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১. তুচি আর কখননো এস নো 
  

তুচি আর কখননো এস নো! 

  

িধুিয় টেচিনে কনুইনয়র ওপর থুতচন টরনখ টযিনভোনি িনসচিে, টসইরকিই রইে, 

একেুও িিনক উঠে নো, একেোও কথো িেে নো। আসনে টস িনন িনন িযোকুেভোনি 

িেনত িোইে, আচি পোরি নো! স্বপ্নো, টকন আিোয় চিচরনয় চিচ্ছ? 

  

টস, চনিঃশনে স্বপ্নোর চিনক একিৃনে টিনয় রইে। 

  

স্বপ্নো িেে, তুচি চক িোও আচি আত্মহতযো কচর? 

  

িধুিয় এখনও িুপ। 

  

টকন চিননর পর চিন, আিোনক এিন অস্বচিকর অিস্থোয় টিেি? টয সম্পকক একিোর 

টভনে যোয়, তোনক আর ট োর কনর ট োড়ো েোগোননো যোয় নো। আচি ওপনর টগনেই িো 

আিোনক িকুচন চিনয় এনকিোনর ভো ো-ভো ো করনি। আিোর িোিো-েোিোরো টশককোনে যচি 

টতোিোনক অপিোন কনর তোচড়নয় টিয়, টসেো চক ভোনেো হনি? 

  

িধুিয় একেো গভীর চনিঃশ্বোস টিেে। তোরপর আনি আনি িেে, চঠক আনি, আচি 

এখোনন আর আসি নো, চকন্তু িোইনর টকোথোও 

  

নো, তোও সম্ভি নয়। আচি ওরকিভোনি চকিু িোই নো, িোচড়র টেোকনক চকিু নো  োচননয়, 

েুচকনয়, টগোপনন-ওেো আিোর স্বভোি নয়। 

  

িোনস অন্তত একিোর? 
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টকন তুচি অিুনের িতন কথো িেি? আচি যো পোরি নো, টস-সম্পনকক ট োর কনর টকোননো 

েোভ আনি? 

  

তুচি এক সিয় িনেচিনে… 

  

তোরপর কত কী িিনে টগনি। 

  

আিোর সি চকিু িিনে টনওয়ো যোয় নো, আচি যচি টসই আনগর িতন  

  

তো হয় নো। তুচিও  োন, তো হয় নো। সোনড় িোরনে িো ে, আিোনক একু্ষচন টিনরোনত হনি। 

  

িধুিয় উনঠ িোাঁড়োে। তোর েম্বো শরীরেোর  নয টস চিব্রত, এইরকি িুনখর ভোি। কোাঁধ 

দুনেো উাঁিু হনয় আনি। িোচের চিনক টিোখ টরনখ টস চ নেস করে, তোহনে আর আচি 

টকোননোচিন 

  

আসি নো? 

  

স্বপ্নো িেে, টতোিোরও টতো একেো আত্মসম্মোন আনি, টযখোনন টকউ টতোিোনক িোয় নো, 

টসখোনন টকন তুচি আসনি? 

  

তুচিও িোও নো? 

  

স্বপ্নো িধুিনয়র ডোন িোহুনত িোাঁ-হোতেো টিোাঁয়োে। এর আনগ গত চতন স্োনহর িনধয িধুিয় 

টয কিোর স্বপ্ননক িুাঁনত টগনি, টসই ক-িোরই স্বপ্ন এিনভোনি িেিচেনয় িূনর সনর টগনি 

টযন িধুিয় এক ন টিথর, একু্ষচন কনিোড পচরষ্কোর কনর এে। 

  

আ  স্বপ্নো চনন ই িুাঁনয় চিে িধুিয়নক। টযখোনন টস হোত টরনখনি টসই  োয়গোেো টযন 

জ্বেনি। 

  

টতোিোনক টতো িুচেনয় িেেোি, আিোনির পুনরোননো সম্পকক আর টনই! 
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আচ্ছো, আচি আর আসি নো। 

  

স্বপ্নো িধুিনয়র িোহুনত আর একেু িোপ চিে, গেোর আওয়ো  আরও নরি কনর িেে, 

েক্ষ্মীচে, শুধু শুধু িননর িনধয রোগ পুনক টরনখো নো, আিোনক িোড়োও তুচি  ীিনন অননক 

চকিু করনত পোর–  

  

িধুিয় চস্থরনিোনখ তোচকনয় রইে স্বপ্নোর চিনক। এক সিয় টকোননো কথো নো িনে শুধু টিোনখ 

টিোনখই অননক কথো হনয় টযত। চকন্তু স্বপ্নো টিোখ চিচরনয় চনে। িধুিয়  োনন, স্বপ্নোর 

িনেো িুনের িতন টকোিে। িুেও এক সিয় কচঠন হনত পোনর। 

  

িধুিয় আর চকিু নো িনে টিচরনয় এে ঘর টথনক। এই বিঠকখোনো ঘনরর সোিননই একেো 

েম্বো িোরোন্দো। তোর টশকপ্রোনন্ত, কনয়কেো চসাঁচড়র পর িোইনরর টগে। িোরোন্দো চিনয় টহাঁনে 

আসনত আসনত টস িনন িনন িেনত েোগে, আচি আর এখোনন আসি নো, আচি আর 

এখোনন আসি নো। 

  

তোর চপনঠ টযন একেো গরি হোওয়ো েোগনি। টযন কোর চনশ্বোস। িধুিয় তিু তোকোে নো 

টপিন চিনর। একথো চঠক, স্বপ্নো তোনক চিিোয় টিওয়োর  নয টগে পযকন্ত আসনি নো। টস 

চনশ্চয়ই িোাঁচড়নয় আনি িসিোর ঘনরর ির োর সোিনন। অতিূর টথনক স্বপ্নোর স্বচির চনশ্বোস 

চক তোর চপনঠ েোগনত পোনর? 

  

টগে টথনক টিচরনয় িধুিয় রোিো চিনয় হোাঁেনত েোগে। সোিননই ট্রোিপ। প। িধুিনয়র এখোন 

টথনকই ওঠিোর কথো। চকন্তু উঠে নো, হোাঁেনতই েোগে। দুনেো হোতই টকোনের পনকনে 

টগোাঁ ো, িোচের চিনক িুখ, টস রোিোর চকিুই টিখনি নো।  

  

টিশ খোচনকেো চগনয় িধুিয় থিনক িোাঁড়োে। িনন িনন টিশ পচরষ্কোর উ্োরন  টস িেে, 

আচি স্বপ্নোর িোনক খুন করি। ওই ভদ্রিচহেো অনননকর  ীিন নে কনর চিনচ্ছন। আচি 

স্বপ্নোর িোিোনকও খুন করি, কোর  টস আিোনক অপিোন করোর স্পধকো টিচখনয়নি। এিনকী, 
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স্বপ্নোর টিন োকোকো যচি উেনেোপোেেো কথো িেনত আনসন, তোহনে তোনকও খুন করো 

টযনত পোনর। 

  

তোরপর িধুিয় আিোর স্বপ্নোর িোচড়নত চগনয় িেনি, আচি আিোর এনসচি। এখন টতো আর 

িোর  করোর টকউ টনই! 

  

টকোনের পনকে টথনক িধুিয় হোত দুনেো টির করে। টস পোনর, টস অনোয়োনসই এই 

চতন ননক খুন কনর টিেনত পোনর। 

  

তোরপর িধুিয় হোসে। টস চক পোগে হনয় যোনচ্ছ? িোনক, িোিোনক, টিোনেোকোকোনক খুন 

করনেই িো স্বপ্নো তোর কোনি আসনি টকন? এক ন খুচননক টকনই-িো টস ভোনেোিোসনি? 

ওইসি চপ্রয় ননর টিনয় চক তোর আককক  টিচশ? 

  

তো িোড়ো, স্বপ্নোর প্রচতচে িযিহোনরই আ  িুনে উনঠচিে টয, টস চনন ই আর িধুিয়নক 

িোয় নো। চিনশকত ওই টয গোনয় হোত টিোাঁয়োনে। িরি নযোকোচি নয়! িোচড়র কুকুরনক িোইনর 

পোঠোিোর সিয় গোনয় হোত িুচেনয় টযিন টেোনক িনে, –যো যো– টসরকিভোনিই স্বপ্নো তোনক 

িনে টযনত িনেনি। 

  

িধুিয় আর টকোননোচিন আসনি নো স্বপ্নোর িোচড়নত। রোসচিহোরী টিোড় টথনক টেক িোনককে 

পযকন্ত ট্রোিরোিো, এই রোিোেুকুনত টস আর পোনয় টহাঁনে যোনি নো টকোননোচিন। ট্রোি, িোস 

িো েযোচিনত টযনত হনে, টস এইেুকু পথ টিোখ িুন  থোকনি। সোরো ীিননর িনতো এেো 

চঠক হনয় টগে। 

  

–এই নযই স্বপ্নো ক-চিন ধনর তোর টেখো চিচঠগুনেো টিরত িোইচিে। আ  আর িোয়চন। 

িধুিয়নক তোড়োিোর িযিতোয় ভুনে টগনি টিোধ হয়। স্বপ্ন চক টভনিচিে টয, টস অনয 

কোউনক চিনয় করনে িধুিয় ওই চিচঠগুনেো টিচখনয় ব্ল্যোকনিে করনত পোনর? স্বপ্ন এ-

রকিও ভোিনত পোনর তোর সম্পনকক? 
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হযোাঁ, ভোিনত টতো পোনরই। িোনুক একিোর খোরোপ কো  করনে চিতীয়, তৃতীয়িোর করোও 

টতো তোর পনক্ষ স্বোভোচিক। 

  

টিশচপ্রয় পোনককর টরচেিং-এ টহেোন চিনয় িধুিয় একেো চসগোনরে ধরোনেো। এিোর টস কী 

করনি? এখন িোনন এই িুহূনতক নয়–িোচক  ীিনেো? 

  

তোাঁর টিোনখর সোিনন টযন িেচ্ছচির িতন িুনে উঠে তোর গতকনয়ক িিনরর  ীিননর 

ঘেনো। এই ঘেনোগুনেো টস ভুেনত িোয়, চকন্তু টকউ তোনক ভুেনত টিনি নো। টস আশো 

কনরচিে স্বপ্নো অন্তত তোনক সি চকিু ভুচেনয় টিনি। দু- নন চিনে আিোর একেো নতুন 

 ীিন শুরু করনি। 

  

পোনককর টরচেিং-এর পোনশ িোাঁড়োননো িধুিয় টযন একেো পোথনরর িূচতক। 

  

গত দু-িির িধুিয় একেো িোরু  ভুনের িনধয ডুনিচিে। এরিনধয ট ে খোেনত হনয়নি 

ি-িোস। তোও টকোননো রো ননচতক কোরন  নয় টয গিক কনর িেো যোনি।  

  

চস.আই.চে. টরোনড এক সিয় স্বপ্নোনির িোচড় আর তোনির িোচড় চিে পোশোপোচশ। স্বপ্নোর 

িোিো সরকোচর িোকুচর টিনড় একচে টিসরকোচর প্রচতষ্ঠোনন ঢুনকই উন্নচত করনত েোগনেন 

হু-হু কনর। তোরপর েোাঁ কনর একেো টগোেোিোচড় চকনন উনঠ টগনেন রোসচিহোরী 

অযোচভচনউনত। িধুিয় ধনরই চননয়চিে, স্বপ্নোর সনগে  তোর চিরকোনের সম্পকক বতচর হনয় 

টগনি। এই ধনর টনওয়োেোই তোর প্রথি ভুে। সিরোির এ-রকি হয় নো।  

  

চি এসচস পোশ কনর িধুিয় এি এসচস-নত ভরচত হওয়োর সুনযোগ টপে নো কেকোতোয়। 

একেো চসে পোওয়ো চগনয়চিে পোেনো ইউচনভোচসকচেনত। তোর িোিো টসখোননই ভরচত কনর 

চিনয় এনেন িধুিয়নক। 
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টকোননোক্রনি িোাঁনত িোাঁত টিনপ দু-িির কোচেনয় চিনয় এি এসচস পরীক্ষো টিওয়ো উচিত 

চিে িধুিনয়র। চকন্তু পোেনোয় চকিুনতই িন চেকে নো তোর, ি-িোনসর িোথোয় পড়োশুননো 

টিনড় চিনয় চিনর এে কেকোতোয়। টসেো িধুিনয়র চিতীয় ভুে। 

  

টস টভনিচিে, শুধু শুধু এি এসচস- র  নয দুনেো িির নে কনর কী েোভ। আসে উনেশয 

টতো িোকচর! িোকচরর  নয চি এসচস-ও যো, এি এসচস-ও তোই। কেকোতোয় চিনর টস 

িোকচরর  নয উনঠ পনড় েোগে। অথকোৎ এই শহনরর আে-িশ েোখ টিকোরনির িনধয ডুনি 

টগে টস। 

  

িোচড় িিে করনেও স্বপ্নোর সনগে  তোর টিখো হত প্রোয় টরো ই। টগোড়োর চিনক পোেনো 

যোওয়োর পর স্বপ্নো তোনক চিচঠ চেখত চনয়চিত। িধুিনয়র চিচঠ টেখোর িযোপোনর িনড়ো 

আেসয। স্বপ্নোর চতনখোনো চিচঠর উত্তনর টস চেখত একেো। স্বপ্নোর চিচঠ পোাঁি পোতো, টতো 

িধুিনয়র টিড় পোতো। চকিংিো, চিচঠনত চকিু টেখোর িিনে িধুিয় একেো-দুনেো িচি এাঁনক 

পোঠোত। 

  

িধুিয় টভনিচিে, এক িিনরর িনধয টস চনশ্চয়ই একেো িোকচর টপনয় যোনি, তোরপর 

আর এক িির সিয় েোগনি সিচকিু চঠকঠোক কনর চননত। তখন টস আেোিো ফ্ল্যোে ভোড়ো 

চননয় চিনয় করনি স্বপ্নোনক। 

  

চকন্তু িোকচর পোনি চক, কখননো কখননো ইন্টোরচভউ টপনেও িধুিনয়র টযনত ইনচ্ছ করত 

নো। িোিো-কোকো, টিনসো-চপনসর টিনোশুননো িো ধরোধচরর সূনত্র কনয়কিোর এরকি 

ইন্টোরচভউ টপনয়নি িধুিয়। চকন্তু টস চিরচিনত টঠোাঁে উেনেনি। সোনড় চতন-নশো, িোর-

টশো েোকো িোইনন–এই সোিোনয েোকোর িোকচর টপনয়ই িো কী েোভ? এই েোকোয় আ কোে 

দু-খোনো ঘনরর িোচড়ও ভোড়ো পোওয়ো যোয় নো। 

  

স্বপ্নো িনেনি, প্রথনিই িুচে টকউ টিচশ িোইনন টিয়? িোকচরনত ঢুকনে দু-এক িির পর 

নতুন টেড, নতুন টেে টিনি। 
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স্বপ্নোনির িোচড়র বিঠকখোনোয় দুপুর টিেো শুনয় টথনকনি িধুিয়, তোর পনকনে 

ইন্টোরচভউনয়র চিচঠ। টস হোসনত হোসনত িনেনি,  োন ইন্টোরচভউনয়র  নয সকোে সোনড় 

ন েোয় টযনত িনে, তোরপর িচসনয় রোনখ ঘণ্টোর পর ঘণ্টো। হয়নতো ডোক পনড় টসই িোরনে 

সোনড় িোরনের সিয়… আিোর খুি চখনি টপনয় যোয়। 

  

স্বপ্নো টহনস িনেনি, চঠক আনি, আচি দুপুর টিেো চেচিন টকৌনেোয় কনর টতোিোর  নয 

খোিোর চননয় যোি। 

  

িধুিয় িনেচিে, অনয কযোচিনডেরো টতোিোনক টিনখ চসচে টিনি। 

  

 তোহনে–কথোেো টশক নো কনর স্বপ্নো তোর টিোট্ট হোতিযোগেো খুনে দুনেো িশ েোকোর টনোে 

টির কনর িনেনি, টতোিোর কোনি রোনখো। 

  

ওপোড়োর একচে িো্োনির েুনে স্বপ্নো তখন সকোে টিেো পড়োনত শুরু কনরনি। তোর চন স্ব 

টরো গোর আনি। স্বপ্নোর কোি টথনক ওই েোকো টনওয়োেো হনয়চিে তোর তৃতীয় ভুে। স্বপ্নো 

িনেচিে, টতোিোর উচিত চিে আচেকপ।  হওয়ো। টকন তুচি সোনয়ন্স পড়নত টগনে? 

  

এই কথোেো শুননেই িধুিয় েজ্জো পোয়। িধুিনয়র িচি আাঁকোর হোত আনি। টস টকোথোও 

টশনখচন। টিোনেোনিেো টথনকই তোর িচি আাঁকোর শখ। আত্মীয়স্ব নরো সিোই প্রশিংসো 

কনরনি তোর িচি টিনখ। স্বপ্নোর িচি টস এাঁনকনি অননকগুনেো, চকন্তু িধুিয়  োনন, 

আত্মীয়স্ব ননর িো িোন্ধিীর প্রশিংসো টপনেই টকউ আচেকপ।  হয় নো। এর নয প্রিুর পচরশ্রি 

করো িরকোর। িচি আাঁকো সোরোচিননর কো । খরিও অননক। সি চকিু টিনড়িুাঁনড় চশপী 

হওয়োর েুাঁচক টস চননত পোনরচন। তোনক শনখর চশপী হনয়ই থোকনত হনি। 

  

টিকোর অিস্থোয় টিশ িনড়ো কনয়কচে প্রনেোভননর িনধয পড়নত হয়। তোরিনধয একচে হনচ্ছ 

িখোনে হনয় যোওয়ো। িধুিয় হঠোৎ পোড়োর টিকোর িখোনেনির িনে চভনড় টগে। িখোচির 

একেো িোরু  টনশো আনি টতো। সিসিয়ই চকিু-নো-চকিু উনত্ত নো। এপোড়ো, ওপোড়োয় 
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েগড়ো, িোরোিোচর, রিোনরর কোরখোনোর টপিননর িোনঠ সনন্ধযর পর েুচকনয় েুচকনয় 

িিযপোন, নোরীনির চিকনয়  িকোনেো আনেোিনো। প্রনতযকচেই ধোনপ ধোনপ এনগোয়। 

  

আেকেুনে ভরচত নো হনয় সোনয়ন্স পড়নত যোওয়ো টযিন িধুিনয়র িচরত্রচিনরোধী কো  

হনয়চিে, তোর টিনয়ও টিচশ িচরত্রচিনরোধী কো  টস করনত েোগে এই নতুন িনু্ধনির সনগে  

চিনশ। টয িধুিয় চিে েো ুক, নম্র একচে টিনে, টস অপ চকিুচিননর িনধযই পোড়োর 

টিোনেোখোনেো গুিোনির িনধয টিশ নোি কনর টিেে। তোর েম্বো টিহোরো, িুে িনড়ো িনড়ো, 

পোন টখনয় টঠোাঁে েোে করনে এিিং গেোয় একেো রুিোে িোাঁধনে তোনক গুিোর ভূচিকোয় 

টিশ িোচননয়ও যোয়। 

  

স্বপ্নোর সনগে  এই সিয়েোয় কি টিখো হনত েোগে। টিখো হনেও স্বপ্নো তোর এই পচরিচতকত 

ভূচিকো চকিু িুেনত পোনর নো। স্বপ্নো অচভিোন কনর। িধুিয় তখন িিৎকোর চিনথয িেনত 

চশনখনি, টসইসি চিনথয চিনয় টস স্বপ্ননক টভোেোয়। 

  

স্বপ্নোর সনগে  তখন টিখো হত সকোনে িো দুপুনর। সনন্ধযর পর একচিনও নয়। সনন্ধযর পর 

িধুিয় অনয িোনুক। 

  

িধুিনয়র টসই িখোনে িনের আর এক ননরও টকোননো টিনয়িনু্ধ চিে নো। টকউ 

ভোনেোিোসো পোয়চন। তোই তোরো সিকক্ষ  টিনয়র শরীর চননয় আনেোিনোয় টিনত থোকত। 

িধুিনয়র টতো টসরকি টকোননো অভোি চিে নো। তিু টকন টস ওই আনেোিনোয় টিচশ ি ো 

টপনত েোগে, টসেো একেো রহসয। টিনয়নির চিকনয় আনেোিনো করোর িিনে টস টতো 

স্বপ্নোর সনগে ই সিয় কোেোনত পোরত খুি সুন্দরভোনি। অথি টস স্বপ্নোর কোনি নো চগনয় িনস 

থোকত ওই িনু্ধনির সনগে । হয়নতো টযনকোননো সুন্দর চ চনস সম্পনককই তোর আনক্রোশ  নম 

চগনয়চিে। িচি আাঁকো একিি ভুনে চগনয় টস উপনভোগ করত িনু্ধনির অশ্লীে রচসকতো। 

  

িধুিয় তখন চঠক টযন, একেো চিতীয় গু্  ীিন কোেোচচ্ছে। টস সম্পনকক স্বপ্নো চকিু  োনন 

নো। তোর িোচড়র টকউই টকোননো সনন্দহ কনরচন। িধুিনয়র িোিো িোচড়নত থোনকন খুিই কি 
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সিয়, টিনে-নিনয়নির িযোপোনর চতচন িননোনযোগ চিনত পোনরন নো। শুধু িোনে িোনে 

রোচত্তর টিেো চিিোনোয় শুনয় ঘুচিনয় পড়োর একেু আনগ স্ত্রীনক িকোিচক কনরন খোচনকেো। 

  

টিনেেো টেখোপড়ো টিনড় চিনয় এ-রকি টিকোর হনয়ই থোকনি–সোরোচিন কী কনর টস? 

  

িধুিনয়র িো তোড়োতোচড় টিনের টিোক িোপো টিওয়োর টিেো কনরন নোনো কথো িনে িোকচরর 

 ননয টতো হননয হনয় ঘুরনি সোরোচিন। িোকচর চক আ কোে গোনি িনে? 

  

এতগুনেো  োয়গোয় আচি চনন  চগনয় টিেো করেোি ওর  নয, টকোথোও টতো ইন্টোরচভউনয় 

ভোনেো করনত পোনর নো। এিোর নো হয় আিোনির অচিনসই িনড়ো সোনহিনক িনে টিখি… 

িধুিনয়র িোিো চকিুচিননর িনধযই তোাঁর চনন র অচিনস িনড়ো সোনহিনক িনে একেো 

টিোনেোখোনেো িোকচরর িযিস্থো কনর টিেনেন। চকন্তু টস িোকচরও প্রতযোখযোন করে িধুিয়। 

  

সরোসচর িোিোর সনগে  কথো নো িনে, িোনক টস  োচননয় চিে, িোিোর সনগে  টস এক অচিনস 

িোকচর করনি নো। তোনত িোিোরও অসুচিনধ হনি, তোর চনন রও অসুচিনধ হনি। অচিনসর 

টেোনকরোও এিযোপোরেো ভোনেো টিোনখ টিখনি নো। 

  

িধুিনয়র িোিো একথো শুনন আরও রোগ করনেন। স্ত্রীনক চতচন  োচননয় চিনেন, টিনে যো 

খুচশ কনর করুক। দু-চিন িোনি আচি যখন টিোখ িু ি আর সিংসোরেো ওর ঘোনড় পড়নি, 

তখন িুেনি টঠেো। 

  

িধুিয় তোর িোনক  োচননয় চিে, চতন িোনসর িনধযই টযনকোননোভোনিই টহোক, একেো 

উপো কননর পথ টস খুাঁন  টননি। এ নয িোিোনক টিেো করনত হনি নো। টস চনন ই পোরনি। 

  

টিকোনররও হোত-খরি েোনগ, আড্ডোর সিয় টিকোরনিরও পয়সো খরি হয়। িধুিয় তখন 

যোনির সনগে  চিশচিে, তোরো অনননকই তোর টিনয় িয়নস যনথে িনড়ো, এিিং পোাঁি-ি-িির 

ধনর টিকোর। তিু টকোন অতযোশ্চযক উপোনয় তোরো পয়সো ট োগোড় করত তো িধুিয়  োনন 

নো। চকন্তু তোর চনন র টিশ অসুচিনধ হচচ্ছে। িোনয়র কোি টথনক আর প্রনতযক চিন পয়সো 
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িোওয়ো যোয় নো। স্বপ্নোর সনগে  টিখো হনে িধুিয় িেত, টিচখ তুচি কত পয়সো  িোনে–

তোরপর স্বপ্নোর হোতিযোগেো খুনে িেত, টতোিোর কোি টথনক আিোর পনননরো েোকো ধোর 

চনেোি। সি টশোধ কনর টিি একসনগে । 

  

িধুিনয়র টিোনেোনিোন রুচি শুধু একচিন তোনক িনেচিে, হযোাঁ টর িোিো, তুই আ কোে 

রতননির িনের সনগে  চিশচিস? আিোনির কনেন র সোিনন টিখেোি টতোরো একেো 

েযোচি কনর যোচচ্ছস… 

  

রুচি পনড় টেচড টব্রনিোনক কনেন । গতকোে সচতযই ওইখোন চিনয় িধুিয়রো চগনয়চিে 

একেো েযোচিনত। িধুিয় অস্বীকোর করনত পোরে নো। 

  

টকন, ওনির সনগে  চিশনে কী হনয়নি? 

  

 ওরো টতো সি কেো িোন  টিনে! টতোর সনগে  রুচিনত টিনে? 

  

টক িনেনি িোন  টিনে? 

  

ওরো সিসিয় খোরোপ খোরোপ কথো িনে, টিনয়নির টিখনে চসচে টিয়… 

  

টতোনক টিনখ টকোননোচিন খোরোপ কথো িনেনি চকিু? 

  

িখোনে টিনেনির িনধয এ-িযোপোনর একেো অচেচখত চনয়ি আনি। তোরো কখননো 

টসিসোইড কনর নো। চনন নির িনের কোরুর আত্মীয় িো টিনো টিনয়নির ওরো িনে 

টসিসোইড। 

  

িধুিয় িেে, টেোনকর সনগে  নো চিশনে টিোেো যোয় নো, তোরো ভোনেো কী খোরোপ। ওরো 

টিোনেই খোরোপ টিনে নয়, টিকোর িনে সিোই ওনির অিেো কনর, ওরো চক ইনচ্ছ কনর 

টিকোর হনয় আনি? 
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টিকোর হনেই িুচে িখোনে হনত হনি? তুই ওনির সনগে  টিচশ টিেোনিশো করনে স্বপ্নোচিনক 

িনে টিি। 

  

স্বপ্নো সম্পনকক সিোই একেো কথো  োনন। স্বপ্নো একিি চিনথযকথো িো টকোননোরকি খোরোপ 

কথো সহয করনত পোনর নো। টিনেরো িূনর থোক, টকোননো টিনয়ও স্বপ্নোর সোিনন টকোননো 

অসভয কথো িেনে, স্বপ্নো টসখোন টথনক রোগ কনর উনঠ যোয়। িধুিনয়র সনগে  স্বপ্নোর এত 

চিননর পচরিয়, চকন্তু িধুিয় এখন পযকন্ত একিোরও স্বপ্নোনক িুিু খোয়চন। চিনয়র আনগ 

স্বপ্ন ওসি িযোপোর কপনোই করনত পোনর নো। 

  

িধুিয় এিনভোনি রুচির চিনক তোচকনয়চিে টযন, রুচি যচি সচতযই স্বপ্নোর কোনি এ 

িযোপোনর টকোননো নোচেশ কনর, তোহনে টস রুচিনক ভস্ম কনর টিেনি।  

  

েম্বো িওড়ো টিহোরোর  নয িধুিয়নক খুি পিন্দ কনর রতন। প্রোয়ই টস িধুিনয়র চপঠ 

িোপনড় িনে এ টিনেেোনক চিনয় অননক কো  হনি। এ-রকি একেো এক নম্বচর টিনে 

টকরোচনচগচরর  নয হননয হনয় উনঠচিে, একথো ভোিো যোয় িোইচর! এ টিনের টতো রো ো 

হওয়োর কথো! 

  

িধুিনয়র সোহস পরীক্ষো করিোর  নয একচিন সনন্ধয টিেো কো কন পোনককর টকোন  িোাঁচড়নয় 

রতন িেে, ওই টয টিোেো িতন টেোকেো যোনচ্ছ, তুই ওনক েযোিং টিনর টিনে চিনত 

পোচরস িধুিয়? 

  

িধুিয় অিোক হনয় িনেচিে, টকন? ওনক টিনে টিি টকন? 

  

 রতন িনেচিে, টস-কথো  োনিোর টতোর িরকোর টনই। টেোকেোনক েযোিং টিনর টিনে 

চিনয়ই ইনডন গোনডকননর চিনক িুনে পোেোচি। যচি ধরো নো পচড়স, তোহনে িুেি তুই 

িোহোদুর। 

  

আর যচি ধরো পচড়? 
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তখন উপচস্থত িুচি খোেোচি। এিচননত টেোনকর সনগে  রোিোঘোনে ধোক্কো টেনগ টতো যোয়ই। 

আর যচি পুচেনশ ধনর চননয় যোয়–  

  

পুচেনশ ধরনি টকন? 

  

ধরনি নো, কথোর কথো িেচি। তিু যচি ধনর তুই তখন চকন্তু আিোনির কোরুর নোি িেচি 

নো। তোহনে িুেি টতোর চহম্মত। 

  

টেোকচের িুখভরচত পোন, িোতোচি টেিুর িতন টগোে িুনখর িনধয টিোখদুনেো অচতনেোভীর 

িতন। টিখনেই িনন হয়, টেোকেো সোরোচিন স্বোথক চিন্তো কনর। িোনুক ঠকোননোই ওর টপশো। 

টেোকেোর হোনত একেো িোিড়োর িযোগ। 

  

উেনেো চিক চিনয় টহাঁনে চগনয় িধুিয় টেোকচের সোিনন থিনক িোাঁড়োে। অননক সিয় এ 

রকি হয়, দু- ন টেোক িুনখোিুচখ পনড় যোয়, এক ন ডোন চিনক সরনে অনয নও ডোন 

চিনক সনর, আিোর দু- নই িোাঁ চিনক। টসইরকি অিস্থোয় িধুিয় টেোকচেনক েযোিং টিনর 

টিনে চিে। টেোকচেনক টিনখই টস খুি অপিন্দ কনরচিে িনে েযোিংেো টিশ ট োনরই 

ককোনেো। 

  

টেোকেো িুখ থুিনড় পড়ে িোচেনত। হোনতর িযোগেো চিেনক টগে। িধুিয় টযন টিখনতই 

পোয়চন, এইভোনি এচগনয় টগে। তোরপর রো ভিননর পোশ চিনয় অন্ধকোর রোিো ধনর টস 

িুনে টগে ইনডন গোনডকননর চিনক। 

  

পনরর চিন রতন িেে, টেোকেোর িযোনগ টিড় হো োর েোকো চিে িোত্তর। এই টন টতোর 

টশয়োর, িোর-নশো েোকো। 

  

িধুিনয়র হোত কোাঁপচিে। 
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রতন িনেচিে, কী টর ভয় পোচচ্ছস? টেোকেো িনড়োিো োনর িযিসো কনর। এই টিড় হো োর 

েোকো টতো ওর কোনি হোনতর িয়েো। সরনকর টতনের িোি টকচ নত আে আনো িোচড়নয় 

চিনেই ওনির চিনন িশ হো োর েোকো টরো গোর!  োচনস! 

  

অপরোধনিোধনকও অচতক্রি কনর টগে চনচকি টরোিোঞ্চ। একেো িিিোশ টেোকনক শোচি 

টিওয়ো হনয়নি, এই চহনসনি িযোপোরেোনক চনে িধুিয়। টযন টস একেো টিোনেোখোনেো 

রচিনহুড। গভনকনিন্ট টতো এইসি িযিসোয়ীনির শোচি টিনি নো। আিরোই টিি। 

  

েুে-কনেন  পড়োর সিনয়ও িধুিয় কখননো গুিোচি িোরোিোচর কনরচন। তোর স্বভোিেোই 

চিে নরি। িেশোেী টিহোরো হনেও অনননক তোই তোনক িেত টিনয়চে টিনে। এখন 

িধুিয় প্রিো  কনর চিে, টস টিোনেই টিনয়চে নয়। এই নতুন ভূচিকোয় টস টিশ উনত্ত নো 

টিোধ করে। 

  

েোকোেো পোওয়োর পর টস স্বপ্নোর সনগে  টিখো কনর িনেচিে, টতোিোর কোি টথনক সিসুিু 

কত েোকো ধোর চননয়চিেোি টযন? পাঁিোত্তর েোকো, নো? এই নোও! 

  

স্বপ্নো অিোক হনয় িনেচিে, তুচি িোকচর টপনয় টগি? কই, আিোনক িেচন টতো! 

  

িধুিয় িনেচিে, নো, িোকচর পোইচন এখনও। তনি চশগচগরই চকিু করি।  

  

 তোহনে টকোথোয় টপনে েোকো? 

  

িধুিয় িনেচিে। টস পুরুকিোনুক, টস টকন একচে টিনয়র কোনি বকচিয়ত টিনি েোকো 

টকোথো টথনক টপে? স্বপ্নো টরো গোর করনত পোনর, আর টস পোনর নো? টিকোর িনে চক 

স্বপ্নোও তোনক অিেো টিখোনত শুরু কনরনি? 

  

টস ট োর কনর স্বপ্নোর িযোনগ গুাঁন  চিে পাঁিোত্তর েোকো। গগে োর ধোনর টরনিোরোাঁয় চগনয় আরও 

খরি কনর টিেে কুচড় েোকো, স্বপ্নো টখনত িোয় নো, তিু টস ট োর কনর খোওয়োনিই। 
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স্বপ্নো তিু িোর িোর চ নেস করনত েোগে েোকোেোর কথো। টস  োননত িোয় িধুিয় হঠোৎ 

এিন িনড়োনেোক হনয় উঠে কী কনর? তোর কোনি িধুিয় টকোননো চকিুই টগোপন কনর নো, 

স্বপ্নোর এ- রকি ধোর ো, সুতরোিং েোকো পোওয়োর িযোপোরেোই-িো িেনি নো টকন? চকন্তু 

েোকোর প্রসগে  উঠনেই িনে যোচচ্ছে িধুিয়। 

  

চিতীয় কো চেও িধুিয় টিশ সোথককভোনিই করে। কো  টিশ টসো ো, টকোননো একচে 

টেোকনক েযোিং টিনর টিনে টিওয়ো। িধুিয় চনন র হোনত েোকো পয়সো েুঠ কনর নো। টস 

ভোর রতন আর দু- ন সগে ীর। টস শুধু একচে টেোকনক রোিোয় টিনে টিয় এিিং 

চিতীয়িোনরও টেোকচেনক টিচখনয় চিনয়চিে রতন, তোরও টিহোরোর িনধয একেো িোরু  

চনষ্ঠুরতোর িোপ। িোনুনকর রি চনিংনড় টনওয়োই টযন ওর কো । এইসি টেোনকর চনশ্চয়ই 

শোচি পোওয়ো উচিত। তোই রীচতিতন ঘৃ োর সনগে ই টেোকচেনক টিনে চিনয়চিে িধুিয়। 

  

চিতীয়িোর টপে টস িোত্র সোতোশ েোকো! রতন খুি আপনশোনসর সনগে  িনেচিে, ও শোেো 

িহো কঞ্জুস। অত িনড়ো টপেনিোেো িযোনগর িনধয টরনখচিে িোত্র একনশো চতচরশ েোকো! 

শোেো! 

  

িযোনগ সচতযই কত েোকো চিে, টসেো  োনিোর উপোয় টনই িধুিনয়র। টসেো রতন যো িেনি, 

তো-ই চিশ্বোস করনত হনি। চকন্তু িধুিয়  োনন, িেপচতনক অচিশ্বোস করনত টনই। তো 

িোড়ো, কো েোই তোর খুি ভোনেো েোগনি, টস চকিু খোরোপ টেোকনক শোচি চিনচ্ছ! েোকোেোই 

টতো প্রধোন উনেশয নয়! 

  

চকন্তু এই েোকোেো পনকনে রোখনেই টযন িধুিনয়র পনকে জ্বেনত থোনক। তকু্ষচন ইনচ্ছ 

কনর খরি কনর টিেনত। িধুিনয়র অন্তত দুনেো টগচঞ্জ টকনোর িরকোর, টস-কথো িোনক 

িুখ িুনে িেনত পোরনি নো। চকন্তু চনন র টরো গোর করো েোকো চিনয়ও টস টগচঞ্জ চকনে 

নো। িুনে িনে টগে স্বপ্নোর কোনি। যোওয়োর পনথ একেো টিোকোন টথনক চকনন চননয় টগে 

রো নশখর িসুর রিনোিচের একচে খন্ড। স্বপ্নো একচিন িনেচিে, রো নশখর িসুর 

িইগুনেো পোওয়ো যোনচ্ছ নো। খুি পড়নত ইনচ্ছ কনর। 
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উপহোরেো টপনয় খুচশ হনয়চিে স্বপ্নো। চকন্তু টসইসনগে  িনেচিে, টতোিোর কী টযন একেো 

পচরিতকন হনয়নি আ কোে! 

  

িধুিয় িিনক উনঠ িনেচিে, কই নো টতো! তুচি কী পচরিতকন টিখনে? 

  

 কীরকি টযন একেো িেিনে ভোি! এক  োয়গোয় িুপ কনর িনস থোকনত পোর নো! আনগ 

টতো এ-রকি চিনে নো। 

  

িধুিয় টহনস িনেচিে, টিকোররো একেু িেিনেই হয়। 

  

 চনন নক সিসিয় টিকোর টিোনেো নো টতো! আিোর শুননত ভোনেো েোনগ নো। 

  

আচি আর টিচশচিন টিকোর থোকি নো অিশয। 

  

টকোথোও িোকচর পোচ্ছ িুচে? 

  

িোকচর িোড়ো িুচে পুরুকিোনুক আর অনয টকোননো কো  করনত পোনর নো?  

  

টখেোেো টিশ  নি উনঠচিে। 

  

িধুিয় আ কোে অচধকোিংশ সিনয়ই িোচড়নত থোনক। আনগ থোকত নো। টিকোর টিনেনির 

পনক্ষ িোচড়নত িনস থোকো একেো েজ্জোর িযোপোর। টখনয়নিনয় টরো  দুপুনর ঘুচিনয় ঘুচিনয় 

টিোেো হওয়ো টিকোর টিনেনির পনক্ষ িনড়োই টিিোনোন। টেোনক তোনত আরও টিচশ উপহোস 

কনর। টিকোররো টরোগো হনি, তোনির টিোনখর টকোন  কোচে থোকনি, টি ো  হনি চখেচখনে, 

এেোই টযন স্বোভোচিক। টযন টিখনেই টিকোর িনে চিননত পোরো যোয়। পচরচ্ছন্ন টপোশোক, 

পচরপোচেভোনি িুে আাঁিড়োননো, সুন্দর টিহোরোর টিকোর টিখনে িোচক সি টেোনকনির টকিন 

টযন অস্বচি হয়। 
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িধুিয়ও আনগ টিোতোি টখোেো শোেক আর রিোনরর িচে পনর, িুে নো আাঁিনড় পনথ পনথ 

ঘুনর টিড়োত। দুপুর টিেো নোনকিুনখ টকোননোরকনি খোচনকেো ভোত গুাঁন  খুি িযিতোর ভোন 

টিচখনয় টিচরনয় চগনয় টকোননো পোনকক চগনয় শুনয় থোকত গোনির িোয়োয়। 

  

িোকচর পোওয়োেোই িনড়োকথো নয়, সিসিয় এিন একেো ভোি টিখোনত হনি টযন িোকচরর 

 নয আন্তচরক টিেো করো হনচ্ছ। আর িোকচরর টিেো িোনন টতো শুধু িরখোি টেখো নয়, 

গুরুত্বপূ ক টেোকনির ধরোধচর কর। 

  

চকন্তু িধুিয় আর দুপুর টরোেুনর টঘোরোঘুচর করো টিনড় চিনয়নি। টস দুপুনর ঘুনিোয় নো 

অিশয, িই পনড় চকিংিো িচি আাঁনক। 

  

িো িোনে িোনে চ নেস কনরন, চকিু সুচিনধ হে টর, টখোকো? টতোর িোিো চ নেস 

করচিনেন। 

  

িধুিয় করু  িুখ কনর িনে, টিনখো িো, িোকচর টনই িনে টরো  টেোনকর কোনি অপিোন 

সইনত পোরি নো। হো োর টহোক ভদ্রনেোনকর টিনে। িোকচর টযচিন হওয়োর টসচিন হনিই। 

তোর আনগ টরো  টরো  টেোনকর কোনি চগনয় কোকুচত-চিনচত করো–  

  

িো িুপ কনর যোন। এেো টয, িধুিনয়র একেো নতুন কোয়িো টসেো চতচন িুেনত পোনরন নো। 

এিনকী ওই করু  িুখভচগে েোও অচভনয়। িধুিনয়র নতুন টখেোর পনক্ষ এেো খুি িরকোচর। 

  

শতকরো চনরোনব্বই ন টপ্রৌঢ়োর িতন িধুিনয়র িো-ও চনয়চতনত চিশ্বোস কনরন। সুতরোিং, 

িোকচর টযচিন হওয়োর টসচিন হনিই, এইকথো চতচন অস্বীকোর করনত পোনরন নো। িধুিনয়র 

িোিো এখনও ভোনেো িোকচর করনিন, সিংসোনর খুি একেো অনেন টনই। তনি টিনে 

পড়োনশোনো টশক কনর টিকোর িনস আনি, এেোই যো েজ্জোর িযোপোর। চতন িির হনয় টগে। 
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টিকোর টিনেনির টপ্রি করনত টনই। অন্তত প্রকোনশয। আনগ িধুিয় স্বপ্নোর সনগে  টিখো 

করনত টযত টগোপনন টগোপনন। চকন্তু এখন টস ইনচ্ছ কনরই সিোইনক  োচননয় টিয় স্বপ্নোর 

কথো। এেোও তোর নতুন টকৌশে। 

  

সকোে টিেো টস তোর টিোন রুচিনক িনে, টতোর কোনি টিঘিূনতর টকোননো অনুিোি িই 

আনি? একিোর চিস টতো, স্বপ্নো িোইচিে। অথকোৎ টস িোচড়র সিোইনক  োচননয় চিনত িোয় 

টয, আ  টস স্বপ্নোর সনগে  টিখো করনত যোনি। 

  

স্োনহ চতনচিন স্বপ্নো গোননর ক্লোনস যোয়। ওর ক্লোস টশক হয় আেেোর সিয়। টসই চতন 

চিন চঠক আেেো িনশ হো রো টিোনড় িোাঁড়োনে টিখো হয় স্বপ্নোর সনগে । 

  

চকন্তু িধুিয় িোচড় টথনক টিনরোয় দুনেোর সিয়। িোেখোনন ঘণ্টোপোাঁনিক তোর অনয কো  

থোনক। িধুিনয়র িোচড়র টকউ টতো  োননত পোরনি নো টয, স্বপ্নোর সনগে  চঠক ক-েোর সিয় 

টিখো করনত যোনি। রোিোয় চকিংিো িোচড়নত।  

  

সনন্ধয টিেো টিচরনয় টস িনে আনস চশয়োেিো টপ। শনন। তোর নতুন িনু্ধরো কোিোকোচি টকোননো 

িোনয়র টিোকোনন অনপক্ষো কনর আনগ টথনক। এক-একচিন এক-এক  োয়গোয়। 

  

এই সিয়েোয় চশয়োেিো টপ। শনন সোিংঘোচতক চভড়। সিোই িোরু  িযি হনয় টিৌনড়োনিৌচড় 

কনর। কোরুর টকোননো চিনক তোকোিোর িুরসত টনই। প্ল্যোেিিক চেচকে টকনে িধুিয় তোর 

িনু্ধনির সনগে  টভতনর চগনয় অেসভোনি ঘুনর টিড়োয়। আসনে তীক্ষ্ণনিোনখ ন র রোনখ 

যোত্রীনির ওপর। তোরপর টিনি টিনি এক ননক চঠক কনর। টসই টেোকচের টিহোরোয় চকিু 

বিচশেয থোকো িরকোর। তোনক শুধু সচ্ছে হনেই িেনি নো, তোনক চনষ্ঠুরও হনত হনি। 

টিখনেই যোনত টিোেো যোয়, এই টেোক অনয অননকনক ঠকোয়। অপনরর রিনশোক  কনরই 

টস টিাঁনি আনি। চকিংিো, এই টেোক খোিোনর টভ োে টিশোয়, চকিংিো টিচিিুড ব্ল্যোক কনর। 

শুধু টিহোরো টিনখই এতখোচন িুনে চননত হয়। 
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টকোননো একেো টট্রন যখন প্ল্যোেিনিক এনস িোাঁড়োয়, টসইসিয় কো  শুরু কনর িধুিয়। এই 

সিয় একেো িোরু  হুনড়োহুচড় পনড় যোয়। িধুিনয়র অনয িনু্ধরো তখন আেোিো হনয় টগনি, 

টকউ কোরুর সনগে  কথো িনে নো। িধুিয় টিৌনড় চভনড়র িনধয ঢুনক টসই টিনি রোখো 

টেোকচেনক খুিন োনর ধোক্কো টিয়। ধোক্কোেো এিনভোনি চিনত হয়, যোনত টস চিেনক পনড় 

যোয় িোচেনত। 

  

প্রথি প্রথি িধুিয় ধোক্কো টিনর চনন ও টিৌনড় পোেোত। এখন আর তো কনর নো, টস চনন ই 

টেোকচেনক টেনন টতোনে। অনয টেোনকরোও সোহোযয করনত এচগনয় আনস। দু-এক চিচনে 

সিয় েোনগ। তোরিনধযই টেোকচের িযোগ হোওয়ো। রতন চকিংিো ধনো িযোগেো চননয় চিনশ 

যোয় চভনড়র িনধয। 

  

িধুিয় টেোকচেনক সিনিিনো  োনোয়। অনযনির সনগে  চিনে টসও িযোগেো টখোাঁ িোর ভোন 

কনর। তোর আনগ টস চনন ই টেোকচেনক ধিক টিয়–আপনোর টিোখ টনই িশোই, টট্রন 

এনসনি িনে এিন অনন্ধর িতন িুেনত হনি! 

  

িধুিয়নক সনন্দহ করোর উপোয় টনই। তোর দুিকোন্ত সুন্দর টিহোরো, টপ্রচিকোর সনগে  টিখো 

করনত যোওয়োর িতন সো নপোশোক। তোর িযিহোর কত ভদ্র। 

  

টপ। শন টথনক িযোগ-েযোগ চিনতোই কনর চিাঁিনক টিোনররো। সকনেরই ধোর ো, টসইসি 

চিাঁিনক টিোরনির একেো চেচপকযোে টিহোরো আনি। তোনির িোথোয় টখোাঁিো টখোাঁিো িুে, ইাঁদুনরর 

িতন েম্বোনে িুখ আর িঞ্চে টিোখ। টেোনকরো টসইরকি টিহোরোয় কোরুনকই চভনড়র িনধয 

টখোাঁন । 

  

টট্রন িোড়োর সিয় হনে িধুিয় টট্রনন উনঠ পনড়। উেনেোডোেো িো িিিি পযকন্ত িনে যোয়। 

তোরপর টসখোনন টননি আিোর উেনেো চিনকর টট্রন ধনর চশয়োেিো চিনর আনস। সি 

চিচেনয় এক ঘণ্টো টিড় ঘণ্টোর টিচশ েোনগ নো। 
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টিৌেোচের টিোড় টথনক একেু িোাঁ-চিনক টিাঁকনে টয-পোককেো, টসখোনন অনপক্ষো কনর 

রতনরো। েোকোপয়সো তকু্ষচন ভোগ হনয় যোয়। টেোক চিননত খুি ভুে নো হনে, টরো গোর হয় 

টিশ ভোনেোই। এক-এক চিন িোর-পোাঁি হো োর েোকোও থোনক িযোনগ। দু-নশো-আড়োই-নশোর 

কনি টকোননোচিন নো। 

  

স্োনহ একচিন চশয়োেিোয়, পনরর স্োনহ হোওড়োয়, তোর পনরর স্োনহ ডোেনহৌচসনত 

এিিং তোরপর একচিন টিৌরচগে নত চসননিোপোড়োয়। িোনস টিোে িোর চিন কো । হো োর 

িোনরো টশো েোকো টহনস-নখনে পোওয়ো যোয়। 

  

েোকো ভোগোভোচগর পর রতন আর ধনোরো যোয় িুচতক করনত। িধুিয় চকন্তু আর ওনির সনগে  

থোনক নো। তোর অনয কো  আনি। 

  

চঠক আেেো িনশ টস টপৌাঁনি যোয় হো রো টিোনড়। তোর িুনখ চিন্দুিোত্র উনত্ত নোর চিহ্ন 

টনই। 

  

 স্বপ্নো এচগনয় এনস চ নেস কনর, কতক্ষ  িোাঁচড়নয় আি? 

  

িধুিয় হোচসিুনখ িনে, অন্তত আধঘণ্টো। 

  

স্বপ্নো িনে, তুচি আচ্ছো পোগে! এরকিভোনি রোিোয় িোাঁচড়নয় থোকোর কী িরকোর? িোচড়নত 

আসনত পোর-নো? আচি টতো টরো  গোননর েুনে আচস নো। 

  

িধুিয় িনে, আিোর এ-রকি অধীর আেনহ অনপক্ষো করনতই ভোনেো েোনগ, চঠক নতুন 

টপ্রচিকনির িতন িনন হয়। 

  

টসই হোিপযোন্ট পরো িনয়স টথনক স্বপ্নো িধুিনয়র িোন্ধিী। সিোই  োনন, িধুিয় একচিন 

স্বপ্নোনক চিনয় করনি। একেো চঠকিতন িোকচর টপনেই হয়। 
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েোকোগুনেো খরি করোই এক েোনিেো। স্বপ্নো টিশ সচ্ছে পচরিোনরর টিনয় হনেও শখ কনর 

পোড়োর একেো িচনকিং েুনে পড়োয়। অথকোৎ তোর একেো বিধ টরো গোনরর পথ আনি। চনন র 

খরি টস চনন ই িোেোয় এিিং টযনহতু তোর টপ্রচিক টিকোর, তোই টস ধনরই চননয়নি টয, দু 

 নন টকোননো টরনিোরোাঁয় টযনত টগনে স্বপ্নোই িযোগ টথনক েোকো িোর কনর টিনি। 

  

িধুিয় তোনত আপচত্ত কনর চনন  েোকো চিনত টগনেই স্বপ্নো চ নেস কনর, তুচি েোকো 

টকোথোয় টপনে? 

  

িধুিয় চনন ই একসিয় স্বপ্নোর কোি টথনক েোকো ধোর কনরনি। সুতরোিং হঠোৎ তোর পনকনে 

অননক েোকো থোকোর িযোখযো টিওয়ো তোর পনক্ষ সচতযই শি। তোই টস একগোে টহনস 

িেে, আিোর চরপ। ওয়োিেো আ  চিচক্র কনর চিেোি। 

  

টকন? 

  

টিকোনরর হোনত ঘচড় িোনোয় নো। 

  

যোিঃ, িোন  কথো িনেো নো। আিোনক চ নেস নো কনর টকন চিচক্র করনে? 

  

চ নেস করনে তুচি আপচত্ত করনত, টসই নয। 

  

আচি টতোিোনক আর একেো ঘচড় চকনন টিি। 

  

অথি িধুিনয়র পনকনে তখন অননক েোকো। এক ন টিকোনরর তুেনোয় টতো িনেই, তোর 

িনয়চস অননক টিনের তুেনোনতই টস টিশ সচ্ছে। পনকনে হো োর খোনননকর টিচশ েোকো 

রনয়নি। চকন্তু ইনচ্ছিতন খরি করোর উপোয় টনই। এক ন টিকোর দু-হোনত েোকো ওড়োনচ্ছ– 

এ চক টকউ কখননো টিনখনি? 

  

স্বপ্নো এত টিড়োনত ভোনেোিোনস, িধুিয় ইনচ্ছ করনেই েযোচি ভোড়ো কনর তোনক চননয় িনে 

টযনত পোনর িযোরোকপুনর িো ডোয়িি হোরিোনর। চকিংিো আরও িূনর। অিশয খুি টিচশ িূনর 
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নয়, কোর  টস-চিননর িনধযই চিরনত হনি। টকোথোও তোর সনগে  স্বপ্নো রোনত্র থোকনি, একথো 

কপনোই করো যোয় নো। 

  

স্বপ্নো এখনও ভোনি, চিনয়র আনগ টিনে-নিনয়নির সোধোর  আচেগে ন িুম্বনও পোপ। স্বপ্নোর 

অসোধোর  সোরেয ও সততোর  নয তোর কনেন র িোন্ধিীরোও কখননো তোনক তোনির 

টগোপন কথো িনেচন। 

  

এত সরে িনেই স্বপ্নোনক কক্ষননো ঠকোনত ইনচ্ছ কনরচন িধুিনয়র। চকন্তু টস টয চকিুচিন 

ধনর দু-রকি  ীিনযোপন করনি, টস-কথো স্বপ্নোনক চকিুনতই  োনোনত পোনর নো। 

  

যচিও িধুিনয়র িনন িনন যুচির অভোি টনই। টস টতো টকোননো অনযোয় করনি নো। তোর 

স্বোস্থয ভোনেো, পড়োশুননোয় িোেোচর, টস টতো সৎভোনি টথনক এই টিশ ও সিোন র  নয 

কো  করনত প্রস্তুত চিে। চকন্তু তোনক সুনযোগ টিওয়ো হনচ্ছ নো। টিকোর আখযো চিনয় তোনক 

িচসনয় রোখো হনয়নি িিনরর পর িির। 

  

িোচড়র টেোনকর অনুনরোনধ িধুিয় ডব্লু চি চস এস পরীক্ষো চিনয়চিে। পোশও কনরনি। 

পযোনননে নোি আনি তোর। চকন্তু কনি িোকচর হনি টকোননো চঠক টনই। তোর দু-িির আনগ 

যোনির পযোনননে নোি উনঠচিে, তোরোও অনননক িোকচর পোয়চন এখনও। এ কীরকি 

িযিস্থো, টযখোনন পনননরো হো োর টিনে-নিনয় পরীক্ষো টিওয়োর পর িোকচর পোয় িোত্র 

িোইশ ন? িিনরর পর িির এই অদু্ভত কোন্ড িেনি। এরই ওপর টিশ চেনক আনি। 

  

িধুিয় টকন চনন নক িচঞ্চত করনি? টকন িচব্বশ িির িয়নসও তোনক িোিো-িোনয়র কোনি 

হোত টপনত ট্রোি-িোস-ভোড়ো চকিংিো চসগোনরনের খরি িোইনত হনি? তোই টস টকনড় চননচ্ছ। 

যোনির টিচশ আনি, টকনড় চননচ্ছ তোনির কোি টথনক। টিোনরর ওপর িোেপোচড় করোেো চক 

একেো অপরোধ? িোনুনকর  ীিননর টশ্রষ্ঠ সিয় টযৌিন, টসই সিয়েো তোরো িচঞ্চত চনিঃস্ব 

হনয় থোকনি টকন? 
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িধুিনয়র এক কোকো িোচড়নত এনস একচিন িেনেন, টশোন, টতোর  নয একেো িোকচরর 

িযিস্থো কনরচি আচি। শুধু শুধু িোচড়নত িনস আচিস  

  

িধুিয় অিচন একেু আড়ে হনয় টগে। তোর িোকচরর  নয আত্মীয়স্ব ননরো সিোই টযন 

খুি চিচন্তত। এই চ চনসেোই তোর ভোনেো েোনগ নো। টস চক সিোর করু োর পোত্র? তোর  নয 

অনযরো িযিস্থো কনর টিনি টকন? তোর চনন র চক টযোগযতো টনই? 

  

কোকো িেনেন, আিোনির পোড়োর েুনের আচি কচিচে-নিম্বোর। তুই এ-েুনে ঢুনক পড়। 

  

 িধুিয় িীঘকশ্বোস টিনে িেে, েুনে? 

  

হযোাঁ, টিচশ খোেুচন টনই। েুনে টতো প্রোয়ই িুচেিোেো থোনক। তোর ওপর েীনমেরর িুচে, পুন োর 

িুচে–  

  

েুনে পড়োননো আিোর টপোকোনি নো। 

  

টকন–টপোকোনি নো টকন? টতোনক টতো আর িরোির েুনের িোপ। োচর করনত িেচি নো। যত 

চিন তুই ভোনেো িোকচর নো পোস… শুধু শুধু িনস থোকোর টিনয় এ অননক ভোনেো… তোরপর 

িোস টগনে শ-আড়োই েোকো, িন্দ কী। 

  

আড়োইনশো েোকো? 

  

িনন কর ওেো টতোর হোত- খরি।  

  

আড়োইনশো েোকোর  নয টরো  সকোনে স্নোন কনর ভোত টখনয় টিনরোনত হনি– থোকনত হনি 

িশেো টথনক িোরনে পযকন্ত। অথি আিোরই িতন চি এসচস পোশ কনর যোরো িযোনে িো এে 

আইচস-নত চকিংিো টকোননো কিোচশকয়োে িোনিক টঢোনক, তোরো িশেো টথনক পোাঁিেো পযকন্ত কো  

করোর  নয অন্তত সোত-আে-নশো েোকো পোয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

টসরকি িোকচর যতচিন নো পোচচ্ছস.. েুনে থোকনত থোকনতই অনয  োয়গোয় ইন্টোরচভউ 

চিনত পোচরস… আ কোে টতো অননক ভোনেো টিনেই িনস নো টথনক েুনের িোকচরনত 

ঢুনক পনড়। তোরপর নোনো  োয়গোয় িরখোি পোঠোয়, চকিংিো পরীক্ষো টিয়। দু-এক িিনরর 

িনধয চকিু একেো টপনয়ও যোয়। 

  

টিন োকোকো, আিোর েুনে পড়োিোর টযোগযতো টনই।  

  

 চি এসচস পোশ কনরচিস, আর েুনের টিনেনির তুই পড়োনত পোরচি নো? 

  

সিোই চক পড়োনত পোনর? 

  

 টকন পোরনি নো? 

  

টসই নযই টতো আ কোে েুেগুনেোর এই অিস্থো! 

  

িধুিনয়র িোনক টিন োকোকো িেনেন, ও িউচি, শুনুন, আপনোর টিনের কথো। ওর  নয 

একেো েুনের কো  ট োগোড় কনর আনেোি, ও তোনত রোচ  নয়। শুধু শুধু িনস থোকোর 

টিনয় আড়োইনশো েোকো টপত। 

  

িধুিনয়র িো িে কনর টকোননো িন্তিয করনেন নো। টিনের টি ো  চতচন  োননন। একিোর 

টকোননো িযোপোনর নো িেনে সহন  আর হযোাঁ করোননো যোয় নো।  

  

টিন োকোকো িেনেন, েুনে টতো আ কোে পড়োশুননো প্রোয় হয়ই নো। প্রোয়ই ্ োইক-িোইক 

টেনগই থোনক। টসই নযই িেচিেোি, একিোর ঢুনক পড়নত পোরনে ঠোয় িনস িনসই 

িোইনন টপত। 

  

িো আনি আনি িেনেন, ও টিোধ হয় েুনের কো  পোরনি নো। একসনগে  অতগুনেো 

টিনেনক সোিেোননো… 
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িধুিয় িেে, তুচি চঠকই ধনরি িো। সিোই চক সি চ চনস পোনর? আিোর িোরো িোপ। োচর 

করো হনি নো। 

  

িোচড়নত থোকনে টিন োকোকোর সনগে  আরও তককচিতকক করনত হনি িনে িধুিয় একেো 

িুনতো টিচখনয় িোচড় টথনক টিচরনয় টগে। 

  

টভতনর টভতনর রোনগ টস িুাঁসনি। 

  

টকোননো িোকচর পোনচ্ছ নো িনেই টস েুনে পড়োনি? েুনে পড়োননোেো এতই সহ  কো ? 

অনযোগযতো চননয় চকিংিো অযনের সনগে  েুনের টিনেনির পড়োননোেো অনযোয় নয়? অনয 

িোকচরর টিেো করনত করনত েুনে দু-এক িির কোচেনয় িোইনন টনওয়োর টিনয়, এক ন 

টিোরোকোরিোচরর েোকো চিচননয় টনওয়ো চক টিচশ অনযোয়? 

  

িগে েিোর রোত টপৌনন এগোনরোেোর সিয় একেো ঘেনো ঘেে।  

  

সনন্ধয টথনক একেো টেোকনক অনুসর  করচিে িধুিয় ও তোর িনু্ধরো। টেোকেো টিনট্রো 

চসননিো টথনক টিচরনয়চিে একচে টিনয়র সনগে । টিনয়চের সনগে  টেোকেোর টিহোরোয় িো 

িযিহোনর টকোননো চিে টনই। টেোকেোর িুখখোনো চহিংস্র ধরননর, একেো িোচি পযোন্ট ও 

চসনের হোওয়োই শোেক পরো, হোনত টসোনোর িযোনির ঘচড়। টিনয়চে পনর আনি সোধোর  একেো 

তোাঁনতর শোচড়, িুখখোনো েো ুক েো ুক। এই ধরননর টিনয়নির সনগে  ওই ধরননর 

পুরুকনির টযোগোনযোগ হয় একচেিোত্র উপোনয়ই। েোকোর ট োনর।  

  

চসননিো হে টথনক টিচরনয় টেোকচে ওই টিনয়চেনক চননয় ঢুকে একচে িোনর। এখোনন 

পিকোনঘরো টকচিন আনি। টসখোনন ওরো িনস রইে দু-ঘণ্টো। িধুিনয়র িনু্ধ রতন আর ধনোও 

িোনরর িনধয চগনয় িনস রইে চকিুক্ষ । িধুিয় িোইনর টঘোরোঘুচর করনত েোগে। 

  

টসই িোর টথনক টিচরনয় টেোকচে আর টিনয়চে হোাঁেনত েোগে। টেোকচের টিোখ েোেনি হনয় 

এনসনি, িুনখর িোিড়ো িকিক করনি। টিনয়চে চকিু পোন কনরনি চক নো টিোেো যোয় নো। 
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টিৌরচগে  তখন আনেোনকোজ্জ্বে। প্রিুর টেোক ন, এখোনন চকিু করোর উপোয় টনই। ওরো যচি 

হোাঁেনত হোাঁেনত  োদুঘনরর চিনক যোয়, তোহনেই িধুিনয়র সুচিনধ। ওচিকেোয় অন্ধকোর 

থোনক। 

  

চকন্তু ওরো েযোি টহোনেে টপচরনয় এনসও আিোর চিরে। েযোি টহোনেনের টগনের কোিোকোচি 

এনস ওরো িোাঁড়োে। টেোকচে টিনয়চেনক টহোনেনের িনধয চননয় টযনত িোয়, অথি টিনয়চে 

যোনি নো। এত িনড়ো টহোনেনে ঢুকনত টিনয়চে টিোধ হয় েজ্জো পোনচ্ছ। টেোকচে একেুক্ষ  

হোত-পো টননড় টিনয়চেনক চকিু টিোেোিোর টিেো করে। টিনয়চে তিু যোনি নো। তখন ওরো 

ঢুকে েযোি টহোনেনের নীনিই আর একেো িোনর। ওরো আরও খোনি। এিোর টিনরোে সোনড় 

িশেোর সিয়। টিচশ টিেো করনত হে নো, সহন ই টপনয় টগে একেো েযোচি। ির ো খুনে 

টিনয়চে আনগ উঠে, টেোকচে চকন্তু উঠে নো।  োনেো চিনয় িুখ ঢুচকনয় অননকক্ষ  ধনর 

টিনয়চেনক িেনত েোগে কী টযন সি। তোরপর হোনতর টেোেোননো িযোগ খুনে চকিু েোকো 

তুনে চিে টিনয়চের হোনত। 

  

েযোচি িনে যোওয়োর পর টেোকচে দু-হোত তুনে আড়নিোড়ো ভোেে। ওনক টয টকউ েক্ষ 

করনি, ও তো  োনন নো। 

  

টেোকেো রোিো টপচরনয় িনে এে েযোি টহোনেনের উেনেো চিনক। টযখোনন প্রোইনভে 

গোচড়গুনেো পোকক করো থোনক। টেোকেো চক চনন র গোচড় এখোনন টরনখ এতক্ষ  পোনয় টহাঁনে 

ঘুরচিে? চনন র গোচড় থোকনতও টস টিনয়চেনক েযোচিনত কনর পোচঠনয় চিে? িোনুক টকন 

এিন কনর টক  োনন! 

  

এচিকেোয় টিশ অন্ধকোর। 

  

হঠোৎ টযন িোচে িুাঁনড় টেোকচের সোিনন এনস িোাঁড়োে িধুিয়। খুি িযিভোনি টিৌনড়োিোর 

ভচগে  কনর খুি ট োনর ধোক্কো চিে টেোকেোনক। কতেো ট োনর ধোক্কো চিনত হনি, তো িধুিনয়র 

এখন অনভযস হনয় টগনি। টেোকেো িোচেনত পনড় টযনতই রতন আর ধনো এচগনয় এনস 

চনপু  হোনত িযোগেো তুনে চননয় অন্ধকোনর চিনশ টগে। 
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চকন্তু িধুিয় িনে যোওয়োর আনগই টেোকচে তড়োক কনর উনঠ িোাঁচড়নয় দু-হোনত টিনপ ধরে 

িধুিয়নক। টেোকেোর গোনয় টিশ ট োর। 

  

টিাঁচিনয় উঠে, শোেো, তুি ধোক্কো িোরো! কোনহ িোরো! 

  

িধুিয় চনন নক িোচড়নয় টনওয়োর টিেো কনরও পোরে নো। চকন্তু একেুও টিচর করিোর 

উপোয় টনই। টেোকেোর চিৎকোর শুনন একু্ষচন টেোক  নড়ো হনয় যোনি।  

  

িধুিয় প্রিন্ড ট োনর দু-খোনো ঘুচস িোরে টেোকেোর থুতচননত। 

  

টেোকেো িোর ডোেো, িোর ডোেো িনে টিাঁচিনয় উঠে। ততক্ষন  চকিু টেোক টপৌাঁনি টগনি 

টসখোনন। 

  

িধুিনয়র িুক কোাঁপনি, চকন্তু িুখখোনো শোন্ত। টস আনিৌ পোেোিোর টিেো করে নো। 

  

টেোকেো হোউ িোউ কনর িেনত েোগে, হোিোরো িযোগ-িহুত রুচপয়ো থো–ইতনো িড়ো হযোি- 

িযোগ! 

  

িধুিয় চিরচির সনগে  িেে, আচ্ছো িুশচকনে পড়ো টগে টতো? যতসি টপাঁচি িোতোে? 

  

অনয টেোনকরো এনস প্রশ্ন করনত েোগে, কী হনয়নি িোিো–কী হনয়নি? 

  

টেোকচে িেে তোর িযোগ হোরোিোর কথো। 

  

িধুিয় চিচিনয় চিচিনয় চ নেস করে, কত িনড়ো িযোগ? 

  

টেোকেো দু-হোত তুনে িযোনগর িোপ টিখোে। টেোকেোর টঠোাঁনের টকো  টথনক রি গচড়নয় 

পড়নি। 
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িধুিয় টহনস অনযনির িেে, টিখুন টতো কী েোনিেো! এসি টেোকনির পু চেনশ ধচরনয় 

টিওয়ো উচিত! 

  

টেোকেো িোতোে। কথো িেনি  চড়নয়  চড়নয়। সিোই িোতোনের চিপনক্ষ যোয়। তো িোড়ো 

অত িনড়ো একেো হযোিিযোগ টয িধুিয় টনয়চন তো টতো টিখোই যোনচ্ছ। তো িোড়ো িধুিয়নক 

টক সনন্দহ করনি? তোর সুন্দর টিহোরো, িোথোর িুে চনপোেভোনি আাঁিড়োননো, কণ্ঠস্বনর 

িযচিত্ব আনি। 

  

কোিোকোচি টকোথোও িযোগেো টনই। সুতরোিং পুনরো িযোপোরেোই িোতোনের প্রেোপ চহনসনি ধনর 

টনওয়ো যোয়। টেোকেোর  ড়োননো কথোর িনধয এইেুকু শুধু টিোেো টগে, এচিনক তোর গোচড় 

টনই, টস এচিনক এনসচিে চহচস করিোর  নয। 

  

টেোকচেনক চভনড়র হোনত সাঁনপ চিনয় িধুিয় ধীরপোনয় এচগনয় চগনয় একেো েযোচি ধরে। 

  

এই তোর প্রথি িোধো। যচি পুচেশ আসত, পুচেশ অিশয চকিুই প্রিো  করনত পোরত নো। 

কেকোতো শহনর িেনত িেনত টতো িোনুনকর সনগে  িোনুনকর ধোক্কো েোনগই। আর িধুিয় 

চনন  টকোননোচিন িযোগ টকনড় টনয় নো। 

  

পুচেশনক িধুিয় ভয় পোয় নো। ভয়েো শুধু  োনো োচন হনয় যোওয়োর–যচি টিনোনশোনো টকোননো 

টেোক হঠোৎ টিনখ টিনে? যচি চভনড়র িনধয টথনক হঠোৎ টকোননোচিন টিচরনয় আনস স্বপ্নোর 

িোিো? যচি টসই সিনয়ই রতনরো িযোগেো চননয় পোেোনত চগনয় হোনতনোনত ধরো পনড় যোয়? 

  

চকন্তু এেুকু েুাঁচক টতো চননতই হনি। েুাঁচক নো চননে,  ীিনন টকোননো কো ই করো যোয় নো। 

  

টেোকেোনক ঘুচস িোরোর  নয িধুিনয়র একেুও অনুতোপ হয়চন। টেোকেো টয একেো  োত 

শয়তোন তোনত টকোননো সনন্দহ টনই। টেোকেো চনরীহ টিনয়নির সিকনোশ কনর েোকোর 

ট োনর। এসি েোকো ওরো পোয় টকোথোয়? টেোকেো ওই টিনয়চেনক েযোি টহোনেনে চননয় 
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টযনত িোইচিে। এক সনন্ধযনত েযোি টহোনেনে কত েোকো খরি হয়? অননক টকরোচনর এক 

িোনসর িোইননর টিনয়ও টিচশ। 
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২. টিখো করোর কথো চিে 

পরচিন সকোনে টিখো করোর কথো চিে স্বপ্নোর সনগে । স্বপ্নো নযোশনোে েোইনব্রচরর কোডক 

করোনি, িধুিয় সনগে  টগনে ভোনেো হয়। 

  

পরচিন সকোনে িধুিয় অনয িোনুক। টস স্বপ্নোর টপ্রচিক। রোসচিহোরীর টিোনড় স্বপ্নোর  নয 

অনপক্ষো করনত করনত টস গুন গুন কনর একেো গোন গোইনত েোগে। 

  

নযোশনোে েোইনব্রচরনত কোডক হনয় টগে খুি সহন ই। িোইনর টিচরনয় এনস স্বপ্নো িেে, 

আ  এিন সুন্দর চিনেো, একু্ষচন িোচড়নত চিরনত ইনচ্ছ করনি নো। 

  

চিনচিনন হোওয়োর সনগে  গুাঁনড়ো গুাঁনড়ো িৃচে পড়নি। ওই িৃচেনত চভ নত টিশ ভোনেো েোনগ। 

টযন চিনিনশর তুকোরপোনতর িতন। গো টভন  নো। আকোশেো িোয়োিয়, চস্নগ্ধ, স, সচতযই একেো 

টিড়োিোর িতন চিন। 

  

স্বপ্নো আিোর িেে, এইসি চিনন কী ইনচ্ছ কনর  োননো টতো? ইনচ্ছ কনর টকোননো নিীর 

ধোনর চগনয় িুপিোপ িনস থোকনত। িনেো-নো, গগে োর ধোনর চগনয় একেু িচস। 

  

িধুিয় িেে, গগে োর ধোনর চগনয় টিখনি, চঠক টকোননো-নো-নকোননো টিনোনেোক টিচরনয় 

পড়নি। 

  

স্বপ্নো িেে, থোকুক টগ টিনোনেোক। তিু এিন চিনেো নে করনত ইনচ্ছ করনি নো। 

  

গগে োর ধোনর চগনয় িসনে চভচখচররো এনস জ্বোেোনি। টতোিোর ভোনেো েোগনি নো। 

  

 িুনেচি, আসনে তুচি টযনত িোও নো! টতোিোর আ  টকোননো ইন্টোরচভউ আনি? 

  

নো, িরিং টতোিোনক আর একেো টকোননো নিীর ধোনর চননয় টযনত পোচর, টযখোনন টকোননো 

টিনো টেোক টনই, চভচখচর টনই— 
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টকোথোয়? 

  

িনেোই নো 

  

কত িূনর? 

  

সনন্ধযর িনধযই চিনর আসি। িোচড়নত িরিং একেো টেচেনিোন কনর িোও।  

  

হোওড়ো টপ। শনন এনস িধুিয় একেো টেোকোে টট্রননর দুনেো চেচকে কোেে। তোর পনকনে 

যনথে েোকো, ইনচ্ছ করনেই টস িোপ। ক ক্লোনস টযনত পোনর, চকন্তু টিচশ েোকো খরি করনত 

টিখনেই স্বপ্নো প্রশ্ন তুেনি। টসই নযই আনগকোর থোডক ক্লোস, আ কোে যোর নোি হনয়নি 

টসনকি ক্লোস–টসই চেচকেই কোেে! 

  

টট্রনন উনঠই িুেে, ভুে কনরনি। 

  

স্বপ্নোর  নয টকোননোক্রনি একেো িসিোর  োয়গো পোওয়ো টগনেও িধুিয়নক থোকনত হে 

িোাঁচড়নয়। অসম্ভি চভড়। টেোনকরো গোনয়র ওপর হুিচড় টখনয় পড়নি। স্বপ্নোর পোনশ সোিোনয 

একেু  োয়গো, িধুিয় চনন  টসখোনন িনসচন, চকন্তু আর একচে টেোক চনেকনজ্জর িতন 

টসখোননই িনস পড়ে টঠসোনঠচস কনর। 

  

িধুিনয়র রোনগ গো জ্বেনত েোগে। স্বপ্নোনক অনয টকউ টিোাঁয়, টসেো টস চকিুনতই সহয 

করনত পোনর নো। চকন্তু উপোয়ও চকিু টনই। টট্রনন সিোই একেু  োয়গোর  নয পোগে, 

সভযতো ভিযতো টকউ িনড়ো একেো িোনন নো। 

  

টভনিচিে,  োনেোর ধোনর িনস গপ করনত করনত যোনি। চকন্তু এই চভনড়র িনধয কথো 

িেোও যোয় নো। 

  

স্বপ্নো চকন্তু ি ো পোনচ্ছ। সনকৌতুনক টস িোনে িোনে টিখনি িধুিয়নক। িধুিনয়র সনগে  

এর আনগ টস কখননো টট্রনন টিনপ টকোথোও টিড়োনত যোয়চন।  
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হঠোৎ টখয়োে হনতই িধুিয় এক হোনত তোর পযোনন্টর পনকে টিনপ ধরে। তোর সি েোকো 

টস সনগে  কনর চননয় এনসনি। যচি টকউ পনকে টিনর চননয় যোয়! 

  

কথোেো টভনিই অিশয হোচস টপনয় টগে তোর। এ-েোকো তোর চন স্ব নয়। টস চনন ই টকোননো 

টিোনরর ওপর িোেপোচর কনরনি। এখন তোর কোি টথনকও যচি টকউ এ েোকো িোনর, তনি 

টসই টেোকনক কী িেো যোনি? 

  

ঘণ্টোখোননক পর চভড় একেু িোাঁকো হনত িধুিয় িসিোর  োয়গো টপে। স্বপ্ন চ নেস করে, 

আিরো টকোথোয় যোচচ্ছ? 

  

িধুিয় িেে, আর আধঘণ্টো পনরই  োননত পোরনি। 

  

টসই আধঘণ্টো পনর টট্রন েিেচিনয় পোর হনত েোগে একেো চব্রন র ওপর চিনয়। নীনি 

চিরোে একেো নিী। িককোর সিয় দু-কূে িোচপনয় টগনি। 

  

স্বপ্ন চ নেস করে, এই নিীর নোি কী? 

  

 রূপনোরোয় । 
  

স্বপ্নোর িুখেো খুচশনত উজ্জ্বে হনয় উঠে। কত নোি শুনননি এই নিীর। কত িইনত পনড়নি, 

চকন্তু আনগ কখননো টিনখচন। কেকোতো টথনক এত কোনি? িোত্র টিড়ঘণ্টো। 

  

উনঠ িোাঁচড়নয় িধুিয় িেে, আিরো এখোনন নোিি। 

  

টপ। শননর নোি টকোেোঘোে। নোিেোর সনগে  টকিন-নযন-একেো ইচেশ ইচেশ গন্ধ আনি। 

টকোেোঘোে শুননেই ইচেশ িোনির কথো িনন পনড় যোয়।  

  

িধুিয় চ নেস করে, টতোিরো টতো একিোর পুরী চগনয়চিনে–তখন এই নিী টিনখোচন? 

  

তখন এর ওপর চিনয় টগচি? 
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হযোাঁ, রোচত্তনর চগনয়চিনে টিোধ হয়, তোই টখয়োে কনরচন। 

  

টপ। শনেো টিশ উাঁিুনত। টসখোন টথনক চসাঁচড় চিনয় ওরো টননি এে নিীর ধোনরর রোিোয়। 

টসই রোিো চিনয় খোচনকেো হোাঁেিোর পর একেো টহোনেে পড়ে। প্রো য় টপৌনন দুনেো িোন । 

টিশ চখনি টপনয়নি। 

  

িধুিয় িেে, এনসো, আনগ টখনয় চনই। 

  

টভতনর চগনয় িসনতই এক ন টিয়োরো এনস িেে, একেু আনগই নিী টথনক ধরো একিি 

েোেকো ইচেশ িোি আনি িোিু! 

  

িধুিয় িেে, িোও। ভোত, ডোে আর িোিভো ো। 

  

কেোপোতোয় কনর টিওয়ো হে ভোত। টহোনেনে তখন ওরো িোড়ো টকউ টনই। গরি গরি িোি 

আর িোনির চডিভো ো আননত েোগে। ওরো টখনয় টিেে পোাঁি-িখোনো কনর।  

  

স্বপ্নো িেে, আচি  ীিনন কখননো একসনগে  এত িোি খোইচন। তনি সচতয খুি িিৎকোর 

স্বোি! 

  

টখনয় উনঠ ওরো িনে এে নিীর ধোনর। স্বপ্নো িেে, আিরো একেু টনৌনকো কনর ঘুনর টিড়োি 

নো? 

  

িধুিয় িেে, িককোকোে, টযনকোননো সিয় েড়-িৃচে হনত পোনর। 

  

 তোনত কী হনি? উঠুক নো েড়। আরও ভোনেো েোগনি। 

  

যচি টনৌনকো উেনে যোয়?  

  

যোক-নো। আচি ডুনি যোি? টকন তুচি আিোয় িোাঁিোনত পোরনি নো? 
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তো পোরি অিশয। 

  

স্বপ্নো টঠোাঁে উেনে িেে, ইস, তোর িরকোর হনি নো টিোনেই। আচি খুি ভোনেো সোাঁতোর 

 োচন। 

  

চকন্তু অননক টিেো কনরও টনৌনকো পোওয়ো টগে নো। সি টনৌনকো িনে টগনি িোি ধরনত। 

  

তোকোনেই টিখো যোয়, নিীর িুনক এখোনন-ওখোনন টিোিোর টখোেোর িতন দুেনি িোিধরো 

টনৌনকো। সিোই  োে টিনে িনস আনি। িোনে িোনে  োে টেনন তুেনি, তখন টিখো 

যোনচ্ছ, িকিনক ইচেনশর িৃতুযর আনগর টশক দু-চে-চতনচে েোি। 

  

িধুিয় চ নেস করে, এর আনগ তুচি কখননো ইচেশ িোি েোিোনত টিনখি?  

  

সচতয, আনগ কখননো টিচখচন। 

  

হঠোৎ টিশ ট োনর িৃচে এনস টগে। তোনত অিশয টভ োর ভয় টনই। ওরো টিৌনড় এনস 

িোাঁড়োে একেো চব্রন র নীনি। এখোনন পোশোপোচশ চতননে চব্র , দুনেো টট্রননর  নয। একেো 

িোনুক ও গোচড়র। 

  

চব্রন র নীনি এনকিোনর নিীর ধোনর দু-খোনো চসনিনন্টর িোেনড়র ওপর িসে ওরো। নিীর 

িুনক িনড়ো িনড়ো টিোাঁেোয় িৃচে পড়নি। অদু্ভত টিোহিয় টসই িৃশয। 

  

িধুিয় তোর একেো হোত রোখে স্বপ্নোর কোাঁনধ। 

  

 স্বপ্নো িধুিনয়র চিনক তোকোে। 
  

িধুিয় অনুনয় কনর িেে, আ  আপচত্ত টকোনরো নো, চপ্ল্ , খুি ইনচ্ছ করনি টতোিোনক 

একেু িুাঁনয় থোচক। 

  

স্বপ্নো সচরনয় চিে নো হোতেো। িরঞ্চ িধুিনয়র হোনত হোত িুচেনয় চিনত েোগে। 
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 িধুিয় িেে, এই নিী টিনখই রিীন্দ্রনোথ চেনখচিনেন, রূপনোরোয়ন র কূনে ট নগ 

উচঠেোি,  োচনেোি এ  গৎ চিথযো নয়! 

  

স্বপ্নো টহনস িেে, হে নো। 

  

স্বপ্নো সোচহনতযর িোত্রী চিে। িধুিনয়র টিনয় এসি টস অননক ভোনেো  োনন। 

  

 টস িেে, রূপনোরোয়ন র কূনে ট নগ উচঠেোি,  োচনেোি এ- গৎ স্বপ্ন নয়। 
  

 িধুিয় িেে, ওই একই হে। চিথযো আর স্বপ্ন টতো একই। 

  

স্বপ্নো িেে, এক? চিথযো আর স্বপ্ন এক? 

  

স্বপ্নেোও চিনথয নয়? 

  

নো। টিোনেই নো। চিনথযেো শুধুই চিনথয। আর স্বপ্নেো সচতযও নো, চিনথযও নো, অনযরকি 

চকিু। 

  

িধুিয় িেে, হযোাঁ, চঠকই টতো। টতোিোর নোি স্বপ্নো, তুচি চিনথযও নয়, সচতযও নয়, তুচি 

সিচকিুর টথনক আেোিো। 

  

স্বপ্ন হোসে। 

  

িধুিয় হঠোৎ একেো চকিু টিনখ িোরু  িিনক উঠে। তোর  োিোেোর নীনির চিনক একেো 

েোে রনের টিোাঁেোর িোগ।  োিোেোর রিং হেনি িনে ভোনেো কনর ন র নো চিনে টিখো যোয় 

নো। 

  

এেো কীনসর িোগ? চনন র িননক প্রশ্ন করিোর আনগই িধুিয় অিশয উত্তরেো  োনন। এেো 

রনির িোগ। কোেনকর  োিোেোই পনর এনসনি িধুিয়। কোে রোচত্তনর টেোকেোনক ঘুচস 
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িোরিোর িনে টেোকেোর টঠোাঁে চিনয় রি টিচরনয় চগনয়চিে। টসই রনিরই একেু চিনে 

টেনগনি িধুিনয়র  োিোয়। 

  

িধুিনয়র গো-েো চঘন চঘন কনর উঠে। একেো টনোিংরো টেোনকর রি টেনগ আনি তোর 

 োিোয়। টেোকেোর চনষ্ঠুর টেোভী িুখখোনো টভনস উঠে তোর টিোনখ।  

  

টস স্বপ্নোর কোাঁধ টথনক উচঠনয় চনে চনন র হোত। এইরকি টনোিংরো  োিো পনর স্বপ্নোনক িুাঁনয় 

থোকো উচিত নয়। 

  

তুচি হঠোৎ গম্ভীর হনয় টগনে টয! স্বপ্নো িেে। 

  

কই, নো টতো! এিচন িৃচে টিখচি। 

  

 ওই টিনখো, চব্রন র ওপর চিনয় একেো টট্রন আসনি। 

  

একেু িূনর একেো ইনের টনৌনকো িোাঁড় করোননো। দু- ন টেোক িোথোয় কনর ইে চননয় আসনি 

পোনর। টনৌনকোেো িওড়ো কনর রোখনত হনয়নি িনে, ওনির খোচনকেো  নের িনধয টননি 

চগনয় আননত হনচ্ছ ইে। টেোক দুনেোরই িুনকর পোাঁ র িোর করো। পুনরো টনৌনকোর ইে 

নোিোনত ওনির চনশ্চয়ই সোরোচিন টেনগ যোনি। সোরোচিন এত পচরশ্রি কনর ওরো ক-েোকো 

পোয়? চনশ্চয়ই ভোনেো কনর টখনত পোয় নো, নইনে অত টরোগো হনি টকন? সোরোচিন এত 

পচরশ্রি কনরও িোনুক টখনত পোয় নো! 

  

টেোক দুনেোর চিনক তোচকনয় থোকনত থোকনত িধুিয় িুেনত পোরে ট োয়োর এনস টগনি, 

ক্রিশ নিীর  ে িোড়নি। টকননো একেু আনগ ওরো হোাঁেু ে পযকন্ত নোিচিে, এখন ওনির 

উরু পযকন্ত ডুনি যোনচ্ছ। 

  

এসি নিীনত িোন ডোনক নো, তোই ভয় টনই। ট োয়োনরর সিয়  ে িোনড়  আনি আনি। 

টিেোভূচির ওপর  ে কতেো এচগনয় আসনি িে কনর টিোেো যোয় নো।  
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িধুিনয়র ইনচ্ছ হে, টস এই নিীনত টননি যোয়। ডুি চিনয় খুি ভোনেো কনর স্নোন কনর। 

 োিোেো ধুনয়-িুনি তুনে টিনে রনির িোগেো। চকন্তু তোনত কোে রোচত্তনরর স্মৃচত িুনি 

যোনি? 

  

িোর িোর িনন পড়নি টসই েম্পে টেোকেোর িুখ। টখেোেো টভনে যোনচ্ছ। িধুিয় এ-রকি 

িোয়চন। স্বপ্নোর কোনি যখন আসনি, তখন টস অনয িোনুক থোকনত িোয়। 

  

তোর টগোপন  ীিননর টকোননো িোপ টযন নো পনড়। 

  

 চকন্তু  োিোয় এই রনির চিনে! 
  

িধুিয় উনঠ চগনয় এক েুকনরো ইে চিনয় িোচের ওপর একেো  োহো  আাঁকনত েোগে। 

প্রোয় স্বপ্নোর পোনয়র কোনি। আাঁকোর হোত চিে িধুিনয়র, টস চশপী হনত হনত হে নো, তোর 

িিনে চিনতোই িনের সিসয হনয়নি। 

  

স্বপ্নো িেে, িোিঃ টিশ সুন্দর হনয়নি টতো  োহো েো! 

  

িধুিয় িেে, একু্ষচন আিরো একেো  োহো ডুচি টিখি। 

  

স্বপ্নো িেে, তোর িোনন? 

  

িুেনত পোরনে নো– ে িোড়নত িোড়নত এই  োহো েোনক ডুচিনয় টিনি।  

  

  ে িোড়নি নোচক? 

  

তোচকনয় থোনকো, এিোর িুেনত পোরনি। 

  

এিোর সচতযই  ে িোড়োর িযোপোরেো টিশ স্পে হনয় উঠে। একেু একেু কনর এচগনয় 

এনস নিীর টরখো প্রথনি িুাঁনয় চিে  োহো েোর একেো প্রোন্ত। তোরপর এনগোনত েোগে 
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একেু একেু কনর। চিচনে িনশনকর িনধযই ডুনি টগে  োহো েো। স্বচ্ছ েেেনে  নের 

নীনি িোচের ওপর িধুিনয়র আাঁকো  োহো েোনক পচরষ্কোর টিখো যোয়।  

  

 ে টিনড় এনস িেোৎ িেোৎ করনত েোগে স্বপ্নোর পোনয়র কোনি। একেুক্ষন র িনধযই 

তোর টগোড়োচে পযকন্ত এনস টগে। 

  

স্বপ্নো িেে, কী িোরু  িযোপোর, নো? নিীেো কতিূনর চিে, আর কত কোনি এনস টগে এ-

রকি আনগ কখননো টিচখচন। 

  

আর এখোনন িসো যোয় নো।  ে আরও িোড়নি। এিোর স্বপ্নোর শোচড়-েোচড় চভন  যোনি। 

দুপুর ঢনে এনসনি। এিোর িোচড় টিরোর কথোও িনন আনস।  

  

উনঠ টপ। শননর চিনক হোাঁেনত হোাঁেনত স্বপ্নো িেে, তুচি আিোনক নিী টিখোনি িনেচিনে, 

টিখোনে নো টতো? 

  

িধুিয় অিোক হনয় স্বপ্নোর চিনক তোকোে। 

  

স্বপ্নো িেে, এেো টতো নিী নয়, নি। রূপনোরোয়  নি। িনেই স্বপ্ন টিনেিোনুনকর িনতো 

টহনস উঠে চখেচখে কনর। 

  

িধুিয় িেে, ও পুরুক, তোই িে! টসই নযই টতোিোর পো  চড়নয় ধরিোর  নয এত 

তোড়োতোচড় এচগনয় আসচিে! 

  

টপ। শনন এনস িধুিয় আর ভুে করে নো। আর টস চভনড়র কোিরোয় টযনত পোরনি নো। 

স্বপ্নোর সনগে  এই প্রথি টট্রনন টিড়োননো। টস চেচকে কোেে িোপ। ক ক্লোনসর। 

  

যথোরীচত স্বপ্নো অিোক। 

  

তুচি এত-েোকো খরি করনে শুধু শুধু? 
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একেো আিংচে চিচক্র কনর চিেোি টয। টসই েোকো রনয়নি।  

  

আিোর আিংচে চিচক্র কনরি? টকন? টতোিোর িরকোর হনে আিোর কোি টথনক েোকো চননত 

পোনরো নো? 

  

আিংচে টতো আচি পচরই নো িেনত টগনে। আর কখননো পরিও নো। শুধু শুধু টরনখ েোভ 

কী? 

  

তিু চ চনসপত্র চিচক্র করো আচি পিন্দ কচর নো। 

  

টশোননো স্বপ্নো, এিন সুন্দর চিনগুনেো আিরো েোকোর অভোনি নে করি? অনয টেোনকরো 

আনন্দ করনি, আর আিরো করি নো? 

  

িধুিয় আড়নিোনখ আর একিোর তোর  োিোর রনির টিোাঁেোেোর চিনক তোকোে। স্বপ্ন 

টিখনত পোয়চন। হেনি  োিো, হয়নতো স্বপ্নো েক্ষও করনি নো। 

  

িধুিয় িনন িনন তীব্রভোনি িেে, নো, আচি টকোননো অনযোয় কচরচন। একেো িিিোশ টেোক 

রোিো টথনক টিনয় ধনর চননয় চগনয় িনির টিোকোনন চকিংিো টহোনেনে একরোনত্র চতন-িোরনশো 

েোকো ওড়োয়। আর একন োড়ো টপ্রচিক-নপ্রচিকো টট্রনন চনচরচিচেনত একেু ্রমি  করনত 

পোরনি নো? টকোনেোনত েোকোর সিনিনয় ভোনেো িযিহোর হয়? 

  

িোপ। ক ক্লোস কোিরোেো একিি িোাঁকো। টেোকোে টট্রননর িোপ। ক ক্লোনস সোধোর ত  োয়গো পোওয়ো 

যোয় নো। কনেন র িোত্র, চভচখচর আর হকোররো এনস খুি টগোেিোে কনর। চকন্তু এখন এই 

টশকচিনকনে তোরো টকউ টনই। 

  

িেন্ত টট্রননর চন কন কোিরোয় টযন একেো টরোিোচন্টকতোর গন্ধিোখোননো। িুনখোিুচখ িনস 

থোকো। িোইনর িেিোন সিু  িোঠ। সিচকিু িনড়ো টিোহিয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 40 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হঠোৎ েুাঁনক িধুিয় তোর দু-হোত রোখে স্বপ্নোর কোাঁনধ। চভচখচরর িতন করু  গেোয় িেে, 

টতোিোয় একেু আির করি?  

  

স্বপ্নো িধুিনয়র হোতদুনেো ধনর িেে, তুচি আর আচি এ-রকি একেো আেোিো  োয়গোয় 

িনস আচি–এই টতো আিোর িোরু  ভোনেো েোগনি! 

  

টতোিোয় একিোর িুিু খোই? 

  

নো, চপ্ল্ । 

  

একিোর। টকউ টিখনি নো এখোনন। 

  

নো। যখন সিয় আসনি। 

  

িধুিয় একিৃনে তোচকনয় রইে স্বপ্নোর চিনক। তোর িনু্ধরো সিোই িনে, টিনয়রো িুনখ কখননো 

হযোাঁ িনে নো। ইনচ্ছ থোকনেও িুনখ নো নো িনে। একেু ট োর করনত হয়। টিনয়রো ওই 

ট োর করোেোই পিন্দ কনর। 

  

িধুিয় চক স্বপ্নোর ওপর ট োর করনি? িধুিয় চনন র হোতদুনেো স্বপ্নোর কোাঁধ টথনক সচরনয় 

চনে।  োিোয় ওই রনির চিনেেুকু নো থোকনে টস চনশ্চয়ই আ  স্বপ্নোনক ট োর কনর িুনক 

টেনন চনত। টকোননো আপচত্তই শুনত নো। 

  

তুচি রোগ করনে? 

  

নো, রোগ কচরচন। 

  

চপ্ল্ , রোগ কনর আ নকর এই সুন্দর চিনেো নে কনর চিনয়ো নো। আিোর এত ভোনেো 

েোগনি আ  সিচকিু। 

  

সচতযই রোগ কচরচন। 
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চকন্তু তুচি টয িেনে, যখন সিয় আসনি… যচি টকোননোচিনই আর সিয় নো আনস? 

  

যোিঃ, তোই কখননো হয়? আিরো একসনগে  থোকি নো? 

  

আচি িোকচর নো টপনে, টতোিোয় চিনয় করনত পোরি নো। যচি টকোননোচিনই িোকচর নো পোই? 

  

 চনশ্চয়ই পোনি। 

  

চতন িির টতো হনয় টগে… অনননক শুননচি আে-িশ িির টিকোর, যচি আিোরও টসই 

অিস্থো হয়? 

  

আচি ততচিনই অনপক্ষো কনর থোকি। এিনকী যচি প্রনয়ো ন হয় তনি চিরকোে…।  

  

 চিরকোনের কথো টিোনেো নো। শুননেই আিোর ভয় কনর। চিরকোে চক টকউ কোরুর  নয 

অনপক্ষো করনত পোনর? 

  

তুচি িোকচর নো টপনেই-িো, আচি টতো িোকচর টপনত পোচর। একিোর টতো একেো 

টপনয়চিেোি, চনইচন। আিোর যচি টিেো কচর, আচি ভোনেো একেো িোকচর টপনেই তোরপর 

আিরো … 

  

একথো সচতয টয, স্বপ্নো টিেো করনেই একেো িোকচর টপনত পোনর। স্বপ্নোর টর োল্ট ভোনেো। 

তো িোড়ো টিনয় িনেই চকনো টক  োনন, টস িরখোি পোঠোনেই ইন্টোরচভউ-এর ডোক আনস। 

আর িধুিনয়র অচধকোিংশ িরখোনির টকোননো উত্তর আনস নো।  

  

িধুিয় িেে, তুচি িোকচর করনত যোনি, আর আচি িোচড়নত িনস থোকি?  

  

িনস থোকনি টকন–তুচি িোচড়নত িনস িচি আাঁকনি। টসেোই টতোিোর কো ।  
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আিোর িচি আাঁকো টতো শনখর কো । আচি টতো চশপী নই। তোরপর যচি আিোনির টিনে 

টিনয় হয়, তুচি অচিনস যোনি, আর আচি ঘনর টথনক িো্োনক খোওয়োি, ঘুি পোড়োি, 

েুনে চিনয় আসি। 

  

িো:! ওরকিভোনি টিোনেো নো। 

  

িধুিয় চতিভোনি হো-হো কনর টহনস উঠে। 

  

চশয়োেিো টপ। শনন পনরর কো েো হে চনখুাঁতভোনি। িোরু  চভড় টসচিন। পর পর কনয়কেো 

টট্রন িোচতে হওয়োর িনে সোিংঘোচতক হুনড়োহুচড় শুরু হনয়চিে। এইসি চিন িধুিয়নির 

কোন র পনক্ষ খুি িিৎকোর। 

  

একেো টট্রন থোিোর সনগে  সনগে  একিে যোত্রী হুড়হুচড়নয় টননি আসনি, আর একিে তকু্ষচন 

টসই টট্রনন ওঠিোর  নয টঠেোনঠচে শুরু করনি–টসই চিশৃঙ্খেোর িনধয িধুিয় এক ন 

িুনড়োনেোকনক এিন সুনকৌশনে েযোিং িোরে টয, টসই িুনড়ো িুেনতই পোরে নো, টক তোনক 

টিনরনি। 

  

িুনড়োচে পনড় টগে চিতপোত হনয়, িোচেনত িোথো ঠুনক অেোননর িতন হনয় টগে কনয়ক 

িুহূনতকর  নয। রতন আর ধনো টিোনখর চননিনক িযোগেো তুনে চননয় সনর পড়ে। পচরষ্কোর 

কো । 

  

িুনড়োচে টিোখ টিনে হোউ িোউ কনর টকাঁনি উঠে। 

  

আিোর িযোগ? আিোর িযোগ টক চনে? ওর িনধয টয আিোর যথোসিকস্ব চিে টগো? 

  

এ-রকি অনননকই িনে, িধুিয় চিনশক িননোনযোগ চিে নো। চিনশকত িুনড়োেোনকরো 

কোন্নোকোচে কনর নোেক সৃচে করনত ভোনেোিোনস। িুনড়োচের িুখখোনো চঠক একেো শকুচনর 

িতন। চনশ্চয়ই এক নম্বনরর ধচড়িো ! 
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আিোর টিনয়র চিনয়র েোকো… আিোর টশক সম্বে… 

  

সিোই িহোিযি, তিু িুনড়োচের কোন্নোকোচে শুনন একেো চভড়  নি টগে। িধুিয় একপোনশ 

সনর িোাঁড়োে। টকউ তোনক েযোিং িোরনত টিনখচন। 

  

িুনড়োচে উনঠ িনস িোরু ভোনি িোথো িোপড়োনত িোপড়োনত িেে, আচি এখন িোচড় চিরি 

কী কনর? ওরো আিোনক টিনর টিনে টগে নো টকন? আিোর টিনয়র চিনয় আেনক যোনি… 

প্রচভনডন্ট িোি টথনক আ ই সোনড় চতন হো োর েোকো তুনে আনেোি… সোিোনয 

েুেিোপ। োচর কচর…।  

  

িধুিয় ভুরু টকোাঁিকোে। এই িুনড়োেো তোহনে েুেিোপ। োর! টিনখ চকন্তু িনন হনয়চিে, 

টেোকচে এক নম্বনরর ঘুঘু। িোনুক ঠকোননোই এর টপশো। 

  

টেোকচে এিন ডুকনর কোাঁিনত েোগে টয, সহোনুভূচত নো ট নগ উপোয় টনই। 

  

এক ন িেে,  ও িোদু, পুচেনশ খির চিন। 

  

আর এক ন িেে, পুচেনশ খির চিনে টঘোড়োর চডি হনি। এ-রকি টতো হোনিশোই হনচ্ছ। 

  

িধুিয় ভোিনত েোগে, সচতযই চক এই িুনড়োনেোকচের টিনয়র চিনয়র েোকো? অনননক 

সহোনুভূচত আকককন র  নয এ-রকি চিনথযকথো িনে। 

  

কনয়ক ন টেোক ধরোধচর কনর িুনড়োচেনক চননয় টগে টরেওনয় পুচেনশর কোনি। িধুিয়ও 

টকৌতূহেী হনয় টগে সনগে  সনগে । 

  

টেোকচে সচতযই চনন নক েুেিোপ। োর িনে পচরিয় চিে। চরেোয়োরনিনন্টর আর িোত্র এক 

িির িোচক। টিনয়র চিনয় আর পোাঁিচিন িোনি। প্রচভনডন্ট িোি টথনক আ ই েোকো তুনে 

এননচিে। টিোে সোনড় চতন হো োর েোকো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 44 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দু- ন যোত্রী সোক্ষী চিে তোরো টেোকচেনক টিনন। উচন থোনকন টিেঘচরয়োয়। পড়োন 

শযোিিো োনরর এক েুনে। অচতচনরীহ িোচের িোনুক। পোড়োর সিোই খুি ভচিশ্রিো কনর। 

ওাঁর টিনয়র  নয সিোইনক টনিন্তন্ন পযকন্ত করো হনয় টগনি।  

  

িধুিয় এচিক-ওচিক তোকোে। অিশয টকোননো েোভ টনই। রতন আর ধনো ভদ্রনেোনকর 

িযোগেো চননয় অননক িূনর িনে টগনি। 

  

িোত্র সোনড় চতন হো োর েোকোয় চিনয় হয়? সোনড় চতন হো োর েোকোর  নয চিনয় আেনক 

যোনি? 

  

আ  আর িধুিনয়র টট্রন ধনর িূনর যোওয়োর িরকোর টনই। টকউ তোনক টিনখচন। টস এখন 

স্বচ্ছনন্দ চিনর টযনত পোনর। তিু টস টট্রনন উনঠ পড়ে। টসই িুনড়োনেোকেোর সনগে  একই 

কোিরোয়। 

  

িুনড়োনেোকচে টট্রনন িনসও কোাঁিনত েোগে অনিরত। আর তোনক সোন্ত্বনো টিওয়োর িিনে 

অনয টেোনকরো টশোনোনত েোগে আরও নোনোরকি িুচর ও রোহো োচনর গপ।  

  

িধুিয় একিৃনে টিনয় রইে িুনড়োনেোকচের িুনখর চিনক। িুখ টিনখ সিসিয় িোনুক টিনো 

যোয় নো। এই টেোকচে যচি অচতিিিোনয়শই হনি তোহনে িুনড়োিনয়স পযকন্ত ইেুনে িোপ। োচর 

কনর টগে টকন? িোনুক ঠকোননোর টতো আরও অননক ভোনেো ভোনেো উপোয় আনি।  এর 

আনগ যোনির কোি টথনক িযোগ কোড়ো হনয়নি, তোরোও সিোই চক িিিোশ চিে তোহনে? 

  

টিেঘচরয়ো টপ। শনন টননি আিোর আর একেো কোন্ড হে। িুনড়োনেোকচে হোত-পো িচড়নয় 

িনস পড়ে প্ল্যোেিনিক। চকিুনতই িোচড় যোনি নো। িোচড়নত চগনয় কী কনর টস িুখ টিখোনি। 

  

একিে যুিক উৎসোহী হনয় িনে উঠে, িেুন িোদু, আিরো আপনোনক টপৌাঁনি চিচচ্ছ। কী 

আর করনিন িেুন। আপনোনক টয প্রোন  িোনরচন এই টঢর। ওরো অননকসিয় টিোরোিুচর 

িোেোয়। 
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িোরে নো টকন! ওরো আিোনক টিনর টিেনেই আচি িোাঁিতোি! টিনয়েোর চিনয় হনি নো, 

সিকনোশ হনি। 

  

িধুিয়ও চভনড় টগে টসই যুিকনির িনে। একেো চরকশোয় িুনড়োিোনুকেোনক িোচপনয় ওরো 

িেে টপিন টপিন। 

  

িোচড় খুি টিচশ িূনর নয়। টপ। শন টথনক সোত-আে চিচননের পথ। 

  

িোচড় িোনন খুিই সোিোনয িযোপোর। দু-খোনো ঘর, পোকো টিওয়োে হনেও ওপনর চেননর িোে। 

সোিননর  চিনত ঢযোাঁড়স আর টিগুন িনে আনি। 

  

িোচড়র সোিনন িৃিচে আর একপ্রস্থ কোন্নো শুরু করনতই িোচড় টথনক টিচরনয় এে অনননক। 

তোনির িনধয একচে টিনয়নক টিনখ িধুিনয়র টযন হৃৎচপন্ড থিনক টগে। একুশ-িোইশ 

িিনরর একচে টিনয়, সোধোর  তোাঁনতর শোচড়পরো, েো ুক ধরননর িুখখোনো। খুি সম্ভিত 

এই টিনয়চেরই চিনয় 

  

চকন্তু এই টিনয়চেনক িধুিয় টসচিন টিৌরচগে নত টিনখচিে নো? টসই েম্পে টেোকচের সনগে ? 

িধুিনয়র খুি ভোনেো িনন টনই, চকন্তু এর সনগে  খুিই চিে, টসই একইরকি িুনখর েো ুক 

ভোি। যচি এই টিনয়চে নো-ও হয়, তিু চঠক এরই িতন একচে টিনয়, ভদ্র পচরিোনরর, 

চকন্তু েোকোর অভোনি ওইসি  োয়গোয় চগনয় েম্পে ধনীনির খপ্পনর পড়নত িোধয হয়। 

  

আর যচি সচতযই এই টিনয়চে হয়? েযোন্ড টহোনেনে ঢুকনত রোচ  হচচ্ছে নো চকিুনতই। 

হয়নতো টিনয়চে পুনরোপুচর পোনপর  ীিনন টযনত িোয়চন। চিনয় কনর সুস্থ স্বোভোচিক  ীিনন 

চিনর টযনত টিনয়চিে। 

  

সোনড় চতন হো োর েোকোর  নয টিনয়চের চিনয় হনি নো। টিনয়চে আিোর িোধয হনয় ওইসি 

েম্পেনির কোনি যোনি। িধুিনয়র িোথোর িনধয আগুন জ্বেনি-নযোয়-অনযোয়নিোধ সি 
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গুচেনয় যোনচ্ছ। টস আ , টিোনখর সোিনন টিখনত পোনচ্ছ একচে পচরিোনরর সিকনোনশর 

 নয টস চনন  িোয়ী। 

  

তোর পনকনে আ  িোত্র িচিশ-পঞ্চোশ েোকো আনি। অিশয হুে কনর এনির েোকো চিনত 

টগনেই িো এরো কী ভোিনি। 

  

উেনেো চিনকর টট্রন ধনর িধুিয় চিনর এে চশয়োেিোয়। টসখোনন আিোর িোনুক ন টযিন 

টিৌনড়োচচ্ছে টতিচনই টিৌনড়োনচ্ছ। খোচনক আনগ টয এক ন িৃিনেোক এখোনন সিকস্বোন্ত 

হনয়নি, তোর টকোননো চিহ্নই টনই। একেো টিনঞ্চ িোর  ন পুচেশ িনস চনচশ্চন্তভোনি 

চসগোনরে েোননি। 

  

চনচিকে  োয়গোয় রতন, ধনোরো টনই। িধুিনয়র আ  অননক টিচর হনয়নি। ওরো থোকনিই 

িো টকন? 

  

পরচিন িধুিয় পোগনের িতন খুাঁ নত েোগে রতননির। টকোথোও ওনির পোত্তো টনই। 

সনন্ধযর চিনক ওনির পোড়োর িযোক্টচরর টপিননর  চিনত ওনির আড্ডো িনস, টসচিন 

ওখোননও টকউ আনসচন। রতননর িোচড়নত চতন িোর চগনয়ও তোনক পোওয়ো টগে নো। 

  

সোরোরোত ঘুনিোনত পোরে নো িধুিয়। পরচিন টভোর টিেো রতননর িোচড়নত চগনয় তোনক 

ধরে।  

  

ঘুিনিোনখ টিচরনয় এনস রতন িিনক উঠে িধুিয়নক টিনখ। টিোখ দুনেো েোেনি, উসনকো 

খুসনকো িুে িধুিনয়র। এ-রকি টিহোরোয় তোনক টিখো যোয় নো কখননো।  

  

রতন চিসচিস কনর িেে, কী হে! তুই ধরো পনড়চিচে? টতোনক টিনরনি? 

  

িধুিয় গম্ভীর গেোয় িেে, নো। 
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টসচিন তুই এচে নো টিনখ িোরু  ভয় টপনয় চগনয়চিেোি িোইচর! ভোিেোি, চনঘকোত তুই 

ধরো পনড়চিস। 

  

তিু টতোরো আিোনক টিখনত যোসচন। 

  

টকোননো েোভ আনি? সিোই চিনে ধরো চিনয় েোভ কী িে? 

  

আিোর সনগে  একেু আয় রতন,  রুচর কথো আনি। 

  

দু- নন হোাঁেনত হোাঁেনত এনস িসে একেো পোনকক। িধুিনয়র িযিহোর টিনখ রতন একেু 

ঘোিনড় টগনি। টস পুনরোননো পোপী, তোই পুচেনশ ধরো পড়োর ভয় তোর টিচশ। টস িনন িনন 

চঠক কনরচিে, কনয়ক চিননর  নয িোচড় টথনক গো-ঢোকো টিনি। তোর অনয আিোনো আনি। 

  

িধুিয় সরোসচর িেে, পরশু আিরো টয-েোকোেো টপনয়চি টসেো টিরত চিনয় আসনত হনি 

  

রতন আকোশ টথনক পড়ে। েোকো টিরত চিনয় আসনত হনি? চিনতোইনয়র েোকো টকউ 

টিরত টিয়? টিনেেোর িোথো খোরোপ হনয় টগে নোচক! 

  

িধুিয় িেে, আিরো টিনি টিনি িিিোশ টেোনকনির েোকো কোড়ি চঠক কনরচিেোি। 

অন্তত আচি টসই নয এনসচিেোি টতোনির িনে। যোনত আিোর চিনিক পচরষ্কোর থোনক। 

চকন্তু পরশু আিোনির ভুে হনয়নি। টেোকেো এক ন চনরীহ েুেিোপ। োর। ওেো ওর টিনয়র 

চিনয়র েোকো। 

  

এসি ভোিোেুতোয় রতননর িন গনে নো। টস িেে, হযোে! কীসি আগডুি-িোগডুি 

িকচিস? েোকো টিরত চিনত টগনেই টতো ধরো পনড় যোচি! 

  

িধুিয় িেে, নো, ধরো পড়ি নো। আচি টেোকেোর িোচড় টিনখ এনসচি। টেোকেোর নোি 

ট ননচি। িোচড়র নম্বর আর রোিোর নোিও ট নন এনসচি। েোকোেো ওনক িোচনঅডকোর কনর 

পোঠোনে এখনও ওর টিনয়র চিনয় হনত পোনর। 
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টপোপ।  অচিস টথনক েোকো পোঠোচি? পুচেশ চঠক টখোাঁ  কনর িোর কনর টিেনি টতোনক। 

  

টস-েুাঁচক আচি একেো চননত রোচ  আচি। চকন্তু আচি  োচন, পুচেশ আিোর টখোাঁ  পোনি 

নো। 

  

 যোক িোিো! এসি কী আ ি কথো! চকন্তু েোকোেো টতো আিোর কোনি টনই। 

  

তোর িোনন? 

  

তুই টসচিন এচে নো িনে, ভোগ িোাঁনেোয়োরো হে নো। পুনরো েোকোেো আচি ধনোর কোনি 

টরনখচি। 

  

চঠক িেচিস? যচি চিনথযকথো িচেস রতন, তোহনে চকন্তু ভোনেো হনি নো িনে চিচচ্ছ। 

আচি এ েোইন আ  টথনক টিনড় চিচচ্ছ … চকন্তু এ েোকোেো টিরত নো-চিনে আচি টতোনির 

সি কেোনক ধচরনয় টিি! 

  

টশোন িধুিয়, চিনথয চননয়ই আিোনির কোরিোর। পনথ-ঘোনে হো োররকি চিনথয িচে। 

টসই নযই িনের টেোকনির কোনি কখননো চিনথযকথো িচে নো একেোও। ওনত িে টেনক 

নো। 

  

তিু িধুিয় পরীক্ষো করোর  নয চ নেস করে, িযোনগ কত েোকো চিে? 

  

সোনড় চতন হো োর। 

  

চঠক আনি, আচি ধনোর কোনি একু্ষচন যোচচ্ছ। তুইও িে আিোর সনগে ।  

  

আচি যোি নো ভোই! তুই টয-রকি কথোিোতকো িেচিস, তোনত আিোর ভয় টেনগ যোনচ্ছ। 

একসনগে  চতন  ন এখন নো ট োেোই ভোনেো। তুই ধনোর কোি টথনক সি েোকোেো চননত িোস 

টন, আচি আপচত্ত করি নো। তোরপর টসই েোকো চননয় তুই যো-খুচশ কর। চকন্তু টেোক 

 োনো োচন কচরস নো। 
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আর একেু টিচর করনে ধনোনক িোচড়নত পোওয়ো টযত নো। টস  োিোকোপড় পনর টিনরোিোর 

 নয বতচর হচচ্ছে। 

  

িধুিয়নক টিনখ টসও িেে, তুই ধরো পচড়সচন তোহনে! 

  

িধুিয় িেে, টকন, আচি ধরো পড়নে টতোরো খুচশ হচতস? 

  

 ধনো অিোক হনয় িেে, যোিঃ, কী িেচিস! তুই ধরো পড়নে আিরো খুচশ হি টকন? তুই 

আিোনির নোি িনে চিনে টতো আিরোও টিাঁনস টযতোি। 

  

হয়নতো টভনিচিচে, আিোনক আর ভোগ চিনত হনি নো। 

  

 টতোর িখরো চননত এনসচিস িুচে? চকন্তু টতোনক ক-চিন সিুর করনত হনি ভোই। 
  

টকন? 

  

আচি েোকোেো সি খরি কনর টিনেচি। 

  

িধুিয় সনগে  সনগে  ধনোর গেো টিনপ ধনর িেে, টতোনক আচি খুন কনর টিেি। আিোর 

সনগে  িোেোচক করনত এনসচিস? 

  

িধুিনয়র তুেনোয় ধনোর গোনয়র ট োর অননক কি। টস িধুিনয়র সনগে  চকিুনতই পোরনি 

নো। অসহোয়ভোনি িধুিনয়র চিনক তোচকনয় রইে। তোরপর আনি আনি িেে, আিোনক 

টিনর টিেনত িোস, টিনর টিচেস। চকন্তু আ  নয়, আ  টিনড় টি। আ  আিোর ভীক  

িরকোর, আিোনক একু্ষচন টযনত হনি। 

  

তোর টিনয়ও অননক টিচশ িরকোচর কোন  আচি এনসচি–পরশুর পুনরো েোকোেো আিোর িোই। 

রতননর সনগে  টিখো কনর এনসচি, টস রোচ  হনয়নি। 

  

িেেোি টতো খরি হনয় টগনি। টতোর ভোগেো আচি পনর টশোধ কনর টিি।  
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 টতোনক আচি টশক কনর টিি, ধনো! 

  

আিোর কথোেো আনগ টশোন। আিোর গেোেো িোড়। আিোর িো নোচসকিং টহোনি, আিোনক একু্ষচন 

টসখোনন টযনত হনি। আিোর িো কোে িরনত িনসচিনেন। কোে হঠোৎ িোনয়র অযোনপনচডি 

িোপ। ক কনরনি। তকু্ষচন অপোনরশন নো করোনে িোাঁিিোর টকোননো আশোই চিে নো। টকোননো 

হোসপোতোনে  োয়গো পোইচন, তোই নোচসকিং টহোনি ভরচত করোেোি। চতন  ন িনড়ো ডোিোনরর 

চি, টিোনেো টিোতে রি চকননত হনয়নি িোইনর টথনক, ডিে িোি চিনয়… 

  

আচি টতোর একেো কথোও চিশ্বোস কচর নো। 
  

তুই িে আিোর সনগে  নোচসকিং টহোনি … আচি টকোননোচিন িনু্ধিোন্ধিনক চিনট্র কচর নো … 

কোনি যচি েোকোেো নো থোকত, তোহনে চকিু করোর উপোয় চিে নো। চকন্তু েোকো রনয়নি 

আিোর কোনি, অথি আিোর িো চিনো চিচকৎসোয় িোরো যোনিন, এেো আচি সহয করনত 

পোচর? তুই িে? আিোর চতননে টিোনেো ভোই-নিোন আনি। িো িোরো টগনে ওনির চননয় 

আচি এনকিোনর পনথ িসতোি। 

  

িধুিনয়র তুেনোয় ধনোর িোচড়র অিস্থো অননক খোরোপ। িধুিনয়র তিু িোিো টিাঁনি আনিন 

এিিং িোকচর কনরন, ধনোর িোিো িোরো টগনিন অননক চিন।  

  

িধুিয় িীঘকশ্বোস টিনে িেে, চকন্তু েোকোেো খরি হনয় টগে।  োচনস, একেো টিনয়র চিনয় 

িন্ধ হনয় টগে এ নয, হয়নতো তোর ভচিকযৎেোই–  

  

কোর চিনয়? 

  

িধুিয় ঘেনোেো খুনে িেে। ধনোরও িননর ভোি হে রতননর িতনই। টস ভোিে, িধুিয় 

িড্ড টিচশ িোড়োিোচড় করনি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 51 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

টস িধুিনয়র হোত টিনপ ধনর অচভনযোনগর সুনর িেে, তুই এইকথো িেচিস? একেো 

টিনয়র চিনয় আেনক যোওয়ো চক আিোর িোনয়র িৃতুযর টিনয় িনড়ো কথো? আিোর িো িরনে 

তুই খুচশ হচতস? 

  

আিঃ! িোন  িচকস নো। এ-রকি টকোননো তুেনো িনে নো। তুই কোে এনে আচি েোকোেো 

চিনয় চিনত পোরতোি। তোরপর আিোর িো িরনে িরনতন! 

  

আচি টস কথো িচেচন। 

  

টিনয়চের পনর আিোর চিনয় হনত পোনর। 

  

 কী কনর হনি? ওর িোিোর টশক সম্বে ওই সোনড় চতন হো োর েোকো। 
  

আিরো আর িোর-পোাঁিেো টকস কনর চকিু েোকো তুনে ওনির পোচঠনয় চিনত পোচর। 

  

আচি এ েোইনন আর টনই। আর টকোননোচিন যোি নো আচি টতোনির সনগে ।  

  

 দু-চিন একেু িোথো ঠোিো কনর থোক। আচি নোচসকিং টহোনি যোচচ্ছ টর। 

  

টসচিন সনন্ধয টিেো স্বপ্নোর সনগে  টিখো হওয়োর কথো। ভোনেো কনর স্নোন-েোন টসনর কোাঁিো 

 োিো কোপড় পনর টিচরনয় পড়ে িধুিয়। িুখখোনো তোর শুকননো চিকণ্ণ। টস চনন ই িুেনত 

পোরনি। 

  

স্বপ্নোর সোিনন এনস টস হোচস টিোেোে ট োর কনর। প্রথনি টিখে একেো চসননিো। তোরপর 

টিচরনয় একেো টরপ। ুনরনন্ট খোনি। 

  

স্বপ্নো িেে, আ  আচি খোওয়োি চকন্তু, তুচি পয়সো খরি করনত পোরনি নো। 

  

িধুিয় একেুও আপচত্ত করে নো। 
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ওরো িসে একেো টকচিনন। এখোননও ওরো িুনখোিুচখ দু- ন। চকন্তু টট্রননর কোিরোর সনগে  

কত তিোত। একেো পিকো সনর টগনেই িোইনর টথনক একগোিো টেোভী টিোখ উাঁচক িোনর। 

  

স্বপ্নো যোনত চকিুনতই িুেনত নো পোনর, টসই নয িধুিয় িুনখ হোচস িুচেনয় টরনখ নোনোরকি 

আনিোে-তোনিোে কথো িনে যোনচ্ছ। চকন্তু তোর দুনেো  ীিন আর আেোিো টনই। 

  

আ  আর িধুিনয়র  োিোয় রনির চিনে টনই, তিু তোর সিকোগে  অশুচি িনে িনন হনচ্ছ। 

টস স্বপ্নোর হোতেোও ধরে নো। িোর িোর িনন পড়নি টিেঘচরয়োর টসই টিোট্টিোচড়েোর 

টিনয়চের কথো। টস কত আশো কনরচিে কনয়ক চিন িোনি তোর চিনয় হনি… আর হনি 

নো। টিনয়চে আিোর টিৌরচগে নত এনস িোাঁড়োনি, সিংসোর িোেোিোর িোনয় টেোভী ধনীনির 

চশকোনরর  নয। িধুিয়ই এ নয িোয়ী। িধুিয়ই িোয়ী? টিনয়চের চিনয় হওয়ো িনড়ো, নো 

ধনোর িোনয়র চিচকৎসো? টকোনেো নযোয়, টকোনেো অনযোয়? 

  

ওই টিনয়চে আর তোর িোিোনক সোহোযয করোর  নয িধুিয় চক আিোর চিনতোই-এর কোন  

নোিনি? ওনির সোহোযয করোর  নয অনয টেোকনির েোকো টকনড় টনওয়ো চক চঠক? আিোর 

যচি তোনির িনধয টকউ ওই িুনড়োনেোকচের িতন….  

  

িধুিয় ডোকে, স্বপ্নো? 

  

স্বপ্নো িেে, কী? 

  

িধুিয় িুেনত পোরে, এই প্রশ্ন স্বপ্নোর কোনন তুনে টকোননো েোভ টনই। স্বপ্নো চকিুই িুেনত 

পোরনি নো। তোই টস হোচসিুনখ িেে, নো, চকিু নো।  

  

তোরপর িুখেো চিচরনয় চননয়ই টকাঁনপ উঠে। চকিুনতই সোিেোনত পোরে নো চনন নক। 

টঠোাঁনে টঠোাঁে টিনপও আেকোনত পোরে নো। িধুিয় চনিঃশনে টকাঁনি উঠে। টিোখ চিনয় পড়নত 

েোগে িনড়ো িনড়ো  নের টিোাঁেো। 
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স্বপ্নো প্রথনি িচম্ভত হনয় টগে। তোরপর উনঠ িোাঁচড়নয় েুাঁনক এনস িধুিনয়র িুখখোনো দু 

হোনত তুনে ধনর িেে, এই এই, কী হনয়নি টতোিোর? কী হনয়নি িনেো নো। আিোনক 

িনেো–  

  

িধুিয় িুখ নীিু কনর িেে, চকিু নো, চকিু নো, এিচনই হঠোৎ টিোকোর িতন। 

  

স্বপ্নো িেে, টভনে টপোনড়ো নো, েক্ষ্মীচে। একেো চকিু টপনয় যোনি চনশ্চয়ই। আর নো টপনেই- 

িো িোকচর! আচি টতো রনয়চি। েক্ষীচে টশোননো  

  

িধুিয় টিোখ িুনি টিেে। টস টয, নযোয়-অনযোনয়র িোরু  িনের িনধয রনয়নি, টস-কথো 

িেো যোনি নো স্বপ্নোনক। কোরুনকই িেো যোনি নো। এই একেো িযোপোনর িধুিয় িোরু  একো। 

  

রতন একচিন িেে, এিোর একেো িনড়োনগোনির কোন  হোত চিনত হনি। টতোরো রোচ  

আচিস? 

  

িনের সিোই সনগে  সনগে  রোচ । শুধু িুপ কনর চিে িধুিয়। কথো হচচ্ছে রিোনরর কোরখোনোর 

টপিননর িোনঠ। িধুিয় ভোিচিে, এই িনে টিশো টস টিনড় টিনি। টস তোর চিনিকনক 

টিোনেই িশ করনত পোরনি নো। তিু হঠোৎ টস িনে উঠে, যচি সচতয খুি িনড়ো কো  হয়, 

তো হনে আচি রোচ  আচি। 

  

রতন িধুিনয়র চপঠ িোপনড় িেে, এই টিনেেোর চহম্মত আনি। এ একিি ভয় পোয় নো 

আচি টিনখচি। 

  

কী কো  রতনিো? 

  

রোিোঘোনে টেোকনির েযোিং িোরো িনড়ো চিাঁিনক কো , ওনত আর আনন্দ টনই। এিোর একেো 

িনড়ো কো  করনেই কনয়ক িোস িুচতকনত কোচেনয় টিওয়ো যোনি। কো েো হনচ্ছ টেোকোে 

টট্রনন ডোকোচত। টট্রননর টকোননো একেো কোিরোয় উনঠ দুনেো টখেনো চপিে আর দুনেো িুচর 

চননয় ভয় টিখোনেই িোেোচেরো ভনয় কোাঁপনত থোনক। তখন তোনির পনকনের িোচনিযোগ 
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আর হোতঘচড় েচরগুনেো খুনে চননত টিচশ সিয় েোনগ নো। খুি সহ  কো । খিনরর কোগন  

এ-রকি প্রোয়ই টিনরোয়। টকউ ধরো পনড় নো। 

  

রতননর শোগনরি ধনো িেে, শুধু টখেনো চপিে টকন ওিোি? আর চকিু থোকনি নো? 

  

 িধুিয় িেে, রতনিো, আিোর একেো কচিশোন আনি, টসেো আনগ টথনকই িনে রোখো 

িরকোর। 

  

কী? 

  

এই কো েো করোর পর আচি টতোিোনির িে এনকিোনর টিনড় টিি। আিোর সনগে  টতোিরো 

টকউ টকোননোচিন আর টযোগোনযোগ করনত পোরনি নো। আর, এই কোন  যতই েোকো উঠুক, 

আিোনক অন্তত সোনড় চতন হো োর েোকো চিনতই হনি।  

  

ধনো িেে, তুই িুচে এখনও টসই িুনড়োনেোকেোনক েোকো টিরত টিওয়োর কথো ভোিচিস? 

তুই পোগে নোচক টর? 

  

িধুিয় উত্তর চিে, সি িোনুনকরই চকিু চকিু পোগেোচি থোনক। ধনর টন, এেোই আিোর 

পোগেোচি। 

  

রতন িেে, চঠক আনি, টিনন চনেোি। টতোনক আচি টিি ওেোকো। 

  

ধনো হুরনর িনে েোচিনয় উনঠ িেে, আচি একেো পোইপগোন ট োগোড় করনত পোরি। 

  

রতন িেে, তোহনে টতো আরও ভোনেো। দু-খোনো িনড়ো িুচর আিোর চনন র কোনি আনি। 

িধুেোর টিশ কন্ডো টিহোরো আনি, তুই িধু একখোনো িুচর চননয় কোিরোয় ির োর কোনি 

িোাঁড়োচি। 
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 িধুিয় আপচত্ত তুেে। টস িেে, চকন্তু রতনিো, এ টতো চনরীহ টেোনকনির ওপনর ডোকোচত 

করো হনি। খোরোপ টেোকনির শোচি টিওয়ো টতো হনি নো। টট্রননর কোিরোয় টতো আিোনির 

িতন টেোনকই থোনক। 

  

ধনো িেে, িোপ। ক ক্লোস নো টসনকি ক্লোস? 

  

রতন িেে, িোপ। ক ক্লোনস ঢুনক টকোননো েোভ টনই। িোপ। ক ক্লোনস আ কোে টিচশরভোগ টেোকই 

পোনস যোয় চকিংিো চিনো চেচকনে। এ িোড়ো িোনে দু-এক ন চিচেেোচর অচিসোর থোনক, 

তোনির কোনি চরভেিোর থোকনত পোনর। 

  

কথো থোচিনয় রতন িধুিনয়র চিনক টিনয় রইে। তোরপর িেে, এ টিনেেো চঠকই িনেনি। 

চনরীহ টেোনকনির ওপর আিরো হোিেো করি নো। তনি, টতোনক একেো কথো িেচি িধু, 

তুই কোগন  টিনখচিস, টট্রননর কোিরোয় এ-রকি ডোকোচত হনেই টকোননো একেো 

িযিসোয়ীর কোি টথনক পোাঁি, সোত কী িশ হো োর েোকো টখোওয়ো যোয়। টেোকোে টট্রনন একেো 

টেোক এতেোকো চননয় যোতোয়োত কনর টকন? চনশ্চয়ই ব্ল্যোকিোচন। গভনকনিন্ট চনয়ি কনরনি 

িযিসোর িনড়ো িনড়ো টেননিন সি টিনক করনত হনি। তিু যোরো পনকনে টনোনের তোড়ো 

চননয় টঘোনর, তোনির িতেি খোরোপ নয়? তুই কী িচেস? 

  

িধুিয় িেে, তো চঠক। 

  

আিরো খির রোখি … টট্রনন টট্রনন টঘোরোঘুচর কনর চকিু টেোকনক ওয়োি করি। 

  

সোাঁতরোগোচির চিকেো রতননর খুি টিনো। ওখোনকোর েোইনন পোেোননোর সি টঘোাঁতঘোত টস 

 োনন। কো  হোচসে করোর পর এক  োয়গোয় টিন টেনন ওরো েপোেপ েো চিনয় টননি 

পোেোনি। 

  

আনগ চতনিোর ওরো সোাঁতরোগোচির টেোকোে টট্রনন ঘুনর এে। টকোননোরকি অসুচিনধ টনই। 

িোে-স্মোগেোররো যখন-তখন টিন েোনন এ েোইনন। টট্রনও চিচিয ভোনেো টিনের িতন 
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টথনি যোয়। আিকড গোডক-িোডক চকিু টনই। এচিনক কনয়কেো টকোল্ড টপ। োনর  আনি। 

িযোগভরচত তোড়ো তোড়ো টনোে চননয় এ েোইনন প্রোয়ই িযিসোয়ীরো টঘোরোনিরো কনর। 

  

চিন চঠক হে টি িোনসর চতন তোচরখ। দুপুর একেো িচিনশর টট্রন। ওই সিয় টিচশরভোগ 

টেোকই চেনিোয়। আর কোিরোয় টগোেিোে হনেও পোনশর কোিরোর টেোনকরো শুননত পোনি 

নো। 

  

িনে থোকনি পোাঁি ন। রতন, ধনো, কেযো , চিশু আর িধুিয়।  

  

দু- ন িযিসোয়ীনক টশওড়োিুচেনত সকোে টথনক িনেো করনি রতন আর কেযো । েোকো 

পয়সোর খির চঠকঠোক থোকনে তনিই কো  শুরু হনি। সিই চঠকঠোক চিনে চগনয়চিে। 

একেো িনড়ো কোিরোয় আেোিোভোনি িচড়নয় খুি চনরীহভোনি িনসচিে ওরো। টযন টকউ 

কোউনক টিনন নো। সকনের হোনত একেো টকোননো কোগ  চকিংিো িই, টযন টয-যোর পড়োশুননো 

চননয় িগ্ন হনয় আনি। 
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৩. দুনেো টপ। শননর িোেখোনন 

তোরপর একসিয় দুনেো টপ। শননর িোেখোনন হঠোৎ হুিংকোর চিনয় উনঠ িোাঁড়োে ওরো পোাঁি 

 ন। রতননর গেোেোই সিনিনয় িো খোাঁই, টস হুিংকোর চিনয় িনে উঠে, খিরিোর, টকউ 

েু শেচে করনি নো! িধুিনয়র হোনত েেিে কনর উঠে একেো িিিনড়ো টভো োচে। টস 

িোাঁড়োে ির ো আেনক। 

  

কথো চিে সোধোরন র ঘচড়, িোচনিযোগ টনওয়ো হনি নো। চকন্তু চকিু যোত্রী ভয় টপনয় চনন র 

টথনক তোনির ঘচড় আর িোচনিযোগ িুাঁনড় চিনত েোগে ওনির পোনয়র কোনি। এক ন 

ভদ্রিচহেো হোউ হোউ কনর টকাঁনি উনঠ চনন র হোনতর িুচড় খুেনত েোগনেন আর িেনত 

েোগনেন, আিোর টিনেনক চকিু টিোনেো নো। আিোর একিোত্র টিনে।  

  

ধনোেো টেোভীর িতন কুচড়নয় চননত েোগে টসই সি ঘচড়, িোচনিযোগ আর িুচড়। রতন আর 

কেযো  দু- ন যোত্রীর হোতিযোগ ধনর েোনোেোচন করনি। এই সিয় একেো যোত্রী হঠোৎ তড়োক 

কনর উনঠ িোাঁচড়নয় টিন টেনন চিে। আর চিৎকোর করনত েোগে তোরস্বনর। 

  

চিশু তোর িুনকর কোনি টখেনো চপিে টঠচকনয় ধিকোনত েোগে, খিরিোর! একিি িুপ! 

টিনর টিেি এনকিোনর! 

  

টট্রন টথনি এে আনি আনি, দুনেো িো্োনিনে িধুিনয়র িগনের িোাঁক চিনয় গনে 

েোচিনয় পড়ে িোচেনত। 

  

িধুিয় তোনির আেকোনত পোরে নো। টভনিচিে, অত িনড়ো টভো োচেেো টিনখই সিোই ভয় 

পোনি। চকন্তু টকউ ভয় নো টপনে তোর গোনয় টভো োচের টকোপ িসোিোর কথো িধুিয় চিন্তোই 

কনরচন। টিনে দুনেো িধুিয়নক ভয় টপে নো টকন? তোর িুখ টিনখই চক ওরো িুনে 

চগনয়চিে টয, টস কোরুনক িোরনত পোরনি নো? টস এক ন টশৌচখন ডোকোত?  
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রতন আর কেযো  তখনও িযোগ দুনেো চিচননয় চননত পোনরচন িনে, িধুিয় িুেনত পোরচিে 

নো কী করো উচিত। 

  

এচিনক িো্ো দুনেো িোচেনত টননি চিৎকোর করনত েোগে, ডোকোত! ডোকোত! টিনর টিেে 

সিোইনক টিনর টিেে! 

  

রতন হুকুি চিে, চরচট্রে! 

  

পোনশর কোিরোগুনেো টথনক যোত্রীরো টিনরোিোর আনগই ওরো টিৌনড়োে িোনঠর িনধয চিনয়। 

চকিু যোত্রী খোচনকেো পথ তোড়ো কনর এে িনে চকন্তু ওনির টকউ িুাঁনত পোরে নো। 

  

প্রোয় চতন িোইে িূনর একেো িোাঁশেোনড়র পোনশ ওরো একেু চিশ্রোি চননত িসে। তখন টিখো 

টগে ওনির িনধয এক ন কি। পোাঁি  ননর িনধয িোর  ন এনসনি। চিশু টনই। চিশু চক 

তোহনে অনয চিনক পোচেনয় টগে? 

  

ধনো িেে, চিনশেোনক আচি চকন্তু িোইচর টট্রন টথনক নোিনত টিচখচন। 

  

রতন তোর কেোর টিনপ ধনর িেে, শোেো, টস-কথো তুই আনগ িচেসচন টকন?  

  

 ধনো িেে, িেনেই-িো কী হত? তুই চক তোহনে চিনর টযচতস তোনক আননত? 

  

টিিোরো চিশু, টখেনো চপিে চননয় ধরো পনড় টগনি।  

  

রতন িেে, এখোনন িনস থোকনে আরও টডঞ্জোর আনি। একু্ষচন সোিকপোচেক আসনত পোনর। 

িোর  ন িোরচিনক িচড়নয় পড়। চনন র িোচড়নত চিনর যোসচন এখন। চিশুেো পযোাঁিোচন 

টখনয় চনঘকোত সিোর নোি িনে টিনি। 

  

িধুিনয়র গেো শুচকনয় চগনয়চিে। টস িেে, িোচড় চিরি নো? তোহনে আচি যোি টকোথোয়? 

  

 রতন চ নেস করে, টতোর চক অনয টকোথোও েুনকোিোর  োয়গো টনই? 
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 িধুিনয়র িচকনত িনন পনড় টগে স্বপ্নোর কথো। চনন নির িোচড়নত নো চিনর টস স্বপ্নোর 

কোনি চগনয় িেনত পোনর, আচি টট্রন ডোকোচত কনর এনসচি। আিোনক টতোিোর কোনি 

েুচকনয় রোনখো। 

  

টস ঘোড় টননড় িেে, নো, টনই। 

  

এই টখনয়নি। তোহনে কী হনি? িোচড় চিরনেই টতো ধরো পনড় যোচি। চঠক আনি, তুই আয় 

আিোর সনগে । 

  

তকু্ষচন উনঠ ওরো িচড়নয় পড়ে চিচভন্ন চিনক। িধুিনয়র িুনকর িনধয চঢপচঢপ করনি। এর 

আনগ টস কখননো রোনত্র িোচড়র িোইনর থোনকচন। িযোপোরেোর গুরুত্বও টযন টস িুেনত 

পোনরচন আনগ। ধরো পড়ো িোননই টতো  োনো োচন হনয় যোওয়ো। স্বপ্নো ট নন যোনি টয, টস 

টট্রনন ডোকোচত করনত চগনয়চিে। 

  

টস রতননক চ নেস করে, কত চিন আিরো িোচড়র িোইনর থোকি? িোচড়র টেোকই টতো 

পুচেনশ খির টিনি। 

  

রতন িেে, দু-চতন চিন ঘোপচে টিনর থোকনেই সি চঠক হনয় যোনি। ঘোিড়োসচন। 

  

রতননর সনগে  িধুিয় িনড়োরোিোয় এনস িোস ধরে। আধ ঘণ্টো িোনি টসই িোস টথনক টননি 

আিোর ধরে উেনেো চিনকর একেো িোস। এইরকি ভোনি, প্রোয় পোাঁি িোর গোচড় িিে কনর 

সন্ধযো নোগোি তোরো এনস টপৌাঁনিোে হোওড়োয়।  

  

চব্র  টপচরনয় ওরো চকন্তু কেকোতোয় এে নো। একেো েযোচি চননয় হোওড়ো শহনরর িনধযই 

অননক গচে ঘুনর ঘুনর থোিে এনস একেো িোচড়র সোিনন।  

  

একেো খুি পুনরোননো আিনের টিোতেো িোচড়। চসাঁচড় চিনয় টিোতেোয় ওঠোর পর রতন 

টিাঁচিনয় ডোকে, িুনিো! ও িুনিো 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চতচরশ িচত্রশ িিনরর একচে স্ত্রীনেোক টিচরনয় এনস রতননক িেে, কী িযোপোর? 

  

রতন একগোে টহনস িেে, টতোিোর এখোনন থোকি আ , সনগে  এক িনু্ধনক চননয় এনসচি। 

  

িুনিো নোনি টসই স্ত্রীনেোকচে িেে, থোকনি কী টগো! িেো টনই কওয়ো টনই হুে কনর এনস 

থোকি িেনেই কী হয়? আিোর ঘনর আ  টেোক আনি। 

  

িধুিয় এসি কথোর িোনন চকিুই িুেনত পোরে নো। এেো চক একেো টহোনেে? 

  

 রতন িেে, টতোিোর ঘর আেকো? তোহনে িোনি টসই টয টিোনেো একেো ঘর চিে?  

  

টসখোনন থোকনি? টকন িোপু? িুখ চিনয় এখনও দুনধর গন্ধ যোয়চন, িোচড় যোও নো! িো-

িোিো চিন্তো করনি নো? 

  

আিঃ িোন  কথো িোনড়ো, থোকনত টিনি চক-নো িে নো? 

  

িনুিো ঘনরর টভতর ঢুনক চগনয় একেো িোচি চননয় এে। টসেো রতননর হোনত চিনয় িেে, 

যোও, ঘর খুনে টিোনসোনগ! আচি যোি অখন একসিয়। 

  

চসাঁচড় চিনয় রতন আর িধুিয় উনঠ এে িোনি। একেো েম্বোনে টিোট্ট ঘর। িোচি টখোেোর পর 

টিখো টগে, টস ঘনরর টিনেনত একেো টতেচিনে িোদুর পোতো আনি শুধু,  আর চকিু টনই। 

  

িধুিয় চ নেস করে, এেো কোর িোচড় রতনিো? ওই টিনয়চে টতোিোর আত্মীয়? 

  

রতন িেে, সি আনি আনি টের পোচি। এখন িুখ িুন  থোক, টিচশ কথো চ নেস কচরস 

নো। তুই িোচড়নত নো চিরনে টতোর িোচড়র টেোক চিন্তো করনি? 

  

তো টতো করনিই। আচি অিশয িনে এনসচি, তোরনকশ্বনর এক িনু্ধর িো চড়নত টিড়োনত 

যোচচ্ছ …আ  রোচত্তনর নো চিরনে ভোিনি হয়নতো টসখোনন আেনক টগচি, চকন্তু কোে সকোনে 

  

এখোনন িোর-পোাঁি চিন ঘোপচে টিনর থোকো িরকোর… সি িযোপোরেো টকাঁনি টগে। 
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িোর-পোাঁি চিন! 

  

এ-েোইনন এনে একেু েুাঁচক চননতই হয়। 

  

রতনিো, তুচি আনগ িেচন। 

  

আনগ কী িেি? তুই চক কচি টখোকো? চকিু িুচেস নো? 

  

িধুিয় সচতযই টতো কচিনখোকো নয়। তোর টতো  োনো উচিত চিে টয, আগুনন হোত চিনে 

একিোর-নো-একিোর হোত পুনড় টযনতই পোনর। িধুিয় চনন র ডোন হোনতর পোঞ্জোর চিনক 

তোকোে, সচতযই টযন, টসখোন টথনক টপোড়ো টপোড়ো গন্ধ টিনরোনচ্ছ।  

  

রতন তোর কোাঁনধ একেো িোপড় টিনর িেে, আনর, এখনই এত ঘোিড়োচচ্ছস টকন? 

  

িযিসোয়ীচের কোি টথনক হোতিযোগেো চিচননয় আননত নো পোরনেও টকোননো এক িোাঁনক 

রতন ি-গোচি টসোনোর িুচড়, চতনচে িোচনিযোগ আর চতননে হোতঘচড় চঠক হোচতনয় আননত 

টপনরনি। 

  

ির োেো টভচ নয় চিনয় রতন িোচনিযোগগুনেো খুনে িোদুনরর ওপর েোড়নত েোগে। সি 

চিচেনয় চতন-নশো িোনরো েোকো আনি। একেো িোচনিযোনগর িনধয একচে িো্োনিনের িচি। 

টসই িচিেোর চিনক তোকোনতই েজ্জো করে িধুিনয়র। 

  

রতন িচিেো কুচি কুচি কনর চিাঁনড় টিেে, আর যো-কোগ পত্র চিে সিই চিাঁনড় টিনে 

েুচকনয় রোখে িোদুনরর তেোয়। িযোগগুনেো চননয় টস কী করনি টভনি এচিক-ওচিক 

তোকোে। তোরপর টিচরনয় টগে ির ো খুনে। 

  

িোনির টকোন  একেো গগে ো নের েযোে। টসই েযোনের ঢোকনো খুনে অননকখোচন িুখ েুাঁচকনয় 

রতন িযোগ চতননেনক টগাঁনথ রোখে  নের তেোয় িোচেনত। তোরপর চনচশ্চন্ত িুখ কনর 

চিনর এে ঘনর। 
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একেো ঘচড় টস চনন র হোনত পনর অনয আর একেো ঘচড় িধুিয়নক চিনয় িেে, পনর টন। 

  

িধুিয় ঘচড়েো টিরত চিনয় িেে, আিোর িরকোর টনই। তুচিই রোনখো।  

  

 রতন িেে, আচি এতগুনেো ঘচড় চননয় কী করি? একেো রোখ টতোর কোনি 

  

ঘচড়েো টস িুনড় চিে িধুিনয়র টকোনের ওপর। 

  

িোচক ঘচড়েো আর টসোনোর িুচড়গুনেো টস চনন র পনকনে রোখে। 

  

েোকোগুনেো টথনক গুনন গুনন টস এক-নশো েোকো তুনে চননয় িধুিনয়র হোনত চিনয় িেে, 

এই েোকোগুনেো টতোর পনকনে রোখ। আ  দুপুনরর িযোপোরেো চননয় তুই িুনিোনক চকিু 

িেচি নো। যো, িেোর আচি িেি, টতোনক আচি সো োি একেো কয়েোখচনর িোচেনকর 

টিনে। আচি ওনক িেি– রতননর তুেনোয় িধুিয় টিচশ পড়োশুননো কনরনি, টস খিরও 

রোনখ অননক টিচশ। টস িেে, কয়েোখচনর আিোর এখন টকোননো িোচেক আনি নোচক? সি 

খচন টতো গভনকনিন্ট চননয় চননয়নি। 

  

রতন তোনত একেুও থতিনতো টখে নো, টস অিনহেোর সনগে  িেে, টতোর ওসি িযোকড়ো 

তুেনত হনি নো। িুনিো ওসি চকিু টিোনে নো। আচি িেি, টতোনক চননয় আিরো এখোনন 

িুচতক করনত এনসচি। টিচখস, িুনিো এইকথো শুননই িেনি, িুচতক করনত এনসি! এ 

েোইনন নতুন টিখচি! এই িনেই টতোর থুতচননত হোত চিনয় একেু আির করনি। তুই 

তখন ওই পুনরো এক-নশো েোকো তুনে চিচি িুনিোর হোনত। িযোাঁিড়োচি কনর দু-একেো িশ 

েোকোর টনোে েুচকনয় রোচখস নো টযন, পুনরোেোই চিচি, তোহনে টিখচি খুি খোচতর করনি। 

  

িধুিনয়র শরীনর একেো চশহরন েোগে। িুনিোর  ীচিকো কী, এখন তো িুেনত আর 

টকোননো অসুচিনধ টনই। টস কখননো স্বনপ্নও ভোনিচন টয, টকোননোচিন এ-রকি টকোননো 

িোচড়নত এনস টস রোত কোেোনি। 
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 োয়গোেো রতননর টিশ পচরচিত টিখো যোনচ্ছ। টস আিোর ঘর টথনক টিচরনয় চসাঁচড়র কোনি 

এচগনয় চগনয় ডোকনত েোগে, হচরয়ো, এ হচরয়ো! 

  

একেু পনর এক ন টিশ ট োয়োন শিসিথক টিহোরোর িুনড়োনেোক উনঠ এে িোনি। 

  

 রতন তোনক প্রথনি একেো িশ েোকোর টনোে চিনয় িেে, রুচে আর তড়কো এনন িোও টতো 

হচরয়ো। তোরপর আরও একেো িশ েোকোর টনোে িোর কনর চিনয় িেে, িুরচগর িোিংসও 

আননি। আিোর দুনেো িশ েোকোর টনোে চিনয় িেে, আর চতন িোর টিোতে চিয়োর! 

  

টেোকচে িনে টযনতই রতন উপুড় হনয় িোথো গুাঁন  শুনয় পড়ে, আর একেু িোনিই তোর 

নোক ডোকনত েোগে। 

  

িধুিয় িনস রইে গুি হনয়। এক চিননর িনধযই এত কোন্ড হনয় টগে টয, টস খোচনকেো 

চিশোহোরো টিোধ করচিে। টস চকন্তু চঠক ভয়ও পোয়চন। িরিং এইসি চনচকি িযোপোনর 

খোচনকেো টরোিোঞ্চই অনুভি করচিে িনন িনন। চতন-িোরচিন িোচড় নো চিরনে, িোচড়নত 

কী ধরননর হই-িই হনি, টক  োনন! টস যোই টহোক, চিনর চগনয় িধুিয় টকোননো রকনি 

সি চঠক িযোনন  কনর টননি। শুধু টযন, স্বপ্নোর কোনন টকোননো কথো নো যোয়। 

  

চকন্তু টসই সোনড় চতন হো োর েোকো ট োগোড় করো হে নো। এ যোত্রোয় যচি িধুিয় টিাঁনিও 

যোয়, আর এরপর এই েোইন, এনকিোনর যচি টিনড়ও টিয়, তিু সোরো ীিন তোর িননর 

িনধয একেো গ্লোচন টথনক যোনি। রোচত্তর টিেোর চিনক টিৌরচগে নত আিিো অন্ধকোনর টকোননো 

ধনী েম্পনের পোশোপোচশ টকোননো ভীরু েো ুক টিহোরোর িোেোচে টিনয়নক টিখনেই তোর 

িনন হনি, টসই টিনয়চের দুভকোনগযর  নয িধুিয়ই িোয়ী।  

  

হচরয়ো খোিোর চননয় এে প্রোয় ঘণ্টোখোননক পনর। দুনেো ভোাঁনড় িোিংস আর তড়কো, টঠোেোর 

িনধয রুচে আর টপাঁয়ো  কোাঁিো েেো, আর িোর টিোতে চিয়োর।  
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রতন প্রথনিই হচরয়োনক দুনেো রুচে আর খোচনকেো তড়কো আর িোিংস তুনে চিনয় িেে, 

এই নোও। খোও। 

  

হচরয়ো িেে, এ িোিু, হোিোনক টথোড়োসো চিয়োর চপেোন! 

  

 যোও টতোিোর টগেোস চননয় এনসো, আর আিোনির  ননযও দুনেো টগেোস এননো। 

  

রতন চনন  টখনত শুরু কনর চিে সনগে  সনগে । িধুিয় চঠক শুরু করনত পোরনি নো। হোত 

েোত টধোওয়ো হয়চন। সোরো গো ঘোনি চিেচিে করনি। ভোনেো কনর  ে চিনয় িুখ হোত নো 

ধুনত পোরনে তোর টখনত রুচি হনচ্ছ নো। 
  

রতন িেে, টপে ভনর টখনয় টন িধু। 

  

িধুিয় অিোক টিোনখ তোচকনয় থোকে রতননর চিনক। 

  

 রতন িেে, টিখচিস টতো, টপে খোচে রোখনেই নোনোরকি দুচশ্চন্তো আনস। দু-িোরচিন 

আিরো এখোনন খোি-িোি, ঘুনিোনিো, তোরপর টিখচি সি চঠক হনয় যোনি।  

  

িধুিনয়রও খুি চখনি টপনয়চিে। আর টিচর নো কনর টসও একেো রুচে তুনে চননয় িোিংনসর 

টেোনে টডোিোে। 

  

হচরয়ো চতননে টগেোস চননয় এনসনি। টস ির োর িোইনর িনস চনন র টগেোস টথনক িুক 

িুক কনর চিয়োর খোনচ্ছ। 

  

চক–সি চিয়োর টশক কনর টিেনে? ির ো িোাঁক কনর িোাঁড়োে িুনিো। 

  

 রতন িেে, নো নো, টতোিোর  নযও টরনখচি। এই হচরয়ো, আর একেো টগেোস। 

  

িুনিো িেে, টগেোস েোগনি নো। িনে একেো টিোতে তুনে চননয় ঢক ঢক কনর ঢোেে 

গেোয়। তোরপর তৃচ্র সনগে  িেে, আিঃ! আ  িড্ড খোেুচন টগনি। 
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িধুিয় চকিুনতই চিস্ময় েুনকোনত পোরনি নো িুনিোনক টিনখ। তোর টিোখ দুচে চিস্ফোচরত। 

 ীিনন এেো তোর একেো নতুন অচভেতো। 

  

িুনিো পনর আনি শুধু একেো কোনেো শোয়ো আর একেো সোিো টব্রচসয়োর। তোর স্বোস্থয টিশ 

ভরোে, টব্রচসয়োর উপনি টিচরনয় আনি দুই িন। এইরকি টপোশোনক টকোননো টিনয় টয 

পুরুকনির সোিনন আসনত পোনর, চসননিোয় নয়, িোিি ীিনন, এ-রকি ধোর োই চিে নো 

িধুিনয়র। এ নয চিন্দুিোত্র সিংনকোি টনই িুনিোর, এিনকী হচরয়োর িতন এক ন 

ভৃতযনশ্রচ র টেোক টয িনস আনি, তো-ও টস েোহয করনি নো। 

  

আ  আিোর এ কোনক চননয় এনসি? িুনিো প্রশ্ন করে রতননক।  

  

রতন িেে, এ আিোর এক িনু্ধ, একেো কয়েোখচনর িোচেনকর টিনে… 

  

িুনিো চখে চখে কনর টহনস উঠে। হোচসর সনগে  সনগে , তোর িন দু-চে কোাঁপনত থোনক। 

  

নতুন টয আনস, টস-ই টতো শুচন কয়েোরখচনর িোচেনকর টিনে! টিনশ কত কয়েোর খচন 

আনি টগো? 

  

িধুিয় ততক্ষন  পনকে টথনক টসই এক-নশোেো েোকো িোর কনর হোতেো িোচড়নয় চিনয়নি 

িুনিোর চিনক। 

  

িোনপর পনকে িোরো হনয়নি িুচে? আসনত-নো-আসনতই েোকো চিচ্ছ টয–  

  

িধুিয় এরপর আর কী কথো িেনি িুেনত পোরে নো। টস িুনিোর চিনক টিচশক্ষ  টিনয় 

থোকনতও েজ্জো পোনচ্ছ। টস টিোখ নোচিনয় চনে। 

  

টস িন চিনয় টিখনত েোগে চনন র ডোন হোনতর পোঞ্জোেো। তোর হোনতর রিং আনগ টতো এ 

রকি চিে নো, চঠক টপোড়োনে কোনেো রিং। টস স্পে অনুভি করনি িোিড়োনপোড়ো গন্ধ! 
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িুনিো িনস পড়ে ওনির গো টঘাঁনস। শোয়োেো হোাঁেু পযকন্ত তুনে টস িেে, যো গরি, এঘনর 

টতোিরো দু- নন থোকনি কী কনর? এই হচরয়ো, এখোনন িনস িনস চিয়োর চগেচিস, েজ্জো 

কনর নো? যো, আিোর টিোতেোর ঘরেো সোি কনর টি তোড়োতোচড়। এিন একেো টেচেয়ো 

টেোক এনসচিে চকিুনতই টযনত িোয় নো, তোর ওপর আিোর িচি কনর ঘর ভোচসনয়নি! 

  

হচরয়ো িনে টযনতই িুনিো িধুিয়নক চ নেস করে, টতোিোর নোি কী ভোই? 

  

 িধুিয় রতননর চিনক তোকোে। এখোনন সচতয নোি িেনত হয় নো, িোচননয় িেনত হয়, তো 

টস  োনন নো। 

  

িধুিনয়র চিধো টিনখ িুনিো িেে, চঠক আনি, টতোিোর নোি িেনত হনি নো, আচিই 

টতোিোর নোি চিনয় চিচচ্ছ। টতোিোর নোি চিেোি আচি নোড়ুনগোপোে!  

  

িনেই টস হোসনত হোসনত গচড়নয় পড়ে িধুিনয়র িুনক। দু-হোত চিনয় তোর গেো  চড়নয় 

ধনর িেে, চক-আিোনক পিন্দ নয়? 

  

িধুিনয়র এইেুকু  ীিনন টকোননো নোরী তোর এত ঘচনষ্ঠ হয়চন। কোরও িননর স্পশক েোনগচন 

তোর িুনক। টকউ তোর গেো  চড়নয় ধনরচন এিনভোনি। স্বপ্নো িোড়ো আর টকোননো টিনয়র 

সনগে  টিনশচন টস। স্বপ্নোর সনগে  এ-রকি শোরীচরক ঘচনষ্ঠতোর কথো কপনোই করো যোয় নো। 

  

উনত্ত নোয় তোর টিোনখর টকো  চিিুক ও কোননর েচতনত টযন জ্বোেো করনত েোগে। টস 

টকোননো কথো িেনত পোরে নো। 

  

চক-–টতোিোর িনু্ধচে টিোিো নোচক টগো? 

  

রতন িেে, প্রথি চিন এনসনি টতো, তোই েজ্জো পোনচ্ছ। 
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রতন িুনিোর টকোিনর হোত চিনয় তোনক আককক  করে চনন র চিনক। এিোর িুনিো 

িধুিয়নক টিনড় অিেীেোক্রনি িোথো রোখে রতননর িুনক। তোরপর িেে, একেো 

চসগোনরে িোও-নো িোইচর! 

  

রতন িুনিোর চিনক একেো চসগোনরে িোচড়নয় চিনতই টস িেে, ধচরনয় িোও। 

  

এক হোনত চসগোনরে আর এক হোনত চিয়োনরর টিোতে চননয় টস রতননর িুনক শুনয় রইে 

খোচনকক্ষ । চিয়োর ও চসগোনরে দুনেোই টশক করোর পর টস উনঠ িসে আিোর। িযি হনয় 

িেে, অননক রোত হনয় টগে। টতোিরো টতো চিচিয টখনয় চননয়ি। আিোয় টখনত হনি নো? 

চখনি টপনয়নি। 

  

চনন র িুনকর ওপর টথনক রতননর হোতেো সচরনয় চিনয় িুনিো িেে, টতোিরো সোরোরোত 

থোকনি টতো? নীনি আিোর ঘনর টতোিোনির িনধয এক ন িনেো, আর এক ন এখোননই 

ঘুনিোও। একেো িোচেশ পোচঠনয় চিচচ্ছ। 

  

তোরপর িধুিনয়র চিনক টিনয় িেে, এই নোড়ুনগোপোে টতো আ  নতুন এনসনি, ও-ই 

আিোর সনগে  িেুক আ । 

  

রতন িেে, টকন আিরো চতন ননই টতোিোর ঘনর চগনয় শুনয় থোচক নো? 

  

 িুনিো িেে, উাঁহু। ওসি িেনি নো। িেেুি নো, আ  িড্ড খোেুচন টগনি, আ  আর ওসি 

পোরি নো। 

  

রতন িেে, আচি িুপিোপ পোনশ শুনয় থোকি। 

  

টতোিোনক আচি চিচন নো! তুচি িহো টিনরব্বো । 

  

িুনিো উনঠ িোাঁচড়নয় িধুিনয়র হোত ধনর িেে, এনসো নোড়ুনগোপোে, িনেো। 

  

রতন িেে, চঠক আনি, ও-ই যোক, আিরো কনয়কচিন থোকচি এখোনন। 
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ঘর টথনক টিনরোিোর সিয় িধুিয় একিোর অসহোয়ভোনি তোকোে রতননর চিনক। 

  

রতন হোসনত হোসনত িেে, টিচখস, সোিধোন! িুনিো টযন টতোনক কোাঁিোই টখনয় নো টিনে! 

ও চকন্তু তো পোনর। 

  

িুনিো িেে, িোরি েযোাঁেো। 

  

চঠক একেো িো্োনিনের িতন িধুিনয়র হোত ধনর েোননত েোননত চসাঁচড় চিনয় টননি এে 

িুনিো। িধুিয় সমূ্প ক চনিকোক। 

  

টিো-তেোর ঘরখোনো চ চনসপনত্র ঠোসো। একেো আেিোচর, একেো টেচসিং টেচিে একেো 

িনড়ো খোে। টেচসিং টেচিনের কোাঁিেো িোন , িুখ েম্বো টিখোয়।  

  

িুনিো িধুিয়নক খোে টিচখনয় িেে, একেু টিোনসো, আচি আসচি। 

  

িধুিয় আড়েভোনি িনস ঘোড় ঘুচরনয় টিখনত েোগে ঘরখোনো। টিওয়োনে পুনরোননো 

কযোনেিোনরর অননকগুনেো িচি আঠো চিনয় সোাঁেো। সিই চশি, দুগকো, কোেী–এইসি ঠোকুর 

টিিতোর িচি। ঘনর কীরকি টযন একেো আাঁশনে গন্ধ, দুনেো  োনেো, দুনেোই িন্ধ। 

  

িুনিো চিনর এে একেু িোনিই। তোরপর খোনের তেো টথনক টেনন িোর করে কনয়কেো 

িোচে আর টডকচি। টসগুনেোর ঢোকো খুেনতই টিখো টগে, তোনত রনয়নি ভোত, ডোে, 

তরকোচর আর িোি। 

  

িোচেনত িনস পনড় িুনিো িেে, ও নোড়ুনগোপোে, একেু খোনি চকিু? 

  

িধুিয় িেে, নো, আচি টখনয়চি। আপচন খোন। 

  

িুনিো একগোে টহনস িেে, ও িোিো, আপচন, আনে! টশোননো িোিু এখোনন ওসি িনে 

নো। আিোনক তুচি িনেো। অনননক টতো তুই টতোকোচর কনর। খোনি নো আিোর সনগে ? আিোর 
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হোনতর টিোাঁয়ো িুচে টখনত টনই? টতোিরো আর সি পোর, শুধু হোনতর টিোাঁয়ো টখনেই 

টতোিোনির  োত যোয়। 

  

নো, টস নয নয়। আচি সকনের টিোাঁয়ো খোই। চকন্তু একেু আনগই টতো অননক টখেোি। 

  

তোও একেু টখনয় টিনখো, আচি টকিন টিাঁনধচি। আচি িোপু চনন  রোাঁচধ, টিোকোননর টকনো 

চ চনস পোরতপনক্ষ খোই নো। 

  

ডোে, আেু-শ ননডোাঁেোর তরকোচর আর পোরনস িোি। চঠক িধুিয়নির িোচড়র রোন্নোর 

িতন। চঠক িোচস-চপচসনির িতনই িুনিো ট োর কনর তোনক িেনত েোগে, আর একেু 

ভোত নোও। আর একেো িোি টিি? 

  

িুনিো িধুিনয়র টিনয় অন্তত িশ-িোনরো িিনরর িনড়ো। 

  

খোওয়ো-িোওয়োর পর িোরোন্দোনতই িোেচতনত রোখো  নে ওরো হোত ধুনয় চনে। 

  

িুনিো চ নেস করে, তুচি ওই সি পনরই টশোনি নোচক? একেো শোচড় টিি-েুচের িতন 

কনর  চড়নয় টননি।  

  

িধুিয় িেে, নো নো, তোর িরকোর টনই। 

  

িধুিয় পনর আনি পযোন্ট আর হোওয়োই শোেক। টস  ীিনন কখননো েুচে পনরচন। একচে 

অনিনো টিনয়র শোচড় পনর টস টশোনি! 

  

এই ধোর োেোই তোর কোনি অদু্ভত েোনগ। এতক্ষ  িোনি িধুিয় ভয় পোনচ্ছ। টযন, এিোর 

একেো সোিংঘোচতক চকিু ঘনে যোনি। 

  

এতক্ষ  তোর অনুভূচত টযন সমূ্প ক অসোড় হনয়চিে। এখন টস হঠোৎ উপেচি করে টয 

তোনক নীনি আনো হনয়নি এই িুনিো নোনির টিনয়চের সনগে  একঘনর টশোয়োর  নয। তো 

চক সম্ভি? এই স্ত্রীনেোকচেনক টস কনয়ক ঘণ্টো আনগও চিনত নো! 
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িুনিো একেু হোই তুেনত চগনয়ও টিনপ টগে। তোরপর খোচনকেো ট োর কনর হোচস টেনন 

িেে, এখন গপ করনি, নো টশোনি? 

  

িধুিয় িেনত িোইে, আচি ওপনর িনে যোই। আচি রতননর পোনশ শুনয় থোকনত পোরি। 

গরনি আিোর কে হনি নো। চকন্তু টস চকিুই িেনত পোরে নো।  

  

তুচি পোন খোও? 

  

নো। 

  

আচিও খোি নো। একেো চসগোনরে িোও িরিং। 

  

আিোর কোনি টতো চসগোনরে টনই! ওপর টথনক চননয় আসি? 

  

নো, থোক। আর আননত হনি নো। এিোর তোহনে আনেো চনচভনয় চিই? 

  

 িধুিয় হঠোৎ আড়ে গেোয় িনে উঠে, আচি িোইনর টশোি। 

  

িুনিো ভুরু দুনেো তুনে চ নেস করে, িোইনর টশোনি? টকন? 

  

িধুিয় িেে, িোইনর শুনতই আিোর ভোনেো েোগনি। িোরোন্দোয় টতো অননক  োয়গো আনি। 

  

িুনিো িেে, িোরোন্দোয় টশোনি? তোহনে িোেরোচত্তনর কী হনি  োন? টতোিোর ভূনত ধরনি। 

িনেই চহ চহ কনর খুি ট োনর টহনস উঠে িুনিো। 

  

িধুিয় তিুও িৃঢ়ভোনি িেে, নো, আচি িোইনরই টশোি, আিোর চকিু হনি নো। 

  

 িুনিো হোচস থোচিনয় িেে, টতোিোর চিশ্বোস হনচ্ছ নো? রোতদুপুনর টতোিোয় িোরোন্দোয় 

টিখনে এ িোচড়র িোকররো ভোিনি আচি টতোিোয় ঘর টথনক তোচড়নয় চিনয়চি। তখন তোরো 
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টতোিোয় িযোিংনিোেো কনর তুনে চননয় রোিোয় টিনে টিনি। দুেুচি টকোনরো নো, েক্ষ্মীনিনের 

িতন শুনয় পনড়ো! 

  

িধুিয় অসহোয়ভোনি, প্রোয় চিনচতর সুনর িেে, তোহনে আচি ঘনরর িনধযই িোচেনত 

শুচচ্ছ। আিোয় চিিোনো েোগনি নো। 

  

িুনিো এিোর িধুিনয়র িোথোেো দু-হোনত  চড়নয় েোাঁকুচন চিনয় িেে, টকন টগো 

নোড়ুনগোপোে? আিোয় ভয় পোচ্ছ? আচি চক সচতয টতোিোয় টখনয় টিেি নোচক? আনেো 

চনচভনয় চিচচ্ছ, আর টিচর করনত পোরচি নো। 

  

চকন্তু আনেো টনভোিোর আনগই িুনিো তোর শোয়ো আর টব্রচসয়োর খুনে টিেে িে কনর। 

িধুিয় টিোখ িুন  টিেে। তোর সিি শরীর কোাঁপনি। 

  

টস আনগ অননক টিনয়র িচি এাঁনকনি। এিনকী নগ্ন টিনয়নির িচিও এাঁনকনি কনয়কখোনো। 

চকন্তু কখননো িোিনি টিনখচন। চিখযোত চশপীনির আাঁকো িচিগুনেো টিনখ নকে কনরনি 

টস। টসইগুনেো আাঁকিোর সিয়ই তোর শরীর চেি চেি করত। িোথরুনি িুনে টগনি 

অননকিোর। এখন টিোনখর সোিনন িোিি একচে টগোেো নগ্ন রি ী টিনখ টস টযন চঠক সহয 

করনত পোরে নো। ঘনরর িনধয িড় িড়ো আনেো। এই আনেোেো চঠক নয়। একেো হোেকো 

নীে আনেো জ্বোেো থোকনে টস িুনিোর িচি আাঁকনত পোরত।  

  

িুনিো আেনো টথনক একেো িোপো শোচড় টেনন  চড়নয় চনে গোনয়। তোরপর েুপ কনর আনেো 

চনচভনয় খোনে উনঠ এনস িধুিয়নক  চড়নয় ধনর িেে, আিোর নোড়ুনগোপোে, সচতযই 

নোড়ুনগোপোে! 

  

িধুিয় শুনয় রইে কোঠ হনয়। তোর শরীর িোউ িোউ কনর জ্বেনি। চকন্তু িুনিোর শরীরেো 

খুি ঠোিো। টস টযন টস্ননহর সনগে   চড়নয় ধনর আনি িধুিয়নক। এই অিস্থোনতও িধুিয় 

িনন িনন চঠক টযন  প করোর ভচগে নত িেে, স্বপ্নো, আচি চক পোপ করচি? তুচি আিোনক 
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ক্ষিো কনরো। ক্ষিো করনি নো? আচি এতেো িুেনত পোচরচন। চিশ্বোস কনরো, আচি িুেনত 

পোচরচন। 

  

িধুিয় খুি সন্তপকন  চনন নক িুনিোর আচেগে ন টথনক িোচড়নয় চনে। 

  

িুনিো িেে, টতোিোর চকিু ইনচ্ছ করনি নো িুচে? তোহনে িোপু আ  েক্ষ্মীনিনের িতন 

ঘুচিনয় পনড়ো। আিোরও িড্ড ঘুি পোনচ্ছ। যো খোেুচন টগনি সোরোচিন। 

  

একেু পনরই ঘুচিনয় পড়ে িুনিো। 

  

 িধুিনয়র টিোখ খরখনর। টযন তোর সোরোরোত ঘুি আসনি নো চকিুনতই। শুনয় শুনয় টস 

আকোশ-পোতোে ভোিনত েোগে। রতননির সনগে  চিনশ টস চকিু চকিু চনচকি কো  ও 

কথোিোতকোয় টিশ আনন্দই টপত। কোর , তোনির িোচড়র আিহোওয়ো িনড়ো িোচ কত। িধুিয় 

িোচড়র িোইনর এনস, একেো অনযরকি স্বোি টপনয়চিে এই প্রথি। টিোনেোখোনেো টিআইচন 

কোন ও টস টকোননো অনযোয় টিনখচন। কোর  এতচিন টিকোর টথনক টস িুনেচিে, এই 

সিো  টিকোর বতচর কনর, চকন্তু টিকোরনির সম্পনকক টকোননো িোচয়ত্ব টনয় নো। টযনকোননো 

উপোনয়ই টথোক, এই সিো নক একেো আঘোত টিওয়ো িরকোর। িোচড়র কড়ো শোসনন িধুিয় 

কখননো টকোননো রো ননচতক িনে চভড়নত পোনরচন। টসই নয ও িযোপোনর তোর টকোননো স্পে 

ধোর োও টনই। 

  

রতননর দুিকোন্তপনো ও দুিঃসোহস তোর টিশ পিন্দ হনয়চিে, চকন্তু রতননর এচিনকর 

 ীিনেোর কথো টস টকোননোচিন ঘু োক্ষনরও  োননচন। এ  ীিনন টস আসনত িোয়চন কখননো। 

রতননির টতো স্বপ্নো টনই, তোর আনি। 

  

িধুিয় একিোর ভোিে, িুচপ িুচপ উনঠ পনড় টস এখোন টথনক পোচেনয় যোয়। এচিককোর 

রোিো টস টিনন নো, ঘুরনত ঘুরনত টকোননোরকনি িোচড় টপৌাঁনিোনত পোরনিই। তোরপর টস 

আর রতননির সনগে  চিশনি নো। এই কনয়ক িোনসর ঘেনো টস তোর  ীিন টথনক িুনি 

টিেনি। 
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চকন্তু িোচড়নত যচি পুচেশ আনস? পুচেনশর নোনিই িধুিনয়র িুক টকাঁনপ ওনঠ। পুচেশ 

তোনক িোরনি চকিংিো ট ে খোেোনি, এ নয টস ভয় পোয় নো। চকন্তু পুচেনশ ধরো পড়ো িোননই 

সি চকিু  োনো োচন হনয় যোওয়ো। তোনির িনের এক ন ধরো পনড় টগনি, টস হয়নতো 

অনযনির নোি িনে টিনি। পুচেশ অিচন চঠকোনো টপনয় যোনি িধুিনয়র। এ িযোপোনর 

রতননর অচভেতো টিচশ। রতননর কথো শুননই িেো উচিত এখন। টেোাঁনকর িোথোয় একেো 

চকিু করনত টগনে িধুিয় হয়নতো আরও টিচশ চিপনি পড়নি। 

  

গগে োর ধোনর টিড়োনত চগনয় একচিন িধুিয় স্বপ্নোনক চননয় অন্ধকোর িয়িোনন িনসচিে। 

অন্ধকোনর িসোর কোর  আর চকিুই নয়, শুধু একেু চনচরচিচে পোওয়ো। টসখোনন িনস িনস 

গপ, ঘণ্টোর পর ঘণ্টো। স্বপ্নোর সনগে  গপ করোর  নয কখননো টকোননো চিকনয়র কথো চিন্তো 

করনত হয় নো। হঠোৎ সোিনন একচে পুচেশ এনস উপচস্থত। 

  

টসই পুচেশচে চিশ্রী গেোয় িনেচিে, এখোনন িনস অসভযতো করো হনচ্ছ, অযোাঁ? 

  

পুচেশ টতো আর স্বপ্নোনক টিনন নো, টস নযই ওরকি কথো িেনত টপনরচিে। স্বপ্নোর সনগে  

অসভযতো? িধুিনয়র হো োর ইনচ্ছ থোকনেও স্বপ্নো একিোরও তোনক  চড়নয় ধরনত টিয়চন 

পযকন্ত। 

  

পুচেশ টিনখ টসচিনও িধুিয় টিশ ঘোিনড় চগনয়চিে। চকন্তু স্বপ্নোর িননর িনধয টতো টকোননো 

অনযোয়নিোধ টনই, তোই টস পুচেশনক েোহয কনরচন। টস িনেচিে, আন িোন  কথো িেনিন 

টকন? িোনঠর িনধয িসো চক অপরোধ? 

  

পুচেশচে িনেচিে, টসকথো থোনোয় চগনয় িনড়োিোিুনকই চ নেস করনিন। এখন িেুন 

থোনোয়। 

  

স্বপ্নো সনগে  সনগে  উনঠ িোাঁচড়নয় িনেচিে, চঠক আনি িেুন! 
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িোঠ টপচরনয় িনড়ো রোিোয় আসিোর পর পুচেশচেই িনেচিে, আ  টিনড় চিেোি, িোচড় 

যোন। আর ওরকি করনিন নো। 

  

স্বপ্নো িনেচিে, টিনড় চিেোি িোনন? আিরো থোনোনতই টযনত িোই। আিরো আপনোর 

িনড়োিোিুনকই চ নেস করি, িোনঠ িসো অপরোধ চকনো। 

  

তখন পুচেশচেই পোচেনয় চগনয়চিে। টস চনশ্চয়ই আশো কনরচিে ওনির কোি টথনক চকিু 

ঘুস পোনি। চনশ্চয়ই টভনিচিে থোনোয় যোওয়োর নোি শুননেই ওরো ভয় টপনয় তোর কোনি 

কোকুচত-চিনচত করনি। 

  

চকন্তু এখন টতো িধুিয় পুচেশ টিখনে ট োর চিনয় িেনত পোরনি নো, িেুন থোনোয়, আচি 

টকোননো অনযোয় কচরচন। 

  

িুনিোর িতন একচে টিশযোর পোনশ শুনয় শুনয় িধুিয় স্বপ্নোর কথো ভোিনি? চি, চি, এনত 

টতো স্বপ্নোনকই অপিোন করো হয়। 

  

অিশয িুনিো টিনয়চে এ-পযকন্ত তোর সনগে  টকোননোরকি খোরোপ িযিহোর কনরচন। তিু 

িধুিয় ওর স্পশক িোাঁচিনয় আরও খোচনকেো িূনর সনর টগে। 

  

িহুক্ষ  পযকন্ত ট নগই রইে িধুিয়। টশকরোনত্রর তন্দ্রোয় টস একেো স্বপ্ন টিখে। িধুিয় 

িোচড় চিনর টগনি, খুি হোসনি। িো অিোক হনয় চ নেস করনিন, কীনর তুই েুচকনয় 

েুচকনয় এি এ পরীক্ষো চিচে কনি? আিরো চকিু  োননত পোচরচন! এনকিোনর িোপ। ক ক্লোস 

টপনয়চিস! এিোর টতো টতোর িোকচরর  নয চিন্তোই করনত হনি নো। গভনকনিন্ট টতোনক 

টডনক টডনক িোকচর টিনি! 

  

পরচিন ঘুি টভনেই ধড়িড় কনর উনঠ িসে িধুিয়। তোর সচতযই ধোর ো চিে, টস তোর 

িোচড় চিনর টগনি। চকন্তু নো, এেো িুনিোর ঘর। িুনিো উনঠ টগনি চিিোনো টথনক। িুে 

আাঁিড়োনচ্ছ আয়নোর সোিনন িোাঁচড়নয়, এরই িনধয স্নোন হনয় টগনি তোর। 
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একেু পনরই নীনি টননি এে রতন। টপিন টথনক িুনিোনক  চড়নয় ধনর িেে, কোে 

টকিন  নিচিে, অযোাঁ? নোড়ুনগোপোেনক চঠকিতন হোনতখচড় চিনয়ি টতো? 

  

িুনিো এক েেকোয় তোনক সচরনয় চিনয় রুি গেোয় িনেচিে, চিনে টতো িুাঁনয়? আিোর 

আিোয় িোন করনত হনি।  োননো নো, সকোে টিেো পুন ো নো কনর, আচি টকোননো পুরুকিোনুক 

িুাঁই নো! 

  

রতন অপ্রস্তুত হনয় িেে, িোি িোইচি ভোই। একেু িো টতো খোওয়োনি অন্তত। নোচক টসও 

পোি পুন োর পনর? 

  

তোরপর সনিিোত্র িো টখনত িনসনি ওরো চতন  নন, এিন সিয় পুচেশ এে। পুচেশ ওনির 

িোরনধোর কনরচন। রতননর পনকনে যো চ চনসপত্র পোওয়ো টগনি তোইই যনথে। ওনির এনন 

পুনর টিওয়ো হে েোেিো োর েক-আনপ। 

  

পরচিন কোগন  িনড়ো িনড়ো কনর িোপো হে, পোাঁি  ন কুখযোত ডোকোনতর টেিতোর কোচহচন। 

এই িেচে নোচক ইচতিনধয সোত িোর টট্রন ডোকোচত কনরও সকনের টিোনখ ধুনেো চিনয় 

পোচেনয় টিড়োচচ্ছে, এিোর ধরো পনড়নি পুচেনশর তৎপরতোয়। 

  

িধুিনয়র িোিো খির টপনয় প্রথনি পুচেশনক িনেচিনেন, তোাঁর টিনে এ কো  কনরনি, 

এেো হনতই পোনর নো। পৃচথিী উেনে টগনেও চতচন একথো চিশ্বোস করনিন নো। 

  

পুচেশ তোাঁনক চননয় এে আইনডচন্টচিনকশননর  নয। িোিো িধুিনয়র টিোনখর চিনক 

একিৃনে তোচকনয় রইনেন অননকক্ষ । একেোও কথো িেনেন নো। একেু পনর তোাঁর টিোখ 

চিনয়  ে পড়নত েোগে। পুচেশনক চতচন িেনেন, হযোাঁ, আচিই টয এ টিনের  ম 

চিনয়চি, তো অস্বীকোর করনত পোচর নো। 

  

িোিো নোচক তোরপর িোচড় চিনর িনেচিনেন, ও টিনের যো শোচি হয় টহোক, আচি ওনক 

িন টথনক িুনি টিেনত িোই। আচি ওনক িোড়োিোর টকোননো টিেোই করি নো। 
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চকন্তু িো কোন্নোকোচে করনত েোগনেন। িধুিনয়র এক িোিো টিশ িনড়ো উচকে। চতচন এনেন 

সোহোযয করিোর  নয। 

  

িধুিয়  োচিন টপে নো। চকিুচিন িোনি েোেিো োর টথনক সচরনয় তোনক পোচঠনয় টিওয়ো 

হে আচেপুর টসন্ট্রোে ট নে। 

  

িোিেো িেে এগোনরো িোস। একই িোিেোর পোাঁি ন আসোচি হনেও িধুিনয়র িনড়োিোিো 

েড়নত েোগনেন শুধু একো িধুিনয়র হনয়। চতচন প্রিো  করিোর টিেো করনেন টয, ওই 

চিন সোাঁতরোগোচির কোনি ডোকোচতর সিনয় িধুিয় ওই টট্রনন থোকনতই পোনর নো, কোর  টস 

তখন একচে িোনরোয়োচড় টকোম্পোচননত িোকচরর ইন্টোরচভউ চিনত চগনয়চিে। টসই অনুযোয়ী 

চতচন এগোনরো ন সোক্ষী হোচ র করোনেন। প্রনতযনকই িেে, টসচিন তোরো িধুিয়নক 

ইন্টোরচভউ চিনত টিনখনি। িধুিনয়র নোনি একেো িোপোননো ইন্টোরচভউনয়র চিচঠও িোচখে 

করো হে টকোনেক। 

  

িনড়োিোিো তীব্র ভোকোয় িেনেন, িোচক টয আরও ি-েো ডোকোচতর অচভনযোগ এনির ঘোনড় 

িোপোননো হনয়নি, তোর িনধয চতনচে ডোকোচতর সিয় িধুিয় কেকোতোনতই চিে নো, টস 

পোেনোয় টহোনপ। নে টথনক পড়োনশোনো করত, তোর অকোেয প্রিো  আনি। পুচেশ আসে 

অপরোধীনির ধরনত পোনর নো, শুধু শুধু চনরীহ টিনেনির ঘোনড় টিোক িোচপনয় টিয়। 

  

পুচেশ-পক্ষ টথনক সোক্ষী ডোকো হনয়চিে িুনিোনক। 

  

িুনিো িনেচিে, টক  োনন িোপু, আিোর ঘনর প্রচতচিনই দু-চতন ন কনর টেোক ন আনস, 

সকেনক চিনন রোখো আিোর পনক্ষ সম্ভি নয়। এনক আচি আনগ টিনখচি চক নো িনন করনত 

পোরচি নো। 

  

িধুিনয়র তখন একিুখ িোচড়। 
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পুচেশ টথনক নোনোরকি ভয় টিখোননো হনয়চিে, তিু িুনিো চকিুনতই িিকোয়চন। টশকপযকন্ত 

টিচশ ট রোর উত্তনর টস িৃঢ়স্বনর িনেচিে, নো, আচি এনক চিচন নো, এনক টকোননোচিন 

টিচখচন। 

  

িধুিনয়র িোচড় কোিোননো আনগকোর িচি টিখোননো হে, িুনিো তখন হোসনত হোসনত 

িনেচিে, এইেুকু টিনে? আিোর ঘনর? আিোর টয এর ডিে িনয়স, চহ-চহ-চহ-চহ। 

  

চিিোরক ধিক চিনয় থোচিনয় চিনয়চিনেন তোনক। 

  

ট নে থোকোর সিয় উৎকেরকি গম্ভীর হনয় চগনয়চিে িধুিয়। কথো িেত নো কোরুর 

সনগে । এিনকী রতন, প্রসোনির সনগে ও টস িোকযোেোপ িন্ধ কনর চিনয়চিে, সিকক্ষ  টস 

ভুরু কুাঁিনক চিন্তো করত। টস যোিোই কনর টিখত  ীিননর ভুেগুনেো। 

  

প্রোয় এগোনরো িোস িোনি, যনথে প্রিোন র অভোনি িোড়ো টপনয় টগে িধুিয়। 

  

 প্রথি চিনক িোিো িধুিনয়র আর িুখই টিখনত িোনচন চকন্তু চতচন ট নের ির ো টথনক 

চিচরনয় চননয় টযনত এনসচিনেন িধুিয়নক। চতচন সনস্ননহ িনেচিনেন, যো হনয় টগনি, 

ওসি আর িনন রোচখস নো। সি ভুনে যো। 

  

তোর িো ও টিোননরো িধুিনয়র প্রচত অচতচরি খোচতর টিখোনত েোগে। টকউ এিন একেো 

কথোও িেে নো, যোনত কনর িধুিয় দুিঃখ টপনত পোনর। িরিং সকনে তোনক সহোনুভূচত 

টিখোনত েোগে এই িনে টয, এতচিন ট েখোনোয় টথনক কে টপনয় িধুিনয়র শরীর 

অননক খোরোপ হনয় টগনি। 

  

প্রথি কনয়ক চিন িধুিয় িোচড় টথনক টিনরোনত পোনরচন েজ্জোয়! িো িনেচিনেন, তুই টকন 

েজ্জো পোচি িধু? টতোর চক শোচি হনয়নি? টকোেক টথনক টতোনক টিকসুর খোেোস কনর 

চিনয়নি! পুচেশ যো-তো একেো িিনোি চিনয় টেোকনক ধনর চননয় টগনেই চক টেোনক তো 

চিশ্বোস করনি? 
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আইননর টিোনখ িধুিয় চনরপরোধ চঠকই। তোর টকোননো শোচি হয়চন। টস, এইকথোেো িুক 

িুচেনয় িেনত পোনর। চকন্তু তোর িোচড়র সি টেোক  োনন, িধুিয় সচতযই টট্রন-ডোকোচত 

করনত চগনয়চিে। টস ধরো পনড়চিে একচে কুখযোত টিশযোপচির িনধয, সকোে টিেো, 

একচে টিনয়র ঘনর। টস িোড়ো টপনয়নি, শুধু তোর িনড়ো িোিোর ওকোেচত িুচির ট োনর। 

স্বপ্নোও  োনন। 

  

িধুিয় ট ে টথনক টিনরোিোর পর প্রোয় এক িোস যোয়চন স্বপ্নোর সনগে  টিখো করনত। তোর 

িনন একেো ক্ষী  আশো চিে, স্বপ্নো চনন  টথনকই টিোধ হয় একিোর আসনি। প্রোয় এক 

িির টিখো হয়চন স্বপ্নোর সনগে , ওর চক িন টকিন কনর নো? 

  

স্বপ্নো আনসচন, চিচঠও টেনখচন। 

  

তোরপর িধুিয় চনন ই একচিন টিচরনয় পনড়চিে। তোনক টতো নতুনভোনি  ীিন শুরু 

করনত হনি। চিননর পর চিন িোচড়নত িনস থোকনে টতো আর িেনি নো।  

  

িটড়োিোিো একেো ভোনেো িুচি চিনয়নিন িোিোনক। িধুিয়নক চকিুচিননর  নয পোচঠনয় 

টিওয়ো টহোক িুম্বোইনত। টসখোনন আনিন টিন োিোিো। চতচন টিেো করনে িধুিনয়র  নয 

একেো িোকচর ট োগোড় কনর চিনত পোরনিন। যতচিন িোকচর নো ট োনে, ততচিন িুম্বোইনত 

থোকনেও িধুিনয়র অননকেো উপকোর হনি। এখোনন টস েজ্জোয় টেোক ননর সনগে  চিশনত 

পোরনি নো হয়নতো। চকন্তু িুম্বোইনত টতো টসরকি টকোননো অসুচিনধ টনই!  

  

িো িধুিয়নক চ নেস কনরচিনেন, তুই িুম্বোইনত যোচি? 

  

িধুিয় িনেচিে, টভনি টিচখ। 

  

নতুনভোনি  ীিন শুরু করোর আনগ স্বপ্নোর িযোপোরেো চঠকঠোক করো িরকোর। ট নে িনস 

িধুিয় অননক চিন্তো কনর টিনখনি, স্বপ্নোনক িোি চিনয় টস  ীিন কোেোনত পোরনি নো। 

স্বপ্নো আঘোত পোয়, এিন টকোননো কো  করো উচিত নয় তোর পনক্ষ। 
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স্বপ্নো চক তোনক ক্ষিো করনি নো? একিোর টস ভুনের পনথ চগনয়চিে, এখন টস চিনর 

আসনত িোইনে স্বপ্নো চক টিনন চননত পোরনি নো তোনক? 

  

পর পর দু-চিন চগনয় স্বপ্নোর সনগে  টিখো হয়চন। দু-চিনই স্বপ্নোর িোিোর িুনখোিুচখ পনড় 

চগনয়চিে িধুিয়। স্বপ্নোর িোিো আনগ তোর সনগে  টিশ ভোনেোভোনিই কথো িেত, চকন্তু এখন 

গম্ভীর। অথকোৎ এও- সি  োনন। 

  

স্বপ্নোর িোিো িনেচিে, স্বপ্নো টতো িোচড়নত টনই— 

  

তখনই িধুিনয়র সনন্দহ হনয়চিে টয, স্বপ্নোর িোিো চিনথযকথো িেনি। স্বপ্নো িোচড়নত 

থোকনেও িধুিনয়র সনগে  টিখো করনত টিনি নো। 

  

চকন্তু িধুিয়নক টতো টিখো করনতই হনি। 

  

কনয়ক চিননর িনধয টিখো হেও। প্রথিিোর স্বপ্নো চঠক িুনখর ওপর খোরোপ িযিহোর করনত 

পোনরচন। িনেচিে, টতোিোর টিহোরোেো অনযরকি হনয় টগনি। হঠোৎ রোিোয় টিখো হনে 

চিননতই পোরতোি নো! 

  

িধুিয় চনন ই প্রথনি টিশ চকিুক্ষ  কথো িেনত পোনরচন। এতচিন পর স্বপ্নোনক টিখোিোত্র 

তোর কোন্নো এনস চগনয়চিে। টস আিোর টের টপনয়চিে, স্বপ্নো তোর ভুিননর কতখোচন  ুনড় 

আনি। এ টযন, শুধু টপ্রি ভোনেোিোসো নয়, স্বপ্নোর কোনি গচচ্ছত আনি তোর আত্মোর একেো 

েুকনরো। এ কথো িধুিয় ভুনে চগনয়চিে। 

  

িধুিয়নক এড়োিোর  নয স্বপ্নো িনেচিে, তুচি আ ই এনে? আিোয় টয, একু্ষচন টিনরোনত 

হনি–  

  

টপ্ল্ন চকিংিো টট্রন ধরোর িযোপোর থোকনে টিচর করো যোয় নো। এ িোড়ো আর টকোন কোরন  

একু্ষচন টিনরোনত হনি স্বপ্নোনক? টকোননো চসননিো চথনয়েোনর যোওয়োর কথো থোকনে স্বপ্নো চক 
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তো টসচিনকোর িতন িোচতে করনত পোনর নো? এিনকী,  রুচর কোরুর সনগে  টিখো করোর 

কথো থোকনেও িধুিনয়র  নয স্বপ্নো চক টথনক টযনত পোনর নো?  

  

তুচি টকোথোয় যোনি? 

  

আিোর একেো িরকোর আনি। 

  

 স্বপ্নো এর টিচশ আর চকিু িেনত িোয়চন। 

  

িধুিয়ও চ নেস কনরচন। চকন্তু একচে প্রনশ্নর উত্তর পোওয়ো তোর পনক্ষ খুিই প্রনয়ো নীয়। 

তোই িনেচিে, তুচি আিোর চিচঠ টপনয়চিনে? 

  

টকোন চিচঠ? 

  

 ট ে টথনক আচি টতোিোনক চেনখচিেোি। 

  

নো টতো! 

  

ট েখোনো টথনক চিচঠ অননক সিয় টসন্সর কনর থোনক। চকন্তু িধুিনয়র চিচঠনত টতো 

টসরকি চকিু চিে নো। সিই িযচিগত কথো। 

  

একেো নয়, চতনখোনো চিচঠ চেনখচিে িধুিয়! শুধু স্বপ্নোনকই। চনন র িোচড়নত টস টকোননো 

চিচঠ টেনখচন। টস চিচঠ স্বপ্নো পোয়চন। স্বপ্নো টতো সহন  চিনথযকথো িনে নো। তোহনে চক 

স্বপ্নোর িোচড়র টেোনকরো টস-চিচঠ টপনয় স্বপ্নোনক টিয়চন। ট েখোনো টথনক পোঠোননো চিচঠ 

টিখনেই টিোেো যোয়। 

  

টসই চতনখোনো চিচঠনতই িধুিয় চেনখচিে, আচি আিোর নতুন কনর  ীিন শুরু করনত 

িোই। একিোর ভুে করনে চক িোনুক চিরনত পোনর নো? 
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টসচিন স্বপ্নো টিচশক্ষ  থোনকচন, চকন্তু িধুিয়নক িনেচিে, তুচি আর একচিন এনসো। আর 

একচিন–িনেচন টয, কোেই এনসো। তিু িধুিয় পর চিনই চগনয়চিে আিোর। স্বপ্নো টসচিন 

সচতযই িোচড় চিে নো। 

  

স্বপ্নো কী কনর  োননি টয িধুিয় তোর পর চিনই আসনি! 

  

আ  স্বপ্নো স্পে িুনখর ওপর িনে চিে, তুচি আর এনসো নো! 

  

স্বপ্নো তোর সনগে  সিি সম্পকক চিন্ন কনর চিনত িোইনি। িশ-িোনরো িিনরর সম্পকক, িধুিয় 

তখনও হোিপযোন্ট িোনড়চন। স্বপ্নো তখনও ফ্রক পনর, টসই সিয় টথনক ওরো পরস্পর িনু্ধ 

থোকোর  নয প্রচতশ্রুচতিি হনয়চিে। 

  

টিশচপ্রয় পোনককর টরচেিং-এ টহেোন চিনয় অননকক্ষ  িুপিোপ িোাঁচড়নয় রইে িধুিয়। টস 

এখন টকোন চিনক যোনি? তোর সোিনন এখন দুনেো পথ টখোেো আনি।  

  

টস আিোর অসোিোচ ক  ীিনন চিনর টযনত পোনর। আনগর িোনরর ভুে টথনক টস চশক্ষো 

টননি। চিতীয় িোর টট্রনন ডোকোচত করনত টগনে আর ভুে হনি নো। নো হয়, ধরো পনড় দু-

এক িির ট ে খোেনি। তিু ওই  ীিনন টরোিোঞ্চ আনি। ওই  ীিননর সনগে   চড়নয় থোনক 

িুনিোর িতন টিনয়রো। 

  

অথিো টস টযনত পোনর নতুন একেো সুন্দর  ীিননর চিনক। িুম্বোইনত চগনয় িোকচর। নতুন 

ফ্ল্যোে। চকিু েোকো  চিনয় চিনয় অথিো চিনয় নো কনর িযোনিেোনরর সুখী  ীিন, িনু্ধিোন্ধি, 

আড্ডো,  ুয়োনখেো, িি। 

  

স্বপ্নোনক িোড়ো আর টকোননো টিনয়নক চিনয় করো চক তোর পনক্ষ সম্ভি? চকিংিো চিনয় করো 

িো, নো করোরও প্রশ্ন নয়। স্বপ্নো তোনক িোি চিনয়ও  ীিন কোেোিোর কথো চিন্তো করনত পোনর। 

চকন্তু িধুিনয়র পনক্ষ তো চক সম্ভি? স্বপ্নো  োনন নো টয, তোর কোনি গচচ্ছত আনি িধুিনয়র 

আত্মোর খোচনকেো অিংশ। 
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এখন সি চকিুই চনভকর করনি স্বপ্নোর ওপনর। 

  

রোচত্তনর টখনত িসোর সিয় িোিো টরো ই চ নেস কনরন, টখোকন টকোথোয়? িোচড় চিনরনি? 

  

িো িনেন, হযোাঁ, ও টতো আ কোে সনন্ধযর পর িোচড়র িোইনর থোনক নো। খুি পড়োশুননো কনর 

টিচখ সিসিয়। পড়োশুননোয় আিোর িন িনসনি িনন হনচ্ছ।  

  

িোিো চ নেস কনরন, টখনয়নি নো খোয়চন? নো টখনয় থোকনে আিোর সনগে ই ওর খোিোর 

চিনয় িোও-নো। 

  

ওর খোওয়ো হনয় টগনি কখন। 

  

এক এক চিন িধুিয় সচতযই িোচড় টিনর সনন্ধযর পর। একেো িই খুনে শুনয় থোনক 

চিিোনোয়। অননক রোত পযকন্ত আনেো জ্বনে তোর ঘনর। 

  

চকন্তু িইনয়র পোতো টিচশ ওেেোননো হয় নো। খোচনকেো পড়নত-নো-পড়নতই িধুিয় চনন র 

চিন্তোর িনধয ডুনি যোয়। 

  

িো একচিন সকোে টিেো িেনেন, টতোর িোিো িেচিনেন— 

  

 িোনয়র কোপ টথনক িুখ তুনে িধুিয় চ নেস করে, কী? 

  

তুই এই টসোিিোর িুম্বোই যোচি? টতোর  নয চেচকে কোেনি? 

  

 টকন, এই টসোিিোরই টকন? 

  

 ওাঁর এক িনু্ধ িোই োর টকোম্পোচনর চিপ। োর চিত্র… উচন যোনচ্ছন টসোিিোর… তোহনে ওাঁর 

সনগে ই টযনত পোচরস। 

  

আিোর টিোখ নোচিনয় িধুিয় িেে, টকন, আচি চক চশশু? ওর সনগে  টযনত হনি টকন? 

আচি একো টযনত পোচর নো? 
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তো পোরচি নো টকন? তিু এক ন টিনো টেোক সনগে  থোকনে সুচিনধ হয়… 

  

নো। 

  

তুই িুম্বোইনত যোচি নো? 

  

 আর টযচিনই যোই, এই টসোিিোর যোি নো। টযচিন যোি একোই যোি। 

  

পর চিন সকোনে িো আিোর িেনেন, আনগর চিননর টিনয়ও নরি গেোয়, টতোর িোিো 

চ নেস করচিনেন… 

  

আিোর িোনয়র কোপ টথনক িুখ তুনে িধুিয় িেে, কী? 

  

তুই এই টসোিিোর যচি নো টযনত িোস, কনি যোচি, একেো চিন চঠক কর। শুধু শুধু টিচর 

কনর েোভ কী? 

  

এখন চিন চঠক করিোর একেু িুশচকে আনি। অন্তত িোস দু-এক আিোনক এখোননই 

থোকনত হনি। 

  

টকন! িোস দু-এক তুই এখোনন কী করচি? 

  

িধুিয় িোনয়র টিোনখর চিনক টসো ো টিনয় টথনক পচরষ্কোর গেোয় িেে, িো, এই  ীিনেো 

আিোর। এেোনক কীভোনি খরি করি, টসেো আিোনকই চঠক করনত হনি। আচি যচি িনখ 

টযনত িোই, গুিো-িিিোইশ হনয় টযনত িোই, টতোিরো আিোনক আেকোনত পোরনি? আচি 

একেো িযোপোর চননয় চিন্তো করচি, আিোর অন্তত দু-িোস সিয় িোই। টসই দু-িোস সিয় 

চিনত যচি টতোিরো রোচ  নো থোক, তোহনে আচি এিোচড় টিনড় িনে টযনতও রোচ  আচি। 

  

িো টিোখ কপোনে তুনে িেনেন, ও িো, িোচড় টিনড় িনে যোওয়োর কথো আিোর টকোথো 

টথনক আসনি? টতোর চক আিোনির ওপর টকোননো েোন টনই? 
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িধুিয় িেে, িো, আিোর িয়চস অননক টিনেই িোকচর-িোকচর, পড়োশুননো িো অনয অননক 

কোরন  িোচড় টিনড় অনয  োয়গোয় থোনক। তো িনে তোনির েোন থোনক নো িোিো-িো সম্পনকক, 

আচি টিকোর িনেই চক আিোনক িোধয হনয় থোকনত হনি এিোচড়নত? 

  

িো হঠোৎ টিোনখ আাঁিে িোপো চিনেন। 

  

িধুিনয়র টযন আনিগ, অনুভূচত চকিুই টনই। আনগ এ-রকি চিে নো, আনগ িোনয়র কোন্নো 

চকিুনতই সহয করনত পোরত নো টস। টিনেনিেো টথনক যখন যতই অিোধযপনো করুক, 

িোনক একিোর কোাঁিনত টিখনেই টসও কোাঁিনত শুরু করত। িোনয়র গোনয় হোত িুচেনয় 

িেত, তুচি টকাঁনিো নো িো। তুচি যো িেনি, আচি সি শুনি। টকাঁনিো নো… 

  

এখন িধুিয় টেচিনের ওপোনশ িনস টথনক িুপ কনর টিখনত েোগে িোনয়র কোন্নো। তোর 

িনধযই টস টশক কনর টিেে তোর িো, টেোপ। । 

  

িধুিয় টেচিে টিনড় উনঠ টযনত টযনত িেে, তুচি শুধু শুধু কোাঁিি িো। িুম্বোইনত যোি নো, 

টস-কথো আচি একিোরও িচেচন। আচি শুধু দু-িোস সিয় টিনয়চি। 

  

দু-চিন পর িধুিয় চনন ই একেো কথো িনে িোরু ভোনি িিনক চিে িোনক। 

  

িো, আিোর অন্নপ্রোশননর সিনয় আচি সোতেো আিংচে আর কনয়কেো রুনপোর থোেো টগেোস 

টপনয়চিেোি নো? 

  

হযোাঁ, টপনয়চিচে টতো 

  

টসগুনেো সি আনি টতোিোর কোনি? 

  

হযোাঁ, থোকনি নো টকন 

  

টিোনেো িির িনয়নস আিোর যখন পইনত হয় তখন আত্মীয়স্ব নরো অনননকই েোকো 

চিনয়চিে। 
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হযোাঁ, প্রোয় সোত-নশো েোকো, টস েোকো টতোর নোনি িযোিংনক  িো টিওয়ো আনি। 

  

টসই েোকোগুনেো আিোর িোই, আর ওই টসোনোর আিংচেগুনেো আর রুনপোর থোেো টগেোসও 

আচি চিচক্র করনত িোই। 

  

িো চিস্মনয় টকোননো কথো িেনত পোরনেন নো। 

  

িধুিয় িেে, ওই েোকোগুনেো আর ওই চ চনসগুনেো যচি আিোর িনেই টভনি থোক 

টতোিরো, তোহনে ওগুনেো ইনচ্ছিতন িযিহোর করোর অচধকোর আিোর থোকনি নো? আিোর 

পাঁচিশ িির িনয়স, এখনও যচি আিোর চ চনস আচি ইনচ্ছিতন িযিহোর করনত নো পোচর, 

তোহনে আর কনি করি? অথিো িনে িোও, ওগুনেো আিোর নয়, আচি িোইি নো। 

  

চকন্তু ওগুনেো চিচক্র করচি টকন? 

  

িুম্বোই যোওয়োর ভোড়োেো আচি ওর টথনক সচরনয় রোখি। িোচক েোকো আিোর হোত-খরি 

েোগনি। 

  

হোত- খরি … আিোর কোনি িোইনে চক আচি চিই নো? 

  

আচি আর িোইি নো। এই দু-িোস অন্তত, আচি িোচড় টথনক এক পয়সো টনি নো, আিোর 

িুচর-ডোকোচতও করনত যোি নো। 

  

টির ওই সি কথো উ্োর  করচিস, টখোকো? 

  

িো, িুচর-ডোকোচত অনননকই কনর। টকোচেপচত িযিসোয়ী টথনক শুরু কনর িচন্দনরর পুরুতরো 

পযকন্ত। টস যোই টহোক, তুচি আিোর  নয চিন্তো টকোনরো নো িো। আিোর  নয আর টতোিোনির 

কক্ষননো েজ্জো টপনত হনি নো। 
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িো িেনেন, টখোকো, টতোর কথো শুননে আিোর আ কোে ভয় কনর। তুই এত িিনে টগচে 

টকন টর? 

  

ভোিনেশহীন গম্ভীর গেোয় িধুিয় িেে, িো, টতোিোর টকোননো ভয় টনই। চকিংিো তুচি যচি 

ভয় টপনত িোও, তোহনে টতো প্রনতযক চিনই ভয় পোওয়োর িতন চকিু-নো-চকিু ঘেনি 

পৃচথিীনত। 

  

এই ঘেনোর পর আিোর িধুিয় অচনয়চিত সিনয় িোচড় চিরনত েোগে। কখননো কখননো 

অননক রোত হনয় যোয়। িো টসকথো েুচকনয় রোনখ িোিোর কোনি, িধুিয় িোচড় নো চিরনেও 

চতচন তোর ঘনরর আনেো টজ্বনে রোনখন। 
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৪. ডোয়িি হোরিোনর 

স্বপ্নো তোর দু- ন িোন্ধিীনক চননয় টিড়োনত চগনয়চিে ডোয়িি হোরিোনর। ওর এক িোন্ধিীর 

চপসতুনতো িোিো ওখোনকোর এস চড ও। আনগ টথনক খির চিনয় যোয়চন, তোই এস চড ও 

সোনহি েুনর টিচরনয় টগনিন। টসই িোন্ধিীচের নোি একো। টস িনেচিে, আিোর িোিোর 

েনঞ্চ কনর টতোনির কোকিীপ পযকন্ত ঘুচরনয় চননয় আসি।  

  

চকন্তু এিোর িোিোও টনই, েঞ্চও টনই। একোর িউচি অিশয ওনির খুি যে-েে করনেন, 

চকন্তু ওরো চতন ননই গগে োর ওপনর েনঞ্চ িনড় টিড়োনি এই আশো কনরচিে খুি। 

  

একেো উপোয় অিশয আনি। ডোয়িি হোরিোর টথনক টিচর েঞ্চ যোয় ওচিনকর কুাঁকনড়োহোচে 

পযকন্ত। প্রোয় িচিশ-পাঁয়তোচিশ চিচনে েোনগ, টসই টিচরনত কনর টিচড়নয় আসো যোয়। 

  

অগতযো ওরো চতনচে টিনয় টসই টিচররই চেচকে টকনে িনড় িসে। একোর িউচি অিশয 

অননক িোর  কনরচিনেন, ওরো শুনে নো। সনগে  পুরুকিোনুক টনই িনে চক ওরো টিড়োনত 

পোরনি নো? 

  

শীনতর িননোরি চিনকে, গগে োর ওপর িিৎকোর িোতোস। খুিই ভোনেো েোগিোর কথো, চকন্তু 

স্বপ্নো একেু গম্ভীর হনয় টগে। একো আর িোসিী চকন্তু খুচশনত েেিে করনি। ওরো চ নেস 

করে, কী টর স্বপ্নো, টতোর হঠোৎ িুখ ভোর হনয় টগে টকন? 

  

স্বপ্নো িযোকোনশভোনি টহনস িেে, কই, নো টতো। 

  

এচিক টথনক হেচিয়োয় প্রিুর টেোক যোতোয়োত কনর িনে েনঞ্চ টিশ চভড়। ওরো িসিোর 

 োয়গো পোয়চন, িোাঁচড়নয় চিে টরচেিং-এ ভর চিনয়। চতনচে সুন্দরী যুিতী–ওনির চিনক 

অনযনির িৃচে পড়নিই। কনয়কচে যুিক টিচশ উৎসোহী হনয় পড়ে। তোরো চভড় টঠনেঠুনে 

এনস িোাঁড়োে ওনির পোনশ। 
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স্বপ্নো  নের চিনক টিনয় আনি। েনঞ্চর ঘেঘে শে,  নের টঢউনয়র শে িোচপনয় টসই 

টিনেনির কথো তোর কোনন আনস। এরো টসই িচঞ্চত যুিনকর িে, যোরো টকোননো টিনয়নক 

িোন্ধিী চহনসনি পোয়চন িনে টযন, প্রচতনশোধ টনওয়োর  নযই অনয টিনয়নির টিখনে 

অপিোন করোর টিেো কনর। ওরো িুনে টগনি, স্বপ্নোনির সনগে  টকোননো পুরুক টিহরক্ষী টনই। 

তোই ওরো অশ্লীে কথোর িনযো িইনয় চিনত েোগে। চিনশকত ওনির িশিো পরো েম্বো 

চশচড়নগে  টিহোরোর একচে টিনে এতসি কুৎচসত কথো িেনত েোগে টয টসসি কথো টকউ 

কখননো টয িুনখ উ্োর  করনত পোনর, স্বপ্নো কপনোও কনরচন। 

  

স্বপ্নো টকোননো খোরোপ কথো সহয করনত পোনর নো, তোর গোনয় টযন চিকোি চতর িুেনত 

েোগে। একো আর িোসিী দু-একিোর তোকোে কেিে কনর টসই টিনেগুনেোর চিনক। তোনত 

টযন আরও টিনড় টগে তোনির উৎসোহ। 

  

ওরো িোাঁচড়নয়চিে েনঞ্চর িোনি। স্বপ্নো িেে, িে, নীনি যোই। নীনি যোওয়োর একেু পনরই 

টসখোননও হোচ র হে টিনেগুনেো। আিোর টসখোননও শুরু হে কুৎচসত কথোর টিোয়োরো। 

অনয টকউ ওনির িোধোও চিনচ্ছ নো। একসনগে  িোর-পোাঁিচে টিনে টযনকোননো অসভযতো 

করনেও অনয টকউ িোধো টিওয়োর সোহস পোয় নো। 

  

টখয়োেনঞ্চর যোত্রী নোনোরকি হয়। টকউ কোরুর িযোপোনর িোথো ঘোিোয় নো। অনননক েনঞ্চ 

উঠনেই ঘুচিনয় পনড়। কনয়ক ন চিচস্মতভোনি যুিকনির চিনক টিনয় রইে, টকউ টকউ 

দুিঃচখত হে, চকন্তু একচে প্রচতিোনির িোকযও উ্োর  করে নো টকউ। স্বপ্নো দু-হোনত কোন 

িোপো চিনয় রইে। টস ভোিনত েোগে কখন এই যোত্রোেো িুনরোনি।  

  

গগে ো এখোনন টিশ িওড়ো। দু-পোনশর উত্তোে টঢউনয়র চিনক তোকোনে িুগ্ধ, স হওয়ো যোয়। চকন্তু 

স্বপ্নোর আর টসচিনক িন টনই। টস টিোখ িুন  আনি। পাঁয়তোচিশ চিচনেনক িনন হে পোাঁি 

ঘণ্টো, তোরপর েঞ্চ এনস টপৌাঁনিোে কুাঁকনড়োহোচেনত। টিনয় চতনচে স্বচির চনিঃশ্বোস টিেে। 

  

ভোেোর সিয় িনে েঞ্চেো চঠকিতন ট চেনত চভড়নত পোরে নো! একেো েম্বো তিো টিনে 

টিওয়ো হে। টসেোর ওপর চিনয় নোিনত হনি খুি সোিধোনন।  
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নোিিোর সিয় একেো দুঘকেনো ঘেে। এক ন হঠোৎ েপোস কনর পনড় টগে নীনি। িহুনেোক 

হইহই কনর উঠে একসনগে । টসখোনন অিশয  ে টিচশ টনই, থকথনক কোিো। টসই কোিোয় 

িোখোিোচখ হনয় টেোকচে যখন উনঠ িোাঁড়োে, তখন স্বপ্নোরো টিখে, এই টসই িশিোপরো েম্বো 

চশচড়নগে  টিনেেো। টস চিে প্রোয় স্বপ্নোনির টপিননই। তখনও খোরোপ কথো িোচেনয় যোচচ্ছে। 

ওরো চতন ন প্রথিেোয় চশউনর উনঠচিে ভনয়। তোড়োতোচড় নীনি টননি চগনয় িোসিী আর 

একো কুেকুে কনর হোসনত েোগে। 

  

একো িেে, টিশ হনয়নি। চঠক শোচি হনয়নি! অসভয টকোথোকোর! 

  

িোসিী িেে, আিোর ইনচ্ছ করচিে, টেোকেোনক টঠনে টিনে চিনত! 

  

 স্বপ্নোর িুখখোনো আরও ম্লোন হনয় টগনি। টস একেুও খুচশ হয়চন। টস িৃদুস্বনর িেে, যচি 

টেোকেো িনর টযত। হঠোৎ পনড় টগনে, অননক সিয় 

  

স্বপ্নো অন্ধকোনর িচকনত টপিনন একিোর তোচকনয়ই ঘুচরনয় চনে িুখ। কোিোর িনধয িোাঁচড়নয় 

টসই টেোকেো তখনও চিৎকোর কনর কোনক টযন গোেোগোচে চিনচ্ছ।  

  

টিরোর েঞ্চ এক ঘণ্টো পনরই িোড়িোর কথো। চকন্তু কী-একেো যোচিক টগোেনযোনগর  নয 

টসেো িোড়ে চতন ঘণ্টো িোনি। িোসিী আর একোর ইনচ্ছ চিে হেচিয়ো টথনক ঘুনর আসোর। 

এখোন টথনক খুি সহন ই িোনস হেচিয়ো ঘুনর আসো যোয়। চতন ঘণ্টো সিয় টতো হোনত 

আনিই। চকন্তু স্বপ্নো রোচ  হে নো। টস আর টিচশ িূর টযনত িোয় নো। খোচনকক্ষ  টঘোরোঘুচরর 

পর ওরো চতন ন েনঞ্চ এনসই িনসচিে। 

  

একো চ নেস করে, কী টর স্বপ্নো, তুই এখনও িুখ টগোিড়ো কনর আচিস টকন? 

  

স্বপ্নো িেে, টিরোর সিয় চনশ্চয়ই ওই টিনেগুনেো আর আসনি নো। সচতয িড় জ্বোেোতন 

করচিে। টিনেগুনেো কী ভোনি িেত? ওরকি খোরোপ কথো িেনে, টকোননো চিনই টতো 

টকোননো টিনয় ওনির পিন্দ করনি নো। 
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একো িেে, আেোপ করোর সৎ সোহস টনই। আিোনির সনগে  ভদ্রভোনি আেোপ করনত এনে 

চক আিরো কথো িেতুি নো? 

  

টিরোর সিয় টকোননো েঞ্ঝোে হে নো। িিৎকোর ট যোৎস্নোয় নিী সির খুি সুন্দরই হে। 

চকন্তু টিরোর পর ওরো আচিষ্কোর করে টয, েোপ।  টট্রন িোড়ো ওনির কেকোতোয় টিরোর আর 

টকোননো উপোয় টনই। েোপ।  টট্রনন টগনে ওনির িোচড় টপৌাঁনিোনত টপৌাঁনিোনত রোত প্রোয় িোনরোেো 

টিন  যোনি। 

  

একোর িোিো েুর টথনক টিনরনচন। টসচিনও চিরনিন নো খির পোচঠনয়নিন। িউচি 

িেনেন, রোচত্তনর ডোয়িি হোরিোনরই টথনক টযনত। েোপ।  টট্রনন টিরো ওনির পনক্ষ 

চিপজ্জনক। প্রোয় সি কোিরোই িোাঁকো থোনক। হঠোৎ হঠোৎ ডোকোচতর উপদ্রি হয়। টিনয়রো 

টকউই প্রোয় ওই টট্রনন যোয় নো। 

  

চকন্তু স্বপ্নোনক িোচড় চিরনতই হনি। টস চকিু িনে আনসচন। নো  োচননয় িোচড়র িোইনর 

সোরোরোত থোকো স্বপ্নো চিন্তোও করনত পোনর নো। িো-িোিো িোরু  িযি হনয় থোনোয় 

হোসপোতোনে টখোাঁ োখুাঁচ  শুরু করনিন। অথিো িোেরোচত্তনর গোচড় চননয় িুনে আসনিন 

ডোয়িি হোরিোনর। 

  

একোর িউচি িেনেন, টিোনন খির চিনয় চিনত। 

  

টিোনন অননকক্ষ  ধনর টিেো করো হে। চকন্তু টেচেনিোন-নিিতোর টস-চিন টি ো  

খোরোপ। চকিুনতই েোইন পোওয়ো টগে নো। এচিনক েোপ।  টট্রন টিনড় যোওয়োরও সিয় হনয় 

যোনচ্ছ। 

  

স্বপ্নো উনঠ িোাঁচড়নয় িেে, আিোনক টযনতই হনি। টতোরো টথনক যো িরিং, আচি টতোনির 

িোচড়নত খির চিনয় টিি। 
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স্বপ্নোনক একো টযনত টিওয়ো যোয় নো। একো আর িোসিী িেে, নো, আিরোও যোি। টট্রনন 

যচি ডোকোত আনস টিনর টতো টিেনি নো… টিখোই যোক-নো, একেো নতুন অচভেতো হনি। 

  

স্বপ্নো ওনির িোর িোর িেে টয, টস একো চঠকই িনে টযনত পোরনি। তোর  নয ওনির 

্রমি  নে করোর টকোননো িোনন হয় নো। চকন্তু স্বপ্নোর দুই িোন্ধিী অিশয তোনত রোচ  হনত 

পোনর নো। এতরোনত্র স্বপ্নো একো টট্রনন যোনি, এেো কখননো সম্ভি!  

  

একোর িউচি ওনির সনগে  তোাঁর স্বোিীর অচিনসর এক ন আিকোচেনক পোঠোনত িোইনেন। 

তোনত আপচত্ত করে চতন ননই। ওরো টতিন অিেো নয় টয, পুরুকসগে ী িোড়ো টঘোরোনিরো 

করনত পোরনি নো। 

  

ওরো টিনি টিনি উঠে একেো চভনড়র কোিরোয়। চকিুক্ষন র িনধযই টট্রন টিনড় চিে। চকন্তু 

দু-চতননে টপ। শননর িনধয টননি টগে অনননক। টিঞ্চগুনেো প্রোয় িোাঁকো হনয় টগে। ওনির 

ভয় করনত েোগে একেু একেু। 

  

িোনে িোনে গোচড়র গচত এিচন এিচনই আনি হনয় আনস। হঠোৎ দু-চতন চিচননের  নয 

চননভ যোয় আনেো। িনন হয় টযনকোননো িুহূনতক হুড়িুড় কনর উনঠ আসনি ডোকোনতর িে। 

  

চকন্তু ডোকোচতর িিনে শুরু হে টসই পুনরোননো উৎপোত। 

  

উেনেো চিনকর টিঞ্চ টথনক একেো টেোক উনঠ এনস ওনির চঠক পোনশ িনস পনড় চ নেস 

করে, আপনোরো টকোথোয় যোনিন? 

  

টেোকেোর টিোখদুনেো েোে। কথো  ড়োননো, িুখ চিনয় ভকভক কনর টিনরোনচ্ছ চিশ্রী গন্ধ। 

  

স্বপ্নোর টযিন অশ্লীে কথোয় আপচত্ত, একোর টতিচন আিোর িোতোনের ভয়। তোর কোনি ভূত 

আর িোতোে প্রোয় সিোন। একো চশউনর উনঠ সনর টগে। 
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টেোকচে িেে, ভয় পোনচ্ছন টকন? আচি থোকনত টকোননো শোেো এখোনন আপনোনির ভয় 

টিখোনত আসনি নো। আপনোরো টকোথোয় যোনিন িেুন-নো? আচি আচি, িচডগোডক। 

  

টেোকচে পনকে টথনক একেো িোিংেো িনির টিোতে িোর কনর চিে একেো েম্বো িুিুক। অনয 

টিঞ্চ টথনক এক ন িেে, আিোয় একেু টি। সিেো একোই টিনর চিস নো শোেো! 

  

টিনয় চতননে আড়ে হনয় িনস রইে, গোনয় গো টঘাঁনক। টিোেো টগে এই িোতোেচে একো 

নয়, তোর িনে আরও টেোক আনি। কোিরোর সিোই একই িনের চকনো, তোই-িো টক 

 োনন! 

  

িোসিী একেু সোহস কনর টেোকচেনক িেে, আপচন একেু সনর িসুন-নো। আরও টতো 

অননক  োয়গো রনয়নি। 

  

টেোকচে িেে, টকন ভোই? যোর টযখোনন খুচশ িসনি। টরনের সম্পচত্ত কোরুর টকনো নয়, 

এখোনন চসে চর োভক করোও টনই। 

  

অনয চিনকর টেোকগুনেো টহনস উঠে চিশ্রীভোনি। 

  

এইসি টেোনকর সনগে  তকক কনর টকোননো েোভ টনই িুনে টিনয় চতনচে  োনেো চিনয় 

তোচকনয় রইে িোইনরর চিনক। 

  

চকন্তু িোতোেরো চনিিতো সহয করনত পোনর নো। টেোকচে ওনির চিনক েুাঁনক িেে, হযোাঁ 

ভোই, আপনোরো িুচে ডোয়িি হোরিোনর টিড়োনত এনসচিনেন? 

  

ওরো টকউ উত্তর চিে নো। 

  

টেোকচে আিোর  ড়োননো গেোয় িেে, আিোর নোি  গো। আচি থোকনত আপনোনির টকোননো 

ভয় টনই। আিোয় এ েোইনন সিোই টিনন। আপনোরো টকোথোয় যোনিন িেনেন নো টতো! 

  

হঠোৎ এইসিনয় আর একিোর আনেো চননভ টযনতই একো তীক্ষ্ণ গেোয় টিাঁ চিনয় উঠে। 
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 আনেো আিোর জ্বনে উঠে সনগে  সনগে । 

  

িোসিী চ নেস করে, কী? কী হনয়চিে টর? 

  

একো িেে, ওই টেোকেো আিোর হোত ধরিোর টিেো করচিে।  

  

টেোকেোর িুনখ চিচেচিচে হোচস। টনশোয় িোথোেো েুাঁনক পড়নি িুনকর ওপর। টস িেে, হোত 

ধরি টকন ভোই? আচি পনকনে হোত চিনয় চিচড় িোর করনত যোচচ্ছেোি… অন্ধকোনরর িনধয 

চনন র পনকে নো অননযর পনকে 

  

কোিরোর এনকিোনর টশকপ্রোনন্ত একচে টেোক িোিরিুচড় চিনয়, এই শীনতর িনধয  োনেো 

খুনে সিকক্ষ  তোচকনয় চিে িোইনর। এিোর টেোকচে িোির খুনে উনঠ িোাঁড়োে। তোরপর 

ওনির কোনি এচগনয় এে। িীঘককোয় পুরুক িধুিয়। 

  

িোসিী িো একোনক টযন টস টিখনতই টপে নো। স্বপ্নোর চিনক একিৃনে টিনয় টথনক টস টিশ 

শোন্ত গেোয় িেে, আপনোরো ওই চিকেোয় চগনয় িসুন, িোাঁকো আনি। আচি এখোনন িসচি। 

  

একো এই টেোকচেনকও অচিশ্বোস কনর িেে, টকন আিরো উঠনত যোি? আিরো আনগ 

এখোনন এনস িনসচি, ওই টেোকেোই ওচিনক িনে যোক-নো। 

  

িধুিয় িেে, টসরকিভোনি িনে টকোননো েোভ টনই। আপনোরো আিোর  োয়গোয় চগনয় 

িসুন, আচি এর সনগে  কথোিোতকো িেচি। 

  

একো রোনগ িুাঁসনত িুাঁসনত িেে, এই টেোকেো অতযন্ত অসভয, আচি টিন েোনি। 

  

িধুিয় িেে, তোচকনয় টিখুন, এচিককোর টেোকোে টট্রনন টিন টনই। টসসি কনিই টেোনক 

চিাঁনড়-চেনড় টিনেনি। 

  

একো িেে, পনরর টপ। শনন আচি পুচেশ ডোকি। 
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িধুিয় িেে, এতরোনত্র চক আর টপ। শনন পুচেশ থোকনি? সনন্দহ আনি। 

  

তোরপর টস একেু টহনস িেে, আপনোরো চিশ্বোস করুন, আচিই পুচেশ, আচি সি িযিস্থো 

করচি। 

  

একো তিু সনন্দনহর টিোনখ তোচকনয় িেে, আপচন পুচেশ? 

  

 িধুিয় কোিরোর িতুচিকনক প্রনতযকচে টেোনকর িুনখর ওপর একিোর টিোখ িুচেনয় চননয় 

টিশ ট োর চিনয় িেে, হযোাঁ, আচি পুচেশ। এরো সি সোধোর  হোেুনর টেোক, এনির ভয় 

পোওয়োর চকিু টনই। 

  

স্বপ্নো টিোখ নোচিনয়ই চিে। এিোর একেুখোচন তুনে িেে, ইনয়… আপচন এচিনক টকন 

এনসচিনেন? 

  

িধুিয় িেে, এই একেু টিড়োিোর  নয এনসচিেোি! আপনোনির অসুচিনধ হনচ্ছ এখোনন, 

আপনোরো িরিং ওই চিনক চগনয় িসুন, আচি এখোনন িসচি।  

  

একো ততক্ষন  উনঠ িোাঁচড়নয়নি। টস স্বপ্নোর হোত ধনর েোনে।  

  

স্বপ্নো আর টকোননো কথো িেে নো। ওরো চতন  নন িনে টগে কোিরোর অনয চিনক। 

  

স্বপ্নোনির পচরতযি  োয়গোয় িধুিয় টিশ শে কনর িসে, তোরপর িোতোেচেনক িেে, 

আচি এখন ঘুনিোি, টসোনোরপুর এনস টগনে আিোনক একেু টডনক চিনত পোরনিন িোিো?  

  

িধুিনয়র টিহোরোর িনধয এিন চকিু আনি, টয নয িে কনর সোধোর  িিোনরো তোনক 

ঘোাঁেোনত সোহস করনি নো। 

  

িোসিী চিসচিস কনর স্বপ্নোনক চ নেস করে, তুই ভদ্রনেোকনক চিচনস? 
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স্বপ্নো  োনেোর িোইনর তোচকনয় আনি। টযন শুননতই পোনচ্ছ নো। িোসিী দু-চতন িোর চ নেস 

করোর পর টস িেে, হযোাঁ-চিচন-িোনন আিরো আনগ টয-পোড়োয় থোকতোি, টসখোনন থোনকন। 

  

একো িেে, েনঞ্চ যোওয়োর সিয়ও ওই ভদ্রনেোকনক টিনখচিেোি িনন হনচ্ছ। তুই তখন 

টিচখসচন? 

  

স্বপ্নো টকোননো উত্তর চিে নো। 

  

িোসিী িেে, টিশ হযোিসোি টিহোরো। 

  

 একো িেে, ভদ্রনেোক িেনেন উচন পুচেশ, সচতয তোই? টিনখ চকন্তু চিশ্বোস হয় নো। 
  

 স্বপ্নো এিোরও টকোননো উত্তর চিে নো। 
  

িোসিী িেে, ওইরকি উপকোরী পুচেশ আ কোে সহন  টিখোই যোয় নো।  

  

একো িেে, ভদ্রনেোনকর সনগে  ওরো আিোর টকোননো টগোেিোে িোধোনি নো টতো! 

  

 িধুিয় চকন্তু ঘুনির ভোন কনর টিোখ িুন  আনি িোথো টহেোন চিনয়। িোতোেচে িুপ টিনর 

টগনি। 

  

স্বপ্নোরো নোিে িোচেগঞ্জ টপ। শনন। অননক রোত হনয় টগনি। 

  

ওরো েযোচি প। যোনির চিনক এচগনয় টগে। 

  

এত রোনত েযোচি পোওয়ো টিশ শি। দু-চতননে েযোচি রনয়নি, চকন্তু টকোননো অচনচিকে 

কোরন  ওনির চননত িোয় নো। তোরপর একেো েযোচি চননত রোচ  হে টকোননো রকনি। 

  

ির ো খুনে েযোচিনত ওঠোর িুহূনতক স্বপ্নো একিোর ঘোড় ঘুচরনয় টিখে টপিনন। 
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একেো টিোকোননর পোনশ িধুিয় িোাঁচড়নয় আনি িুপ কনর। তোর িুখ টিখনেই টিোেো যোয় 

স্বপ্নোরো েযোচি নো-পোওয়ো পযকন্ত টস ওখোন টথনক নড়নি নো। 

  

স্বপ্নোর িুখখোনো তিু কচঠন হনয় হইে। েযোচি িেনত শুরু করোর পর িোসিী িেে, ভোচগযস 

ওই ভদ্রনেোক চিনেন… নইনে আ  কী টয হত… 

  

একো িেে, িোতোেেো আিোর হোত ধরোর টিেো কনরচিে, ইস ভোিনেই গো চঘন চঘন 

কনর…।  

  

স্বপ্নো টযোগ চিে নো ওনির কথোিোতকোয়। 

  

েযোচিেো িনে যোওয়োর পর িধুিয় চসগোনরে টকনিোর  নয িোাঁড়োে আর একেো টিোকোননর 

সোিনন। এতক্ষ  তোর শরীনরর সিি স্নোযু় েোন েোন হনয়চিে। টযনকোননো িুহূনতক টস 

েোচিনয় পনড় ঘোনয়ে কনর চিনত পোরত সোত-আে ন টেোকনক। এিনকী টশক 

েযোচিওয়োেোচেও যচি রোচ  নো হত, তোহনে িধুিয় চগনয় টিনপ ধরত ওর েুচে। চকন্তু 

টশকপযকন্ত টস-রকি চকিু ঘনেচন। তিু টভতনর টভতনর টস উনত্ত নো টিোধ করনি এখনও। 

তোর একেো িীঘকশ্বোস পড়ে। স্বপ্নো তোনক আপচন িেনি। েনঞ্চ যোওয়োর সিয় স্বপ্নো তোনক 

টিখনত টপনয়ও একেো কথো িনেচন। 

  

স্বপ্নো িনেচিে, তুচি আর আিোনির িোচড়নত কখননো এনসো নো। িধুিয় টতো স্বপ্নোনির 

িোচড়নত যোয়চন। চকন্তু পনথ িো নিীর িুনকও চক স্বপ্নোর সনগে  তোর টিখো করো চননকধ? টসেো 

ভোনেো কনর ট নন চননত হনি। 

  

রতননর টিড় িির ট ে হনেও আইননর নোনোন িোাঁনক ধনো িোড়ো টপনয় চগনয়চিে। ধনোর 

ভোনেো নোি ধনঞ্জয়। তোর িোচড়র অিস্থো খুিই খোরোপ। দু-চতন িোস ধনর ভচিকযতচিন্তো 

করোর িনতো চিেোচসতো টস করনত পোনর নো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 97 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তোনক দু-নিেো খোিয সিংস্থোননর িযিস্থো করনতই হনি। শুধু তোর চনন র  নয নয়, 

পচরিোনরর সকনের  নয। ধনোর টিোনেোভোইচে পড়োশুননোয় খুি ভোনেো। ধনো চনন  

টেখোপড়ো চশখনত পোনরচন, তোই টিোনেোভোইচেনক টেখোপড়ো টশখোিোর  নয তোর খুি 

আেহ। 

  

টিআইচন েোকো  চিনয় রোখো যোয় নো। ধনো আনগ যো টরো গোর কনরচিে, তোর চকিুই টনই। 

ধনোর িো আিোর তোর টশক গয়নোচে পযকন্ত িন্ধক চিনয় ধনোর  নয উচকে চঠক কনরচিনেন। 

  

ট ে টথনক টিচরনয়ই ধনো একেো টগচঞ্জর কোরখোনোয় কো  ট োগোড় কনর টিেে। 

কোরখোনোয় শ্রচিক নয় অিশয, খোচনকেো টকরোচনচগচর আর খোচনকেো িোচেনকর 

িোইিরিোশ খোেো। িোইনন খুিই সোিোনয। 

  

ধনো েুে িোইনোে পোশ কনরচিে টকোননো রকনি। টিনেনিেো টথনকই িযোয়োি কনর তোর 

টিহোরো খুি তোগড়ো, টস অসম্ভিরকি টখনত ভোনেোিোনস, সোিোনয একেু তরকোচর চিনয় 

টস পনননরো- কুচড়খোনো রুচে টখনয় টিেনত পোনর অনোয়োনস। 

  

ধনো িোইনন পোয় দু-নশো িচিশ েোকো। ওনির পচরিোনর পোাঁি ন টেোক। সুতরোিং প্রনতযক 

চিন পনননরো কুচড়খোনো রুচে ধনোর ভোনগয ট োেোর কথো নয়।  

  

এক শচনিোর চিনকনে পোকক সোককোস িোনঠর কোনি ধনোর সনগে  টিখো হনয় টগে িধুিনয়র। 

িধুিয় তোর পুনরোননো সগে ীনির সমূ্প ক এচড়নয় িেচিে। ধনোনক টিনখও তোই িুখ চিচরনয় 

িনে যোচচ্ছে অনয চিনক, চকন্তু ধনোই এনস ধরে তোনক।  

  

কীনর িধু, চিননতই পোরচিস নো টয! 

  

িধুিয় েজ্জো টপনয় টগে। এরো টতো টকউ তোনক ট োর কনর খোরোপ পনথ চননয় যোয়চন। 

টসই চগনয়চিে টস্বচ্ছোয়। সুতরোিং এনির টতো টিোক টিওয়ো উচিত নয়। িধুিয় িেে, নো 

টর, টিখনত পোইচন টতোনক, টকিন আচিস? 
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ধনো িেে, আর আচি! টরো  দু-নিেো  ুনতো খোচচ্ছ। একেো িোকচর  ুচেনয়চি ভোই টকোননো 

রকনি, চকন্তু িোচেক যখন-তখন টশোনোয়, িোচগ আসোচি, টতোিোয় িোকচর চিনয়চি এই 

টঢর! 

  

িধুিয় এখনও টকোননো কো -েো  কনর নো শুনন ধনো অিোক হনয় টগে। চ নেস করে, 

তোহনে তুই কী করচি চঠক কনরচিস? চকিু ভোচিসচন! 

  

িধুিয় দু-চিনক ঘোড় নোড়োে। 

  

ধনো িেে, আিোর ইনচ্ছ করনি, এ শোেোর িোকচরনত েোচথ টিনর টিচরনয় আচস। সোরোচিন 

হোড়ভোেো খোেুচন খোচেনয় িোনস িোইনন টিনি িোত্র দু-নশো িচিশ েোকো! আর িোচেক চিন 

চিন টিোেো হনি! 

  

িধুিয় সচতয দুিঃখনিোধ করে ধনোর  নয। টিনেেো খুি টখনত ভোনেোিোনস এত কি েোকোয় 

ওর িেনি কী কনর? 

  

ধনো িেে, আয়, একেু িচস। দু-িোরনে কথো িচে। 

  

িধুিনয়র ইনচ্ছ টনই, তিু আপচত্ত করনত পোরে নো। ওরো চগনয় িোনঠর িোেখোনন িোাঁকো 

 োয়গোয় িসে। কোিোকোচি টকোননোও টেোক ন টনই। 

  

প্রথনি চকিুক্ষ  পুনরোননো িনু্ধিোন্ধিনির কথো হে। রতন নোচক ইচতিনধয ট ে টথনক 

একিোর পোেোিোর টিেো কনরচিে, ধরোও পনড় যোয়। টস নয রতননর টিয়োি টিনড় টগনি 

আরও। 

  

টিিোরো রতন! তোনক কখননো চঠক েোনু অপরোধী িনে িনন হয়চন িধুিনয়র। এই সিোন র 

ওপনর রতননর একেো তীব্র রোগ আনি, টস রো নীচত চঠক টিোনে নো, টকোননো রো ননচতক 

িনে চগনয় টভনড়ওচন, টস একো একোই চকিংিো কনয়ক ন চিনে এই সিো নক টভনেিুনর 
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চিনত িোয়। এ নয টেোনক তোনক অসোিোচ ক িেনি চঠকই। িধুিয় এখন িুনেনি টয এ 

ধরননর কো  অসোিোচ কতোই, যুচি চিনয় এর টকোননো সিথকন করো যোয় নো। 

  

ধনোর সনগে  পোনকক িনস থোকনতও তোর একেু েজ্জো েজ্জো করনি। টকউ টিখনে ভোিনি, 

টস িুচে আিোর পুরোননো িনে চভড়নত িোইনি। 

  

ধনো িেে, এই িোকচর আিোর টপোকোনি নো। এেো আিোয় িোড়নতই হনি। আচি অনয একেো 

কোন র কথো ভোিচি, তুই যচি সনগে  আসনত রোচ  থোচকস 

  

িধুিয় চ নেস করে, কী কো ? 

  

টিখ, ডোকোচত-িোকোচত আিোনির টপোকোনি নো। ওসি কোন  অননক হযোপো। ওর  নয 

আেোিো টট্রচনিং েোনগ। তো িোড়ো টিচশ টেোক চননয় কো  হয় নো। দু- ননই যনথে। তুই 

রোচ  থোকনে টেনগ পড়নত পোচরস। 

  

কী কো ? 

  

 তুই টতো গোচড় িোেোনত পোচরস? 

  

তো চশনখচিেোি একসিয়। 

  

ওনতই হনি। আয় তোহনে টতোনত আিোনত চিনে একেো টিোকোন খুচে।  

  

 িধুিয় টহনস িেে।–গোচড় িোেোিোর সনগে  টিোকোন টখোেোর কী সম্পকক? 

  

ধনো িেে, িনড়ো িযিসো করিোর  নয আিোনির কযোচপেোে টকউ টিনি নো। িযোনে ধোর 

চননত টগনে চসচকউচরচে িোইনি চকিংিো িেনি েুনয়চন্ট পোনসকন্ট েোকো চনন রো ইননভপ।  

কনরো— 

  

টসই নযই িেচি, আিরো টিোনেোখোনেো একেো টিোকোন খুেনত পোচর অন্তত।  
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িধুিয় খুি একেো উৎসোহ টিখোে নো। টিোনেোখোনেো টিোকোননর টিোকোনিোর হওয়োর ইনচ্ছ 

তোর টনই। 

  

ধনো তোর িননর ভোি িুনেই িেে, আনর তো-িনে চক আচি টতনেভো োর টিোকোন চকিংিো 

টগচঞ্জর টিোকোন খুেনত িেচি টতোনক? তুই ভোনেো িযোচিচের টিনে, টতোর টপ্রচপ। ন  

েোগনি। চকন্তু ধর, যচি একেো ওকুনধর টিোকোন টখোেো যোয়? কত িনড়ো িনড়ো টেোক 

ওকুনধর টিোকোন িোেোয়। 

  

চকন্তু তোনত টতো অননক েোকো েোনগ। 

  

টস-েোকোর িযিস্থো করনত হনি। তোরও উপোয় আনি। 

  

অন্তত কুচড-়পাঁচিশ হো োর েোকোর কনি চক ওকুনধর টিোকোন হয়? 

  

চঠক তোই। আচিও ওইরকি চহনসি ধনরচি। েোকোেো কীভোনি ট োগোড় হনি টশোন। আিোর 

সনগে  একেো টেোনকর আেোপ হনয়নি, তোর িচিকিো োনর িযিসো আনি। টস িনেনি, 

টিোেোিুচে ভোনেো কচিশোননর গোচড় যচি ওনক এনন টডচেভোচর চিনত পোচর, তোহনে সনগে  

সনগে  কযোশ িোর হো োর েোকো টিনি। 

  

গোচড়? কী গোচড়? 

  

এই চিয়োে, অযোম্বোসোডোর। চিয়োনের টরে একেু টিচশ, পোাঁি হো োর। 

  

ওসি গোচড় আিরো পোি টকোথোয়? 

  

ধনো হোত তুনে িেে, এই টয, রোিোঘোে চিনয় এত গোচড় যোনচ্ছ। এর টথনক দু-একখোনো 

আিরো তুনে চননত পোরি, নো? 

  

িধুিয় চঠক িুেনত পোরে নো। ভুরু কুাঁিনক ধনোর চিনক তোচকনয় রইে।  
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টশোন, আচি সি প্ল্যোন িনক টরনখচি। আর কোরুনক িচেচন, টতোনকই িেচি। টকে গন শ 

ওরোও আিোনক িেচিে, একেো চকিু কোন  টননি পড়নত। চকন্তু ওনির আচি চরেোই কচর 

নো। টতোর সনগে  আিোর পেনি ভোনেো। এেো ট নন রোচখস আচি িনু্ধিোন্ধিনির সনগে  কখননো 

টনিকহোরোচি কচর নো। 

  

টস টতো িুেেোি। চকন্তু আিরো গোচড় টকনোনিিোর িযিসো করি কী কনর? 

  

আিরো গোচড় চকননত যোি নো, টিিনতও যোি নো। আিোনির কো  শুধু, এক  োয়গো টথনক 

গোচড় চননয় চগনয় আর এক  োয়গোয় টডচেভোচর টিওয়ো। িোচক কো  টসই িচিকিো োনরর 

টেোকেোই করনি। আিরো এক একেো গোচড়র  নয িোর-পোাঁি হো োর কনর েোকো পোি। 

  

তোর িোনন গোচড় িুচর করি? 

  

তুই এনক িুচর িেচিস টকন? িুচর কথোেো শুননত খুি খোরোপ েোনগ। এেো হনচ্ছ টডচেভোচর 

টকস। এক  োয়গোয় গোচড় আিরো অনয  োয়গোয় টডচেভোচর টিি। কোর গোচড়, কীনসর 

গোচড়, টস সি টতো আিোনির  োনিোর িরকোর টনই। টসসি িুেনি িচিকিো োনরর টসই 

টেোকেো। 

  

িধুিয় টহনস িেে, ধুৎ! তুই একেো পোগে নোচক! 

  

 ধনো িেে, িুেনত পোরচে নো? ধর যচি আিরো পোাঁি ি-খোনো গোচড় টডচেভোচর চিনত পোচর 

  

িধুিয় িেে, টডচেভোচর িোনন কী? অনয টেোনকর গোচড় সচরনয় িচিকিো োনর পোিোর 

কনর েোকো টনওয়ো িুচর নয়? 

  

এেোই সিনিনয় ি োর কো । অযোম্বোসোডোর গোচড়র িোচি প্রোয় সি এক। আর নো হনেও 

চতন িোর রকনির িোচি ট োগোড় করো এিন শি চকিুই নো। রোচত্তর টিেো নোইে টশো 

চসননিোয় চকিংিো অননক িনির টিোকোননর সোিনন টযসি গোচড় থোনক, তোর টথনক একখোনো 
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সচরনয় টিেনত কতক্ষ  েোগনি? আচি ঘোাঁতনঘোাঁত সি ট নন টনি, তুই শুধু গোচড় িোচেনয় 

সনর পড়চি। 

  

িধুিয় চিচস্মতভোনি ধনোর চিনক তোচকনয় রইে। 

  

চক–রোচ ? 

  

তুই টকন গোচড় িোেোননো চশনখ চনচচ্ছস নো? তোহনে তুই চনন ই টতো–  

  

এসি কো  চঠক একো একো করো যোয় নো। অন্ততপনক্ষ দু- ন িোই। এক ননক ন র 

রোখনত হনি … টিখ, আিরো যচি কুচড়-পাঁচিশ হো োর েোকো কযোচপেোে তুেনত পোচর 

তোহনেই আিরো একেো ওকুনধর টিোকোন খুনে টিেনত পোরি। তোহনে িোচড়র টেোকও 

চকিু সনন্দহ করনি নো। 

  

িোচড়র টেোনকরো চ নেস করনি নো, টিোকোন টখোেোর েোকো টকোথো টথনক টপেোি? 

  

তুই িেচি, আচি চিনয়চি কযোচপেোে। আচি িেি, তুই চিনয়চিস! টসই টিোকোন টথনক 

যচি প্রচিে হয় টতো ভোনেোই, তোহনে আিরো অনয েোইন একিি টিনড় টিি। আর যচি 

প্রচিে নো হয় তোহনে টিোকোনেো িোেু টরনখ আিরো একখোনো দু-খোনো কনর গোচড় সরোি। 

একেো-চকিু িযিসো িো চঠক  োয়গোয় িোকচর ট োগোড় কনর চননত পোরনে, তোরপর তুই 

তেোয় তেোয় িুচর কর, ডোকোচত কর, টকউ চকিু িেনি নো। যত টিোক শোেো শুধু 

টিকোরনির। এচিনক অনযরো টয িুচর কনর িোাঁক কনর চিনচ্ছ… চক, রোচ ? 

  

িধুিয় অননকক্ষ  িুপ কনর চিন্তো করে। একিোর ভোিে, পুনরো প্রিোিেোই টহনস উচড়নয় 

টিয়। ধনো তোর িুনখর চিনক িযেভোনি টিনয় আনি। 

  

যচি আিোর ধরো পচড়? 
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 কেকোতোয় গোচড় িুচর করনত চগনয় টকউ কখননো ধরো পনড়নি, তুই শুননচিস? টকোননো 

টরকডক টনই। চিাঁিনক টিোনররো গোচড়র পোেকস-েোেকস িুচর করনত চগনয় অননকসিয় ধরো 

পনড়। আিরো এসনির িনধয টনই। আিরো িোরু  টসন গুন  চিেিোে হনয় যোি। আর 

টতোর এ রকি সুন্দর টিহোরো। টতোনক টক সনন্দহ করনি? ধর িোইিোন্স টকউ টিনখ টিেে, 

তোনতই িো কী, তুই িেচি, ভুে হনয় টগনি। অযোম্বোসোডর গোচড়নত এ-রকি প্রোয়ই ভুে 

হয়। চক–হয় নো? 

  

িধুিয় িেে, তো হয়! 

  

তোহনে? আিোনির একেু টিচশ েোকো হনে আিরো চনন রোই একেো গোচড় চকনন পোনশ 

টরনখ টিি। টকউ যচি আিোনির ধরনত আনস, আিরো িোাঁনের ওপর িেি, আনর িশোই 

ভুে হনয় টগনি, এই টতো পোনশই আিোনির গোচড়! চক িে, প্ল্যোনেো খোরোপ? তুই রোচ  

থোচকস টতো–  

  

িধুিয় হোসনত হোসনত িেে, এত সহ ? 

  

ধনো িেে, হযোাঁ টর, সচতয সহ । একিোর ট্রোই কনরই টিখো যোক-নো। টয ভদ্রনেোক গোচড় 

টডচেভোচর টনয়, তোর আরও ক্লোনয়ন্ট আনি। প্রোয়ই তোরো গোচড় টডচেভোচর টিয়। এ-পযকন্ত 

টকউ ধরো পনড়চন! 

  

আচ্ছো, টভনি টিচখ! 

  

এরিনধয ভোিোভোচির কী আনি? আিোনির টতো একেো-চকিু কনর িোাঁড়োনত হনি। কেকোতো 

শহনর যোরো গোচড় িনড় ঘুনড় টিড়োয় তোনির একেো গোচড় হোচরনয় টগনেও আর একেো গোচড় 

চকনন টিেনত পোনর অনোয়োনস। আিরো টিচশ টেোভ করি নো, িোনস দু-খোনোর টিচশ গোচড ়

টডচেভোচর টিি নো। আর যচি টিোকোনেো ভোনেোভোনি িনে, আিরো পুনরোপুচর ভদ্রনেোক 

হনয় যোি। টতোনক টিোকোননর  নয টিচশ খোেনত হনি নো, সি আচি িযোনন  করি। 
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চঠক আনি, টভনি টিচখ িযোপোরেো। 

  

টশোন িধু, টতোনক একেো কথো িেি? টিচর কনর েোভ কী? শুভসযশীঘ্রি িনে একেো কথো 

আনি-নো? আ  শচনিোর, আকোশেো টিঘেো টিঘেো, িৃচে নোিনত পোনর, আ ই আইচডয়োে 

চিন … আ ই কো  শুরু করো যোক-নো? একেো গোচড় টডচেভোচর চিনত পোরনেই টতোর দু-

হো োর, আিোর দু-হো োর। 

  

আ  পোরি নো আচি। 

  

টকন? টতোর আ  চিনশক চকিু কো  আনি? 

  

টস নয নয়। আচি চঠক এক িোস টতইশ চিন সিয় িোই। 

  

এক িোস টতইশ চিন? তোর িোনন? 

  

এই সিয়েো আচি একেো চিনশক চ চনস চননয় চিন্তো করচি। এ কেো চিন টকনে টগনে 

তোরপর আচি চঠক করি, টতোর সনগে  এই কোন  নোিি চকনো। আচি নো নোিনেও তুই অনয 

টেোক টপনয় যোচি। 

  

যো িোিোিঃ! তুই চক ব্রত-ট্রত চননয়চিস নোচক? এক িোস টতইশ চিন ধনর চিন্তো? এ-রকি 

শুচনচন কক্ষননো! 

  

িধুিয় উনঠ িোাঁচড়নয় িেে, হযোাঁ, ব্রতই িেনত পোচরস। তোর আনগ আিোর অনয চকিু করোর 

উপোয় টনই। এ েোইনন যচি আিোর চিনর আচস তোহনে টতোর প্ল্যোনেো খুিই ভোনেো সনন্দহ 

টনই। টতোর সনগে ই টননি পড়ি। 

  

ধনো টসখোননই িনস রইে অিোক হনয়। িধুিয় হন হন কনর টহাঁনে িোঠ টথনক টিচরনয় 

টগে। 
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টিশচপ্রয় পোকক টথনক রোসচিহোরীর টিোড়। শুধু এই  োয়গোেুকুনত িধুিয়  ীিনন আর 

কখননো যোনি নো। এ িোড়ো কেকোতোর িোচক অিংশ িো কেকোতোর িোইনর, চকিংিো টগোেো 

ভোরতিকক, সি  োয়গোনতই িধুিনয়র যোওয়োর অচধকোর আনি। টস স্বোধীন, পুচেশও তোর 

নোনি টকোননো অচভনযোগ প্রিোচ ত করনত পোনরচন। 

  

িধুিয় এখন প্রোয় টকোননো সিনয়ই িোচড়নত থোনক নো। িো টকোননো অচভনযোগ করনত পোনরন 

নো। কোর  িধুিয় িোনক খুি স্পেভোনি িনে চিনয়নি টয, তোনক দু-িোস সিয় চিনত হনি। 

  

পো- োিো, পোঞ্জোচিপরো। আর একেো কোনেো রনের শোে  ড়োননো গোয়, িধুিয় টযন এক ন 

সন্নযোসী, টস শহনরর পনথ পনথ একেো একেো ঘুনর টিড়োয়। সোিোনয টিনোশুননো কোউনক 

টিখনেই টস সনর যোয় িে কনর। কোরুর সনগে  তোর কথো িেনত ইনচ্ছ কনর নো। সন্নযোসীরো 

সিসিয় ভগিোননর কথো চিন্তো কনর চক নো টক  োনন, চকন্তু িধুিনয়র িুনকর িনধয, 

সিসিয় একচেই িচি, স্বপ্নোর িুখ। 

  

এ নয এক-এক সিয় চনন র ওপনরই খুি চিরি হনয় ওনঠ িধুিয়। পৃ চথিীনত স্বপ্নো 

িোড়ো চক আর চকিু টনই? টস চক অনয চকিু চননয় টিাঁনি থোকনত পোনর নো? ধরো যোক স্বপ্নো 

িনর টগনি। ট ে টথনক টিচরনয় িধুিয় যচি শুনত টয, হঠোৎ একেো অসুনখ স্বপ্নো িোরো 

টগনি ইচতিনধয, তো হনে িধুিয় কী করত? টস চক পোগে হনয় টযত? চকিংিো আত্মহতযো 

করত? কতরকি কচঠন টশোক সহয কনরও টতো িোনুক টিাঁনি থোনক। টিনের িৃতুযর পরও 

টিাঁনি থোনক িো, এর টিনয় িনড়োনশোক টতো আর টনই।  

  

িোকচর িোড়োও চক এক ন িোনুক টিাঁনি থোকনত পোনর নো? িধুিনয়র গোনয় ট োর আনি, 

শুধু শোরীচরক শচি চিনয় এখনও এক ন িোনুক, এই শহনর চনন  টিাঁনি থোকোর িতন 

েোকো টরো গোর করনত পোনর। 

  

টরেনপ। শনন কুচেরো চক টিাঁনি টনই? টসইসি কুচেরোও কখননো কখননো হোনস, তোরোও গোন 

গোয়, অথকোৎ তোনির  ীিননও চকিু-নো-চকিু সুখ আনি। কত টিকোর টিনে টতো িুেপোনথ 
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িনস ফ্রক চকিংিো টগচঞ্জ চিচক্র কনর, িধুিয় তোও পোনর। টস পোনর টট্রনন টট্রনন আশ্চযকিেি 

চকিংিো ডেনপন চিচর করনত। এসি িযোপোনর িধুিনয়র টকোননো েজ্জো টনই। 

  

চকন্তু এগুনেো করনত টগনে িধুিয়নক একো হনয় টযনত হনি। একো হনে টস টযভোনিই 

টহোক চনন র  ীিনেো কোচেনয় টযনত পোরনি। চকন্তু টস একো নয়। তোর দু-চিনক িোধো 

আনি। িোিো চরেোয়োর করনিন চশগচগরই, সিোই আশো কনর আনি, তোরপর িধুিয়ই 

সিংসোনরর িোচয়ত্ব টননি। িধযচিত্ত পচরিোনর এ-রকিই চনয়ি। 

  

টস এক টিনে, তোর চিচির চিনয় হনয় টগনি, টিোেনিোন কনেন  পনড়। এ-রকি সিংসোনর 

টিনেচেনকই ঘোড় টপনত সিংসোনরর িোচয়ত্ব টনিোর  নয বতচর হনত হয়। টসই নযই তোনক 

টশখোননো হনয়নি টেখোপড়ো। টসই টেখোপড়ো টশখোর চিচনিনয় সরকোর তোনক িোকচর চিনত 

অক্ষি, টসেোও চক িধুিনয়র টিোক? 

  

িধুিয় টপ। শননর কুচে চকিংিো টট্রননর টিচরওয়োেো হনয় েোকো টরো গোর কনর সিংসোর 

িোেোনত িোইনেও টকউ তো টিনন টননি নো। কোর  তোরো ভদ্রনেোক। ভদ্রনেোকনির ওসি 

করনত টনই। টস টপ। শননর কুচে চকিংিো টট্রননর টিচরওয়োেো হনে তোর টিোনেোনিোননর 

ভোনেো  োয়গোয় চিনয় হনি নো পযকন্ত! িো টকাঁনি ভোসোনিন। িো তোাঁর িনড়োনেোক ভোইনির 

কোনি কোকুচতচিনচত করনিন িধুিনয়র টযনকোননো একেো ভদ্রনেোনকর িোকচর ট োগোড ়

কনর টিওয়োর  নয। 

  

কোরুনক ঘুস চিনয় িোকচর ট োগোড় করনতও িো-িোিোনির টকোননো আপচত্ত টনই। িধুিয় 

গুিোচি ডোকোচত কনর েোকো টরো গোর করনেই আপচত্ত। ধরো নো পড়নে টিোধ হয় তোনতও 

আপচত্ত থোকত নো। যোরো টিোরোই িোনের িযিসো কনর, তোরোও সিোই ভদ্রনেোক। 

  

স্বপ্নোর টপ্রচিক চহনসনিও টস কুচে চকিংিো টিচরওয়োেো হনত পোনর নো। স্বপ্নোর টপ্রচিক! 

িধুিনয়র হোচস পোয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 107 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্বপ্নো তোনক সোরো ীিননর িতন তোর সনগে  আর টিখো করনত িোর  কনরনি। কখননো পনথ 

টিখো হনয় টগনেও িুখ ঘুচরনয় টনয় টস। তিু িধুিনয়র সনন্দহ হয়। স্বপ্নো চক সচতয সচতযই 

তোনক টিনড় থোকনত পোরনি? 

  

িধুিয় টযিন িনন কনর, তোর হৃিনয়র একেো েুকনরো স্বপ্নোর কোনি গচচ্ছত আনি, টতিচন 

স্বপ্নোর হৃিনয়রও একেো েুকনরো চক িধুিনয়র কোনি গচচ্ছত টনই? হঠোৎ একসিয় স্বপ্নোরও 

চক িনন হনি নো টয, িধুিয়নক িোড়ো টস িোাঁিনত পোরনি নো? 

  

িধুিয় একিোর ভুে কনরনি িনে চক স্বপ্নো তোনক ক্ষিো করনত পোনর নো? িধুিনয়র িুখ 

টিনখ চক স্বপ্নো িুেনত পোনর নো টয, িধুিয়  োত-অপরোধী নয়? িধুিয় যচি প্রচতশ্রুচত 

টিয় তোও স্বপ্নো টিনন টননি নো? িধুিয় একিোর চিশ্বোসভগে  কনরনি িনে স্বপ্নো তোনক আর 

চিশ্বোস করনি নো। খোচনকেো অযোডনভঞ্চোর আর সহন  েোকো টরো গোনরর টেোনভই িধুিয় 

রতননির িনে চগনয় চভনড়চিে। টস নয িধুিয় কখননো চঠক অনুতোপ টিোধ কনর নো। এই 

সিোন  যোরো অনযোয়ভোনি েোকো টরো গোর কনর, তোনির অচতচরি েোকো আনি, তোনির 

কোি টথনক চকিু েোকো টকনড় টনওয়োেো টতিন অনযোয় িনন কনর নো িধুিয়। এই সিো  

যখন সিোনভোনি ভোগ কনর চিনত পোরনি নো, তখন টকউ টকউ টতো চনন নির িোচি আিোয় 

করোর টিেো করনিই। 

  

তিু স্বপ্নোর কথোই চিন্তো কনরই িধুিয় ওই চিকেো এনকিোনর তযোগ করনত প্রস্তুত আনি। 

টস িোকচর ট োগোড় কনর ভদ্রনেোক সো নি। িুম্বোইনত টগনে চকিু-একেো হনয় যোনি িনন 

হয়। চকন্তু তোর আনগ ট নন টনওয়ো িরকোর, স্বপ্নো তোর কোনি চিনর আসনি চক নো। স্বপ্নোর 

 ননযই টতো এতখোচন আত্মতযোগ। নইনে চনিক িধযচিনত্তর িতন টস িুম্বোই চগনয় িোকচরর 

হযোিংেোচি করনত যোনি টকন? 

  

যচি িধুিনয়র িিনে স্বপ্নো টকোননো িোরোত্মক ভুে কনর টিেত? নো, স্বপ্নো টকোননো ভুে 

চকিংিো অনযোয় করনি নো, তোর নীচতনিোধ খুিই পচরচ্ছন্ন এিিং গতোনুগচতক। সততো আর 

সোিনেযর  নযই স্বপ্নো টিচশ সুন্দর। তিু টকোননো দুঘকেনোও টতো ঘেনত পোনর। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 108 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্বপ্নো খুি েযোচি িড়নত ভোনেোিোনস। স্বপ্নো একো েযোচিনত যোওয়োর সিয় স্বপ্নোনক হঠোৎ 

টকউ ট োর কনর ধনর চননয় টযনত পোরত। তোরপর স্বপ্নোর ওপর িেোৎকোর কনর তোনক 

টিনড় চিে। হঠোৎ একচিন িধুিয়  োননত পোরে, স্বপ্নো সন্তোনসম্ভিো! তখন িধুিয় কী 

করত? টস চক ঘৃ োয় আর স্বপ্নোর িুখ টিখনত িোইত নো? 

  

িধুিনয়র পনক্ষ তো চক সম্ভি? টসই চিপনির সিয় টসই টতো িুনে চগনয় স্বপ্নোর পোনশ 

িোাঁড়োত। স্বপ্নোর গনভকর সন্তোননর চপতৃত্ব চিত টস চনন । সিনিনয় িনড়োকথো, স্বপ্নোর িনন 

যোনত টকোননো আঘোত নো েোনগ, টসেোই টিচশ কনর টিখত িধুিয়।  

  

চকিংিো অনযরকি চকিুও হনত পোরত। স্বপ্নো সিোইনক চিশ্বোস কনর। িধুিয়  োনন, স্বপ্নোর 

খুড়তুনতো ভোই িোাঁদু টিোনেই ভোনেোনিনে নয়! অপিয়স টথনকই িনখ টগনি। িোন  িোন  

িনু্ধিোন্ধনির সনগে  টিনশ িোাঁদু- ুয়ো-েুয়ো টখনে, আরও অনয চকিু কনর চকনো টক  োনন! 

  

িধুিয় দু-এক িোর স্বপ্নোনক িোাঁদুর কথো িনেনি, স্বপ্নো তো উচডন়য় চিনয় িনেনি, যোিঃ, িোাঁদু 

খুি ভোনেো টিনে, টেখোপড়োয় িোথো টনই, চকন্তু পোড়োর কত টেোকনক সোহোযয কনর। 

  

ধরো যোক, টসই িোাঁদু ভুচেনয়-ভোচেনয় স্বপ্নোনক টকোথোও চননয় টগে। তোরপর টকোননো 

পোপিনক্র  চড়নয় টিেে তোনক। এিনও টতো হনত পোনর িোাঁদুর িনু্ধরো টখনপ উঠে স্বপ্নোর 

 নয, তোরো চনন নির িনধয িোরোিোচর করনত করনত এক ন খুন হনয় টগে ওনির িনধয। 

টসইসিয় পুচেশ চগনয় টেিতোর করে সিোইনক। খুননর িযোপোর, চনশ্চয়ই স্বপ্নোনকও 

ট নে আেনক রোখনি। হঠোৎ টসই খির শুনন িধুিয় চক অিচন টভনি িসনি টয, স্বপ্নো 

তোর টিোনখর আড়োনে উচ্ছনন্ন টগনি, টস আর স্বপ্নোর সনগে  টকোননো সম্পকক রোখনি নো! 

  

রোিোয় টযনত টযনত িধুিয় থিনক িোাঁড়োয়। টযন টস টিোনখর সোিনন টিখনত পোয় 

ট েখোনোর ট নোনো িোেনক িচন্দচন রনয়নি স্বপ্নো। টিোনখর নীনি দুচশ্চন্তোর কোচে। 

চভচ েোসক রুনি টিখো করনত টগনি িধুিয়। 
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িধুিয়নক টিনখই টকাঁনি টিেে স্বপ্নো। িুখ টঢনক টস িেনি, নো নো, আচি টতোিোর কোনি 

আর িুখ টিখোনত িোই নো। 

  

িধুিয় স্বপ্নোর হোতেো িুাঁনয় িেে শোন্ত হও! 

  

স্বপ্নো হোত িোচড়নয় টনওয়োর টিেো কনর িেনে, নো তুচি আিোয় িুাঁনয়ো নো, আচি নে হনয় 

টগচি। 

  

িধুিয় িেে, স্বপ্নো, িুখ টতোনেো, আিোয় চিনক তোকোও। 

  

 স্বপ্নো িেে, আিোর এখন িনর যোওয়োই ভোনেো। 

  

িধুিয় িেে, চি:! 

  

স্বপ্নো িেে, আর টতোিোর পোনশ িোাঁড়োিোর টযোগযতো আিোর টনই। এ পৃচথিীনত আিোর আর 

স্থোন টনই। 

  

িধুিয় িৃঢ় গেোয় িেে, টশোননো স্বপ্নো, টতোিোয় যচি টকউ নরনক চননয় টযত, আচি টসখোন 

টথনকও টতোিোয় খুাঁন  আনতোি। আচি  োচন, টতোিোর গোনয় িয়েো েোগনেও টতোিোর িনন 

কখননো িয়েো েোগনত পোনর নো। আচি চক কখননো টতোিোয় টিনড়… 

  

রোিোর টেোক অিোক হনয় িধুিয়নক টিনখ। টস পনথর িোেখোনন িোাঁচড়নয় চিড়চিড় করনি। 

চঠক টযন একেো পোগে। 

  

এক সিয় িধুিয় িিনক উনঠ সনিতন হনয় যোয়। েজ্জো টপনয় টস দ্রুত হোাঁেনত শুরু কনর। 

সচতযই টতো স্বপ্নোর কথো টভনি টভনি টস পোগে হনয় টগে নোচক? 

  

সোিচয়কভোনি ভুনে থোকোর  নয, িোনেিনধয টস চসননিো-চথনয়েোর টিখনত যোয়। তিু 

চকিুনতই টসখোননও িন িনস নো। খোচনকেো িোনি টস টের পোয় টয চসননিোর গপেো টস 
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চকিুই িুেনত পোরনি নো। কোর  টস পিকোর চিনক টিনয় আনি চঠকই, চকন্তু তোর িননর 

িনধয িেনি স্বপ্নোর িেচ্ত্র। 

  

অননক সিয় টিখো যোয়, িয়িোনন টকোননো অখযোত ক্লোনির টিনেরো চক্রনকে প্রযোকচেস 

করনি, গোনয় িোির টিওয়ো েম্বো টিহোরোর িধুিয় তোনির একিোত্র িশকক। টস ঘণ্টোর পর 

ঘণ্টো িোাঁচড়নয় থোনক টসখোনন। ইনচ্ছ করনে চক িধুিয়ও ওনিরই িতন টখেোধুনেো কনর 

আননন্দ টিনত থোকনত পোরত নো? চকন্তু তোর  ীিনেো িিনে টগনি। টস আর অনয কোরুর 

িতন নয়। 

  

একচিন সনন্ধযনিেো একেো িোচড়র সোিনন িধুিয় খোচনকক্ষ  িুপ কনর িোাঁচড়নয় রইে। 

  

এই িোচড়েো তোর খুি টিনো। পুনরোননো আিনের িোচড়, সোিনন টেোহোর টগে, টভতনর একেু 

টিোট্টিোগোন, তোরপর হেুি রনের চতনতেো। টিোতেোর ডোন চিনক টয টিোট্ট টেোেোননো 

িোরোন্দো, টসখোনন িধুিয় কতচিন িোাঁচড়নয় টথনকনি।  

  

এিোচড়নত অিে থোনক, িধুিনয়র েুনের িনু্ধ। এক সিয় িধুিয় এিোচড়নত প্রোয় প্রচতচিন 

আসত, অিনের িো-িোিো, ভোই-নিোননরো সিোই তোনক টিনন। অিনের িো, তোনক চনন র 

টিনের িতন ভোনেোিোসনতন। অিনেরও একসিয় শখ চিে িচি আাঁকোর, কতচিন িধুিয় 

আর অিে ওই েুে িোরোন্দোয় িনস িচি এাঁনকনি এনকর- পর-এক।  

  

একচিননর ঘেনোর পর িধুিয় আর এিোচড়নত আনস নো। তখন িধুিয় আর অিে িোপ। ক 

ইয়োনর পনড়, ওরো দু- নন িনস িচি আাঁকচিে এক দুপুনর, এিন সিয় হঠোৎ অিনের 

িোিো টসখোনন এনেন। অিনের িোিোনক অত টরনগ টযনত িধুিয় আনগ কখননো টিনখচন। 

চতচন চিৎকোর কনর িনেচিনেন, পড়োনশোনো টনই, চকিু নো, চিনরোত শুধু িচি আর িচি! 

টতোরো কোেীঘোনের টপোনেো হচি টভনিচিস। চনকুচি কনরনি িচি আাঁকোর! 

  

তোরপর অিনের িোিো অিনের আাঁকো িচিগুনেো খোিনি তুনে চননয় কুচি কুচি কনর চিাঁনড় 

টিনেচিনেন। 
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খুি অপিোচনত টিোধ কনরচিে িধুিয়, টস চনিঃশনে উনঠ টিচরনয় চগনয়চিে। আর আনসচন 

টকোননোচিন। 

  

এিনকী িধুিয় পোেনো টথনক টিরোর পর খির টপনয়চিে টয, অিনের িোনয়র খুি অসুখ, 

তিু টস টিখো করনত আনসচন একিোরও। অিনের িো িোরো টগনিন।  

  

িধুিয় টগে টঠনে টভতনর ঢুনক এনস কচেিংনিে চেপে। 

  

ির ো খুনে চিে এক ন পুনরোননো ভৃতয। এর নোি রোখু। এও িধুিয়নক টিনন। টস একেু 

টহনস িেে, িোিোিোিু অননক চিন পর এনেন। 

  

অিে আনি?  
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৫. রোখু সনর িোাঁড়োে 

ির ো খুনে রোখু সনর িোাঁড়োে। আনগকোর চিনন িধুিয় টসো ো টিো-তেোয় উনঠ টযত 

অিনের ঘনর। রোখু টভনিনি, িধুিয় টসইরকিই যোনি।  

  

িধুিয়নক িোাঁচড়নয় থোকনত টিনখ টস িেে, যোন-নো, ওপনর যোন, িোিোিোিু একেু আনগই 

চিনরনিন। 

  

িধুিয় আড়ে টিোধ করে। টস শুনননি টয, এরিনধয অিনের চিনয় হনয় টগনি। অিে 

তোর িোচড়নত টনিন্তন্ন করনতও চগনয়চিে, িধুিয় তখন ট নে। 

  

িধুিয় িেে, নো, আচি নীনির ঘনর িসচি, তুচি িোিোিোিুনক খির িোও। 

  

অিেনির পচরিোর টিশ স্বচ্ছে। তো িোড়ো অিে পোশ-েোশ কনর একেো িোকচরও টপনয়নি, 

তোরপর চিনয় কনরনি, টস এখন সুখী িধযচিত্ত। 

  

িধুিনয়র যতিূর িনন আনি, এ পোড়োরই রীতো নোনি একচে টিনয়র সনগে  অিনের ভোি 

চিে। অিে চক তোনক চিনয় কনরনি? অিে স্বপ্নোনকও টিনন। 

  

অিে এে, টিশ খোচনকেো টিচর কনর। 

  

এই শীনতর িনধযও সনন্ধয টিেো স্নোন কনরনি অিে। পো োিো-পোঞ্জোচির ওপর একেো সোিো 

শোে আেগো ভোনি  ড়োননো। সোরোগোনয় পোউডোনরর গন্ধ।  

  

কী টর? 

  

িধুিয় কথো নো িনে হোসে। 
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টসোিোর ওপর িনস পনড় অিে পনকে টথনক চসগোনরনের পযোনকে টির কনর িেে, খোচি? 

এতচিন পর হঠোৎ িনন পড়ে? 

  

অিে িধুিনয়রও আনগ টথনক চসগোনরে ধনরনি। আনগ অিেনক খুি েুচকনয়-িুচরনয় 

চসগোনরে টখনত হত, এখন টস চিিোচহত সিংসোরী িোনুক িনে িসিোর ঘনরই চসগোনরে 

ধরোনত পোনর। অিনের িোিো টতো টযনকোননো িুহূনতক আসনত পোনরন এখোনন। 

  

িধুিয় হোত িোচড়নয় অিনের পযোনকে টথনক একেো চসগোনরে চননয় িেে, টকিন আচিস? 

  

 ভোনেোই। টতোর খির কী? 

  

িেনি। 

  

িোচসিো টকিন আনিন? 

  

খুিই কোেো কোেো কথোিোতকো। িধুিনয়র িনন হে, অিনের িুনখ টযন অচভিোননর িোপ। 

িধুিয় টয হঠোৎ এিোচড়নত আসো িন্ধ কনরচিে টসই নয অিনের টতো অচভিোন হনতই 

পোনর। িোিো-িোনয়রো টতো ওরকি একেু-আধেু িকোিচক কনরন, তোিনে চক টকউ ঘচনষ্ঠ 

িনু্ধনক তযোগ কনর? অিনের িোিো অিনের িচিই চিাঁনড়চিনেন। িধুিনয়র টতো টিাঁনড়নচন। 

তো িোড়ো িধুিয় চনন ই এখন িচি আাঁকো টিনড় চিনয়নি।  

  

একেু পনরই িধুিনয়র টখয়োে হে, টস চনন  টথনক টিো-তেোয় উনঠ যোয়চন, অিেও 

তোনক ওপনর টযনত িেে নো। আনগ তোরো কখননোই িসিোর ঘনর িনস গপ কনরচন। 

  

অিে চনশ্চয়ই িধুিনয়র কীচতক কোচহচন সি  োনন। িধুিনয়র নোনি যখন িোিেো িেচিে 

তখন খিনরর কোগন  সি িোপো হনয়চিে। অিে চনশ্চয়ই খিনরর কোগ  পনড়। 

এিচননতও এসি কথো টেোনকর িুনখ িুনখ চঠক রনে যোয়। 

  

িধুিয় চ নেস করে, তুই চক রীতোনক চিনয় কনরচিস? 
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অিে িচকনত িোথো ঘুচরনয় টপিননর ির োর চিনক তোকোে। তোরপর একেু চিরিভোনি 

িেে, রীতোনক? টকন, রীতোনক চিনয় করনত যোি টকন? রীতোর টতো আনগই চিনয় হনয় 

টগনি। 

  

টিচশ চিননর টতো কথো নয়, িোত্র কনয়ক িিনরর িযিধোন, তিু টযন, িনন হয় এক যুগ 

পোর হনয় টগনি, ঘনে টগনি কত চকিু, িধুিয় তোর অননক চকিুরই খির রোনখ নো।   
  

টতোর িউনয়র সনগে  আেোপ কচরনয় চিচি নো? 

  

িোাঁড়ো, ডোকচি। 

  

টসোিো টথনক উঠনত চগনয়ও অিে আিোর িনস পনড় িেে, ও, ও টতো িোচড় টনই, আিোর 

টিোনেো টিোননর সনগে  টিচরনয়নি। তুই আনগ টথনক খির চিনয় আচসসচন, আর একচিন 

আয়। 

  

িধুিনয়র টকন টযন িনন হে, অিে চিনথযকথো িেনি। অিনের স্ত্রী িোচড়নতই আনি, 

চকন্তু অিে তোর সনগে  িধুিনয়র আেোপ কচরনয় চিনত েজ্জো পোনচ্ছ। অিনের স্ত্রী যচি 

িনে, এই টতোিোর টসই িনু্ধ, টয টট্রনন ডোকোচত কনরচিে? টয ধরো পনড়চিে একেো টিশযোর 

িোচড়নত? 

  

অিে ওর স্ত্রীনক নীনি ডোকনত যোচচ্ছে। তোর িোনন, অিে আর ওনক টিো-তেোর ঘনর 

চননয় টযনত িোয় নো। 

  

িধুিনয়র খুি ইনচ্ছ হে একিোর টিোতেোর টসই িোরোন্দোেোয় চগনয় িোাঁড়োনত। 

  

িধুিয় যচি ওপনর টযনত িোয় আর ওপনর চগনয় টিনখ টয, অিনের স্ত্রী িোচড়নতই আনি, 

তোহনে অিে েজ্জো টপনয় যোনি। 

  

িো খোচি?  
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টখনত পোচর। 

  

অিে এিোর উনঠ চগনয় টভতনরর ির োর সোিনন িোাঁচড়নয় হোাঁক চিে, রোখু, রোখু— 

  

রোখু এনে িধুিয় চক চ নেস করনি, িনেো টতো রোখু, টতোিোর িোিোিো িুর িউ িোচড়নত 

আনিন চক নো? 

  

িধুিনয়র একেু হোচস টপে। 

  

পরক্ষন ই তোর িোথোয় আর একেো উদ্ভে চিন্তো  োগে। অিনের কোনি চকিু েোকো ধোর 

িোইনে টকিন হয়? 

  

িধুিনয়র েোকোর িরকোর টনই। দুনেো িোস িোেোিোর িতন যনথে হোত-খরি তোর আনি। 

তিু টস অিেনক একেু পরীক্ষো কনর টিখনত িোয়। খুি টিচশ নয়, শ-দুনয়ক েোকো যচি 

িোওয়ো যোয়? 

  

িধুিনয়র িতন ঘচনষ্ঠ িনু্ধনক অিে চনশ্চয়ই দু-নশো েোকো ধোর চিনত পোনর। চকন্তু িধুিয় 

ডোকোচত করনত চগনয় ধরো পনড়চিে িনে অিে চক এখন েোকোেো ধোর চিনত িোইনি নো? 

ওর িউনয়র সনগে  আেোপ কচরনয় টিওয়োর িতন কথোেো ঘুচরনয় টিনি? 

  

এইসিয় টেোহোর টগে টঠনে দু-চে টিনয় টভতনর এে। এক ন অিনের টিোনেোনিোন 

িনোনী, অনয ন চিিোচহতো। এই চনশ্চয়ই অিনের স্ত্রী। তোহনে টতো অিে চিনথযকথো 

িনেচন। 

  

অিে অিশয ওর স্ত্রীর সনগে  আেোপ কচরনয় চিে নো, অনযিনেভোনি চসগোনরে েোননত 

েোগে। 
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িধুিয় যখন িনোনীনক টিনখনি, তখন ও ফ্রক পরত, এখন শোচড় পনর রীচতিনতো িচহেো 

হনয় টগনি। টস অিনের স্ত্রীর সনগে  টভতনর িনে যোচচ্ছে। িধুিয় টডনক িেে, এই িনোনী, 

টকিন আচিস? 

  

িনোনী ঘুনর িোাঁচড়নয় চিচস্মতভোনি টহনস িেে, ও িো, িধুিো! চিননতই পোচরচন। আচি 

ভোিেোি টকোননো অনিনো টেোক। এত িনড়ো িনড়ো িুে টরনখি! 

  

চকন্তু িধুিয় খুি ভোনেোভোনিই  োনন, িনোনী তোনক আনগই চিননচিে, ওর িোহচন টিনখই 

টিোেো যোয়। চিননত টপনরও কথো নো িনে িনে যোচচ্ছে।  

  

িনোনী িেে, এনসো িউচি, টতোিোর সনগে  আেোপ কচরনয় চিই। এ হনচ্ছ িধুিয়িো, িোিোর 

খুি িনু্ধ চিে, একসিয় খুি আসত আিোনির িোচড় 

  

িধুিয় উনঠ িোাঁচড়নয় হোতন োড় কনর নিেোর কনর িেে, নিেোর! আপচন আনগ আিোর 

কথো টশোনননচন অিনের কোনি? আপনোনির চিনয়র সিয় আচি আসনত পোচরচন, তখন 

আচি ট নে চিেোি। 

  

অস্বচিকর নীরিতো টননি এে হঠোৎ। টকউ টকোননো কথো িেে নো একেোও।  

  

িধুিয় এিোর একগোে টহনস িেে, আচি ডোকোচত করনত চগনয় ধরো পনড়চিেোি। 

  

এিোর অিে সনগে  সনগে  প্রিে প্রচতিোি কনর িনে উঠে, টিোনেই নো, টকন ইয়োচকক 

করচিস, িধু? সিোই  োনন তুই চকিু কচরসচন, পুচেশ টতোর নোনি টকোননো টকস চিনত 

পোনরচন।    টতোনক টিকসুর খোেোস চিনয়নিন। 

  

িনোনী িেে, আিরোও কোগন  তোই পনড়চি। 

  

অিে িেে, ওনক চিনথয িোিেোয়  চড়নয়চিে। আ কোে পুচেশ চডপোেকনিন্ট এিনই 

অপিোথক। 
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িনোনী িেে, ইস, টতোিোনক অননক চিন ট নে আেনক টরনখচিে, তোই-নো িধুিো? টরোগো 

হনয় টগি টসই নয! 

  

অিনের স্ত্রী টিিোচর ভযোিোিযোকো টখনয় টগনি। কী িেনি িো কী করনি িুেনত পোরনি নো।  

  

িধুিয় ভোিে, ওর টতো এিন অিস্থো হনিই। টকননো চনশ্চয়ই িধুিয়নক চননয় আনগও 

অননক আনেোিনো হনয়নি। িধুিয় টয টট্রনন ডোকোচত কনরচিে তোনত ওনির টকোননো সনন্দহ 

টনই। পুচেশ অননকসিয়ই এসি প্রিো  করনত পোনর নো, টসই নযই টতো িোঘো িোঘো 

উচকেরো রনয়নি। তো িোড়ো িধুিয় টকোথোয় ধরো পনড়চিে, তোও টতো কোরুর আর অ োনো 

টনই। 

  

অিে টয ট োর কনর িধুিয়নক চননিকোক প্রিো  করিোর টিেো করনি, তোর িোনন ওর স্ত্রীনক 

 োনোনত িোয় টয, এক ন ডোকোত অিনের িনু্ধ নয়। তোও আিোর চিচচ্ছচর ধরননর 

ডোকোচত। অনন্ত চসিংনয়র িনে চভনড় টকোননো রো ননচতক ডোকোচত করনেও তিু চকিুেো 

িোন রক্ষো করো টযত। 

  

অিনের স্ত্রী িেে, আপচন িসুন। িো-েো চকিু টিয়চন, আচি টিখচি।  

  

দ্রুতপোনয় টস টভতনর ঢুনক টগে। 

  

এরপর িোনয়র সনগে  চিচেও এে। অিে ট োর কনর িোত্র-িনয়নসর গপ করনত েোগে। 

টহনস উঠে কনয়কিোর। টযন িধুিনয়র সনগে  তোর আনগর িতনই িনু্ধত্ব আনি। 

  

চকন্তু িধুিয় টযই িেে, এিোর উচঠ। অিে তোর উত্তনর িেে, নো আর একেু টিোস। টস-

ই, সনগে  সনগে  উনঠ িোাঁড়োে। 

  

িোইনরর টেোহোর টগেেোর কোনি এনস িধুিনয়র িননর িনধয আিোর চিড়চিড় কনর উঠে। 

অিে তোনক একিোরও টিো-তেোর ঘনর টযনত িেে নো। অিনের িউ চকিংিো িনোনী আর 

চিনর এে নো তোর সনগে  কথো িেিোর  নয। 
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টগেেো টখোেোর  নয হোত চিনয়ও টথনি চগনয় িধুিয় িেে, টতোরো িেচে আচি চননিকোক, 

পুচেশ আিোয় চিনথয িোিেোয়  চড়নয়চিে, চকন্তু স্বপ্নো টস-কথো চিশ্বোস কনর নো। 

  

অিে িেে, স্বপ্নোর সনগে  অননক চিন টিখো টনই। টকিন আনি স্বপ্নো? 

  

আিোর সনগে  টিখো হয় নো। 

  

ও!  

  

একেু টথনি িধুিয় িেে,  োচনস অিে, আচি চকন্তু সচতয সচতযই টট্রনন ডোকোচত 

কনরচিেোি। 

  

একেুও নো িিনক অিে টতনতো গেোয় িেে, টকন চগনয়চিচে! টতোর চক এতই েোকোর 

অভোি? টিনসোিশোই টতো এখনও িোকচর করনিন। 

  

আচি টকোননো িোকচর টপেোি নো। 

  

িোকচর নো টপনেই কী, ভদ্রনেোনকর টিনেরো ডোকোচত কনর? এখন টতোর একেো িোন  

টরকডক হনয় টগে, এখন টক টতোনক িোকচর টিনি? 

  

অিে তুই আিোর একেো উপকোর করচি? চিনশক িরকোর, তুই আিোনক দু-নশো েোকো ধোর 

চিচি? 

  

যতেো িিকোননো উচিত চিে, ততেো িিকোে নো অিে। টস টযন, এ-রকি চকিুরই প্রতীক্ষো 

করচিে। একেো-নকোননো িতেি নো থোকনে চক িধুিয় হঠোৎ এিচন এনসনি এতচিন 

িোনি! 

  

ভোিনেশহীন গেোয় অিে িেে, চকন্তু আিোর টয একিি হোত খোচে ভোই। গত িোনস 

িোচ কচেিং চগনয়চিেোি িোচড়র সিোইনক চননয়। তোনতই এনকিোনর িতুর হনয় টগচি। 
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চকিু চিনত পোচরস-নো? অন্তত শ-নিনড়ক? চিনশক িরকোর িনেই িেচি।  

  

খুি িুশচকনে টিেচে … টগোেো কুচড়-চতচরশ েোকো চিনত পোচর িনড়োন োর। 

  

 আচ্ছো থোক। 

  

টগে খুনে টিচরনয় টগে িধুিয়। হোচসিুনখ িেে, িচে। 

  

 িধুিয় কনয়ক পো এচগনয় যোওয়োর পর অিে িেে, টগোেো পঞ্চোনশক হনে যচি িনে, 

চকিংিো সোিননর স্োনহ 

  

িধুিয় িেে, নো থোক, তোর আর িরকোর হনি নো।  

  

চকিু িূর যোওয়োর পর িধুিনয়র িুখ টথনক হোচসেো আপনো-আপচন িুনি টগে। এ-রকিই 

টতো হওয়োর কথো চিে। িধুিয় চক অনযরকি চকিু আশো কনরচিে? অিে টতো এর টথনকও 

খোরোপ িযিহোর করনত পোরত। 

  

িন খোরোপ–িন খোরোপ–িন খোরোপ–প্রচতপিনক্ষনপ িধুিনয়র িন খোরোপ িোড়নত েোগে, 

তোর টকোথোও যোওয়োর  োয়গো টনই। 

  

এই সিই িিনে চিনত পোনর স্বপ্নো। যচি স্বপ্নো একিোর এনস িনে, আচি টতোিোয় ভুে 

িুচেচন–অিচন িধুিয় অনয িোনুক হনয় যোনি। টস স্বপ্নোর িনধয চনন নক ডুচিনয় চিনয় 

অেোহয করনি পৃচথিীর আর সি চকিু। 

  

অথিো, একু্ষচন হোনত একেো িুচর চননয় িোনুনকর চভনড়র িনধয েোচিনয় পড়নেও িধুিনয়র 

িন খোরোপ টকনে টযনত পোনর। 

  

িধুিয়নির িোচড়র ির োেো চিনয় ঢুনকই একেো টিোনেোিতন গচে। টসখোনন ওনির চিচঠর 

িোি। সির ির ো প্রোয় সোরোচিন টখোেো থোনক িনে চিচঠর িোনি তোেো টিওয়ো। 
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টপোপ। িযোন যখন চিচঠ চিনত এনসনি, চঠক টসইসিয় িধুিয় টিনরোচচ্ছে। টপোপ। িযোননর 

কোি টথনক টস চিচঠগুনেো চননয় চনে। ভোচগযস চননয়চিে! নইনে এ-চিচঠেোও পড়ত িোিোর 

হোনত। 

  

সোিো শি কোগন  েম্বো খোিেো িধুিয় িে কনর ভনর চনে চনন র পনকনে, িোচক চিচঠগুনেো 

টিনে চিে িোনি। 

  

িোচড় টথনক অননকেো িূনর এনস িধুিয় পনকে টথনক চিচঠখোনো টির কনর খুেে। িুম্বোই 

টথনক তোর িোিো প্রোয়ই িধুিয়নক তোড়ো চিনয় চিচঠ চেখনিন। িধুিয় টযন অচিেনম্ব 

টসখোনন িনে আনস। এই চিচঠখোনো খুিই  রুচর।  

  

িনড়োিোিো চেনখনিন টয, িধুিনয়র  নয চতচন একচে িোকচর প্রোয় পোকো কনর টিনেনিন। 

একেো নোি-করো ওকুধ টকোম্পোচননত অচিসোসক টট্রইচন, এখন পোনি আে-নশো েোকো। ি-

িোনসর টট্রচনিং কিচপ্ল্ে করনত পোরনে িোনরো-নশো টথনক আঠোনরো-নশো েোকো টেনে টপোচপ। িং 

হনি, সনগে  আরও নোনোরকি সুনযোগসুচিনধ আনি। িুম্বোইনত িোচড় ভোড়ো পোওয়ো খুি শি। 

এই টকোম্পোচন ফ্ল্যোেও টিনি। 

  

িধুিনয়র যো টযোগযতো, তোনত এর টিনয় ভোনেো কো  টস চনন  কখননো ট োগোড় করনত 

পোরনি নো। এই িোকচরেো তোর একু্ষচন েুনি টনওয়ো উচিত। এরপর টথনক টস নতুনভোনি 

 ীিন শুরু করনত পোনর। 

  

িনড়োিোিো চেনখনিন, এ িোনসর সোতোশ তোচরনখ শুধু একেো ইন্টোরচভউ চিনত হনি। সি 

চঠকঠোক হনয় আনি যচিও, তিুও ওেো শুধু চনয়িরক্ষোর  নয। িধুিয় টযন যত তোড়োতোচড় 

সম্ভি িুম্বোই িনে আনস। 

  

িধুিয় একিোর ভোিে, চিচঠখোনো কুচে কুচে কনর চিাঁনড় রোিোয় উচড়নয় টিনি। পনর 

িনড়োিোিো িোিোনক চকিু  োনোনে িধুিয় অনোয়োনসই িেনত পোরনি, কই, আচি টতো 

টসরকি টকোননো চিচঠ পোইচন! 
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আিোর একেু টভনি, চিচঠখোনো নো চিাঁনড় পনকনেই টরনখ চিে। এ িোনসর সোতোশ তোচরখ, 

তোর িোনন এখনও আে চিন টিচর আনি। পাঁচিশ তোচরনখ টশক হনচ্ছ িধুিনয়র দু-িোনসর 

ব্রত। যচি টস যোওয়ো চঠক কনর, তোহনে পাঁচিশ তোচরখ রোচত্তনরও টস টপ্ল্নন কনর িুম্বোই 

টপৌাঁনি টযনত পোনর। 

  

যচি টস যোয়! টস যোনি চকনো চনভকর করনি স্বপ্নোর ওপনর। স্বপ্নো যচি তোনক ক্ষিো কনর, 

তোহনেই শুধু টস সুন্দর পচরচ্ছন্ন  ীিনন চিনর যোনি। িুম্বোইনত িনড়ো টকোম্পোচনর 

অচিসোর, সো োননো-নগোিোননো ফ্ল্যোে, চনেকঞ্ঝোে  ীিন। 

  

স্বপ্নো যচি নো িোয়, তোহনে এসি িোকচরর টকোননো িূেযই টনই িধুিনয়র কোনি। িোনরো- 

টশো েোকো িোইনন? িু:! ধনোর প্ল্যোন অনুযোয়ী একেো গোচড় িচিকিো োনর টডচেভোচর 

চিনেও দু হো োর েোকো হোনত আসনি। 

  

িনড়োিোিো যখন কেকোতোয় চিনেন, তখন তোাঁর গোচড়নতই িধুিয় েোইচভিং চশনখচিে। টস 

েনড়র িতন উচড়নয় চননয় টযনত পোনর গোচড়। ধনোর সনগে  এক িোনস টস চতচরশখোনো গোচড ়

হোওয়ো কনর চিনয় টরো গোর করনত পোনর কযোশ কোে হো োর েোকো। টস আর টকোননোচিন 

িচি আাঁকনি নো। টস ধনো আর রতননির িতন িুখ-চখচি করনি সিসিয়। টস অনয  ীিন 

টিনি টননি, টয  ীিন অননক টিচশ টরোিোঞ্চকর।  

  

তখন সিসিয় কোনি একেো িুচর রোখনি িধুিয়। চকিংিো চরভেিোর। তখন টকউ তোনক 

ধরনত এনে আর টিোকোর িতন ধরো টিনি নো টস। 

  

স্বপ্নো থোকনে একরকি  ীিন, স্বপ্নোনক িোি চিনয় আর একরকি  ীিন। স্বপ্নোর কোনি 

তোর আত্মোর একেো েুকনরো  িো রনয় টগনি, যো আর কখননো টিরত টনওয়ো যোয় নো। 

স্বপ্নো যচি এনকিোনর িূনর সনর যোয়, তোহনে অনধকক আত্মো চননয় িধুিয় চিন চিন অিোনুক 

হনয় উঠনি। 
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টসচিন স্বপ্নোনক িধুিয় আচিষ্কোর করে দুপুর টিেো টিনট্রো চসননিোর সোিনন। স্বপ্নো 

িঞ্চেভোনি ঘচড় টিখচিে। িধুিয় একেু িূনর িোাঁড়োে। যোনত স্বপ্নো তোনক টিখনত নো পোয়, 

চকন্তু টস চঠক ন র রোখনত পোনর। স্বপ্নো খুিই িযিভোনি িেিে করনি। 

  

চঠক চতননে টিন  িশ চিচননে একচে চিয়োে গোচড় এনস থোিে তোর সোিনন। একচে 

অচতচরি ভোনেো টপোশোক পরো যুিক তোর টথনক টননি প্রিুর ক্ষিো িোইনত েোগে টিচর 

হওয়োর  নয। 

  

স্বপ্নোর ভুরু কুাঁিনক চিে, আনি আনি তো সরে হে। তোরপর টস হোসে। একেু পনরই 

ওরো দু- নন িনড় িসে গোচড়নত। গোচড়েো টভোাঁ কনর টিচরনয় টগে। িধুিয় িোাঁচড়নয় চিে 

িোত্র পনননরো-কুচড় গ  িূনর। ওনির দু ননর টকউই তোনক েক্ষ কনরচন। 

  

ওই টিনেচেনক টিনন িধুিয়। কনয়কচিন ধনর স্বপ্নোর সনগে  ওনক টিখনি। টিনেচে এক ন 

চিখযোত রিীন্দ্রসিংগীত গোয়নকর টিোনেো ভোই। চনন ও গোন-েোন টগনয় চকিু নোি কনরনি। 

ওর নোি সুরচ ৎ। 

  

গোচড়নত ওঠিোর সিয় সুরচ ৎ আর স্বপ্নো এিন গোঢ়ভোনি তোচকনয় চিে পরস্পনরর চিনক, 

যো শুধু টপ্রচিক-নপ্রচিকোরোই তোকোয়। 

  

িধুিয় একেু হোসে। চিিোচহত পুরুকনির স্ত্রী িোরো টগনে অন্তত দু-এক িিনরর আনগ 

তোরো নতুন চিনয় কনর নো। টিনয়নির িুচে অত টিচর আর সয় নো। স্বপ্নোর কোনি এখন 

িধুিয় িৃত চকনো টক  োনন। তোহনে িোত্র এই ক-িোনসর িনধযই টস আর এক ননক 

ভোনেোনিনস টিেে। 

  

িে কনর একেো েযোচি চননয় িধুিয় অনুসর  করনত েোগে চিয়োে গোচড়েোনক। আর 

কনয়ক চিন িোনি, িধুিয় যচি অনযরকি  ীিন কোেোিোর চসিোন্ত টনয়, তোহনে 

চকিুচিননর িনধয টসও ও- রকি একেো চিয়োে গোচড় চকনন টিেনত পোরনি। 
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সোিননর গোচড়েো িেে হোওড়োর চিনক। িধুিয় টভনিচিে ওরো টট্রনন টিনপ টকোথোও যোনি। 

চকন্তু গোচড়েো হোওড়ো টপ। শনন ঢুকে নো, িোকেযোি চব্রন র ওপর উঠে।  

  

িধুিয় শুধু েক্ষ করচিে, ওরো কতেো ঘচনষ্ঠ হনয় িনস। স্বপ্নো কতেো িিনেনি? টস চক 

তোর নতুন টপ্রচিনকর সনগে  শরীর টিোাঁয়োিুাঁচয় করনত রোচ  হনয়নি? একেু চন কন রোিোয় টস 

চক সুরচ ৎনক েপ কনর একেো িুিু খোিোর অনুিচত টিনি? 

  

টস-রকি চকিু ঘেে নো। স্বপ্নো খোচনকেো িূরত্ব ি োয় টরনখই িনস রইে আগোনগোড়ো। তনি 

সুরচ ৎ নোনির টিনেচে িনড়ো টিচশ চসগোনরে খোয়। গোচড় িোেোনত িোেোনত টস চসগোনরে 

ধরোচচ্ছে, একিোর স্বপ্নো িুচে তোনক িকে, তোরপর চনন ই েোইেোর টজ্বনে ধচরনয় চিে 

ওর চসগোনরে। 

  

গোচড়েো থোিে চশিপুর টিোেোচনকযোে গোনডকননর সোিনন।  

  

িধুিয় অননকেো টযন চনচশ্চন্ত হে। এই িোগোননও ইনচ্ছ করনে িুিু-েুিু খোওয়োর সুনযোগ 

পোওয়ো টযনত পোনর। টসই সুনযোগ চক ওরো টননি? িধুিয় শুধু টিনখ চননত িোয়। 

  

আর িোত্র সোত চিন। তোরপনরই স্বপ্নোর িুচি। িধুিনয়রও িুচি। স্বপ্নোর কোনি তোর আত্মোর 

টয েুকনরোেো  িো আনি, আর সোত চিন পনর িধুিয় টসেোর িোচি এনকিোনরই টিনড় 

টিনি। 

  

ওরো িোগোননর িনধয ঢুনক যোওয়োর টিশ খোচনকক্ষ  পর িধুিয় ঢুকে। টস ওনির চঠক 

খুাঁন  চননত পোরনি। এই কনয়ক স্োনহ িধুিয় অনুসর  করোর িযোপোনর পুচেনশর 

টগোনয়ন্দোনির টিনয়ও িক্ষ হনয় উনঠনি। 

  

িুচের চিন নয়, তোই টিচশ চভড় টনই। যোরো এনসনি, তোরো সিোই প্রোয় টপ্রচিক-নপ্রচিকো। 

িধুিনয়র সনগে ও স্বপ্নো দু-িোর এনসনি এখোনন। স্বপ্নোর টসসি কথো িনন পড়নি নো? চকিংিো 

স্বপ্নো িন টথনক িধুিয়নক এনকিোনরই িুনি টিনেনি? 
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স্বপ্নো আর সুরচ ৎ প্রথনি খোচনকেো ঘুরনত েোগে এনেোনিনেো। সুরচ ৎ এক একিোর 

স্বপ্নোর হোত ধরনত িোইনি আর স্বপ্নো িোচড়নয় চননচ্ছ হোত। চকন্তু তোর িুনখ হোচস। খুি নীিু 

গেোয় গোন গোইনি স্বপ্নো। সুরচ ৎ টতো রীচতিনতো গোয়ক, চকন্তু টস গোন গোইনি নো। 

  

একিোর ওরো ঢুকে একেো অচককড হোউনস! ওখোনন িধুিয় টযনত পোরনি নো। তোহনে 

চনঘকোত ওনির টিোনখ পনড় যোনি। িোইনর টথনক টেোহোর চশনকর িোাঁক চিনয় িধুিয় টিোখ 

রোখনত েোগে ওনির ওপর। সুরচ নতর িুিু-েুিু খোওয়োর টিশ ইনচ্ছই আনি িনন হয়। 

টস িোনে িোনেই স্বপ্নোর কোাঁনধ হোত রোখনত িোইনি, চকন্তু স্বপ্নো চঠক সুনযোগ চিনচ্ছ নো। 

  

িধুিয় টিশ উপনভোগই করনি িযোপোরেো। টস কখনও রোিোঘোনে টিনয়নির চপিু টনয়চন। 

আর এই প্রোয় দু-িোস টস প্রথি একচে টিনয়র চপিু চপিু ঘুরনি, যোর সনগে  তোর অন্তত 

িশ িিনরর চনচিড় পচরিয়। যোনক টস িনন করত সিনিনয় আপন। অথি টস স্বপ্নোর সনগে  

একেোও কথো িেনি নো। 

  

স্বপ্নো টিড়োনত ভোনেোিোনস। িধুিনয়র সনগে ও টস প্রোয়ই টিড়োনত টযত। চকন্তু তখন চক 

স্বপ্নোনক এত খুচশ খুচশ টিখোত? এখন টযন স্বপ্নো টিচশ উজ্জ্বে।  

  

অচককড হোউস টথনক টিচরনয় স্বপ্নো আর সুরচ ৎ টগে চেেেোর ধোনর। এখোনন টনৌনকো ভোড়ো 

পোওয়ো যোয়। 

  

স্বপ্নোই িেে টনৌনকো িড়োর কথো। সুরচ নতর খুি-একেো ইনচ্ছ টনই িনন হনচ্ছ। টিোধ হয় 

টস সোাঁতোর  োনন নো। চকন্তু টস-কথোেো স্বপ্নোর কোনি িেনতও েজ্জো পোনচ্ছ। 

  

টশকপযকন্ত সুরচ ৎ রোচ  হে। িরোিচর হে টনৌনকোওয়োেোর সনগে । দু- নন টনৌনকোয় উনঠও 

িসে। হঠোৎ সুরচ ৎ পনকনে হোত চিনয় িেে, চসগোনরে টিশেোইেো গোচড়নত টিনে 

এনসচি! 

  

স্বপ্নো িেে, থোক, চসগোনরে টখনত হনি নো। 
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অননকক্ষ  খোইচন। টিৌনড় গোচড় টথনক চননয় আসি। 

  

স্বপ্নো িেে, নো। 

  

সুরচ ৎ টনৌনকোয় িড়োর নোভকোসননস কোেোিোর  নয চসগোনরে িোড়ো থোকনত পোরনি নো। টস 

এিোর িেে, িোচন িযোগেোও টরনখ এনসচি গোচড়নত। টনৌনকোর ভোড়ো চিনত হনি নো? 

  

স্বপ্নো িেে, আিোর কোনি পয়সো আনি। 

  

সুরচ ৎ িেে, তোহনেও িোচন িযোগেো গোচড়নত টিনে রোখো টিোনেই চঠক হনি নো চপ্ল্ , 

একু্ষচন আসচি। 

  

আচ্ছো, চননয় এনসো। 

  

টনৌনকো টথনক টননি টিৌড় শুরু করোর আনগ সুরচ ৎ ঠোট্টো কনর িনে টগে, টিনখো, আিোর 

একেো একেো টভনস টযনয়ো নো টযন। 

  

স্বপ্নো চকন্তু টনৌনকোয় িনস রইে নো। সুরচ ৎ িনে টযনতই টনৌনকো টথনক টননি দ্রুত পোনয় 

একেো িুেগোনির টেোনপর এপোনশ এনস িধুিনয়র িুনখোিুচখ িোাঁড়োে। 

  

তুচি কী িোও? 

  

িধুিয় একেুও িিনক যোয়চন। টস সিয একেো চসগোনরে ধচরনয়নি। টস ভোিচিে, 

চসগোনরনের পযোনকেেো টস সুরচ ৎনক উপহোর টিনি চকনো। টিিোরো অত িূনর গোচড় পযকন্ত 

টিৌনড় যোনি আসনি! 

  

চকিু িোই নো টতো। 

  

টিচশ রোগ হনে স্বপ্নো টকাঁনি টিনে। িধুিয়  োনন টস-কথো। 

  

এখনও স্বপ্নো কোাঁনিচন অিশয। চকন্তু টিোখ িেিে করনি। 
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তুচি টকন সিসিয় চিননর পর চিন, আিোর টপিনন টপিনন ঘুরি? তুচি কী ভোি, আচি 

টতোিোনক টিখনত পোই নো? 

  

আচি যচি টতোিোয় িূর টথনক টিখনত িোই, টসেোও চক অপরোধ? তুচি টতো আিোয় িোর  

কনরচিনে টতোিোনির িোচড়নত টযনত। টসখোনন টতো আর যোইচন আচি। এিনকী টতোিোনির 

পোড়োনতও আচি যোই নো–  

  

চকন্তু আচি িনেচিেোি, আিোনির সম্পকক টশক হনয় টগনি। তিু তুচি টকন আিোনক 

জ্বোেোতন করি? 

  

জ্বোেোতন! আচি িুেনত পোচরচন। 

  

চিননর পর চিন সিসিয় টিোেো যোয় এক ন টকউ ন র রোখনি তোর ওপর, টকউ সহয 

করনত পোনর?… এ রকি করনে আচি পোগে হনয় যোি। 

  

ন র রোখোর  নয নয়, আচি শুধু িূর টথনক টতোিোয় টিখতোি।  

  

টসচিন ডোয়িি হোরিোনর ওপোনর েঞ্চ টথনক নোিিোর সিয় একেো টেোকনক তুচি টঠনে 

টিনে চিনয়চিনে। আচি  োচন। টেোকেো যচি িনর টযত! 

  

টসই টিনেেো টতোিোনির অপিোন কনরচিে, িরকোর হনে আচি ওনক টিনরই টিেতোি… 

চক টট্রনন টসই িোতোেেো 

  

তুচি িুচে আ কোে খুন  খিও চশনখি? টস টতোিোর যো খুচশ কনরো… চকন্তু টতোিোয় টক 

অচধকোর চিনয়নি আিোয় ওপর পোহোরোিোচর করিোর? আিোর টকোননো িরকোর টনই! 

  

িধুিয় দ্রুত টভনি চনে, হযোাঁ, সচতযই এখন িরকোর টনই। এখন টতো স্বপ্নোর সনগে  সুরচ ৎ 

থোনকই। চকন্তু সুরচ ৎও যচি স্বপ্নোর অিনত স্বপ্নোনক িুিু খোওয়োর টিেো করত, তোহনে 

িধুিয় চনশ্চয়ই সুরচ নতর িোথোেো টভনে চিত। 
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স্বপ্নো িেে, আচি যখন টযখোনন যোই, চসননিোয়, িনু্ধর িোচড়নত, গোননর ক্লোনস, সিসিয় 

তুচি আিোর টপিন টপিন টঘোনরো। টকন। 

  

িধুিয় িুপ কনর রইে। 

  

আ ও এখোনন টঢোকোর পরই আচি টতোিোয় টিখনত টপনয়চি। সিসিয় টপিন টপিন টকউ 

আসনি, এেো  োননত পোরনে িোনুনকর টিড়োনত ভোনেো েোনগ? টতোিোর  নয চক আচি 

িোচড় টথনক টিনরোননো িন্ধ কনর টিি? 

  

উত্তর নো চিনয় িধুিয় ভোিে, টিনয়নির িোথোর টপিননও টিোখ থোনক, টসই নয তোরো 

টিখনত পোয়। স্বপ্নো  োনন টয িধুিয় তোনক টিখনি, টসই নযই চক টস সুরচ নতর সনগে  

ঘচনষ্ঠ হনয় িনসচন গোচড়নত? টসই নযই চক টস সুরচ ৎনক িুিু টখনত টিয়চন। 

  

িধুিয় উত্তর চিনচ্ছ নো টিনখ স্বপ্নো আরও টরনগ টগে। টস টিশ উাঁিু গেোয় িেে, তুচি 

অচককড হোউনসর গরোনির িোাঁক চিনয় চিশ্রীভোনি তোচকনয় চিনে আিোনির চিনক। টকন? 

তুচি টকন এ-রকি িযিহোর করি আিোর সনগে ? 

  

স্বপ্নো টিোধ হয় এিোর টকাঁনিই টিেনি। িধুিনয়র একেো-চকিু িেো উচিত। 

  

িধুিয় খুি চিনীত গেোয় িেে, আিোর ভুে হনয়চিে। আ ই টশক, আর টকোননোচিন তুচি 

আিোয় টিখনত পোনি নো। 

  

স্বপ্নো িোাঁ-হোনতর উেনেো চপঠ চিনয় টিোখ িুিে। 

  

স্বপ্নো, তুচি টকাঁনিো নো। আচি আর টতোিোয় কে টিি নো। আচি টতোিোর  ীিন টথনক সনর 

যোচচ্ছ। এিোর আিোর অনয  ীিন শুরু হনি। 

  

িয়ো কনর তুচি আিোয় িুচি িোও। 
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কথো চিেোি, তুচি আিোয় আর টকোননোচিন টিখনত পোনি নো।  

  

স্বপ্নো িঞ্চে হনয় িূনরর চিনক তোকোে। িধুিয়  োনন, যত ট োর টিৌনড়ই যোক সুরচ ৎ 

এরিনধয চিরনত পোরনি নো। 

  

িধুিয় িেে, আকোশ টিঘেো, হঠোৎ েড় উঠনত পোনর, টিচশক্ষ  টনৌনকোয় টথনকো নো। 

  

স্বপ্নো েোাঁনের সনগে  িেে, টতোিোর তো ভোিিোর িরকোর টনই। আিোর  নয টতোিোনক আর 

চকিু ভোিনত হনি নো। 

  

আচ্ছো। 

  

স্বপ্নো ঘুনর যোচচ্ছে, িধুিয় হোত তুনে িেে, িোাঁড়োও, আর একেো কথো 

  

কী? 

  

ট ে টথনক আচি টতোিোয় চতনখোনো চিচঠ চেনখচিেোি, তুচি চক সচতযই টসগুনেো পোওচন? 

  

নো। 

  

 টসই চিচঠনত আচি ক্ষিো টিনয়চিেোি টতোিোর কোনি। আচি  ীিনন একিোর ভুে কনরচি। 

তোর  নয চক আিোনক ক্ষিো করো যোয় নো? 

  

ভুনের প্রশ্ন নয়। টস হনে অনয কথো চিে। তুচি আিোনক সোিংঘোচতক অপিোন কনরি। 

  

অপিোন? 

  

চনশ্চয়ই! তুচি টরে-ডোকোচত করনত চগনয়চিনে। টসেোনকও নো হয় আচি একেো 

অযোডনভঞ্চোর চহনসনি টিনন চনতোি। চকন্তু তুচি আিোনক নো  োচননয় টগোপনন একেো খোরোপ 

টিনয়র িোচড়নত রোত কোেোনত টযনত… তুচি আিোনক িুনখ ভোনেোিোসোর কথো িনে একেো 

িো োনরর টিনয়র কোনি… চি, চি, চি–  
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িধুিয় একেো িীঘকশ্বোস টিেে। 

  

িনেো, তুচি সচতয কনর িেে, তুচি টসই টিনয়েোর িোচড়নত রোত কোেোওচন? পুচেশ টসখোন 

টথনক টতোিোয় ধনরচন? িনেো, তুচি টসখোনন যোওচন? 

  

হযোাঁ চগনয়চিেোি। 

  

টতোিোর েজ্জো কনর নো। তোরপনরও তুচি আিোর সনগে  কথো িেনত আনসো! 

  

আর আসি নো। তুচি িুচি িোইনে, িুচি চিেোি। 

  

টগে টিশ অননকেো িূর, তিু এর িনধয টসখোন টথনক চিনর এনসনি সুরচ ৎ। িূর টথনকই 

টস টিনখনি স্বপ্নোনক এক ননর সনগে  কথো িেনত। টস হোাঁপোনত হোাঁপোনত টসখোনন এনস 

িোাঁড়োে। ভুরু কুাঁিনক টগনি তোর। 

  

স্বপ্নো সুরচ নতর হোত ধনর িেে, িনেো। 

  

কনয়ক পো এচগনয় একিোর টপিন চিনর িধুিনয়র চিনক তোচকনয় সুরচ ৎ স্বপ্নোনক চ নেস 

করে, কী িেচিে টেোকেো? টতোিোর আনগ টথনক টিনো? 

  

স্বপ্নো িেে, হযোাঁ। 

  

টক? 

  

এিচনই টিনো, আিোনির আনগকোর পোড়োয় থোকত। 

  

 িধুিয় তোরপরও একেুক্ষ  িোাঁচড়নয় রইে টসখোনন। সুরচ ৎ আর স্বপ্নোর টনৌনকোয় ওঠো 

টিখে। স্বপ্নোর িুখখোনো েোে। এখনও টস টভতনর টভতনর রোনগ গ রোনচ্ছ চনশ্চয়ই। 
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িধুিয় ভোিে, স্বপ্নো ভোনেো সোাঁতোর  োনন। টনৌনকোেো যচি উেনেও যোয়, স্বপ্নোই িোাঁচিনয় 

চিনত পোরনি সুরচ ৎনক। িধুিনয়র সোহোনযযর িরকোর হনি নো।  

  

টনৌনকোেো টিনড় টযনতই িধুিয় চিরে। 

  

টগে টপচরনয় এনস পনকে টথনক টির করে িনড়োিোিোর চিচঠখোনো। টকোননো চিধো নো কনর 

টসেোনক কুচে কুচে কনর চিাঁনড় উচড়নয় চিে হোওয়োয়। অস্ফুে গেোয় িেে, চিিোয়! চিিোয় 

িুম্বোই! ওই  ীিন আিোর িোই নো! 

  

িোনস টিনপ খোচনকেো চগনয় আিোর টননি পড়ে িধুিয়। একেো চরকশো চননয় অননক ঘুনর 

ঘুনর তোরপর এনস নোিে গচের িনধয একেো টিোতেো িোচড়র সোিনন। সির ির ো টখোেো। 

িধুিয় উনঠ এে টিোতেোয়। একেো িন্ধ ির োয় ধোক্কো চিে দু-িোর।  

  

িুনিো টিোধ হয় ঘুনিোচচ্ছে তখন। ঘুি-নিোনখর চিস্ময় অননক টিচশ টিখোয়। 

  

কী টগো, তুচি? তুচি আিোর এনসি! টতোিোর সোহস টতো কি নয়।  

  

িধুিয় গম্ভীর গেোয় চ নেস করে, তুচি আিোয় চিননত টপনরি? 

  

টকন চিনি নো? তুচি টতো টসই নোড়ুনগোপোে! এনসো টভতনর এনসো। 

  

িধুিয় িেে, নো, টভতনর যোি নো। আচি টতোিোর কোনি দু-একেো কথো  োননত এেোি। 

  

 িুনিো িেে, টভতনর এনসো নো। ির োয় িোাঁচড়নয় িোাঁচড়নয় চক কথো হয়? 

  

িধুিয় তিু টসখোনন িোাঁচড়নয়ই চ নেস করে, তুচি টকোনেক িোাঁচড়নয় টকন িেনে, তুচি 

আিোয় টিন নো? টতোিোর িেো উচিত চিে, আচি টতোিোর সনগে  চিিোনোয় রোত কোচেনয়চি। 

আিোর সনগে  টিোরোই িোে চিে। তুচি একথো িেনে আিোর চনঘকোত ট ে হত। তুচি টকন 

সচতয কথো িেচন? 
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টকন, খুি ট ে খোেোর শখ হনয়নি িুচে? 

  

আিোর শোচি পোওনো চিে। 

  

 িুনিো িধুিনয়র হোত ধনর টেনন ট োর কনর ঘনরর িনধয এনন িেে, একেু টিোনসো নো 

িোপু! িোাঁচড়নয় িোাঁচড়নয় আিোর কথো কী? িো খোনি? 

  

নো। আচি একু্ষচন িনে যোি। 

  

আহো টর, টতোিোর িুখখোনো এত শুকননো টকন টগো? টকউ িুচে টতোিোর িনন দুিঃখ চিনয়নি? 

  

িধুিয় ট োর কনর িুনখ হোচস িুচেনয় িেে, নো নো, টক আিোর দুিঃখ টিনি! আচি সহন  

দুিঃখ পোই নো। 

  

িুনিো তোর শরীরেোনক েোহযই কনর নো। শোয়ো ও টব্রচসয়োনরর ওপর একেো পোতেো শোচড় 

 ড়োননো। িোনে িোনে আাঁিেেো খনস যোনচ্ছ িুক টথনক, টস সম্পনকক তোর টকোননো হুাঁশ টনই। 

আিোর প্রনেোভন টিখোিোরও টয টকোননো টিেো টনই, তোও টিোেো যোয়। 

  

িধুিয় িুনিোর টিোনখ টিোখ টরনখ িেে, টতোিোর সনগে  আিোর টকোননো সম্পকক টনই। তুচি 

আিোয় টিন নো! তিু তুচি আিোয় িোাঁিোিোর টিেো কনরচিনে টকন? 

  

টশোননো টিনের কথো! টকন আিোর কী? আিোর ইনচ্ছ হনয়চিে তোই!  

  

পুচেশ টতোিোর ওপর অতযোিোর কনরচিে? 

  

 দু-িোর ঘো িড়-িোপড় চিনয়চিে। ওরকি িোর খোওয়ো আিোনির টির অভযোস আনি। 

িোাঁড়োও, িো িোনোই। 

  

নো থোক, আচি িো খোি নো। 

  

চিয়োর-চেয়োর খোনি? আনোি? 
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চকিু নো। 

  

ওনর িোিো, তুচি টয টিখচি এনকিোনর টঘোড়োয় চ ন চিনয় এনসি! তো হঠোৎ এতচিন িোনি 

এসি কথো? 

  

িধুিয় িেে, টতোিোর কোনি আর একেো কথো  োননত িোই। আচি যচি আিোর কখননো 

হঠোৎ অসিনয় এনস পচড়, তুচি চক আিোয় থোকনত টিনি? 

  

িুনিো িধুিনয়র চিনক একিৃনে টিনয় িেে, টতোিোনক আচি একেো কথো িেি? তুচি ও 

সি গুিোচি িিিোইচশর েোইনন টযনয়ো নো। ওসি তুচি পোরনি নো। টতোিোর িুখ টিখনেই 

টিোেো যোয়, তুচি ভোনেো টিনে। 

  

িধুিয় টিোয়োে শি কনর িুখখোনোনক চনষ্ঠুনরর িনতো কনর চ নেস করে, তুচি আিোয় 

তখন থোকনত টিনি চক টিনি নো? 

  

িুনিো হোসনত হোসনত দু-চিনক ঘোড় টননড় িেে, নো! 

  

িধুিয় উনঠ িোাঁড়োে। 

  

অিচন রোগ হে িুচে? িনে যোচ্ছ টয? 

  

িুনিো িধুিনয়র িোথোয় িুনের িনধয হোত ডুচিনয় িেে, তুচি যখন খুচশ িনে এনসো 

আিোর কোনি.. েোকো থোক-িো নো থোক। টসসি চিন্তো করনত হনি নো… টতোিোর িন খোরোপ 

হনেই আিোর কোনি িনে আসনি টকিন? 

  

িধুিনয়র হঠোৎ কোন্নো টপনয় টগে। কোন্নো েুনকোিোর  নযই টস প্রোয় টিৌনড় টিচরনয় টগে 

ঘর টথনক। 
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চিনকে টিেো সোিংঘোচতক ধুনেোর েড় উনঠচিে, তোরপর টথনকই একেোনো িৃচে পনড় 

িনেনি। িিনরর এই সিয়েো টেোনক িোতো চননয় টিনরোয় নো, তোই রোিোঘোে প্রোয় িোাঁকো। 

ধনো আর িধুিয় এনস িোাঁড়োে েোইেহোউস চসননিোর সোিনন। সনন্ধয সোতেো িোন । 

  

অননকগুনেো গোচড় িোাঁচড়নয় আনি, ওরো ঘুনর ঘুনর পিন্দ করনত েোগে গোচড়। ধনো আিোর 

টপ্ল্ে টিনখও িুেনত পোনর টকোন গোচড়েো কত নতুন। শুধু িকিনক টিহোরো টিখনে চিশ্বোস 

টনই। 

  

একেো কচি কেোপোতো রনের অযোম্বোসোডোর গোচড় পিন্দ হে ওনির। টভতনর েোইভোর টনই। 

  

িধুিয় পনর আনি একেো চক্রি রনের সুে, গেোয় েোই। এই টপোশোনক টস কনয়কিোর 

িোকচরর ইন্টোরচভউ চিনত চগনয়চিে। আ ও একরকি ইন্টোরচভউ চিনতই এনসনি। ধনো 

পনরনি পো োিো আর একেো ধোর করো চসনের পোঞ্জোচি। কোাঁনধ শোচন্তচননকতচন টেোেো। 

  

টকোনের পনকে টথনক একতোড়ো িোচি িোর কনর িধুিয় প্রথি টিেোনতই খুনে টিেে 

ির োেো। গোচড়নত প। োেক টিওয়োর আনগ টস ির োেো খুনে কনয়ক িুহূতক িনস রইে িুপ 

কনর। টিখো িরকোর, টকউ টকোননো প্রচতিোি কনর চকনো। এখোন টথনক পোেোিোরও সুচিনধ 

আনি, টিৌনড় টকোননোক্রনি চনউিোনককনের িনধয ঢুনক পড়নত পোরনেই হে।  

  

টকউ চকিু িেে নো। 

  

ধনো গোচড়নত ওনঠচন। টস খুি সপ্রচতভভোনি িেে, িযোক কর, িযোক কর। টপিনন অননকেো 

 োয়গো আনি। 

  

িধুিয় গোচড়নত প। োেক চিনয় িযোক-চগয়োর েোগোে। খুি সহন ই টিচরনয় এে গোচড়েো। 

িধুিয় ঘুচরনয় চনে ডোন চিনক। তোরপর সোিননর চসনের ির োেো খুনে চিনত ধনো উনঠ 

পড়ে িে কনর। 
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িধুিয় অযোকনসেোনরেোনর িোপ চিে। সোাঁ কনর এচগনয় আিোর ঘুরে ডোনচিনক চেনস চ্ে 

চিনয় এনস টিৌরচগে , তোরপর পোকক চ্নের উেনেোচিনক িয়িোননর রোিো। ধনোর টিোনখিুনখ 

উিোস টিনে পড়নি এনকিোনর। 

  

 টিখচে টতো, কত টসো ো! 
  

িধুিয় সত্তর-আচশ চকনেোচিেোর চস্পনড টরড টরোড চিনয় টিচরনয় টগে। গোচড়েোর চপক 

আপ ভোনেো। িোচেনয় আরোি আনি। 

  

গগে োর ধোর চিনয় ওয়োেগনঞ্জর চিনক ঘুনর িধুিয় আিোর চিনর এে িয়িোনন। 

  

 ধনো িেে, একেু অন্ধকোর টিনখ গোচড়েো একিোর থোিো। 
  

টকন? 

  

আিোর টেোেোনত দুনেো িেস নোম্বোর টপ্ল্ে আনি, টসগুনেো েোচগনয় টিি, তোহনে আর 

টকোননো শোেো চকিু করনত পোরনি নো। 

  

তোর িরকোর টনই। 

  

হযোাঁ, অিশয চসননিো ভোেনত ভোেনত আিোনির টডচেভোচর হনয় যোনি। তোর আনগ টতো টকউ 

আর টখোাঁ  করনি নো। এখন িে, িচিকিো োনরর চিনক।  

  

আিোর একেু ঘুরনত ইনচ্ছ করনি, অননকচিন িোনি গোচড় িোেোচচ্ছ টতো! 

  

টতোর হোত িোরু  িোইচর! 

  

আরও আধঘণ্টো গোচড়েো চননয় গগে োর ধোনরই ঘুরপোক টখে িধুিয়। টপনট্রোনের কোাঁেোেো 

নীনির চিনক েুাঁনক পনড়নি। আর টিচশ টঘোরো যোনি নো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধযায় । মধুময় । উপন্যাস 

 135 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গোচড়েো এক  োয়গোয় থোচিনয় িধুিয় আরোি কনর একেো চসগোনরে ধচরনয় িেে, কো েো 

সচতযই খুি টসো ো। 

  

ধনো অচতচরি উৎসোনহর সনগে  িেে, টতোনক িনেচিেোি নো? টকোন চরে টনই। টকোননো 

শোেো ধরনত পোরনি নো! 

  

িধুিয় িেে, এিোর টিরোর পোেো। 

  

ধনো িেে, সোকুকেোর টরোড চিনয় টসো ো টিচরনয় িে িচিকিো োর। 

  

িধুিয় িেে, আ  িচিকিো োর যোি নো। 

  

ধনো িেে, তোর িোনন? তোহনে টকোথোয় যোচি? তুই এখন টিচশ টিচর করনেই চিপি। 

আচি সি কথো িনে এনসচি। গোচড় টডচেভোচর চিনেই 

  

আচি এখন গোচড়েো টিরত টরনখ আসি। 

  

কী পোগনের িনতো কথো িেচিস! 

  

আ  ট্রোয়োে চিেোি। টিখেোি, পোরো যোয় চক নো। টিখো হনয় টগে, এখনও টশো ভোনেচন 

… এখন গোচড়েো চঠক  োয়গোয় টরনখ এনে গোচড়র িোচেক চকিু টেরই পোনি নো। 

  

চকন্তু গোচড়েো টিরত টরনখ আসচি টকন? একু্ষচন গোচড়েো টডচেভোচর চিনয় এনেই টতো 

কযোশ িোর হো োর েোকো। টতোনত-আিোনত সিোন সিোন। 

  

টতোনক আচি িনেচিেোি নো আিোর একেো ব্রত আনি … এক িোস টতইশ চিন িোনি 

আিোর যো চঠক করোর করি। তোর এখনও চতন চিন িোচক। আচি এ েোইননই যোি, চকন্তু 

টসই চতনচিন টকনে নো টগনে কো  শুরু করি নো, আ  শুধু ট্রোয়োে চিনত এেোি। 

  

টিখ িধু, ইয়োচকক কচরস নো, গোচড় টঘোরো। 
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নো ইয়োচকক নো। িোত্র আর চতননে চিন ওনয়ে করনত পোরচি নো? িেেোি-নো, আিোর একেো 

ব্রত আনি। 

  

ব্রত আিোর কী? তুই টিনয়নিনে নোচক টয ব্রত করচি! 

  

সচতয অননকেো টযন টিনয়নিনের িনতো হনয় টগচি টর। যোক, আর টতো টিোনে চতননে 

চিন। আচি এককথোর িোনুক টর ধনো! আচি যখন-তখন িত িিেোই নো। 

  

তো িনে, তুই গোচড় টিরত চিনত যোচি? পোগে িোড়ো টকউ একথো িনে? গোচড়েো এখোননই 

টিনে টরনখ যো। 

  

তোর িরকোর টনই, এখনও অননক সিয় আনি। 

  

ধনো চিৎকোর কনর উঠে, আিোয় নোচিনয় টি। আিোয় চশগচগর নোচিনয় টি তোহনে। 

  

 ঘযোাঁি কনর গোচড় থোচিনয় িধুিয় টহনস িেে, ভয় পোচচ্ছস? তোহনে টননি যো! 
  

 ধনো টননিই িুেনত েোগে এিিং তকু্ষচন চিচেনয় টগে িোনঠর অন্ধকোনর। 
  

িধুিয় ঘচড় টিখে। আেেো িো নত পোাঁি, এখোন টথনক েোইেহোউস টপৌাঁনিোনত দু-চতন 

চিচনে েোগনি। 

  

েযোি টহোনেনের পোশ চিনয় েোইেহোউনসর গচেনত ঢুকনতই িধুিয় টিখে সোিনন প্রিুর 

চভড়। 

  

িধুিনয়র িুনকর িনধয ধক কনর উঠে। এত চভড় টকন? চসননিো চক টভনে টগনি? তো টতো 

হনতই পোনর নো। ইিংনরচ  চসননিো অননকসিয় তোড়োতোচড় ভোনে, চকন্তু িচিেো অননক 

িনড়ো, টশক হনি আেেো কুচড়নত। ধনো আনগ টথনক টখোাঁ খির চননয় টগনি। 
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িধুিয় একেো চিক শুধু টখয়োে কনরচন। ধনোরও িনন পনড়চন একথো। হঠোৎ টেোডনশচডিং 

হনয় চসননিো িন্ধ হনয় টগনি। িনে চিচনে পনননরো আনগই হে টথনক টিচরনয় এনসনি 

টেোক। 

  

িধুিয় টিে টট্রননর টিনয়ও দ্রুত চিন্তো করনত েোগে। এখন টস কী করনি? এখোন টথনক 

গোচড় টঘোরোিোর উপোয় টনই। িধুিয় টপিন চিনক তোকোে। টপিনন গোচড় এনস টগনি, টস 

িযোক কনরও পোেোনত পোরনি নো। এচগনয় টযনত হনি সোিননই। চকন্তু এত চভনড়র িনধয 

চিনয়… টস ধরো পনড় যোনি… টস ধরো পনড় যোনি… িধুিয় প্রিন্ড ট োনর হনক িো োে। 

  

চকন্তু চভড় সনর টগে নো। িধুিনয়র িনন হে, সিি টেোক ন টযন তোর চিনকই এচগনয় 

আসনি। টযন এক চহিংস্র  নতো, আর প্রনতযনকরই হোনত অস্ত্র। িধুিনয়র সিি শরীর 

কোাঁপনি, চশরোগুনেো টযন িুনে উনঠনি, টিোখ দুনেো জ্বেনি। চপ। য়োচরিংেো ট োনর টিনপ ধরে 

িধুিয়। টস চঠক করে, টস থোিনি নো, টস এইসিি টেোকনক িোপো চিনয় টিচরনয় যোনি। 

  

চকিংিো গোচড়েো এনরোনপ্ল্ননর িনতো টেোক ননর িোথোর ওপর চিনয় উচড়নয় টনওয়ো যোয় 

নো? িধুিয় থোিনি নো, চকিুনতই থোিনি নো… 

  

িধুিয় ির ো েক কনর চিে, চকন্তু কোাঁিেো টতোেোর সিয় টপে নো, তোর আনগই  োনেো 

চিনয় ঢুনক পড়ে অননকগুনেো হোত। এক ন চহচন্দনত টিাঁচিনয় উঠে, এচহ আিচি… 

  

িধুিয় টকোননো চকিু কথো িেোর সুনযোগ টপে নো। তোর িুে ধনর টেনন চহাঁিনড় নোিোননো হে 

িোইনর। অনযোনয গোচড়র েোইভোররোই টিচশ চহিংস্রভোনি এচগনয় এে তোনক িোরিোর  নয। 

চিরোে একেো টশোরনগোে টিাঁিোনিচির িনধযও টযন খুি সরু গেোয় দু-এক িোর টশোনো টগে, 

নো –নো–নো– !  

  

সকনেই তোর িোথো েক্ষ কনর িোরনত িোয়। িধুিয় এক হোনত িুখ িোপো চিনয় আর এক 

হোনত িোর টঠকোিোর টিেো করচিে। চকন্তু একসনগে  অনননক চিনে চকে ঘুচস িোেোননোয় 

িধুিয় পো টসো ো রোখনত পোরে নো। পনড় টগে িোচেনত। 
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দু-এক  ন েোইভোর টেোহোর হযোনিেও হোনত চননয়নি।  

  

শুনয় থোকো অিস্থোয় টিচশক্ষ  পনড় থোকনে িোর টখনত টখনত ওখোননই িনর টযত িধুিয়। 

কেকোতোর িোনুক িোরনত ভোনেোিোনস। 

  

এইরকি সিয় অনননকর িনধযই এনস যোয় খুন করোর টনশো। কত টেোনকর কত িযোপোনর 

রোগ  নি থোনক, টসইসি রোগ একসনগে  িপ কনর জ্বনে ওনঠ আগুননর িনতো। সিোই চিনে 

এক  ননক খুন করনে কোরুর িননই খুননর অপরোধ েোনগ নো। 

  

চকন্তু টস চকিুনতই েোন হোরোনি নো। ওই অিস্থোনতও টস টযন  প করোর িতন িেনত 

েোগে, আচি িরি নো–আচি িধুিয়–আচি টিাঁনি থোকি। 

  

চঠক টকোননো আর যক প্রো ীর িনতো িধুিয় হঠোৎ েোচিনয় উনঠ িোাঁড়োে। তোরপর গোিপোেো 

টভি করোর িনতো টস িোনুনকর চভনড়র িনধয ঢুাঁ চিনয় িুেে, দু-হোনত িুখ ঢোকো। টকউ 

আেকোনত পোরে নো তোনক। কনয়ক ন তোড়ো কনর এে অননকেো। চকন্তু তোর আনগই টস 

চনউ িোনককনের িনধয ঢুনক পনড়নি। 

  

চনউ িোনককনের িনধযও কত িোনুক। সিোই টযন িধুিনয়র শত্রু। িধুিয় িোথোখোরোপ 

টিড়োনের িনতো ঘুরনত েোগে এচিক-ওচিক। তোরপর অনয চিক চিনয় টিচরনয় আিোর 

িুেে। 

  

টিৌনড়োনত টিৌনড়োনত চফ্র েুে চ্ে, পোকক চ্ে, পোর হনয় একেো টিোনেো পোনকক ঢুনক পনড় 

চ নরোনত েোগে িধুিয়। একেুক্ষ  িি টনওয়োর পর টস চিচেনয় টিখনত েোগে তোর 

শরীনরর সি কেো অগে প্রতযগে  চঠক আনি চক নো। দুনেো টিোখ, দুনেো কোন, একেো নোক, দুনেো 

হোত, দুনেো পো–সি চঠকই আনি। তনি িোাঁত টনই ক-েো, িুখ চিনয় রি টিনরোনচ্ছ তখনও। 

িোচি টকোেেো ধুনেো-রনি িোখোিোচখ। টঠোাঁে িুনে টগনি, িোথোর টপিন চিকেোয় িোরু  

িযথো। 
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ধনো চঠকই িনেচিে, গোচড়েো টিরত চিনত যোওয়ো চঠক হয়চন। িোনঠর িনধয টিনে 

রোখনেই হত। িোনুনকর উপকোর করনত টনই। চসননিো টিখোর পর টেোকেোর িোচড় চিরনত 

অসুচিনধ হনি, সনগে  হয়নতো টকউ-নেউ আনি–এই টভনিই …।  

  

চকন্তু টিোরোই গোচড়র টডচেভোচর িযিসোয় টননি এসি কথো ভোিনত টনই, িুেনে িধুিয়– 

িধুিয় চনন নক এই কথো িেে। আর কনয়কচিন পর আচি এসি আর একিি ভোিি 

নো। প্রনতযক চিন অন্তত দু-খোনো কনর গোচড় হোওয়ো কনর টিি! 

  

গোচড় িুচর করো সহ , টিরত টিওয়ো কচঠন। িধুিয় আর টকোননোচিন এইরকি পোগেোচি 

করনি নো। আ নকর িোর খোিোর ঘেনোেো টিনপ টযনত হনি, ধনো টযন  োননত নো পোনর। 

  

টকোেেো খুনে িুাঁনড় টিনে চিে িধুিয়। গেো টথনক েোইেোও খুনে টিেে। এসি আর 

িোচড়নত চননয় যোওয়োর টকোননো িোনন হয় নো। পোনককর িনধযর টিোনেো পুকুরেোয় টননি টিশ 

ভোনেো কনর িুখ হোত ধুনয় চনে টস, একেো চিরুচন থোকনে ভোনেো হত, আেুেগুনেোই 

চিরুচনর িনতো কনর িোচেনয় চিে িুনের িনধয। 

  

ওপনর উনঠ এনস কেকোতো শহরেোনক উনেশয কনর টস িেে, আর দু-চিন অনপক্ষো কর, 

তোরপর িধুিয় িত্ত টিচখনয় টিনি টস কী! টকউ তোর িুনের ডগোও িুাঁনত পোরনি নো। টস 

সোরো শহনর আগুন জ্বোচেনয় চিনত পোনর। 

  

িধুিয় িোচড় চিরে রোত প্রোয় এগোনরোেোয়। টিচর হনে, খোিোর ঘনর ভোত ঢোকো থোনক। টস 

টভনিচিে অনয সিোই শুনয় পড়নে টস িুচপ িুচপ ঢুনক পড়নি চনন র ঘনর। চকন্তু িো ট নগ 

িনস আনিন খোওয়োর ঘনর। একো। 

  

িধুিয়নক টিনখই িো উনঠ িোাঁচড়নয় ভীত গেোয় িেনেন, তুই এত টিচর কনর চিরচে। 

এচিনক আচি চিন্তোয় চিন্তোয় িরচি। 
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িধুিয় িুনখর কোনি হোত িোপো চিনয় আনি। যোনত িো তোর টিোেো টঠোাঁেেো টিখনত নো পোন! 

স্বপ্নো টসই কখন টথনক িনস আনি টতোর  ননয— 

  

 িধুিয় িিনক উঠে। স্বপ্নো? এত রোচত্তনর স্বপ্নো? টস টতো অননক চিন িোচড়নত আনসই নো। 

— স্বপ্নো? 

  

হযোাঁ! 

  

 ওর কী হনয়নি? 

  

তো আচি  োনি কী কনর? 

  

আিোয় চকিুই িেনি নো। কোাঁিচিে। তোরপর িেে, টতোর সনগে  টিখো নো কনর ও চকিুনতই 

িোচড় চিরনি নো। 

  

ভুরুর কোনিও টিোে টেনগনি, তোই ভুরু টকোাঁিকোনত চগনয় িধুিনয়র িযথো েোগে। িধুিয় 

টভনি টপে নো, স্বপ্নো টকন এনসনি। স্বপ্নো চক টকোননো চিপনি পনড় তোর সোহোযয িোয়? 

অথি, স্বপ্নোই টসচিন িনেচিে, টস আর িধুিনয়র িুখ টিখনত িোয় নো। টস পিন্দ কনর 

নো িধুিনয়র পোহোরোিোচর। 

  

িধুিয় টতো আ  সোরোরোত িোচড়নত নোও চিরনত পোরত। তো হনে চক স্বপ্নো তোর  নয 

অনপক্ষো করত সোরোরোত? 

  

িধুিয় চনন র ঘনরর চিনক এনগোনতই িো সনগে  এনেন। িধুিয় িেে, তুচি একেু এখোনন 

টিোনসো। আচি আনগ একেু আেোিো কথো িনে টিচখ। 

  

িো এতক্ষ  পর িধুিয়নক েক্ষ কনর িেনেন, টতোর িুনখর এ কী টিহোরো হনয়নি? 

  

ও চকিু নো! 
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টভ োননো ির োেো টঠনে ঘনর ঢুকে িধুিয়। নো, স্বপ্নো এখন আর কোন্নোকোচে করনি নো। 

একেো িই খুনে িনস আনি টিোনখর সোিনন। 

  

িধুিনয়র এখন আর িুক কোাঁপনি নো। স্বপ্নোনক টস িন টথনক িুনি টিনেনি। তোর  ীিনন 

আর স্বপ্নোর প্রনয়ো ন টনই। 

  

কী খির? তুচি এত রোচত্তনর? 

  

স্বপ্নো উনঠ এনস ির োেো িন্ধ কনর চিে। 

  

এেোও চক িধুিয়নক িিনক টিওয়োর  নয? িোচড়র টেোক চনশ্চয়ই চকিু ভোিনি। এত রোনত্র 

স্বপ্নো িধুিয়নক চননয় ির ো িন্ধ কনর চিনচ্ছ। টসই নীচত-িোচতকেিো স্বপ্নো! 

  

স্বপ্নো িেে, আচি সনন্ধযর টশো-নত েোইেহোউনস চসননিো টিখনত চগনয়চিেোি। 

  

এিোর িধুিনয়র নো িিনক উপোয় টনই। স্বপ্নো তোহনে চনন র টকোননো প্রনয়ো নন আনসচন? 

স্বপ্নো খুিই অহিংকোরী, টস টকোননো প্রনয়ো ননর  নয িধুিনয়র কোনি সোহোযয িোইনত আসনি 

নো। 

  

িধুিয়ও স্বপ্নোর কথোয় গুরুত্ব নো টিওয়োর  নয িেে, টসখোনন আচি অিশয টতোিোয় 

অনুসর  কনর যোইচন! আচি কথো চিনে কথো রোচখ। 

  

স্বপ্নো িেে, আিোর চনয়চতই টিোধ হয় আিোনক আ  সনন্ধয টিেো ওখোনন টেনন চননয় 

চগনয়চিে। 

  

িধুিয় ঠোট্টোর সুনর িেে, তোই নোচক? আচি চনয়চত িোচন নো। 

  

 টতোিোনক একেো কথো চ নেস করি, উত্তর টিনি? 

  

িনেো। 
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 তুচি টসচিন িনেচিনে, এরপর টথনক তুচি অনয  ীিন শুরু করনি। টস চক এই  ীিন? 

  

 একেুও চিধো নো কনর িধুিয় িেে, হযোাঁ। 
  

স্বপ্নো হঠোৎ িনস পড়ে িধুিনয়র পোনয়র কোনি। িধুিনয়র হোাঁেু টিনপ ধনর িেে, আর 

একেো কথো শুধু িেি… সুরচ ৎ দু-িোর আিোনক িুিু টখনয়নি। আচি িোধো চিইচন, টস নয 

তুচি চক আিোনক ক্ষিো করনি? 

  

আ  অননকগুনেো িিকোিোর অস্ত্র চননয় এনসনি স্বপ্নো। িধুিয় চি্রমোন্ত হনয় পনড়নি 

এনকিোনর। এ টতো অনযরকি স্বপ্নো! এনক টযন িধুিয় টিননই নো! 

  

সুরচ ৎ টতোিোয় ভোনেোিোনস, টস টতো টতোিোয় িুিু টখনতই পোনর। এনত টিোনকর কী আনি? 

  

আচি ওনক ভোনেোিোচস নো। আচি ভুে কনরচি। একিোর ভুে করনে চক ক্ষিো করো যোয়? 

টতোিোর কোি টথনক এর উত্তর নো ট নন আচি চিরিই নো।  

  

িধুিয় িেে, এসি টগোেনিনে কথো তুনে আর েোভ কী? তুচি িুচি টিনয়চিনে, আচি 

িুচি চিনয়চি টতোিোয়। আর টতো ক্ষিো-েিোর প্রশ্নই ওনঠ নো। 

  

স্বপ্নো িেে, আচি িুচি কোনক িনে  োচন নো। আিোনক িুচি টিওয়ো িোনন চক ভুে 

 োয়গোয় টঠনে টিওয়ো? 

  

সুরচ ৎ খুি ভোনেো টিনে। 

  

টহোক ভোনেো। চকন্তু ওর কোনি টতো আিোর আত্মোর টকোননো অিংশ  িো টনই।  

  

আিোর কোনি আনি নোচক? 

  

 তুচি  োননো নো? 
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আচি যচি েোইেহোউস চসননিোয় নো চগনয় এচেে চসননিোয় টযতোি, তোহনে আর তুচি 

চনশ্চয়ই আ  আিোর কোনি আসনত নো। উনঠ িোাঁড়োও! 

  

তুচি আনগ িনেো, আিোয় ক্ষিো করনি চক নো? িনেো, িনেো, িনেো, িনেো–  

  

িধুিয় ক্ষী ভোনি হোসে। তোরপর নীিু হনয় স্বপ্নোর দু-হোত ধনর িেে, ওনঠো। তুচি চঠকই 

িনেি, চনয়চতই টিোধ হয় আ  সনন্ধয টিেো আিোনির দু ননক এক  োয়গোয় টেনন চননয় 

চগনয়চিে। 
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