলয়ে বয়স থাক। গাধা জকাথাকার। জিটলয়ফান জরয়ে 
একু্ষটণ ঐ জিয়লয়ক আসমার কায়ি জপৌয়ি টদয়ে আমার এইোয়ন আে । 
    আচ্ছা, আসব। 
    আমার বাহড়মত এখন নতুন হনয়ম— বাসায় ঢুমক ফকামনা কথা বলমত পারহব না। 
হেসহেস কমরও না । 
    ফকন ? 
    ফতার খালু কথা বলমত পামর না ফতা, এই জমনয কাউমক কথা বলমত শুনমল ফরম  
যায়। ভয়ির রাম । এই জমনযই বাহড়মত কথা বলা বে। 
    ভামলা যন্ত্রণা ফতা! 
    মিা যন্ত্রণা। এই ফয ফতার সমে কথা বলহি, কিথমলস হনময় বারান্দায় চমল এমসহি। 
কথাও বলহি হেসহেস কমর। বুিহল হিমু— মাসখাহনক এই অবস্থা চলমল ফদখহব আহমও 
কথা বলা ভুমল ফ হি। ইশারা-ইহেমত কাজ করহি। খুবই খারাপ অবস্থায় আহি ফর হিমু! 
    এই হবষয় হনময় তুহম হচো করমব না। আহম ভুজুাং ভাজুাং হদময় খালু সামিবমক 
হচহকৎসা কহরময় আনব । মামা-হচহকৎসা ।  
    তুই কখন আসহব ?  
    দু'একহদমনর মমধয চমল আসব।  
    দু'একহদন না, এেুহণ আয়।  
    ফদহখ ।  
    ফকামনা ফদখামদহখ না। লাে হদময় ফকামনা ফবহবমটহেমত উমি পড়।  
    আহম খালার কথামমতাই কাজ করলাম। ইমরুলমক হমমসস আসমা িমকর দরবামর 
ফপৌঁমি হদময় লাে হদময় একটা ফবহবমটহেমত উমি পড়লাম। তমব আমার  েবয খালু 
সামিমবর বাহড় না— িাসপাতাল। েহরদা কী করমি না করমি এই ফখাোঁজ ফনয়া। 
িাসপাতামল কী ড্রামা িমচ্ছ ফক জামন! থানা এবাং িাসপাতামল মানব জীবমনর সবমচ' 
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বড় ড্রামাগুহল িয়। দশথক হিমসমব অসাধারণ নাটক ফদখমত িমল এই দু’জায় ায় িিাৎ 
িিাৎ উপহস্থত িমত িয়। চমৎকার হকিু দৃশয িমলা, মমন মমন িাততাহল হদময় হেমর 
চমল আসা। আবার নাটক ফদখমত ইচ্ছা িমল আবার চমল যাওয়া। আমার (মিান!) বাবা 
তাোঁর ‘মিাপুরুষ বানামনার হশো প্রণাহল’ফত পহরষ্কার কমর হলমখমিন-  

মৃতুযমপািযাত্রী কখমনা ফদহখয়াি? কখমনা হক তািার শযযাপামশ্বথ রাহত্র 
জাপন কহরয়াি? কখমনা হক ফদহখয়াি কী রূমপ িটেট কহরমত কহরমত 
জীবমনর ইহত িয় । জীবমনর প্রহত মানুমষর কী হবপুল তৃষ্ণা। আর হকিুই চাই 
না— শুধু বোঁহচবার জমনযই বাোঁহচমত চাই।  

বাবা হিমালয়, তুহম অবশযই ফতামার জীবমনর হকিু সময় 
মৃতুযপথযাত্রীমদর জমনয আলাদা কহরয়া রাহখমব। তািামদর শযযাপামশ্বথ রাহত্র 
যাপন কহরমব । ফয িািাকার হনয়া তািারা যাত্রা কহরমতমি ফসই িািাকার 
অনুভব করার ফচষ্টা কহরমব । 

    বাবা সামানয ভুল কমরমিন। হতহন ভুমল ফ মিন সব মানুষই মৃতুযপথযাত্রী। ফয 
হশশুহট ফিমস ফখমল িুমট ফবড়ামচ্ছ ফসও মৃতুযপথযাত্রী। তার ফচামখর হদমক তাকামলও 
জীবমনর প্রহত মানুমষর হবপুল তৃষ্ণার খবর পাওয়া যায়। এই খবর জানার জমনয 
িাসপাতামল বমস থাকার প্রময়াজন ফনই। 
    েহরদার হবিানার পামশ ফসানাহল চশমা পরা ফয যুবকহট বমস আমি তার নামই 
ফবাধিয় রামশদুল কহরম। সাদা েুলপযামন্টর সমে আকাহশ নীল রমের িাওয়াই শাটথ 
পমরমি বমলই ফপাশাকটা ইউহনেমমথর মমতা লা মি। মমন িমচ্ছ কযামিট কমলমজর 
িাত্র। শুধু ফচিারা ফদমখ ফপ্রমম পড়ার হবধান থাকমল সব ফমময়ই এই ফিমলর ফপ্রমম 
পড়ত। তারা দু’জন মমন িয় মজার ফকামনা কথা বলহিল। দু’জমনর মুখই িাহস িাহস। 
আমামক ফদমখ রামশদুল কহরমমর মুমখর িাহস বে িময় ফ ল। েহরদা হকন্তু িাসমতই 
থাকল। ফমময়মদর এই বযাপারটা আমি। ফকামনা রহসকতা তামদর মমন ধমর ফ মল তারা 
অমনকেণ ধমর িামস ।  
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    রামশদুল কহরম ফচয়ার ফিমড় উমি দাোঁড়ামলন। দীঘথহদমনর পহরহচত মানুমষর মমতা 
বলমলন, হিমুভাই, ফকমন আমিন? বমলই িযান্ডমশমকর জনয িাত বাড়ামলন । 
    আহম এখন মজার একটা ফখলা ফখলমত পাহর। রামশদুল কহরমমর িাত অগ্রািয কমর 
তামক খুবই হবব্রত অবস্থায় ফেলমত পাহর। হবব্রত অবস্থায় ফস কী কমর এটাই তার 
আসল চহরত্র ।  
    আহম রামশদুল কহরমমর হদমক তাকালাম। তাোঁর বাহড়ময় ফদয়া িামতর হদমক 
তাকালাম। হনমজ িাত বাড়ালাম না। ভদ্রমলাক িাত নাহমময় হনমলন এবাং ফিমস 
ফেলমলন। আবামরা বলমলন, হিমুভাই, ফকমন আমিন ? 
    ভামলা । 
    আপনার কথা এত শুমনহি ফয আপনামক না ফদমখ যহদ আপনার িায়া ফদখতাম 
তািমলও বমল ফেলমত পারতাম— এই িায়া হিমু সামিমবর। 
    িায়া ফদমখ হচনমত পারমতন না। সব মানুষ আলাদা হকন্তু তামদর িায়া একরকম । 
    এটা হক ফকামনা হেলসহের কথা ? 
    অহত জহটল হেলসহের কথা । অবসর সমময় এই হেলসহে হনময় হচো করমবন। 
হকিু না হকিু ফপময় যামবন। 
    েহরদার মাথায় এখমনা ফবাধিয় রহসকতাটা ঘুরপাক খামচ্ছ। ফস ফিমসই যামচ্ছ। 
আহম তার হদমক তাকামতই ফস মুমখ শাহড়র আোঁচল চাপা হদময় িাহস সামলাবার ফচষ্টা 
করল। ফরা  যন্ত্রণায় কাতর ফরা ীর আনন্দময় িাহসর ফচময় সুন্দর আর হকিুই িমত 
পামর না। আহম মুগ্ধ িময় িাহস ফদখহি। রামশদুল কহরম বলমলন, হিমুভাই, আপহন হক 
দয়া কমর েহরদামক একটু বুিমবন ? আহম হনহশ্চত ফস আপনার কথা শুনমব । 
    ফকান হবষময় বুিামত িমব ? 
    হচহকৎসার জমনয আহম তামক ফদমশর বাইমর হনময় ফযমত চাই। ফস যামব না। 
হিমুভাই হেজ, আপহন তামক রাহজ কহরময় হদন। যহদ আপহন এটা কমর হদমত পামরন 
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তািমল বাহক জীবন আহম আপনার মমতা িলুদ পাঞ্জাহব পমর কাটাব। পাময় জুতা-
সযামন্ডল হকিুই থাকমব না। হেজ হেজ। 
    েহরদা আমামদর কথা শুনমি। হকন্তু তার মুমখর িাহস যামচ্ছ না। আহম তার হবিানার 
কামি এমস দাোঁড়ালাম। েহরদা বলল, হিমুভাই,  ত রামত আহম আপনামক স্বমে ফদমখহি। 
মানুষ কখমনা িাহসর ফকামনা ঘটনা স্বমে ফদমখ না। আহম এমন একটা িাহসর স্বে 
ফদমখহি ফয িাসমত িাসমত আমার ঘুম ফভমেমি। যতবারই আমার স্বমের কথাটা মমন 
িমচ্ছ ততবারই আহম িাসহি। 
    স্বেটা কী ? 
    স্বেটা কী আহম বলব। তার আম  ফচয়ারটায় আপহন বসুন। আসল কথাটা মন 
হদময় শুনুন । 
    আসল কথাটা কী ? 
    েহরদা সমে সমে  ম্ভীর িময় হ ময় বলল, আহম অমনযর টাকায় হচহকৎসা কৱাব 
না। ইমরুমলর বাবা মমন কষ্ট পামব। এই কষ্ট আহম তামক ফদব না। 
    তুহম মমর ফ মল ইমরুমলর বাবা কষ্ট পামব না ?  
    পামব। দুটা কষ্ট দু'রকম।  
    রামশদুল কহরম সামিমবর টাকায় তুহম হচহকৎসা করামব না ?  
    না।  
    ফতামার মৃতুযর মাস িময়মকর মমধয ইমরুমলর বাবা আমরকটা হবময় করমব, 
তারপমরও না ? 
    না। 
    সৎমা ইমরুলমক নানানভামব কষ্ট ফদমব, তারপমরও না ? 
    না।  
    তুহম হক প্রমাণ করমত চাইি— স্বামীর প্রহত ফতামার  ভীর ফপ্রম ? 
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    আহম ফকামনা হকিু প্রমাণ করমত চাইহি না। আহম ইমরুমলর বাবার মমন কষ্ট হদমত 
চাহচ্ছ না । 
    হিক আমি, মামলা হিসহমস। 
    আহম রামশদুল কহরমমর হদমক তাকালাম। ফবচারার মুখ শুকনা িময় ফ মি। ফস 
তাহকময় আমি িতাশ ফচামখ । ফস কী করমব বুিমত পারমি না। িাসপাতামলর ফকহবন 
ঘমর একটাই ফচয়ার। ফসই ফচয়ার আহম দখল কমর আহি। তামক বসমত িমল েহরদার 
পামশ খামট বসমত িয় । এই কাজটা ফস করমত পারমি না। আবার ফস দাোঁহড়ময় 
থাকমতও পারমি না । ফস েহরদার হদমক তাহকময় বলল, েহরদা আহম চমল যাই। 
েহরদা বলল, আচ্ছা। তারপমরও ফস হকিুেণ দাোঁহড়ময় রইল। সম্ভবত আশা করল েহরদা 
তামক আমরা হকিু বলমব। েহরদা হকিুই বলল না। কহিন ফচামখ ফকহবন ঘমরর ধবধমব 
সাদা হসহলাং-এর হদমক তাহকময় রইল । 
    ঘমর আহম এবাং েহরদা। রামশদুল কহরম চমল হ ময়মি। েহরদার মুমখ আম র 
কাহিনয ফনই। হকিুেণ আম  নাসথ এমস এক াদা ওষুধ খাইময় ফ মি। নামসথর সমে ফস 
ফিমস ফিমস কথা বমলমি। ফসই িাহসর ফরশ এখমনা ফিাোঁমটর ফকানায় ধরা আমি। 
    হিমুভাই । 
    বমলা । 
    আপহন একটু আম  হজমজ্ঞস কমরহিমলন স্বামীর প্রহত ভামলাবাসা ফদখামত চাই 
বমলই হক হবমদমশ ফযমত চাহচ্ছ না ? আহম এখন প্রশ্নটার জবাব ফদব। জবাব শুমন 
আপহন চমমক যামবন। 
    জবাবটা কী ? 
    েহরদা বলল, ওর প্রহত আমার ফকামনা ভামলাবাসা ফনই। কখমনা হিল না।... আপহন 
আমার কথা শুমন খুবই চমমক ফ মিন। তাই না হিমুভাই ? 
    আহম সিমজ চমকাই না। 
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    তারপমরও আপহন চমমক ফ মিন। আহম আপনার মুখ ফদমখ বুিমত পারহি। 
হিমুভাই শুনুন, যামক একটু আম  আপহন ফদমখমিন, হকমশারী বয়মস তার ফপ্রমম 
পমড়হিলাম। ফমময়রা ফয কত আমব  হনময় ভামলাবাসমত পামর তা আপনারা পুরুষরা 
কখমনা বুিমত পারমবন না। 
    পুরুষরা ভামলাবাসমত পামর না ? 
    না। আর পারমলও তার মাত্রা অমনক হনমচ । পুরুমষর িমচ্ছ ভামলাবাসা ভামলাবাসা 
ফখলা। ফমময়মদর বযাপার অনযরকম, তামদর কামি ভামলাবাসার সমে ফখলার সপকথ 
ফনই। একটা ফমময় যখন ভামলাবামস তখন ফসই ভামলাবাসার সমে অমনক স্বে যুক্ত 
িময় যায়। সাংসামরর স্বে। সাংসামরর সমে হশশুর স্বে। একটা পুরুষ যখন ফপ্রমম পমড় 
তখন ফস শুধু তার ফপ্রহমকামকই ফদমখ। ফপ্রহমকার সমে সমে নতুন একহট হশশুর স্বে 
ফদমখ না। 
    তুহম হনমজ এইসব ফভমব ফভমব ফবর কমরি ? 
    হজ, আমার ফতা শুধু শুময় থাকা। িাসপাতামলর হবিানায় হদমনর পর হদন, রামতর 
পর রাত শুময় শুময় আহম শুধু ভাহব। ফভমব ফভমব অমনক হকিু ফবর কমর ফেমলহি। 
    ভামলা ফতা । অমনক জ্ঞান ফপময় ফ মল । 
    জ্ঞান ফপময় িমব কী ? আহম ফতা মমরই যাহচ্ছ। 
    আইনস্টাইনও অমনক জ্ঞান ফপময়হিমলন। হতহনও হকন্তু তার জ্ঞান হনময় মমর 
ফ মিন।  
    হিমুভাই হেজ, আপনার সমে তকথ করমত চাহচ্ছ না। এক সময় আহম তকথ করমত 
খুব ভামলাবাসতাম। এখন তকথ করমত ভামলা লাম  না। ফকউ তকথ করমত এমল 
আম ভাম  িার ফমমন ফনই। শুরুমতই বমল ফদই- তাল  াি আমার না। তাল  াি 
ফতামার। এখন তকথ বে কর। 
    ফতামার সমে িাসপাতামল হনশ্চয়ই ফকউ তকথ করমত আমস না । 
    আসমব না ফকন ? আমস। আপহনও ফতা হকিুেণ তকথ কমরমিন। কমরন হন?  
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    আমার ফবলায় তুহম হকন্তু বমলা হন ফয তাল াি আপনার ।  
    হেজ হিমুভাই, চুপ করুন ফতা ।  
    চুপ করলাম। আহম হক চমল যাব ? 
    না, আপহন চমল যামবন না। আমার বযাপারটা আহম আপনামক বলব। আহম ফতা 
মমরই যাহচ্ছ। মরার আম  ফ াপন কথাটা কাউমক না কাউমক বলমত ইচ্ছা! করমি । 
    লাভ কী ? 
    জাহন না লাভ কী, আমার বলমত ইচ্ছা করমি আহম বলব। 
    ফবশ বমলা । 
    েহরদা িাোঁপামত িাোঁপামত বলল, আমার দম েুহরময় ফ মি। আহম একটু দম হনময় 
ফনই। আহম ফচাখ বে কমর হকিুেণ শুময় থাকব। আপহন হকন্তু চমল যামবন না।  
    আহম চমল ফ লাম না। 
    েহরদা ফচাখ বে করল। এবাং প্রায় সমে সমেই ঘুহমময় পড়ল। আহম বমস আহি 
তার পামশ। তাহকময় আহি একহট ঘুমে ফমময়র মুমখর হদমক । ফদমখই মমন িমচ্ছ 
েহরদা শাহেমত ঘুমুমচ্ছ। জীবনানন্দ দামশর লাশকাটা ঘমরর ঘুম—  

এই ঘুম ফচময়হিল বুহি!  
রক্তমেনা-মাখা মুমখ মড়মকর ইোঁদুমরর মমতা ঘাড় গুোঁহজ  
আোঁধার যুোঁহজর বুমক ঘুমায় এবার;  
ফকামনাহদন জাহ মব না আর ।  

    েহরদা টানা দুঘণ্টা ঘুমুল । সময়টা আন্দাজ কমর বলহি। আমার িামত ঘহড় ফনই। 
িাসপাতামলর এই ফকহবমনও ঘহড় ফনই। দুঘণ্টা আহম চুপচাপ বমস রইলাম। ঘুমমর 
মমধয মানুষ নড়াচড়া কমর। এপাশ ওপাশ কমর। ফচামখর পাতা কখমনা দ্রুত কাোঁমপ 
কখমনা অল্প কাোঁমপ। েহরদার ফবলায় ফস-রকম হকিুই িমলা না। তার হনিঃশ্বামসর শব্দ 
িমলা না । ফচামখর পাতাও কাোঁপল না । এক সময় ফজম  উমি হবড়হবড় কমর বলল, 
পাহন খাব।  
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    আহম পাহন খাওয়ালাম। তার হদমক তাহকময় নরম  লায় বললাম, ঘুম ভামলা িময়মি 
? 
    েহরদা বলল, িযাোঁ। 
    ঘুমমর মমধয ফকামনা স্বে ফদমখি ?  
    না। আহম কতেণ। ঘুহমময়হি ?  
    দুঘণ্টার মমতা।  
    হিিঃ হিিঃ— আপহন দু’ঘণ্টা বমসহিমলন!! আমার খুবই লজ্জা লা মি। চমল ফ মলন 
না ফকন?  
    তুহম বমস থাকমত বমলি।  
    থযাাংক য়ুয । আহম ফয এতেণ ঘুহমময়হি হনমজই বুিমত পাহর হন। আমার কামি 
মমন িহচ্ছল- ফচাখ বে কমরই ফজম  উমিহি। মৃতুয কািাকাহি চমল এমল সমময়র হিমসমব 
 ণ্ডম াল িময় যায় । আমার ফবাধিয়....  
    েহরদা কথা ফশষ না কমর িাসল। আহম বললাম, তুহম আমামক হকিু ফ াপন কথা 
বলার জমনয বহসময় ফরমখহিমলা। আমার ধারণা কথাগুহল তুহম এখন বলমত চাও না। 
    আপনার ধারণা হিকই আমি। 
    আহম হক এখন চমল যাব ? 
    িযাোঁ, চমল যান। 
    অমনকেণ ফতামার সমে হিলাম, তুহম হকন্তু একবারও জানমত চাও হন ইমরুল 
ফকমন আমি।  
    েহরদা হকিুেণ চুপ কমর ফথমক বলল, ইমরুল ফকমন আমি ?  
    আহম বললাম, ভামলা ।  
    েহরদা বলল, আপনার সমে আমার আর মমন িয় ফদখা িমব না।  
    আহম বললাম, আমারও মমন িয় ফদখা িমব না।  
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    েহরদা বলল, আপনামক হনময় আহম খুবই িাহসর একটা স্বে ফদমখহিলাম। স্বমের 
কথা এখন আর আপনামক বলমত ইচ্ছা করমি না। তমব আহম একটা কাজ করব।— 
হলমখ ফেলব। তারপর ফলখাটা আপনামক পািাব। হিমুভাই, আমার ফকন জাহন মমন 
িমচ্ছ। আহম ফচষ্টা করমল  ল্প-উপনযাস হলখমত পারব। হবিানায় শুময় মজার মজার সব 
 ল্প আমার মাথায় আমস।  
    হলমখ ফেলমলই পার।  
    লজ্জা লাম  বমল হলখমত পাহর না।  
    লজ্জা লাম  ফকন?  
    বুিমত পারহি না ফকন। আচ্ছা হিক আমি, লজ্জা লাগুক বা না লাগুক আহম একটা 
 ল্প হলমখ ফেলব। 
 
 
 
 
 

@@  
    টবিেকর ঘিনা জশষপযৃন্ত ঘয়িয়ি। োলু সায়হবয়ক টনয়ে আটম মটহলা পীয়রর 
উয়িয়শ রওনা হয়েটি। মায়জদা োলা সয়ি জযয়র্ জচয়েটিয়লন। োলু সায়হব র্াাঁর টদয়ক 
র্াটকয়ে ধমক টদয়লন। ধমক টদয়লন বাকযিা টঠক হয়লা না। টর্টন ধমক জদোর ময়র্া 
মুয়ে টবকি ভটি করয়লন, মুে টদয়ে জকায়না আওোজ জবর হয়লা না। এয়র্ই মায়জদা 
োলা ঘাবয়ড় জগয়লন। আমায়ক আড়ায়ল জডয়ক টনয়ে বলয়লন, ঝায়মলা রু্ই টনয়ে যা। 
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    যাোপথ দীঘৃ। প্রথয়ম আমরা োলু সায়হয়বর গাটড়য়র্ কয়র বাদামর্লী ঘাি পযৃন্ত 
জগলাম। জসোন জথয়ক বুটড়গিা পার হবার জয়নয জনৌকা টনলাম। জনৌকাে উয়ঠ টর্টন 
আমার টদয়ক সুচ-জচায়ে র্াটকয়ে রইয়লন। জয জচায়ের সতটে সুয়চর ময়র্া টবাঁয়ধ জসিাই 
সুচ-জচাে। টর্টন র্াাঁর জচাে টদয়ে আমার শরীয়রর নানান জােগাে ফুিা করয়র্ লাগয়লন। 
এক পযৃায়ে পয়কি জথয়ক ডায়েটর জবর কয়র টলেয়লন—আর কর্ দূর? আটম টকিু 
বললাম না; মধুর ভটিয়র্ হাসলাম। মধুর ভটির হাটস সব সমে সুেকর নে। োলু 
সায়হবয়ক জদয়ে জসিা জবাঝা যায়ি। যর্বারই হাসটি র্র্বারই উটন টচড়টবড়য়ে 
উঠয়িন। জনৌকাে আয়িন বয়ল উয়ে টদয়ক হাাঁিা টদয়র্ পারয়িন না । র্ার ময়নর জয 
অবস্থা এয়র্ টর্টন জয আমায়ক জফয়ল হাাঁিা টদয়র্ন এিা প্রাে টনটশ্চর্ কয়র বলা যায়ি। 
বুটড়গিার মাঝামাটঝ এয়স টর্টন ডায়েটর জবর কয়র টলেয়লন—‘আটম জকাথাও যাব না। 
জনৌকা ঘুরায়র্ বয়লা।’ আটম আবায়রা আয়গর ময়র্া হাসলাম। র্য়ব এই হাটসর পযািানৃ 
একিু অনযরকম। দুে টশশুর অনযাে আবদার শুয়ন মুরুটব্বারা জয হাটস হায়সন আটম 
হাসলাম জসই হাটস। োলু সায়হব টচড়টবটড়য়ে উঠয়লন।  
    জনৌকা জথয়ক জনয়ম আমরা একিা জিয়িা টনলাম। জিয়িা জথয়ক জনয়ম গরুর গাটড়। 
টদয়নর আয়লা র্েয়না আয়ি। র্য়ব দ্রুর্ কয়ম আসয়ি। োলু সায়হব অটস্থর হয়ে উঠয়লন। 
র্াাঁর ভাবভটি এরকম জয জয-জকায়না মুহূয়র্ৃ টর্টন গরুর গাটড় জথয়ক জনয়ম পড়য়বন। 
টর্টন আবায়রা পয়কি জথয়ক ডায়েটর কমর হলখমলন- ‘আর কতদূর ?’ আহম আম র 
ফচময়ও মধুর ভহেমত িাসলাম। মধুরতম িাহস খালু সামিমবর  াময় মমন িমলা ফপমিাল 
হদময় আগুন ধহরময় ধহরময় হদল।  
    আহম বললাম, খালু সামিব এত অহস্থর িমচ্ছন ফকন ? দৃশয ফদখুন। কী সুন্দর দৃশয! 
বাাংলার গ্রাম। পল্লীবধু কলহস কামখ নদীমত পাহন আনমত যামচ্ছ।  রু অলস ভহেমত 
শুময় শুময় জাবর কাটমি । আকামশ হদমনর ফশমষর কনযা সুন্দর আমলা িলমল করমি। 
ঐ কহবতাটা হক আপনার মমন আমি খালু সামিব ? ‘তুহম যামব ভাই- যামব ফমার সামথ 
আমামদর ফিাট  ায় ?’  
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    খালু সামিব ফঘাৎ কমর এমন এক শব্দ করমলন ফয  রুর  াহড়র  ামরায়ান চমমক 
উমি বলল, উনার ঘটনা কী ?  
    ঘটনা বযাখযা করলাম না, তমব আহম চুপ কমর ফ লাম। খালু সামিবমক আর ঘাোঁটামনা 
হিক িমব না। ফয-ফকামনা সময় দুঘথটনা ঘমট যামব।  
    আমরা  রুর  াহড় ফথমক নামলাম সেযা হমলাবার পর। এখন িাোঁটাপথ । ফেমতর 
আল ফবময় িাোঁটা। খালু সামিমবর ইটাহলয়ান জুতা কান্দাপাহনমত মাখামাহখ িময় ফ ল। 
তার ফচময়ও ভয়ির ঘটনা ঘটল হবল পার িওয়ার সময়। খালু সামিমবর বা পা িাোঁটু 
পযথে কাদায় ফিমব ফ ল। পা সিমজই ফটমন ফতালা ফ ল। হকন্তু ফসই পাময়র জুতা 
কাদার ফভতর ফথমক ফ ল। আহম শাে  লায় খালু সামিবমক বললাম, এক পাময়র জুতা 
হক থাকমব ? না-হক এটা ফেমল আমার মমতা খাহল পাময় যামবন ? খালু সামিব আমার 
হদমক তাহকময় হকিু হনশ্চয়ই বলমলন। ভাহ যস তার জবান বে— কী বলমলন শুনমত 
ফপলাম না। শুনমত ফপমল অবশযই ভামলা লা ত না ।  
    পীর মামার বাহড়মত আমরা ফপৌঁিলাম রাত আটটার হদমক। পীর মামা তখন মাত্র 
এশার নামাজ আদায় কমর হুজরাখানায় বমসমিন। নানান বয়মসর নারীপুরুষ তামক 
হঘমর বমস আমি। মামা কমেমত টান হদমচ্ছন। এই দৃশয ভক্তরা অহত ভহক্তর সমে 
ফদখমি। পীর-েহকররা  াোঁজা ফখমল ফদাষ িয় না। সাধারণ মানুষরা ফখমল ফদাষ িয়।  
    পীর মামা আমামক ফদমখ কমে নামামলন। টকটমক লাল ফচামখ হকিুেণ আমামক 
ফদমখ অহত হমষ্ট  লায় বলমলন, ফকমন আহিস ফর হিমু ?  
    মামার শরীর মািাহর সাইমজর িাহতর মমতা হকন্তু  লার স্বর অহত মধুর। আহম 
হবনীত  লায় বললাম, ভামলা আহি। 
    ফরা ী হনময় এমসহিস? 
    হজ। 
    ফতার জাহন কী িয় ? 
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    খালু িয় । এর ফদহখ আদব ফলিাজ হকিুই নাই। আমামর ফসলামালহক হদল না। 
কদমবুহসও করল না। 
    মামা মাে কমর ফদন। ফরা ীমানুষ। 
    জবান বে ? 
    হজ। 
    মামা আবামরা কমে িামত হনময় কময়কটা টান হদময় দাশথহনমকর মমতা  লায় 
বলমলন, জবান বে থাকাই ভামলা । জ মতর ফবহশরভা  পাপ কাজ জবামনর কারমণ 
িয় । 
    আহম বললাম, মামা, আশা হনময় শির ফথমক এমসহি, জবান হিক কমর ফদন। 
    মামা বলমলন, আহম জবান হিক করার মাহলক না। জবান হিক করার মাহলক 
আল্লািপাক। যাই ফিাক, এমসহিস যখন ফচষ্টা কমর ফদহখ। ওমর ফতারা ফরা ীমর শক্ত 
কমর খুোঁহটর সামথ ফবোঁমধ ফেল। িাত-পা ফযন নাড়াইমত না পামর। 
    উনার কথা ফশষ িবার আম ই মামার ফলাকজন অহতদ্রুত খালু সামিমবর িাত-পা 
ফবোঁমধ খুোঁহটর সমে লটমক হদল। উহন ভময় চুপমস ফ মলন। ফতমন ফকামনা বাোঁধা হদমলন 
না। এ ধরমনর ফকামনা ঘটনার জমনয হতহন প্রস্তুত হিমলন না। খালু সামিব এতই ঘাবমড় 
ফ মিন ফয আমার হদমকও তাকামচ্ছন না। হতহন এক দৃহষ্টমত পীর মামার হদমক তাহকময় 
আমিন। 
    পীর মামা বলমলন, এখন এক কাজ করা- পাটকাহির মাথায় কাচা গু মাহখময় আন 
। এমন এই জবান বে ফলামকর মুমখ চুহকময় ফদ। ইনশাল্লাি জবান েুটমব। 
    এক ফলাক ফদৌমড় ফ ল পাটকাহিমত গু মাহখময় আনমত। উপহস্থত ভক্তবৃমন্দর মমধয 
আনমন্দর নাড়াচাড়া ফদখা ফ ল। খালু সামিমবর ফচাখ ফদমখ মমন িমচ্ছ ফয-ফকামনা মুিূমতথ 
অহেমকাহটর ফথমক ফচাখ ফবর িময় আসমব। চারহদমক চরম উমত্তজনা । 
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    পীর মামা িাত উচু কমর উমত্তজনা হকিুটা কমামলন। হমহষ্ট  লায় বলমলন, গু 
খাওয়ামনার আম  এর মাথাটা কামাময় ফদ । মাথা কামামনা ফকামনা হচহকৎসা না। আমার 
সমে ফবয়াদহব কমরমি বমল শাহস্ত । আমামর ফসলামালহক ফদয় নাই । 
    মামার কথা অেমর অেমর পাহলত িমলা । ওয়ান টাইম ফরজামর মাথা মুহণ্ডত 
িমলা। খালু সামিবমক এখন ফদখামচ্ছ ফবৌে হভেুমদর মমতা। ফচিারার মমধয ফকমন 
ফযন মায়া মায়া ভাব চমল এমসমি ।  
    পীর মামা খালু সামিমবর হদমক তাহকময় অহত মধুর  লায় বলমলন- বাবা ফ া, এখন 
একটু গু খাও। ফবহশ খাইমত িমব না। পাটকাহির মমধয যতটুকু আনমি ততটুকু খাইমলই 
কাজ িমব। মুখ বে কইরা রাখবা না। ফকমন ? মামার কথা ফশান। 
    গু-মাখামনা পাটকাহি এমসমি। মামার মমতাই অতযে বলশালী এক ফলাক ফসই 
পাটকাহি হনময় এহ ময় আসমি। ফসই কাহি মুমখর ফভতর ঢুকামত িমলা না। তার আম ই 
খালু সামিব েষ্ট  লায় বলমলন, খাব না, আহম গু খাব না।  
    চারহদমক আনমন্দর হুমল্লাড় উিল। েুমটমি, জবান েুমটমি। আল্লাহু আকবর। আল্লাহু 
আকবর।  
    আহম খালু সামিবমক হনময় হেরহি। বুহড় োয় ফনৌকায় উিা পযথে হতহন ফকামনা 
কথা বলমলন না। আমার ধারণা িমলা আবামরা ফবাধিয় জবান বে িময় ফ মি। ফনৌকায় 
উিার পর হতহন কথা বলমলন। শাে  লায় বলমলন, হিমু, তুহম হক আমামক একটা 
সহতয কথা বলমব ?  
    আহম বললাম, হজ খালু সামিব বলব।  
    খালু সামিব বলমলন, আমার ধারণা— ফয হচহকৎসাপেহতর মাধযমম পীর মামা 
আমামক আমরা য করমলন, ফসই হচহকৎসাপেহত উনার মাথায় আমস হন। তুহম তামক 
হশহখময় হদময়ি। আহম হিক ধমরহি না ?  
    হজ, হিক ধমরমিন।  
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    হিমু ফশান, আমার বাহড়মত একটা লাইমসন্স করা হপস্তল আমি। ফতামামক আর যহদ 
ফকামনাহদন আমার বাহড়মত ফদহখ হপস্তল হদময় গুহল কমর ফমমর ফেলব। আমার োোঁহস 
ফিাক যাবজীবন িাম্ক হকিু যায় আমস না। মমন থাকমব হিমু ?  
    হজ, মমন থাকব।  
    আহম কথা বলমত পারহি – I am happy about that. Thank you. হকন্তু 
আমার বাহড়মত ফতামামক ফদখমল অবশযই আহম ফতামামক গুহল করব। বুহড় োর উপমর 
ফতামার সমে ফদখাই ফযন আমামদর ফশষ ফদখা িয়।     
    হজ, আচ্ছা।  
    খালু সামিব অনযহদমক মুখ হেহরময় রামতর বুহড় োর ফশাভা ফদখমত লা মলন। 
রামতর বুহড় ো সহতযই অপূবথ। 
    হিমু। 
    হজ । 
    ধর। আহম যহদ কথা না বলতাম তািমল ঐ বদ ফমময় হক আমার মুমখ গুময়র 
কাহিটা হদময় হদত?  
    মমন িয় হদত।  
    ফশষ মুহুমতথ তুহম আটকামত না ? 
    ইচ্ছা থাকমলও আটকামনা ফযত না । মব সাইকলহজ কাজ করহিল। ফযখামন মব 
সাইমকালহজ কাজ কমর ফসখামন চুপ কমর থাকমত িয়। 
    হিমু! 
    হজ।  
    ফয হচহকৎসাপেহতর মাধযমম আহম আমরা য লাভ কমরহি। আশা কহর এই 
হচহকৎসাপেহত হনময় তুহম কামরা সমে কথা বলমব না। 
    আহম বলব না। 
    হিমু। 
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    হজ। 
    ফতামামক েমা করার ফচষ্টা করহি হকন্তু পারহি না। 
    খালু সামিব, আমামক েমা করার ফচষ্টা করমত িমব না। েমা করমলই আহম লাই 
ফপময় যাব। আমরা বড় ফকামনা অপরাধ কমর ফেলব। 
    কথা ভুল বমলা হন। আচ্ছা হিমু ফশান— আমার  লার স্বর হক আম র মমতাই আমি 
? 
    সামানয পহরবতথন িময়মি। আপনার  লার স্বর আম র ফচময় মধুর িময়মি। 
    খালু সামিব হবড়হবড় কমর বলমলন, আমার হনমজরও তাই ধারণা। 
    হতহন ফনৌকার  লুইময় বমস আমিন। নদীর ফঘালা পাহনর হদমক তাহকময় িয়মতা 
পাহনমত হনমজর িায়া ফদখমিন। মানুষ চলমান জমল হনমজর িহব ফদখমত খুব পিন্দ 
কমর। 
 
 
 
 
 

@@  
    েহরদার হচহি ফপময়হি। ফমময়মদর অমনক গুমণর মমধয বড় গুণ িমলা এরা খুব 
সুন্দর কমর হচহি হলখমত পামর। কথাবাতথায় হনতাে এমলামমমলা ফমময়ও হচহি ফলখায় 
ফ ািামনা। ফমময়মদর হচহিমত আমরকহট বযাপার থামক- হবষাদময়তা। হনতাে 
আনন্দসাংবাদ হদময় ফলখা হচহির মমধযও তারা কী কমর জাহন সামানয িমলও দুিঃখ হমহশময় 
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ফদয়। কাজটা তারা ফয ইচ্ছা কমর কমর তা-না। প্রকৃহততামদর চহরমত্র ফয হবষাদময়তা 
হদময় ফরমখমি তাই িয়মতা হচহিমত উমি আমস।  
    েহরদা হলমখমি— 

হিমুভাই,   
আজ একটু আম  আপহন িাসপাতাল ফথমক চমল ফ মিন। দীঘথসময় 

আপহন আমার হবিানার পামশ চুপচাপ বমস হিমলন। আহম ঘুমুহচ্ছলাম। ফজম  
উমি ফস জমনযই খুব লজ্জা ফপময়হি। আপহন আমার কামির ফকউ নন। খুব 
কামির ফকউ আমার ঘুমে মুমখর হদমক তাহকময় আমি এটা ভাবমতই আমার 
অস্বহস্ত লাম । আপহন তাহকময় হিমলন ফভমব ফস কারমণই খুব সিুহচত ফবাধ 
করহি। হিমুভাই, আপহন রা  করমবন না। আহম জাহন আপহন আমার পামশই 
বমস হিমলন তারপরও আমার হদমক একবারও তাকান হন। আপহন সবসময়ই 
পদথার আড়ামলর একজন। আহম আপনামক ফবািার ফচষ্টা কমরহি। বুিমত পাহর 
হন। জহটল মানুষ খুব সিমজই ফবািা যায়। আপহন জহটল না, আবার আপহন 
খুবই সরল সাদাহসধা মানুষ তাই বা বহল কী কমর ? 

 আপনার কথা থাক । হনমজর কথা বহল। এই কথাটা না বলমলও 
হকিু ফযত আসত না। হকন্তু মৃতুযর মুমখামুহখ দাোঁহড়ময় িিাৎ মমন িমচ্ছ পৃহথবীর 
একহট মানুষও হক আমার ফভতমরর সতযটা জানমব না! ফসই সতয যত হনমথমই 
ফিাক তারপরও ফতা সতয । অেত একজন মানুষ আমার সহতয পহরচয় জানুক 
। ফসই একজন আপহন িওয়াই সবমচ’ টনরাপদ।  

টহমুভাই, আহম আমার ফমাটামুহট দীঘথ হববাহিত জীবমন ইমরুমলর 
বাবামক ভামলাবাসমত পাহর হন। পাশাপাহশ )এক হবিানায় (বাস  করমল ফয 
মমতা চতহর িয় তা িময়ফি। ফসই মমতাও খুব ফবহশ হকন্তু না।  

না, আমামদর মমধয ফকামনা ি ড়ািাহট িয় হন। সবার কামি আমামদর 
পহরচয় আদশথ দপহত । আপনার বেু ধমরই হনময়হিল- তার প্রহত ভামলাবাসায় 
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আমার হৃদয় টলমল করমি। ফস িয়মতা ফভমবমি, ফয বেু তার স্বামীর সমে 
দীঘথ দশ বিমর একহট বারও উচু  লায় কথা বমল হন, কহিন কমর তাকায় 
হন। ফসই তরুণী বধুর হৃদয় ভামলাবাসায় পূণথ। ফবাকা মানুষটা বুিমতও পামর 
হন বযাপারটা কী। একহদক হদময় ভামলাই িময়মি- জীবন ফতা চমলই যামচ্ছ । 
ফকাথাও থমমক যামচ্ছ না। যখন অসুখটা িমলা- আহম বুমি ফ ালাম সময় চমল 
এমসমি, তখন িািাকামর হৃদয় পূণথ িমলা । মমন িমলা— হকিু না ফপময়ই চমল 
যাহচ্ছ ?  

তারপর একটা ঘটনা ঘটল । হবমশষ ঘটনা । হকমশােী বয়মস ফয 
মানুষটামক পা মলর মমতা ভামলামবমসহিলাম ফস িিাৎ উদয় িমলা তখন । 
তামক ফদমখ কী ফয ভামলা লা ল। ইচ্ছা করল হচৎকার কমর আনমন্দ ফকোঁমদ 
উহি । হিমুভাই, আপহন শুনমল খুবই অবাক িমবন, িয়মতা বা খাহনকটা কষ্টও 
পামবন, মানুষটামক ফদমখ আমার মমন িমলা- ইস, ফস যহদ আমামক হনময় 
অমনক দূমরর ফকামনা ফদমশ চমল ফযত! ফযখামন ফকউ আমামক হচনমব না। ফয 
ফদমশ আমরা দু’জন িাড়া আর ফকউ ফনই। (এমনহক ইমরুলও ফনই।)  

আপনার কামি অকপমট সহতয কথা বললাম । এখন হনমজমক ভারমুক্ত 
মমন িমচ্ছ। রামশদুল কহরম নামমর মানুষটা মিা বযস্ত িময় ফ মি আমামক 
বাইমর হনময় হচহকৎসা করামত। খুব ফলাভ িমচ্ছ। হচহকৎসা ফিাক বা না ফিাক 
তার সমে হকিু হদন ফতা থাকমত পারব ! ফরাজ হকিুেণ তার সমে কথা বলমত 
পারব। (আহম খুব খারাপ, তাই না হিমুভাই ) আমার ফভতর যত ফলাভই থাকুক 
এই কাজ আহম করব না। ভামলা না ফবমস একধরমনর অপমান আহম ইমরুমলর 
বাবামক কমরহি। ফবচারা ফসটা বুিমত পামর হন বমল কষ্ট পায় হন। এখন যহদ 
আহম রামশমদর টাকায় হচহকৎসা কহর ইমরুমলর বাবা কষ্ট পামব। এই কষ্ট 
আহম কখমনা, ফকামনাহদনও হদব না। এই সম্মানটুকু আহম তামক করব।  
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শুনমত ফপময়হি ইমরুলমক আপহন আসমা িক নামমর এক মহিলার 
কামি ফরমখ এমসমিন। এই মহিলা তামক পালক পুত্র হিমসমব বড় করমব। 
এইসব হনময় আহম মাথা ঘামাহচ্ছ না। কারণ আহম হনহশ্চত জাহন- ইমরুমলর 
জমনয যা ভামলা আপহন তাই করমবন। মানুষ আপনামক হনময় অমনক অদু্ভত 
অদু্ভত কথা বমল হকন্তু আহম জাহন মানুমষর জমনয যা শুভ যা কলযাণকর আপহন 
সারাজীবন তাই কমর এমসমিন ।  

আহম মামি মামি এই ফভমব অবাক িই ফয পৃহথবীমত আপনার মমতা 
ভামলা মানুষ ফযমন আমস, আমার মমতা খারাপ মানুষও আমস। এইভামবই 
পৃহথবীমত সামযাবস্থা বজায় থামক ।  

ইহত  
আপনার ফস্নিধনয  

েহরদা  
    েহরদার হচহি ভামলামমতা ফবািার জমনয হিতীয়বার পড়া উহচত। পড়া ফ ল না, 
কারণ আমার (মিান!!)। হশেক বাবা এই হবষময় কহিন হনমদথশ হদময় ফ মিন— 

বাবা হিমালয়, পৃহথবীর ফয-ফকামনা দৃশয প্রথমবার ফদহখমব। একবার 
দৃহষ্ট হেরাইবার পর হিতীয়বার তাকাইমব না। তািামত মায়া চতহর িইমব । 
মায়া চতহর িওয়ার অথথই হবভ্রম ও ভ্রাহে চতহর িওয়া। ভ্রাহে উদয় িওয়ার 
অথথই িইল ভ্রাহে হবলাস চতহর িওয়া । হবলামসর িামত হনমজমক সমপথণ করা। 

একহট অহত সাধারণ উদািরণ ফদই। মমন কর তুহম একজন প্রবাসী। 
ফতামার অহত হনকট একজন ফতামামক একহট পত্র হদয়ামিন। পত্রহট দীঘথ, হকন্তু 
হকিুটা জহটল।  পায়ঠািায়রর জনয জর্ামায়ক পেটি টির্ীেবার পটড়য়র্ িইমব। 
ভুমলও এই কাজ কহরমব না। লামভর মমধয লাভ িইমব তুহম মায়ায় জড়াইমব। 
পত্র তা ফস যত মূলযবানই ফিাক পাি সমাপ্ত মাত্র কুহচ কুহচ কহরয়া িাওয়ায় 
উড়াইয়া হদমব। ফচষ্টা কহরমব পমত্রর হবষয়বস্তু সপূণথ ভুহলয়া যাইমত।  
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    আহম বাবার উপমদশমমতা েহরদার হচহি কুহচ কুহচ কমর িাওয়ায় উহড়ময় হদলাম। 
দহেমণর ফমৌসুমী বায়ুর কারমণ হচহির কুহচগুমলা হকিুেণ িাওয়ায় উড়ল। ফয-ফকামনা 
উড়ে হজহনসই ফদখমত ভামলা লাম  । আমার মমন হকিুেমণর জমনয ভামলা লা ার 
ফবাধ চতহর িমলা। ভামলা লা ার ফবাধ চতহর িমলই ভামলা মানুষমদর সে ফপমত ইচ্ছা 
কমর। মামজদা খালার বাহড়মত যাওয়া হনমষধ। ফযা ামযাম র মাধযম ফটহলমোন। হিক 
করলাম খালু সামিব ফটহলমোন ধরমলই  লা ফমাটা কমর বলব— আচ্ছা এটা হক 
ফমািাম্মদপুর দমকল বাহিনী ? এই মুিূমতথ আমার একটা দমকল দরকার।  
    ফটহলমোন ধরমলন খালা। আহম হকিু বলার আম ই খালা বলমলন, হিমু না হক ?  
    আহম বললাম, বুিমল কী কমর, আহম ফতা এখমনা িযামলা বহল হন ।  
    খালা বলমলন, খুব হপ্রয় ফকউ ফটহলমোন করমল ফবািা যায়। ফটহলমোমনর হরাং 
অনযরকম কমর বামজ ।  
    খালু সামিব ফকমন আমিন ?  
    ভামলা। 
    কথা বয়ল যায়িন জর্া?  
    সারােণই কথা বলমি। হবরক্ত কমর মারমি। অমনকহদন কথা বলমত পামর হন, 
এখন পুহষময় হনমচ্ছ।  
    মাথায় চুল উমিমি ?  
    উমিহিল। নাহপত িাহকময় আবার পুমরা মাথা কাহমময়মি।  
    জকন?  
    জাহন না ফকন। তমব ফস সুমখ আমি।  
    খালা আনমন্দর িাহস িাসমলন। আহম বললাম, অসুখ ফসমর যাওয়ায় খালু সামিব 
হনশ্চয়ই খুহশ । 
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    খুহশ জর্া বমটই। ফতার উপর ফকন জাহন খুবই নারাজ। আহম ফতার খালুমক বললাম, 
ফবচারা হিমু এত কষ্ট কমর হচহকৎসা কহরময় ফতামামক ভামলা কমরমি। তুহম ফকন তার 
উপর নারাজ ? 
    তার উত্তমর খালু সামিব কী বমলমিন ? 
    ফস হচৎকার কমর বমলমি- শাটআপ । ফতার নামই ফস শুনমত পামর না। নাম 
শুনমলই হচৎকার ফচাোঁচামমহচ কমর। আচ্ছা হিমু, ঐ মহিলা পীর কী হচহকৎসা কমরহিমলন 
বল ফতা ? 
    শুমন কী করমব ? বাদ দাও। হচহকৎসায় েল িময়মি- এটাই আসল কথা । 
    অবশযই । 
    মমন করা যাক হচহকৎসা হিমসমব ফস গু খাইময় হদময়মি। তখন ধরমত িমব গু িমলা 
ফকারাহমন ইনমজকশন। হিক না খালা ? 
    অবশযই হিক । 
    খালা, কথা ফশষ, ফটহলমোন রাহখ। 
    খালা ফটহলমোমন ফচোঁহচময় উিমলন, না না খবরদার। আহম আসল কথা বলমত ভুমল 
ফ হি। আমার কী িময়মি ফক জামন, দুহনয়ার কথা ফটহলমোমন বহল, আসল কথা বলমত 
ভুমল যাই। 
    আসল কথাটা তাড়াতাহড় বমলা। নয়মতা আবার ভুমল যামব। 
    আসমা ফতামক খুোঁজমি। পা মলর মমতা খুোঁজমি। 
    উহন যখন ফখাোঁমজন পা মলর মমতা ফখাোঁমজন। এটা নতুন হকিু না। 
    এইবার সহতয সহতয পা মলর মমতা খুোঁজমি। আমার মমন িয় ভয়ির হকিু ঘমটমি। 
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@@  
    হমমসস আসমা িক হপএইচহি আমার সামমন বমস আমিন। আসমা িমকর পামশ 
তাোঁর স্বামী। আহম ভদ্রমলামকর নাম জাহন েজলুল আলম। তমব আসমা িক তামক 
িাকমিন 'চাহলথ' নামম । ভদ্রমলামকর মমধয আহম ফকামনা চাহলথ ভাব ফদখহি না। উনামক 
হসহরয়াস ধরমনর মানুষ বমল মমন িমচ্ছ। চাহলথ হনশ্চয়ই ভদ্রমলামকর নাম না । মমন 
িমচ্ছ এটা আসমা িমকর ফদয়া আদমরর নাম । এখন হুট কমর আহম যহদ বহল— ফকমন 
আমিন চাটলৃ ভাই- উহন ফরম  ফযমত পামরন। ভদ্রমলামকর ফচিারা ফদমখ মমন িমচ্ছ তার 
ফভতর চাপা রা  আমি। সুপ্ত আমগ্নয়হ হর টাইপ পুরুষ। অমনকহদন পর পর িিাৎ কমর 
লাভা ফবর িময় আমস ।  
    জহাফটমলর পহরমবশ সাংবাদপমত্রর ভাষায়- অস্বহস্তকর । চাহলথ সামিব নযাশনাল 
হজওগ্রাহে পহত্রকার পাতা উোমচ্ছন। পাতা উোমনার োোঁমক োোঁমক আমামক ফদখমিন। 
যতবারই ফদখমিন ততবারই তার ভুরু কুোঁচমক যামচ্ছ। মুখ যহদও িাহস িাহস। আহম 
যখন বললাম, ফকমন আমিন সযার ? হতহন তার উত্তর না হদময় বলমলন, আপহন ভামলা 
আমিন ফতা ?  
    ফযসব মানুষ প্রমশ্নর উত্তর না হদময় পাো প্রশ্ন কমর তামদর হবষময় সাবধান থাকা 
বািনীয়। আসমা িক বলমলন, চাহলথ তুহম ফবাধিয় উনামক হচনমত পার টন। 
    ভদ্রমলাক বলমলন, হচনমত পারার কথা নয়। ইনার সমে আমার আম  ফদখা িয় 
হন। তমব ফটহলমোমন কথা িময়মি।  
    আসমা িক বলমলন, এর নাম হিমু। ইমরুলমক ইহনই এমন হদময়মিন।  
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    ভদ্রমলাক বলমলন, ও আচ্ছা, আপহনই ফসই এমজন্ট ! হশশুহটমক আমামদর পিন্দ 
িময়মি। আপহন অহত দ্রুত এিপসন ফপপারস ফরহি করুন। আমরা আর ফবহশহদন 
থাকব না। এক মাস আিামরা হদন থাকা িময় ফ মি। এিপসান ফপপারস ফরহি করমত 
কতহদন লা মব ? 
    এক সপ্তাি ।  
    আমরা তাড়াতাহড় করার বযবস্থা করুন। শুমনহি। এ ফদমশ টাকা হদময় সব হকিু 
করামনা যায়। টাকা ঢালুন।  
    হজ আচ্ছা ঢালব ।  
    আহম ভদ্রমলামকর হদমক তাহকময় আহি। মমন িমচ্ছ ভদ্রমলাক ফরাম  যামচ্ছন। হতহন 
ফয ফরম  যামচ্ছন তা হনমজও বুিমত পারমিন। অবশযই এটা একটা মিৎ গুণ। ফবহশর 
ভা  মানুষই ফরম  যাবার সময় বুিমত পামর না ফস ফরম  যামচ্ছ। ভদ্রমলাক পহত্রকার 
পাতা অহত দ্রুত উমে রা  কমামনার ফচষ্টা করমিন। এই পেহতমত রা  কমমব না। 
রাম র সমে হবরহক্ত ফযা  িমব। কারণ িাড়া বইময়র পাতা উোমনা হবরহক্তকর বযাপার।  
    ভদ্রমলাক ফরম  যামচ্ছন ফকন বুিমত পারহি না। হতহন হক ইমরুলমক দত্তক হনমত 
চামচ্ছন না ? স্ত্রীর চামপ পমড় রাহজ িময়মিন ?  
    আসমা িক বলমলন, চাহলথ, তুহম হক একটা কাজ করমব ? িাম্মটমলর লহবমত 
হ ময় হকিুেণ বসমব ? আহম হিমু সামিমবর সমে একামে হকিু কথা বলব ।  
    ভদ্রমলাক স্ত্রীর কথা শুনমত ফপমলন বমল মমন িমলা না । িিাৎ পহত্রকার পাতা 
উোমনা বে ফরমখ কহিন ফচামখ আমার হদমক তাহকময় বলমলন, পৃহথবীর ফকামনা ফদশ 
ফনই ফযখামন িাহেক লাইট থাকার পমরও িাহেক পুহলশ আমি। ফকন বলুন ফতা ? 
িাহেক হস নযামল লালবাহত জ্বলমি না সবুজবাহত জ্বলমি তা হনময় ফকউ মাথা ঘামামচ্ছ 
না। তাহকময় আমি িাহেক পুহলমশর হদমক। ফিায়াই ?  
    আহম বললাম, বাাংলামদমশর মানুষ যমন্ত্র হবশ্বাস কমর না। মানুমষ হবশ্বাস কমর। যন্ত্র 
সবুজবাহত জ্বাহলময় ফযমত বলমলই আহম ফকন যাব ? একজন মানুষ বলুক।  
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    আপহন কত িাসযকর একটা যুহক্ত হদময়মিন তা হক জামনন ?  
    টজ জাটন।  
    জয জাটর্ যন্ত্র টবশ্বাস কয়র না জসই জাটর্র ভটবষযৎ কী র্া জায়নন ?  
    ভহবষযৎ অতযে উজ্জ্বল িবার কথা।  
    ভদ্রমলামকর ফচাখ ধক কমর উিল। মমন িমচ্ছ সুপ্ত আমগ্নয়হ হর ফজম  উিমি। 
আসমা িক  লা কহিন কমর বলমলন, চাহলথ, তুহম হক ফতামার মযা াহজনটা হনময় লহবমত 
হকিুেণ বসমব ? হিমুর সমে আমার জরুহর হকিু কথা আমি । 
    আহমও হকন্তু জরুহর কথা বলহি।  
    না, তুহম জরুহর কথা বলহি না। তুহম রা  করার মমতা অজুিাত চতহর করার ফচষ্টা 
করি । 
    ভদ্রমলাক মযা াহজন িাড়াই উমি দাোঁড়ামলন। ঘর ফথমক ফবর িময় ফ মলন। আবার 
সমে সমে ঘমর ঢুমক মযা াহজন িামত হনমলন। হকিুেণ আমার হদমক তাহকময় রইমলন। 
আসমা িক হবরক্ত  লায় বলমলন, কী িমলা ? 
    হতহন বলমলন, লহবমত যাহচ্ছ। ফতামামদর কথাবাতথা ফশষ িমল আমামক ফিমক হনও। 
    আসমা িক আমার হদমক তাহকময় বলমলন, চাহলথ অহনয়ম সিয করমত পামর না। 
অহনয়ম ফদখমলই ফরম  যায়। হিমু, আপহন চা-কহে হকিু খামবন ? 
    না।  
    আপনার খালা বলহিমলন, আপনার সুপার নযাচারাল পাওয়ার মারাত্মক, অমনকবার 
আপহন আপনার এই েমতার প্রমাণ হদময়মিন । এটা হক সহতয ? 
    না, এমকবামরই সহতয না। সুপারমযানরা থামক কহমমকর বই-এ, পৃহথবীমত ९65 । 
। 
    আমার ফতা ধারণা আপনার খালার কথা সহতয । আপহন আমামক বমলহিমলন আহম 
ফশষপযথে ফকামনা হশশু দত্তক ফনব না, কারণ আমার হনমজরই সোন িমব । 
    িযাোঁ, একটা ফমময় িমব। 
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    ফমময় িবার কথা বমলন হন। 
    আসমল ভুমল ফ হি কী বমলহিলাম। 
    আসমা িক বড় কমর হনিঃশ্বাস ফেমল বলমলন,  ত আিামরা বির ধমর আহম আর 
আমার স্বামী সোমনর জমনয এমন ফকামনা ফচষ্টা ফনই যা কহর হন। এমন ফকামনা হচহকৎসা 
ফনই যা করাই হন। একবার পহত্রকায় পড়লাম হনউহজলযামন্ডর মুর আহদবাসীরা হনিঃসোন 
দপহতমক কী এক আরক ফখমত ফদয়, তামত সোন লাভ িয়। আহম হনউহজলযামন্ডর 
আরকও ফখময়হি । 
    আরকটা ফখমত ফকমন হিল ? 
    আসমা িক হবরক্ত  লায় বলমলন, সস্তা রহসকতা আমার সমে করমবন না। আরক 
ফখমত ফকমন হিল ফসই আলাপ করবার জমনয আপনামক িাহক হন। 
    কী জমনয ফিমকমিন ? 
    ইমরুলমক দত্তক ফনবার আমামদর আর প্রময়াজন ফনই- এটা জানামনার জনয।  
    আপনার স্বামী চাহলথ সামিব ফয বলমলন, এিপসান ফপপারস ফরহি করমত ? 
    ফস এখমনা হকিুই জামন না আহম ফয কনহসভ কমরহি। এটা তামক জানামনা িয় 
হন। শুধু আহম জাহন, আমার  াইমনাকালহজস্ট জামন আর আপহন জামনন। 
    আপনার স্বামীমক জানান হন ফকন ? 
    আসমা িক বলমলন, আহম হিক কমর ফরমখহিলাম এই অদু্ভত আনন্দময় খবরটা 
প্রথম আপনামক ফদব। আপনামক খুোঁমজ পাহচ্ছলাম না বমলই চাহলথমক খবরটা ফদয়া িয় 
হন। আপহন চমল যাবার পর তামক খবরটা ফদব । 
    আহম চমল যাই। তাড়াতাহড় তামক খবরটা হদন । 
    আসমা িক বলমলন, আহম আপনার জমনয হকিু করমত চাই। আল্লাি আমামক ফয 
উপিার পাহিময়মিন িয়মতা তার সমে আপনার ফকামনা সপকথ ফনই। তারপমরও আহম 
আপনার জমনয হকিু করমত চাই। আপহন আমার কামি হকিু একটা চান। 
    এখন চাইমত িমব ? 
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    িযাোঁ, এখন। 
    আসমা িমকর ফচামখ পাহন এমস ফ মি। হতহন ফচামখর পাহন মুিমত মুিমত বলমলন, 
িযাোঁ, এখন চাইমত িমব। 
    আহম বললাম, ইমরুমলর মা খুব অসুস্থ। তার হচহকৎসার বযবস্থা করমবন। অমনক 
টাকার বযাপার, িয়মতা তামক ফদমশর বাইমরও হনমত িমত পামর। 
    আসমা িক কহিন  লায় বলমলন, টাকা-পয়সার হেহরহস্ত হদমত ফতা আপনামক বহল 
হন। আপহন আমার কামি কী চান জানমত চাহচ্ছ। 
    এইটাই চাহচ্ছ। 
    হনমজর জমনয হকিু হক চাইবার আমি ? 
    আমি। হকন্তু ফসটা আপহন পারমবন না। 
    অবশযই পারব। ফকন পারব না ? বলুন কী চান ? 
    আমার খুব শখ চাোঁমদ যাওয়া। চাোঁদ ফথমক আমামদর পৃহথবীটা ফকমন ফদখায় ফসটা 
ফদখা। আমামক চাোঁমদ পািামত পারমবন ? 
    আসমা িক অমনকেণ আমার হদমক তাহকময় ফথমক দুিঃহখত  লায় বলমলন, না, 
পারব না। আমার েমতা থাকমল অবশযই আপনামক চাোঁমদ পািাতাম । 
    আহম এখন উহি ? লহব ফথমক আপনার স্বামীমক পািাহচ্ছ। তামক আনমন্দর সাংবাদটা 
হদন। আপহন যহদ হকিু মমন না কমরন। আহম আপনার স্বামীমক একটু রাহ ময় হদময় 
যাব। 
    আসমা িক হবহমত িময় বলমলন, ফকন ?  
    আহম িাসমত িাসমত বললাম, মজা করমত ইচ্ছা িমচ্ছ।  
    আপহন হক সব সময় মজা কমরন ?  
    না। করমত ইচ্ছা কমর। করমত পাহর না ।  
    আহম আপনার সমে মামি মামি খুব খারাপ বযবিার কমরহি। আপহন হক খারাপ 
বযবিামরর কথাগুহল মমন রাখমবন ?  
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    আপহন চাইমল মমন রাখব। আপহন হক চান ?  
    ভদ্রমহিলা জবাব হদমলন না। ফচাখ মুিমত লা মলন। এই মহিলার মমন িয় কান্না 
ফরা  আমি। 
 
    েজলুল আলম সামিব রা ীমুমখ লহবমত চাময়র কাপ িামত বমসহিমলন। আহম তাোঁর 
সামমন এমস দাোঁড়ামতই হতহন ভুরু কুোঁচমক তাকামলন। আহম বললাম, এই চাহলথ, ফতামামক 
ফতামার বউ িামক। আজ ফতামার খবর আমি। ফতামামক ফস পযাদাহন হদমব।  
    ভদ্রমলাক িতভম্ব িময় তাহকময় আমিন। টপ কমর শব্দ িমলা । তার িাত ফথমক 
নযাশনাল হজওগ্রাহের কহপটা ফমমিমত পমড় ফ ল। 
 
 
 
 

@@  
    আমার হবিানার পামশ ফক ফযন বমস আমি। সূমযথর আমলা ভামলামমতা ফোমট হন। 
ফয বমস আমি তামক পহরষ্কার ফদখা যামচ্ছ না। তারপমরও ফচনা ফচনা লা মি। হকিুেণ 
তাহকময় থাকমলই ফলাকটামক হচমন ফেলব। আহম তাহকময় আহি। িিাৎ মমন িমলা এত 
কষ্ট কমর ফচনার হক ফকামনা প্রময়াজন আমি ? শীত শীত লা মি।  াময়র উপর পাতলা 
চাদর থাকায় আরামদায়ক ওম। ফচনামচহন বাদ হদময় আমরা খাহনকেণ ঘুমামনা ফযমত 
পামর। হবিানার পামশ ফয বমস আমি বমস থাকুক। ঘুম ভাোর পর হদমনর প্রথম আমলায় 
তার সমে পহরচয় িমব। হদমনর প্রথম আমলায় হবভ্রম থামক না । পহরচময়র জমনয 
হবভ্রমিীন আমলার ফকামনা হবকল্প ফনই। 
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    আহম চাদরটা মাথা পযথে ফটমন হদলাম। আমার মাথার ফভতর জহটল  মবষণামূলক 
আমলাচনা আহস আহস করমি। তামক প্রেয় না হদময় আরাম কমর হকিুেণ ঘুমামনা 
দরকার। ‘পৃহথবীমত সবমচ’ সুখী মানুষ ফক ?’ যার কামি ঘুম আনন্দময় ফস-ই পৃহথবীর 
সবমচ’ সুখী মানুষ।' কথাটা ফক বমলমিন ? হবখযাত ফকউ হনশ্চয়ই বমলমিন। সাধারণ 
মানুষ যত ভামলা কথাই বলুক ফকউ তা হবমবচনার ফভতরও আনমব না। কথাটা বলমত 
িমব খুবই গুরুত্বপূণথ একজনমক। 
    পৃহথবীর সবমচ’ সুখী মানুমষর মমতা আহম ঘুমালাম। ঘুম ভাোর পমরও হবিানায় 
উমি বসলাম না। ফিাটমবলার মমতা ফচাখ বে কমর মটকা ফমমর পমড় রইলাম। আমার 
হবিানার পামশ বমস থাকা ফলাকটা এখমনা আমি। তামক এখমনা হচনমত পারহি না। 
তমব হচমন ফেলব। সমসযা িমচ্ছ তামক হচনমত ইচ্ছা! িমচ্ছ না।  
    হিমু সামিব! 
    টজ।  
    মমন িমচ্ছ আপনার ঘুম ফভমেমি । আহম ফ্লাস্ক ভহতথ চা হনময় এমসহি। মুখ না ধুময় 
চা খাওয়ার অভযাস হক আপনার আমি ? 
    আমি । 
    এক কাপ চা হক ফদব ? 
    হদমত পামরন । 
    আমামক হক আপহন হচনমত ফপমরমিন ? 
    না।  
    আপনামক ফদাষ হদময় লাভ ফনই। আহম হনমজই আমামক হচনমত পারহি না। আয়নার 
হদমক তাহকময় আোঁতমক উমি ফভমবহি— এ ফক ?  ত রামত আহম ফ াোঁে ফেমল হদময়হি। 
এমতই ফচিারাটা অমনকখাহন পামে ফ মি। তার উপর  াময় হদময়হি কটকমট িলুদ 
পাঞ্জাহব। কড়া িলুদ রে ফয আইমিনহটহট ক্রাইহসস চতহর করমত পামর তা জানতাম 
না।  
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    ভদ্রমলাক শরীর দুহলময় ঘর কাোঁহপময় িাসমলন। িাহস থামার পমরও আমার খাট 
দুলমত লা ল। 
    আহম ফচাখ ফমমল ভদ্রমলাকমক ফদখলাম। হবিানায় উমি বসলাম। ভদ্রমলাক আমার 
হদমক  রম চা ভহতথ ম  ধহরময় হদমলন। আহম বললাম, আপহন ফক ? 
    ভদ্রমলাক বলমলন, আহম আপনার আসমা মযািামমর িাজমবন্ড। নাম েজলুল 
আলম। 
    আপহন এখামন ফকন ? 
    আহম হিক কমরহি আজ সারাহদন আহম আপনার সমে থাকব। এই উপলমে একটা 
িলুদ পাঞ্জাহব বাহনময়হি। আহম এমসহিও খাহল পাময়। 
    আহম হকিু বললাম না। চাময় চুমুক হদলাম। ভদ্রমলাক বলমলন, চাটা হক ভামলা 
িময়মি? 
    িযাোঁ।  
    আহম হক আজ সারাহদন আপনার সমে থাকমত পাহর ? 
    থাকমত চামচ্ছন ফকন ? 
    আপহন সারাহদমন কী কী কমরন ফসটা ফদখার ইচ্ছা । 
    আহম সারাহদমন হকিুই কহর না। 
    আহম এই হকিুই কহর না-টাই ফদখব। ভামলা কথা, আহম ইমরুল ফিমলহটর মাময়র 
হচহকৎসার সব বযবস্থা কমরহি। এই মহিলামক তার স্বামী এবাং সোনসি ফদমশর বাইমর 
হনময় যাবার বযবস্থা কমরহি। 
    আহম হকিু না বমল আমার চাময়র ম  বাহড়ময় হদলাম। চা ফখমত খুবই ভামলা 
িময়মি। এই চা দু'হতন ম  খাওয়া যায়। 
    ভদ্রমলামকর চধযথ ভামলা । আহম তাোঁমক হনময় সারাহদন িাোঁটলাম । উমদ্দশযিীন িাোঁটা 
। হতহন একবারও বলমলন না, আমরা ফকাথায় যাহচ্ছ ?  
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    মহতহিল এলাকায় একুশতলা হবহল্ডাং-এর োউমন্ডশন িমচ্ছ। আহম ভদ্রমলাকমক 
হনময় ঘণ্টাখামনক মাহট ফখাড়া ফদখলাম। ফসখান ফথমক ফ লাম নাটকপাড়া ফবইলী ফরামি। 
ফসখামন একটা েুচকার ফদাকামন রুপবতী সব ফমময়রা নানান ধরমনর আহ্লাদ করমত 
করমত েুচকা খায়। ফদখমত ভামলা লাম । 
    ফুচকা োওো জদয়ে জগলাম রমনা থানাে। এই থানার বারান্দাে জকয়রাটসয়নর চুলা 
জপয়র্ ইটদ্রস নায়মর এক জিয়ল চা বানাে । র্ার চা হয়লা অসাধারণ টু দা পাওয়ার 
ফটন। আসমা মযািামমর িাজমবন্ডমক এই চা খাইময় ফদয়া দরকার। থানার বারান্দায় 
বমস চা খাহচ্ছ, ওহস সামিমবর সমে ফদখা িময় ফ ল। হতহন হবরক্ত মুমখ বলমলন, হিমু 
না ?  
    আহম বললাম, হজ ।  
    আপনামক আহম বমলহি থানার হত্রসীমানায় যহদ আপনামক ফদহখ তািমল খবর আমি। 
আটম আপনায়ক হাজয়র্ ঢুটকয়ে জদব।  
    চা জেয়র্ এয়সটি। সযার । ইটদ্রয়সর চা । চা জেয়েই চয়ল যাব। প্রটমস ।  
    থানার জভর্র চা োওো যায়ব না। এিা জকায়না জরিুয়রন্ট না। কাপ হায়র্ টনয়ে 
রাস্তাে চয়ল যান। একু্ষটণ । একু্ষটণ ।  
    আমরা কাপ হায়র্ রাস্তাে চয়ল জগলাম। চা জশষ কয়র জগলাম ফসািরাওয়াদথী উদযামন। 
এই সময় ফসখামন নানান ধরমনর মানুমষর সমা ম িয়। ওমদর ফদখমত ভামলা লাম । 
পামকথর একহট অাংমশ আমস হিজড়ারা। তারা আমস পুরুমষর ফবমশ। এখামন এমস 
হনমজমদর নারী করার ফচষ্টা কমর। ফিাোঁমট কড়া কমর হলপহষ্টক ফদয়। নাহরমকমলর মালার 
কাচুহল পমর। মুমখ লজা লজ্জা ভাব এমন একজন আমরকজমনর ফচামখ কাজল হদময় 
ফদয়। এমদর সবার সমেই আমার খুব খাহতর। আমামদর দু'জনমক ফদমখ তারা খুহশ 
িমলা ।  
    একজন আনহন্দত  লায় বলল, ফকমন আমিন ফ া হিমু ভাইজান? 
    ভামলা আহি। 
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    সামথ ফক ?  
    জাহন না। আমার সামথ ফক ? আহম হনমজমকই হচহন না। অনযমক হচনব কীভামব ?  
    আমার কথায় তামদর মমধয িাহসর ধুম পমড় ফ ল। তারা খুবই মজা ফপল। 
    সেযার আম  আম  আহম েজলুল আলম সামিবমক হনময় ফ লাম বুহড় োয় চীন 
বাাংলামদশ চমত্রী ফসতুমত। ফরাজ সেযায় ফসখামন একজন ভদ্রমলাক এমস উপহস্থত িন। 
তার উমদ্দশয ফসতু ফথমক লাে হদময় হনমচ পড়মবন। আত্মিতযা করমবন। ফশষপযথে 
সািমসর অভামব কাজটা করমত পামরন না। বাহড়মত হেমর যান। পরহদন আবার 
আমসন। ইনার সমে কথা বলমল েজলুল আলম সামিমবর মজা পাওয়ার কথা। চারহদমক 
এতসব মজার উপকরণ িড়ামনা। 
    পাওয়া ফ ল না। িয় হতহন আত্মিতযা কমর ফেমলমিন হকাংবা আত্মিতযার পহরকল্পনা 
বাদ হদময়মিন। এখন এই সমময় স্ত্রী-পুত্র-কনযামদর  রম হসোড়া হদময় চা খামচ্ছন। 
    হিমু সামিব! 
    টজ। 
    হদন ফতা ফশষ িময় এমলা। আপহন আমার এবাং আমার স্ত্রীর জমনয যা কমরমিন 
তার জমনয ‘Thank You'- এই ইাংমরহজ বাকযটা বলমত চাই। কখন বলমল ভামলা িয় 
? 
    সবমচ’ ভামলা িয়। সূযথ ফিাবার সময় বলমল। 
    হতহন সূযথ ফিাবার হবমশষ মুিূমতথর জমনয অমপো করমিন। আহম অমপো করহি... 
। থাক বলব না হকমসর অমপো করহি। ভর সেযায় যখন চারহদমক িািাকার ধ্বহন 
ধ্বহনত িমত থামক তখন বযহক্ত ত অমপোর কথা বলমত িয় না। 
    হিমু সামিব! 
    হজ ।  
    থযাাংক য়ুয বাকযটা হিকমমতা বলমত পারহি না। কথাগুহল  লায় আটমক যামচ্ছ ।  
    আপনামক হকিু বলমত িমব না। আসুন চুপচাপ সূযথস্ত ফদহখ।  
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    আহম সূযথস্ত ফদখহি। েজলুল আলম সামিব ফদখমিন না। হতহন রুমাল হদময় ফচাখ 
ফঢমক ফরমখমিন। তারপমরও ফচামখর পাহন আটকামত পারমিন না। সূযথ ফিাবার 
মামিন্দ্রেমণ একবার কান্না ফপময় ফ মল ফসই কান্না থামামনা খুব কহিন।   
 

(সমাপ্ত) 
 

একটি শুভম টিয়েশন 
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=== শুভম ===  
 

একটি  
বইঘর.জনি 

পটরয়বশনা  
 
 

=== শুভম ===  


