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১.  ড় ব ামনর নাম আসমানী 
বড় ববোনের েোম আসমোেী। আসমোেীর সনে মমল বরনে িোর পনরর জনের েোম। জোমদোেী। 
িৃিীয়জনের জনেে মমনলর েোম েুাঁনজ পোওয়ো বেল েো। িোর েোম পয়সো। 
  
এি েোম থোকনি পয়সো েোম বকে–িোর ইমিহোস আনছ। জমমর আলী িোর িৃিীয় কেেোর 
জনের সময় েুবই অথথকনে পনড়মছল। বস বনস মছল েদীর ঘোটলোয়। বেয়ো পোরোমে বদেনি 
বদেনি িোর মনে অমি উচ্চনেেীর মচন্তো-ভোবেো হমেল। বেমে–এমে বকোনেো বেবস্থো েমদ 
থোকি বে, সন্তোে জনের পরপর িোনক ওজে করো হনব। সরকোনরর কোছ বথনক ওজনের 
সমোে বসোেো সনে সনে মদনয় বদয়ো হনব। বমোটোনসোটো বোচ্চো েোনদর হনব িোরো লোভবোে, 
বসোেো ববমশ পোনব। মচকেো-চোকেোগুমল পোনব কম। মোনয়র বকোনল বেসব সন্তোে মোরো েোনব 
িোনদর জনেে আিনসোস লোশ দোিনের েরচ ছোড়ো মকছুই পোনব েো। 
  
জমমর আলী মোমট কোটোর কোজ করি। বিথমোনে মভক্ষো কনর। মভক্ষো করোর জনেে সুন্দর 
সুন্দর জোয়েো েুাঁনজ ববর কনর। বেয়োঘোট জোয়েো মহনসনব ভোনলো। মভক্ষো বিমে পোওয়ো েোয় 
েো, িনব বেৌকোয় বলোক পোরোপোর কনর, বদেনি ভোনলো লোনে। কি মকমসনমর মোেুষ েোনম। 
বকউ উদোস বকউ কুদোস। কুদোস শব্দটো জমমর আলীর আমবষ্কোর। কুদোস হনলো উদোনসর 
উল্টো। উদোস মোেুষ বদেনি ভোনলো লোনে। কুদোস বদেনি ভোনলো লোনে েো। জমমর আলীর 
যোরেো। বস একজে উদোস মোেুষ এবং ভোনবর মোেুষ। বস ভোবেো-মচন্তো ছোড়ো থোকনিই 
পোনর েো। 
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ভোবেো-মচন্তোর জনেে মভক্ষো বপশোনক িোর আদশথ বপশো বনল মনে হয়। সোমনে একটো 
অেোলুমমমেয়োনমর থোলো বরনে ভোবেো-মচন্তো কর। বকোনেো সমসেো েোই। মোনে মনযে চলমোে 
পোবমলনকর মদনক িোমকনয় বলো একটো পয়সো মদয়ো েোে। একটো পয়সো হোরোনয় বেনল 
আপনের বকোনেো ক্ষমি হনব েো, মকন্তু একজনের জীবে রক্ষো হনব। কথো েো বনল চুপচোপ 
বনস থোকনলও হয়। েোর বদবোর বস চোইনলও মদনব, েো চোইনলও মদনব। বে মদনব েো িোর 
সোমনে দোাঁমড়নয় হোি-পো বেনড় এক ঘণ্টোর বকৃ্তিো মদনলও মকছু হনব েো। েোমোেো পমরেম। 
  
জমমর আলী পমরেম পছন্দ কনর েো। িোর যোরেো আল্লোহপোক পমরেম করোর জনেে মোেুষনক 
তিমর কনরে েোই। পমরেম করোর জনেে মিমে তিমর কনরনছে েোযো এবং মমহষনক। 
িোজলোমম করোর জনেে তিমর কনরনছে বোেরনক। ময়লো ঘটোর জনেে তিমর কনরনছে শূকর 
এবং কোকনক। এনকক মকমসনমর জন্তু এনকক উনেনশে তিমর করো। মোেুষও জন্তু। িোনকও 
একটো উনেনশে তিমর করো হনয়নছ। উনেশেটো কী, মোনে-মনযে জমমর আলী বসই মেনয়ও 
মচন্তো-ভোবেো কনর। এেনেো বিমে মকছু ববর করনি পোনর মে। 
  
িোর িৃিীয় সন্তোনের জনের েবর েেে বস পোয় িেে বস উদোস েলোয় বলমছল–
ভদ্রনলোনকর সন্তোেরো, একটো পয়সো পেু মোেুষটোনক মদয়ো েোে। (কথোটো সিে েো। বস পেু 
েো। মোমট কোটোর কোজ বস ইেো করনল এেনেো করনি পোনর, িনব ইেো কনর েো।) কেেোর 
জনের সময় পয়সো েোমটো মুনে মছল বনল। কেেোর েোম রোেো হনলো পয়সো। বস িৎক্ষেোৎ 
বমনয়র মুে বদেোর জনেে বোমড়নি রওেো হনলো েো। বমনয়র ভোেে বকমে বদেোর জনেে ঘণ্টো 
দুই বেয়োপোনড় বনস রইল। বমনয় ভোেেবিী হনল ভোনলো মভক্ষো পোওয়ো েোনব। বদেো বেল 
বমনয়র ভোেে েোরোপ েো। দুই ঘণ্টোয় এেোনরো টোকো উনে বেল। 
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বমনয়র পয়সো েোমকরনের পর িোর মোথোয় প্রথম বে মচন্তোটো এনলো িো হনে–পয়সো 
মজমেসটো বদশ বথনক উনে বেনছ। মভক্ষো করোর সময় বস অবমশে চোয় পয়সো। মোেুষ বদয় 
টোকো। মজমেস উনে বেনছ মকন্তু েোম বথনক বেনছ। পয়সো বনল মকছু েোই, মকন্তু পয়সো 
েোমটো আনছ! এরকম মজমেস আর কী আনছ বে মজমেস েোই মকন্তু েোম আনছ? জমমর আলী 
েভীর মচন্তোয় ডুনব বেল। একই সনে জেনি মচন্তোর মবষয় অনেক আনছ এটো বভনব বস 
মেমিন্ত ববোয কনর। মচন্তোর মবষয় বশষ হনয় বেনল িোর জনেে সমসেো হনিো। মচন্তো-ভোবেো 
ছোড়ো অেোলুমমমেয়োনমর থোলো মেনয় সকোল বথনক সন্ধ্েো পেথন্ত বনস থোকো কনের বেোপোর। 
হনিো। মোমট কোটোর বচনয়ও কনের হনিো। 
  
আছনরর েোমোনজর সময় জমমর আলী িোর কেেোনক বদেনি বেল। দুটোকোর একটো চকচনক 
বেোট আলোদো করো। মুে বদনে বমনয়র হোনির মুনেোয়। যমরনয় বদনব। বস রোজো-বোদশো হনল 
বমোহর মদনয় বমনয়র মুে বদেি। বমনয়র। হোনি এক বমোহর। বমনয়র মোনয়র হোনি এক 
বমোহর। আল্লোহ িোনক িমকর বোমেনয় দুমেয়োনি পোমেনয়নছে, কোনজই দুটো মেমে বসোেোর 
বমোহনরর বদনল দুটোকোর চকচনক বেোট। 
  
বমনয়র মুে বদনে জমমর আলী আেমন্দি েলোয় বলল, শুকুর আলহোমদুমলল্লোহ, বমনয় বিোমোর 
মনিোই সুন্দরী হনয়নছ। মোশোল্লোহ। 
  
বমনয়র মো আমছয়ো িীব্র েলোয় বলল, ঢং কইনরে েো কইলোম। 
  
ঢং এর কী বদেলো? বদমে আবুনর বকোনল দোও, িোর জনেে পুরস্কোর আনছ। 
  
দূনর থোনকে। দূনর থোনকে কইলোম। আপনের পুরস্কোনর আমম েোড়ু মোমর। 
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জমমর আলী আহি েলোয় বলল, মেনজর সন্তোেনর বকোনল মেব েো? আমম জেদোিো মপিো। 
  
আমছয়ো িীব্র েলোয় বলল, দূনর থোনকে কইলোম। 
  
জমমর আলী মেনজনক সংেি কনর সহজ েলোয় বলল, মেক আনছ। মো মবেো অেে কোনরোর 
কোাঁচো আবু বকোনল বেওে মেক েো। েদথোনে বেথো পোইনি পোনর। কোাঁচো আবুর েদথোে পোটেমড়র 
মনিো েরম। 
  
েোমোেো বকর বকর কইনরে েো। েোই কোনজর উমজর। আসল পমরচয় পনথর িমকর। মছিঃ 
মছিঃ। 
  
জমমর আলী অপমোে েোনয় মোেল েো। েোরো িমকমর বেবসোয় েোনম িোনদর অপমোে েোনয় 
মোেনি হয় েো। িোনদর হনি হয় হোাঁনসর মনিো। পোমের মনযে বোস মকন্তু শরীর শুকেো। 
জমমর আলী মকছুই হয় মে এমে ভমেনি বলল–েয়ো আবুনর মযু েোওয়োইছ? মযু েো 
েোওয়োইনল জবোে মমে হনব েো। জবোে হনব কোকপক্ষীর মনিো ককথশ। 
  
আমছয়ো বলল, আমোনর মক আপনে মযুর চোনকর উপনর বসোইয়ো রোেনছে? চোক ভোইেো 
আবুর মুনে মযু মদব? 
  
জমমর আলী মচমন্তি মুনে বলল, মুনে মযু বদয়ো প্রনয়োজে মছল। বমনয় মোেুনষর আসল 
পমরচয় জবোনে। েোর েি মমে জবোে বস িি বপয়োরো। 
  
সোমনে থোইকেো েোে কইলোম। 
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দুবলো শইনলে মচল্লোিোল্লো করবো েো। বপনটর েোমড়নি টোে পড়ব। পুয়োমি বমনয়নছনলর 
েোমড়নি টোে পড়নল মবরোট সমসেো। 
  
আনরব্বোসনর, আমরোর কমবরোজ আইনছ। সোমনে থোইকেো েো বেনল আিনের েবর আনছ। 
  
জমমর আলী ঘর বথনক ববর হনলো। সন্তোনের মুে বদনে বস েুবই আেমন্দি। েোনয়র রঙ 
মোশোল্লো ভোনলো হনয়নছ। তচত্র মোনসর সকোনলর বরোনদর মনিো রঙ। আসমোেী এবং জোমদোেী 
দুই জনের েোনয়র রঙ একটু ময়লোর মদনক। এই বমনয় রনঙর মদনক উড়োল মদনয়নছ। জমমর 
আলী বপছনের উেোনে মেনয় মযুর েলোয় ডোকল–আমোর দুই বমনয় কই? কই আমোর আমস, 
কই আমোর জোমম? 
  
দুই বমনয় িৎক্ষেোৎ ছুনট এনলো। দুই বমনয়ই বোবোঅন্তিঃপ্রোে। মোর যমক বেনয় িোরো বোমড়র 
উত্তনর বোাঁশেোনড় চুপচোপ বনস মছল। দুজনেরই েুব ইেো েয়ো ববোেনক বকোনল বেয়। বকোনল 
বেয়ো দূনরর কথো, ভোনলোমনিো বদেনিই পোনর মে। আমছয়ো যমনক িোনদর বোমড়ছোড়ো 
কনরনছ। 
  
জমমর আলী বমনয় দুজনের মদনক িোমকনয় বলল, বিোমরোর সবনচ বছোট ভইেটোর েোম 
আমম মদলোম পয়সো। কী, েোম বকমুে হনয়নছ? 
  
আসমোেী বলল, পয়সো আবোর বকমুে েোম? 
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েুবই বসৌন্দেথ েোম। ডোক েোম পয়সো, ভোনলো েোম বমোসোম্মি পয়সো কুমোরী। এেে বনলো, 
েোম ভোনলো হইনছ েো? 
  
হাঁ। 
  
এেে েোও চুলো যরোও। মেচুমড় রোন্ধ্ো হইব। ইসমপসোল মেচুমড়। ঘনর চোউল ডোউনলর অবস্থো 
কী বদে। েো থোকনল বদোকোনে েোইবো। 
  
দুই ববোনের বচোে আেনন্দ চকচক করনি লোেল। িোরো িোনদর বোবোর হোনির মেচুমড়র 
ভক্ত। মেচুমড় রোন্নোর প্রমিয়োরও ভক্ত। হোাঁমড়নি জ্বোল উেনি থোনক। হোাঁমড় মঘনর সবোই বনস 
আনছ। জমমর আলী হোমসমুনে বনল–আনরকটো মকছু মদনল ভোনলো হইি। ঘনর আর মকছু 
আনছ? েো থোকনল দুই ভইে দুইটো েোও বদৌড়োইনি থোকবো, বচোনের সোমনে সবমজ বো 
সবমজ মকমসনমর েো পোইবো মেয়ো আসবো। েোমল কোাঁেোল পোিো আর ঘোস আেবো েো। এই 
গুলোে েরু-ছোেনলর েোদে। 
  
দুই বমনয় ঊর্ধ্থশ্বোনস ববর হনয় েোয়। িোনদর বড়ই মজো লোনে। 
  
  
  
জমমর আলী মেচুমড় রোাঁযনি বনসনছ। আজনকর মেচুমড় ইসমপসোল, মেচুমড়নি দুটো মডম বছনড় 
বদয়ো হনয়নছ। আসমোেী এবং জোমদোেী বচোে বড় বড় কনর বোবোর দুপোনশ বনসনছ। মোনে 
মোনে হোাঁমড়র ঢোকেো বেোলো হয়। মেচুমড়র সুঘ্রোে েোনক এনস লোনে–িোনদর শরীর মেমমেম 
কনর। এরো দুজেই সকোল বথনক মকছু েোয় মে। আমছয়ো প্রসব-নবদেোয় কোির হনয় ছটিট 
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করমছল। দুমট কু্ষযোিথ মশশুর কথো িোর একবোরও মনে হয় মে। মনে হনলও মকছু করো 
বেি েো। ঘনর বকোনেো েোবোর মছল েো। 
  
জমমর আলী বলল, বনলো বদমে জেনির সবনচ ভোনলো েোনদের েোম কী? 
  
আসমোেী এবং জোমদোেী এক সনে উত্তর মদল, মেচুমড়। 
  
জমমর আলী আেমন্দি স্বনর বলল, হনয়নছ। দুইজনেই পোস। িোস মডমভসনে পোস। এেে 
বনলো বদমে মেচুমড় কী জনেে সবনচ ভোনলো েোদে? 
  
জোমে েো। মচন্তো-ভোবেো কইরো বনলো। 
  
িুমম বনলো। 
  
জমমর আলী আগ্রহ মেনয় মোথো েুাঁমকনয় েুাঁমকনয় মেচুমড়-মোহোত্ম্ে বেোেেো কনর। িোর দুই কেেো 
মুগ্ধ বচোনে িোমকনয় থোনক। িোরো িোনদর বোবোর জ্ঞোে ও প্রমিভোয় মবমিি ববোয কনর। 
  
মেচুমড় জেনির সবনচ ভোনলো েোদে, কোরে আল্লোহপোক মেচুমড় পছন্দ কনরে। জেৎ-
সংসোনরর মদনক চোইয়ো বদে–বে-মদনক বচোে েোয় বসমদনক মেচুমড়। কোলো মোেুষ, যলো মোেুষ, 
শেোমলো মোেুষ মোেুনষর মেচুমড়। েোছপোলোর কথো মবনবচেো কর–আম েোছ, জোম েোছ, কোাঁেোল 
েোছ, বিাঁিুল েোছ। েোনছর মেচুমড়। মেক মক-েো? 
  
হাঁ। 
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জেোই মবরোট এক মেচুমড়। আল্লোহপোক কী কনরনছ বশোে–মবরোট এক হোাঁমড় জ্বোনল বসোইনছ। 
বসই হোাঁমড়র মনযে মোেুষ, েরু, ছোেল, েোছপোলো সব মদয়ো েোমল ঘুাঁটিোনছ। 
  
জোমদোেী বলল, কী জনেে? 
  
উেোর মনের কথো আমম বকমনে বলব? আমম িমকর মোেুষ–আমোর মক জ্ঞোে বুমি আনছ? 
  
আসমোেী বলল, বোপজোে, বিোমোর ববজোয় জ্ঞোে বুমি। 
  
জমমর আলী বমনয়র কথোয় আেমন্দি ববোয কনর। সংসোর িোর কোনছ মযুর ববোয হয়। 
েিুে মশশুর আেমনে অভোনবর সংসোর বে আনরো জমটল হনে িো মেনয় মোথো ঘোমোয় েো। 
েয়ো আবুর েোেো েোনদের মপছনে বোড়মি েরচ েোই। েয়ো আবুর েোেো েোনদের বেবস্থো 
আল্লোহপোক মেনজ কনরে। মোনয়র বুনক দুয মদনয় বদে। আল্লোহপোনকর েোম রহমোে রমহম 
বিো েোমোেো হয় েোই। আল্লোহপোক েোমোেোর মনযে েোই। 
  
জমমর আলীর ক্ষীে সনন্দহ মছল রোে কনর আমছয়ো মেচুমড় েোনব েো। মকন্তু জমমর আলীনক 
অবোক কনর মদনয় বস মেচুমড় েুবই আগ্রহ কনর বেল। জমমর আলী বলল, বটস ভোনলো 
হইনছ েো? 
  
আমছয়ো জবোব মদল েো। 
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জমমর আলী বলল, চোউনলর বদনল েম মদয়োও মেচুমড় হয়। েনমর মেচুমড়র বটস আনরো 
ববমশ, িয় েনমর মেচুমড়র মনযে মোংস বদয়ো লোনে। বদমে বিোমরোনর একমদে েনমর মেচুমড় 
েোওয়োব। ইেশোল্লোহ। 
  
আমছয়ো থোলোর মেচুমড় বশষ কনর বিনলনছ। িোনক বদনে মনে হনে িোর কু্ষযো এেনেো 
আনছ। জমমর আলী বলল, আনরক হোি মেচুমড় বদই? 
  
আমছয়ো েোণ্ডো েলোয় বলল, থোকনল বদে। আনরকটো কথো মে মদয়ো শুনেে–আমম আপনের 
সংসোনর থোকব েো। 
  
জমমর আলী বলল, কই েোইবো? 
  
বেেোনে ইেো েোব। বসইটো মদয়ো আপনের দরকোর েোই। বসইটো আমোর মবনবচেো। 
  
েয়ো আবুনর মেয়ো ঘুরোঘুমর করো মেক েো। 
  
েয়ো আবুনর সোনথ মেব আপনেনর বক বনলনছ? 
  
জমমর আলী অবোক হনয় বলল, িোনর কই থুইয়ো েোইবো? 
  
আমছয়ো বলল, আিনেনর মদয়ো েোব। িোনর সোনথ মেয়ো মভক্ষো করনবে। 
  
েোইবো কনব? 
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শইনলে বেমদে বল পোইব বসইমদে চইলেো েোব। আপনের গুষ্ঠী আপনে সোমলোইনবে। ভোি-
কোপড় মদনবে। বমনয়রো বড় হইনল মববোহ মদনবে। আমম েোনমলোর মনযে েোই। 
  
জমমর আলী মচমন্তি ববোয করনছ। িোর মচন্তোর প্রযোে কোরে হনলো আমছয়ো সহজ বমনয় েো। 
জমটল বমনয়। মুনে েো বনল িোই কনর। জমমর আলী মচমন্তি মুনে বলল, সংসোনর েোনমলো 
আনছ কথো সিে, িনব বউ, সংসোনর মজোও আনছ। 
  
আমছয়ো বলল, মজো থোকনল বিো ভোনলোই, আপনে চোইটেো চোইটেো মজো েমে। আমম মজো 
েোইনি পোরব েো। অনেক েোইমছ। আমোর বপট ভরো। িমকর সোব শুনেে বচোনের সোমনে 
দুই মোইয়ো েো েোইয়ো ঘুনর। বপনটর মক্ষযোয় বোাঁশেোনড় বইসেো কোনন্দ। অনেক কোন্দে গুেমছ, 
আর শুেব েো। 
  
িুমম েোইবো কই? 
  
বসটো আমোর মবনবচেো। পোে েোওয়োইনি পোরনবে। মেচুমড় আরোম কইরো েোইমছ–একটো 
পোে েোইনি পোরনল ভোনলো হইি। 
  
পোে মেয়ো আসনিমছ। এইটো বকোনেো মবষয়ই েো। জদথো েনয়র মদয়ো বোেোমে পোে। কোাঁচো 
সুপোমর মদয়ো আেব? 
  
েো ইেো মদয়ো আনেে। কোাঁচো সুপোমর মদয়ো আনেে, পোকেো সুপোমর মদয়ো আনেে। আমোর 
পোে েোওয়ো মদয়ো কথো। 
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ঘনর পোে-সুপোমর মছল েো। বদোকোে বথনক দুই মেমল পোে মকনে এনে জমমর আলী বদেল 
আমছয়ো হোাঁটো চলো করনছ। সোমোেে মেচুমড় বেনয়ই িোর শরীনর মনে হয় বল মিনর এনসনছ। 
েয় আবু হোি-পো ছুাঁনড় কোাঁদনছ, আমছয়ো বস মদনক মিনরও িোকোনে েো। আসমোেী এবং 
জোমদোেী ববোনের কোনছ েোওয়োর সোহস পোনে েো। িোরো ভীি বচোনে একবোর মোনক বদেনছ, 
একবোর কথোয় বমোড় েিুে মশশুমটর মদনক িোকোনে। 
  
জমমর আলীর হোি বথনক পোে মেনি মেনি আমছয়ো বলল–আপনের পুটল কোেিোনছ। পুটলো 
সোমলোে। জমমর আলী বলল, মনে হয় মক্ষযো লোেনছ। বুনকর দুনযর জনেে কোেনিনছ। 
আমছয়ো পোনের মপক বিলনি বিলনি বলল, বুনক দুয 
  
অেনেো েোনম েোই। আর েোমনলও লোভ েোই। আমম আর এর মনযে েোই। 
  
কীনসর মনযে েোই? 
  
সংসোনরর মনযে েোই। অনেক সংসোর করলোম। অেে অমসসোলোমু আলোয়কুম। 
  
বিোমোর কথোবোিথো মকছুই বুেনিমছ েো। 
  
েো বুেনল েোই। 
  
আমছয়ো উেোনে চনল বেল। জলনচৌমকনি বনস বোাঁশেোনড়র মদনক িোমকনয় রইল। জমমর 
আলী মচমন্তি মুনে মশশুর কোন্নো সোমলোনেোর জনেে এমেনয় বেল। িোর সনে েুক্ত হনলো 
আসমোেী ও জোমদোেী। বোচ্চোটোনক এেে আনরো িরসো লোেনছ। হোি-পো ছুনড় বেোাঁট বোাঁমকনয় 
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কোদনছ। জমমর আলী বমনয়র মুনের মদনক েুাঁনক এনস বলল, এই পয়সো–এই। পয়সো কোন্নো 
থোমোনে েো। আসমোমে বলল, বোপজোে, েীি েোও। জমমর আলী েীি যরল। বোমেনয় 
বোমেনয় সুর কনর কথো বলো। মভকু্ষকরো এটো েুব ভোনলো পোনর– 
  
এই পয়সো কোনন্দ বর 
িোর ভইে বর বোনন্দ বর 
ভইনের েোম আসমোেী 
বহ বদনশর রোজরোেী। 
িোর বছোটটো জোমদোেী 
ঘনর বটকোর আমদোমে 
বটকো বনল পয়সো কই 
বহ আমোর প্রোনের সই। 
  
জোমদোেী উৎিুল্ল েলোয় বচাঁমচনয় উেল, কোন্দে বন্ধ্ হইনছ। কোন্দে বন্ধ্ হইনছ। জমমর আলী 
অবোক–আনর িোই বিো, মপচকো কোন্নো বন্ধ্ কনর িোকোনে। 
  
আসমোেী বলল, বোপজোে, বিোমোনর বদনে। বিোমোনর বদনে। 
  
জমমর আলী বলল, কী বদেসনর ববমট? আমম বক—ক বদমহ। আমম বিোর মপিো জমমর 
আলী। বিোর মোিোর েোম আমছয়ো। দুই ভইনের একজনের েোম আসমোেী, আনরকজনের 
েোম জোমদোেী। আমোনদর সনবনর বে সৃমে কনরনছে িোর েোম আল্লোহ। সোি আসমোনের 
উপনর িোর মসংহোসে। 
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জোমদোেী বলল, বিোমোর সব কথো শুেিোনছ। মনে হয় বুেিোনছ। 
  
জমমর আলী েম্ভীর েলোয় বলল, বুেনের কথো। মশশুরো মিমরশিোর সোমমল। মিমরশিো কথো 
বুেব েো এইটো বকমে কথো? আমোর পয়সো আম্মো সব বুেিোনছ। বুেিোম েো মো? 
  
কী আিেথ কথো, মপচমক বচোে মমটমমট করনছ! পোমের পোলনকর মনিো একটো হোি এমেনয় 
মদল বোবোর মুনের মদনক। আসমোেী উনত্তমজি েলোয় বলল, বোপজোে, বিোমোর েোক যরনি 
চোয়। 
  
জমমর আলী েোক বোমড়নয় মদনয় হৃে েলোয় বলল, যর ববমট েোক যর। জনের পনরই েোক 
যইরো টোেোটোমে এ বকমে মোইয়ো! বয়সকোনল এর েবর আনছ। 
  
কেেো মেনয় উল্লোস দীঘথস্থোয়ী হনলো েো। সন্ধ্েো েোমোর পর পর বস কোাঁদনি শুরু করল। মদেও 
েোরোপ করল। েুম বৃমে। মোনে মোনে বোিোস মদনে। বোিোনস ঘনরর চোলো েড়বড় করনছ। 
বোমড়-ঘনরর বে অবস্থো বোিোনসর ববে আনরকটু বোড়নল বোমড় উনড় েোনব। আমছয়ো িোর 
বরোরুদেমোে কেেোর মদনক মিনরও িোকোনে েো। বস বভিনরর বোরোন্দোয় মোদুর বপনি বনস 
আনছ। মনে হনে েভীর আগ্রনহ বস েড়-বৃমে বদেনছ। আসমোেী মোনয়র কোনছ এনস ভনয় 
ভনয় বলল, পয়সো কোেনিনছ। 
  
আমছয়ো বলল, কোনু্দক। কোন্দনের কপোল মেয়ো আসনছ, কোেব েো বিো কী করব! 
  
মনে হয় মক্ষযো লোেনছ। 
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বিোর বোপনর দুয েোওয়োইনি ক। আমম আর েোনমলোর মইনদে েোই। 
  
বোচ্চোর কোন্নোর বচনয়ও বে দুমিন্তো জমমর আলীনক কোির কনর বিলল বসটো মদনের অবস্থো। 
ভোবভমে বমোনটই সুমবযোর েো। অনেক দূর বথনক গুম গুম শব্দ আসনছ। সবোইনক মেনয় 
বকরোমনির পোকো দোলোনে চনল েোওয়ো দরকোর। 
  
জোমদোেী ভীি েলোয় বলল, ঘর-বোমড় কোাঁপিোনছ বোপজোে। 
  
জমমর আলী বলল, বকোনেো মচন্তো কমরস েো। আমরোর সোনথ বছোট মশশু আনছ। বছোট মশশু 
মিমরশিোর সোমমল। মিমরশিোর মবপদ-আপদ েোই। 
  
আসমোেী বলল, বকরোমি চোচোর বোমড়ি েোইবো? 
  
জমমর আলী বলল, মনে হয় েোইনি হনব। বিোর মোনর বল।… আেো আমমই বলব। েড়-
িুিোেনর সমীহ করো লোনে। েড়-িুিোে কোনরোর েোলোনিো ভোই মোমোনিো ভোই েো। 
  
আমছয়ো বলল, আপনের বেইেোনে ইেো বসইেোনে েোে। গুষ্ঠী সোনথ লইয়ো েোে। আমম েোব 
েো। 
  
জমমর আলী মচমন্তি মুনে বলল, ঘর-বোমড় বিো পইড়ো েোইনিনছ। েোউক পইড়ো। 
  
সমিে েোইবো েো? 
  
েো। 
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বউ বিোমোনর আল্লোহর বদোহোই লোনে। 
  
আিনেনর আল্লোহর বদোহোই লোনে কোনের কোনছ ভেোেভেোে কইনরে েো। 
  
েড় প্রবল হনয়নছ। বোমড়র চোলোর একটো অংশ উনড় চনল বেল। আসমোেী এবং জোমদোেী 
দুমদক বথনক বোবোনক জোনে যনর আনছ। জমমর আলী মশশু সন্তোেমটনক কথোয় মুনড় বুনকর 
কোনছ দুহোনি যনর বরনেনছ। েড়-েঞোর জেেই বহোক বো পমরেোন্ত হবোর কোরনেই বহোক 
বস কোাঁদনছ েো। জমমর আলী বলল, চল রওেো বদই। দুইজে আমোনর শক্ত কইরো যর। 
মনে মনে েুহ েমবর েোম বে। েড়-িুিোনের সময় েুহ েমবর েোম েুব কোনম বদয়। 
  
আসমোেী বলল, িুমম অি মকছু জোে কেোমনে? 
  
আমছয়ো মিক্ত েলোয় বলল, বিোর বোপ মবরোট িোনলবর মবদেোর মটমক। বহ জোেব েো বিো 
বক জোেব? েো বোনপর সোনথ েো। পনথ মপছলোইয়ো পইড়ো পোও ভোঙ। এক আযজে লুলো 
হইনল সুমবযো আনছ। মভক্ষো ববমশ পোওে েোইব। 
  
ঘেঘে মবদুেৎ চমকোনে। মবদুেৎ চমনকর আনলো বদনে বদনে এগুনি হনে। এমমনি চোরমদক 
ঘে অন্ধ্কোর। বৃমের পোমে বরি শীিল। বে-জেনলর বভির মদনয় পথ। বৃমের পোমেনি 
মপছল হনয় আনছ। বুনড়ো আঙুলমট মটনপ মটনপ েুব সোবযোনে এগুনি হনে। েড় এমে 
েোপটো মদনে বে জমমর আলীর মনে হনে, িোর দুমট বমনয়র একমটনক বুমে উমড়নয় মেনয় 
েোনে। জমমর আলী বলল, শক্ত কইরো যইরো থোক। প্রনয়োজনে পোও যইরো েুইলো পড়। 
মনে মনে বল–লোইলোহো ইল্লোল্লোহ। 
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পনথর উপর বোাঁশেোনড়র বোাঁশ বভনঙ পনড়নছ। মডমঙনয় েোবোর বকোনেো উপোয় বেই। বোাঁ 
মদনকর িোাঁকো জোয়েোটো মদনয় মকছুদূর েোওয়ো েোনব, বসমটও মবপদজেক। রুস্তনমর মভটোর 
উপর মদনয় বেনি হনব। রুস্তনমর মভটোর উপর মদনয় মদেমোনেও বকউ েোয় েো। েড়-বৃমের 
মেশুমি রোনি অমভশপ্ত মভটোর যোনরকোনছ েোওয়োর প্রশ্নই উনে েো। হয়নিো বদেো েোনব উাঁচু 
মভটোর উপর সোদো থোে পরো রুস্তনমর দোমদ বনস আনছ। বহাঁ বছর আনে মৃি এই েুেেুমে 
বুমড়নক বদনে েোই এমে বলোনকর সংেেো এই গ্রোনম েুবই কম। বুমড় মভটোর উপর বনস 
পোে েোয়। পোনের মপক বিনল। মপনকর বেথ টকটনক লোল। মনে হয় বেে মপক েো–িোজো 
রক্ত। 
  
মনের ভুনল রোনি মবরোনি বকউ েমদ রুস্তনমর মভটোর পোশ মদনয় েোয় িোহনলই বুমড় মযুর 
েলোয় ডোকনব–েোয় বকডো? বদরুনলর ববটো ছদরুল? বকমে আছসনর ভোইমট? আয় কোনছ 
আয়, পোে েোইয়ো েো। মনের ভুনল বকউ েমদ বুমড়র সনে েল্পগুজব শুরু কনর িোহনলই 
সবথেোশ। বস বোমড় মিনর আসনব প্রবল জ্বর মেনয়। মেচুমে শুরু হনব। মুে মদনয় বেজলো 
ববরুনব। ডোক্তোর-কমবরোজ করোর আনেই বশষ। এই গ্রোনমর দুইজে আর মভেনদশী একজে 
এইভোনব বশষ হনয়নছ। 
  
জমমর আলী ভীি েলোয় বলল, আসমোেী জোমদোেী, আমরো রুস্তম আলীর মভটোর উপর 
মদয়ো েোব। বুমড়নর েমদ বদেস ভয় েোইস েো। আর বুমড়র বকোনেো কথোর জবোব মদমব েো। 
েবরদোর কইলোম। আমম মনে মনে আয়োিুল কুরমশ পড়নি থোকব। ভনয়র মকছু েোই। 
আয়োিুল কুরমশর কোনছ বকউ মভড়নি পোনর েো। বড় শক্ত সূরো। জীে-ভূনির জনেে 
বকোরোমমে ইেনজকশে। 
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আসমোেী কোাঁনদো কোাঁনদো েলোয় বলল, আইেো। 
  
আয়োিুল কুরমশ পড়োর বেোপোরটো জমমর আলী বমনয়নদর সোহস বদবোর জনেে বনলনছ। 
আয়োিুল কুরমশ বস জোনে েো। আল্লোহর পোক কোলোম মেনয় মমথেো কথো বলো মহোঅপরোয। 
বমনয় দুমটনক সোহস বদবোর জনেে জমমর আলী এি বড় অপরোয করল। বমনয়রো সোহস 
বপল মক-েো বুেো বেল েো, িনব ভনয় জমমর আলীর বুনক বেথো শুরু হনয় বেল। বস মেমিি 
রুস্তম আলীর দোমদনক বদেো েোনবই। বুমড় পোনের মপক বিলনি বিলনি মযুর েলোয় 
বলনব–বক েোয়? আমরোর িমকর জমমর আলী েো? েড়-বৃমের মনযে মিে কইেেো লইয়ো কই 
েোস? একটোনর আমোর কোনছ থুইয়ো েো। আদর কইরো পোলব। 
  
বমনয় মিেমটনক বকরোমনির পোকোবোমড়র বোরোন্দোয় বরনে জমমর আলী আবোর ববর হনলো। 
আমছয়োর বেোাঁজ বেয়ো দরকোর। রোে ভোঙোনয় িোনক মেনয় আসনি হনব। প্রনয়োজনে বকোনল 
কনর আেনি হনব। স্ত্রী স্বোমীনক বকোনল মেনি পোনর েো, িনব স্বোমী স্ত্রীনক বকোনল মেনি 
পোনর। িোনি বদোষ হয় েো। 
  
আমছয়োনক পোওয়ো বেল েো। বস উেোনে বনস বেই। ঘনরর বভিনর বেই। আনশপোনশ 
বকোথোও বেই। েড়-বৃমের মনযে অসুস্থ মোেুষটো েোনব বকোথোয়? এমে মক হনি পোনর বমনয় 
মিেটোর টোনে বস ঘুরপনথ বকরোমনির পোকো দোলোনে উপমস্থি হনয়নছ! সন্তোনের টোে বড় 
মোরোত্ম্ক টোে। বলোহোর মশকনলর টোে। জমমর আলী আবোনরো বকরোমনির বোমড়নি উপমস্থি 
হনলো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 19 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

দুই ববোেই জড়সড় হনয় উেোনে বনস আনছ। আসমোেীর বকোনল পয়সো। বস কুাঁকুাঁ শব্দ 
করনছ। দুমট বমনয়ই শীনি কোাঁপনছ। বকরোমি দরজো েুনল বমনয়গুমলনক মভিনর ঢুকনি 
বদয় মে। আসমোেী বলল, বোপজোে, মো কই? 
  
জমমর িেে বলল, এেনেো েুাঁজনি েোই েোই, িরোর কী অবস্থো বদেনি আসমছ। অবস্থো 
কী? 
  
আসমোেী বলল, শীি লোনে। 
  
মভজো কোপনড় শীি বিো লোেবই। বিোরো টোইট হইয়ো বইয়ো থোক। বিোর মোনর মেয়ো 
আসিোমছ। েয়ো আবুর েবর কী? 
  
একটু পনর পনর কোনন্দ। 
  
কোনু্দক, জনের সময় বে সব সন্তোে ববমশ কোনন্দ িোরো বড় হইয়ো এমে সুনে থোনক বে 
কোন্দে কী মজমেস ভুইলেো েোয়। বিোর বছোট ভইে বড়ই ভোেেবিী। িোর ভোইেে বদইেো 
অবোক হইনিমছ। 
  
জমমর আলী আবোনরো স্ত্রীর সন্ধ্োনে ববর হনলো। িোনক েুাঁনজ পোওয়ো বেল েো। 
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২. িুকিুক শব্দ হমছে 
চুকচুক শব্দ হনে। 
  
পয়সো দুয েোনে। দুনযর বোমটনি কনড় আঙুল ডুমবনয় বসই আঙুল বেোনটর কোনছ যরনিই 
পয়সো আঙুল মুনে মেনয় চুকচুক শব্দ করনছ। বড়ই মজোর দৃশে। জোমোদোেীর েুব ইেো 
বসও বড়নবোনের মনিো দুয েোওয়োয়। কথোটো বলনি বকে জোমে িোর লজ্জো করনছ। িোর 
লজ্জো একটু ববমশ; িনব বস বমোটোমুমট মেমিি আসমোেী দয়োপরবশ হনয় এক সময় বলনব, 
বে িুই দুয েোওয়ো। জোমদোেী বসই মোনহন্দ্রক্ষনের অনপক্ষোয় আনছ। 
  
দুয েোওয়োনেো উৎসব হনে বোমড়র উনেোনে। অনেক আনয়োজে করো হনয়নছ। পোমট মবছোনেো 
হনয়নছ। কোাঁথো বোমলশ আেো হনয়নছ। জলনচৌমকনি রোেো হনয়নছ দুনযর বোমট এবং সমরষোর 
বিনলর বোমট। দুয েোওয়োনেো বশষ হনলই পয়সোর েোনয় বিল মোমেনয় বরোনদ শুইনয় রোেো 
হনব। সমস্ত শরীরটো থোকনব। বরোনদ, শুযু মোথোর উপর ছোয়ো বিনল একজেনক ছোিো যনর 
রোেনি হনব। জমমর আলী বসই মেনদথশ মদনয় মেনয়নছ। 
  
আঙুল চুমবনয় দুয েোওয়োনেোর বকৌশলটো আসমোেী ববর কনরনছ। আনে েেোকড়ো দুনয ডুমবনয় 
মুনে যরো হনিো। এনি সময় লোেি অনেক ববমশ। আঙুল পিমিনি সময় কম লোেনছ। 
পুনরো বেোপোরটোয় আেন্দও আনছ। এই আেন্দ স্থোয়ী হনব েো। জমমর আলী বনলনছ–এক 
মোস কে কর। এক মোস পনর আবু মশমশ মদয়ো দুয েোইব। িেে েয়ো আবুর মুনে মশমশ 
যরোর কে ছোড়ো আর কে েোই। িেে েোমল আরোম। আসমোেী এবং জোমদোেীর কোনছ 
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আঙুল মদনয় দুয েোওয়োনেোর বেোপোরটো কনের েো, বরং আেনন্দর। এই আেন্দ এক মোনসর 
মনযে 
  
বশষ হনয় েোনব ভোবনি ভোনলো লোনে েো। 
  
জোমদোেী অনেকক্ষে হনলো চুপচোপ বনস আনছ। আসমোেী িোনক মকছুই বলনছ েো। লজ্জো 
বভনঙ বস মেনজই মমেমমে কনর বলল, বুবু, আমম দুয েোওয়োই? 
  
আসমোেী েম্ভীর েলোয় বলল, হোি যুইয়ো আয়। ভোনলোমনিো যুমব। 
  
জোমদোেী প্রোয় বদৌনড় বেল হোি যুনি। এই িোাঁনক আসমোেী িোর ববোনের সনে মকছু 
েল্পগুজব করল–এেে বিোমোনর বক দুয েোওয়োইব জোনেো? বিোমোর ভইে। িোর েোম 
জোমদোেী। বহ বিোমোনর েুবই বপয়োর কনর। ও আমোর পয়সো ভইে, বিোমোর মেটো েোরোপ 
বকে বেো? মোর জনেে বপট পুনড়? আহোনর লক্ষ্মী। আহোনর কুটুরো পক্ষী। মো চইলেো আসব। 
কনয়কটো মদনের মোমলো। মো আইসেো বিোনর কুনল মেয়ো েোমল হোাঁটব, েোমল হোাঁটব। হোাঁটনি 
হোাঁটনি েীি েোইব। েীি শুইেেো িুই ঘুমোইয়ো পড়মব। 
  
ববোনের হোনি দোময়ত্ব মদনয় আসমোেী উনে পড়ল। িোর অনেক কোজ। কলমসনি েোওয়োর 
পোমে েোই। মটউব কল বথনক জনে কনর পোমে এনে এনে কলমস ভরনি হনব। িোনক আসো 
েোওয়ো করনি হনব পনের বোর। কলমস ভরনি পনের জে পোমে লোনে। সব িোর মহসোব 
করো। 
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েোনের পোনড় কচুেোনছ প্রচুর লমি এনসনছ। লমি িুনল আেনি হনব। রুস্তনমর মভটোর 
সবমর েোনছ সবমরর বোে ডোকনছ। বসইেোনে একলো েোওয়ো েোনব েো। ভয় লোনে। 
বোপজোেনক সোনথ মেনয় বেনি হনব। জেলোর বভির লটকে েোছ বেনপ লটকে এনসনছ। 
এেনেো পোনক মে, িনব পোকোর সময় হনয় এনসনছ। বরোজ একবোর েবর েো মেনল পোকো 
লটকে অেে বকউ মেনয় েোনব। জেলো বথনক েমড়র বেবস্থোও করনি হনব। রোন্ধ্োবোড়োর 
েোনমলো অবমশে েোই। জমমর আলী সন্ধ্েোনবলো বোমড় মিনর রোাঁযনি বসনব। রোন্নো হয় 
একনবলো, িোনি কে হয় েো। দুইনবোে মচড়ো বেনয় থোনক। মচড়ো েুবই গুনের েোদে। গুড় 
মদনয় দুই মুে মচড়ো বেনয় ভরনপট পোমে বেনল সোরোমদে আর মক্ষনয লোনে েো। মক্ষযো লোেনি 
থোনক আছনরর পর বথনক। সন্ধ্েোনবলোয় মক্ষযোয় বচোে অন্ধ্কোর হনয় আনস। িেে েরম 
েরম ভোি কী বে ভোনলো লোনে! 
  
মটউব কলটো সরকোর বোমড়র মপছনে। সরকোর বোমড়র বড় বউ রমমলো মটউব কনল কোপড় 
যুমেল। আসমোেীনক বদনে বলল, আসমোেী, বিোর ভইে বকমে আনছ? 
  
আসমোেী বলল, ভোনলো। বিোর মোর বকোনেো বেোাঁজ আনছ? 
  
েো। 
  
সংসোর িোলোইয়ো বিোর মো বেল কই? 
  
আসমোেী জবোব মদল েো। জবোব বদবোর মকছু বেই। িোর মো বকোথোয় মেনয়নছ বস জোনে 
েো। 
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বিোর বোপও বিো বোদোইমেো। শইনলে শমক্ত আনছ, অসুে েোই মবসুে েোই–কনর মভক্ষো। এমে 
মোেুষনর কোনে যইরো বেরোনমর বোইনর বোইর কইরো বদওে। দরকোর। মছিঃ মছিঃ! 
  
আসমোেীর মেটো েোরোপ হনলো। িোর বোপজোেনর বকউ মকছু বলনল মে েোরোপ লোনে। রোে 
হয়। বস রমমলো চোমচর উপর রোে করনি পোরনছ েো। রমমলো চোমচ অসম্ভব ভোনলো একজে 
মোেুষ। সব সময় িোনদর বেোাঁজেবর করনছ। এটো বসটো মদনে। বস এেে বে হলুদ জোমোটো 
পনর আনছ এটোও রমমলো চোমচর বদওয়ো। 
  
রমমলো বলল, িুই বকমে বমনয়নর আসমোেী, বিোর বোপনর মেয়ো দুইটো মন্দ কথো বললোম 
সোনথ সোনথ মুে কোলো। বে মন্দ িোনর মন্দ বলব েো? 
  
আসমোেী মেচু েলোয় বলল, বোপজোে মন্দ েো। 
  
রমমলো হোমস মুনে বলল, আেো েো বিোর বোপজোে মন্দ েো। বহ রসনেোল্লো। রনসর মইনযে 
ডুইবেো আনছ। মক েুমশ হইছস? 
  
আসমোেী মকছু বলল েো। রমমলো বলল, একটো মুরমে ছদেো মদমছ। মনে কইরো মেয়ো েোমব। 
  
ছদেো কী জনেে মদনছে? মবপদ আপদ হইনছ? 
  
রমমলো মবষণ্ণ েলোয় বলল, বিোর চোচো থোনক তবনদনশ। িোর জনেে মেটো সব সময় েোরোপ 
থোনক। িোর বেে মবপদ আপদ েো হয় এই জনেে ছদেো মদলোম। েি রোইি একটো েোরোপ 
বেোয়োবও বদেমছ। মেটো বপনরশোে। বেোয়োনব বদেলোম বিোর চোচো সোদো চোের েোনয় মদয়ো 
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মবছোেোয় শুইয়ো আনছ। একটু পনর পনর বলনিনছ–ববৌ, আমোনর পোমে বদও। বড় মিয়োস 
লোেনছ। আমম পোেনলর মনিো পোমে েুাঁজনিমছ। পোমে পোইনিমছ েো। সবই আনছ, পোমে 
েোই। িেে ঘুম ভোেনছ, সোরো রোইি আর ঘুম হয় েোই। 
  
আসমোেী কলপোনড় বসল। রমমলো চোমচর সনে েল্প-গুজব করনি িোর েুব ভোনলো লোনে। 
  
রমমলো বলল, চুনল বিল বদস েো? চুনল জট পইড়ো বেনছ। সোবোে মদয়ো ভোনলোমনিো বেোসল 
মদমব। চুনল বিল মদমব। রোজরোেীর মনিো বচহোরো, ময়লো মোইেেো ঘুইরো ববড়োস। ঘনর সোবোে 
আনছ? 
  
েো। 
  
সোবোে মেয়ো েোইস। মবকোনল আইসেো সোবোে আর মুরমে মেয়ো েোমব। 
  
আইেো। 
  
আসমোেী বনস আনছ। রমমলো কোপড় যুনে। রমমলোর বচোনে পোমে। স্বোমীর প্রসনে কথো 
বলনলই রমমলোর বচোনে পোমে আনস। 
  
রমমলো বলল, চুপচোপ বইসেো থোকমব েো। এেে সোমনে থোইকেো েো। েয়ো আবুর মকছু লোেনল 
আমোনর েবর মদস। 
  
আসমোেী চনল বেল েো। বনস রইল। রমমলো চোমচ কোাঁদনছ। িোনক বিনল বরনে চনল বেনি 
আসমোেীর েুব মোয়ো লোেনছ। 
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জোমদোেী হোাঁটুনেনড় পয়সোর কোনছ বনস আনছ। িোর দুয েোওয়ো বশষ হনয়নছ। এেে বস 
হোি-পো ছুাঁড়নছ। মোেেোনে বস একবোর কোন্নো থোমমনয়নছ। জোমদোেী িোর বোবোর কোছ বথনক 
মভক্ষোর েোে মশনেনছ। বটনে বটনে সুর কনর ভোনলোই েোয়। এই যরনের েোনের মবষনয় 
জমমর আলীর বক্তবে হনলো–িমকমর েোনে এক সনে মিে কোম হয়–েোে েোইয়ো আেন্দ, বে 
শুনে িোর আেন্দ, আর েোনের মনযে আল্লোহ বেোদো েমবমজর েোম থোনক মবযোয় বসোয়োবও 
হয়। 
  
জোমদোেী ববোেনক িমকমর েোে শুমেনয় কোন্নো একবোর থোমমনয়নছ। বস মনে হয় আবোর কোন্নো 
শুরু করনব। মুে বোকোনে। জোমদোেী েোে যরল— 
  
মদনের েমব মুস্তিোয় 
রোস্তো মদয়ো হোইটেো েোয় 
একটো পোমে বইসেো মছল েোনছরও বছমোয় বেো 
েোনছরও বছমোয়… 
  
  
  
আষোঢ় মোনসর কড়ো বরোদ উনেনছ। বকোথোও ছোয়ো বেই। বরোনদ শরীর পুনড় েোনে। বরোদ 
মোথোয় মেনয় জমমর আলী বেয়োঘোনট বনস আনছ। কোনছই বড় ছোমিম েোছ আনছ। ছোমিম 
েোনছর মেনচ বসনল ছোয়ো পোওয়ো েোয়। বসটো করো েোনে েো। বে মভকু্ষক আরোম কনর 
েোনছর ছোয়োয় বনস আনছ িোনক বকউ মভক্ষো বদনব েো। বে মভকু্ষক বরোনদ-পুনড় কে করনছ 
িোর প্রমি মোেুনষর দয়ো হনব। 
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বরোনদ ভোজো ভোজো হনয় বিমে লোভ হনে েো। এেে পেথন্ত জমমর আলী মোেুনষর দয়োর 
বকোনেো লক্ষে বদেনছ েো। মোনে মোনে েোরোপ মদে আনস–সোরোমদে বনস বথনকও মকছু 
পোওয়ো েোয় েো। আজ মনে হনে বস-রকম েোরোপ একটো মদে। জমমর আলী মচমন্তি ববোয 
করনছ। আযো বকমজ চোনলর পয়সোটো বিো উেো দরকোর। বউ চনল েোওয়োয় একটো সুমবযো 
হনয়নছ চোনলর েরচ কনমনছ। এেে আযো বকমজ চোনল মিেজনের ভোনলোমনিো হনয় েোয়। 
সব েোরোপ মজমেনসর মনযে আল্লোহপোক ভোনলো একটো মজমেস ঢুমকনয় বদে, আবোর ভোনলোর 
মনযে েোরোপও ঢুমকনয় বদে। শুযু মন্দ মকংবো ভোনলো বনল মকছু িোর কোনছ বেই। 
  
বরোনদর কে বভোলোর জনেে জমমর আলী মচন্তো-ভোবেোর লোইনে েোবোর বচেো করল। বকোনেো 
মচন্তো-ভোবেোই পমরষ্কোর আসনছ েো। েরনম সব আউলোনয় েোনে। জমমর আলী আকোনশর 
মদনক িোকোল। আকোশ েকেনক েীল। বমনঘর মচহ্ন মোত্র বেই। বছোটেোট একটো বমনঘর 
টুকরো থোকনলও আশোয় আশোয় বরোনদ বনস থোকো বেি–এই বমনঘর টুকরো এক সময় বড় 
হনব। বরোনদর পোছোয় লোমথ বমনর বরোদ দূর করনব। সন্ধ্েোয় সন্ধ্েোয় েোমনব েুম বৃমে। 
  
েরম কোটোে মদনি েরম লোনে। আগুে েরম এক কোপ চো বেনল েরম কোটনব। জমমর 
আলী মমজনদর চোনয়র স্টনলর মদনক রওেো হনলো। এক সময় মমজদ িোর বনু্ধ্ মোেুষ মছল। 
এক সনে মোমট বকনটনছ। এেে চোনয়র স্টল মদনয় ভদ্রনলোক হনয় বেনছ। কোপড়-নচোপড় 
পনর ভদ্রনলোনকর মনিো, কথোবোিথোও বনল ভদ্রনলোনকর মনিো। বদোকোনে বস একটো 
সোইেনবোডথও টোমেনয়নছ বোমক চোমহয়ো লজ্জো মদনবে েো। িোরপনরও জমমর আলী িোর চোনয়র 
স্টনল চো বেনি বেনল বস পয়সো বেয় েো। িনব মুেটো েম্ভীর কনর রোনে। 
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মমজদ চোনয়র কোপ জমমর আলীর মদনক এমেনয় মদনি মদনি বলল, বিোমোর স্ত্রীর বকোনেো 
সন্ধ্োে বপনয়ছ? বচহোরো ছমব ভোনলো বমনয় হোরোনয় বেনল েোরোপ পোড়োয় দোমেল হয়। ঘণ্টোয় 
দশ বটকো মহসোনব ভোড়ো েোনট। 
  
জমমর আলীর মেটো েোরোপ হনয় বেল। মমজদ িোর বনু্ধ্ মোেুষ। বনু্ধ্ মোেুষ হনয় বনু্ধ্র 
স্ত্রীনক মেনয় এ যরনের কথো কী কনর বনল? িোর কোনছ চো বেনি আসোই উমচি েো। হোনির 
চোনয়র কোনপর েরম চো মমজনদর উপর বঢনল। মদনল ভোনলো হনিো। বসটো উমচি হনব েো। 
একজে মন্দ হনলই বে আনরকজনের মন্দ হনি হনব িো েো। জমমর আলী চোনয় চুমুক 
মদনয় বলল, বিোমোর ভোমবর েবর বপনয়মছ। (সবই মমথেো কথো। মোে রোেোর জনেে মমথেো 
বলো।) বস সুসং দুেথোপুনর িোর ববোনের বোমড়নি আনছ। িোরো মবরোট বড়নলোক। বোজোনর 
মটনের ঘর আনছ মিেটো। িোরো বিোমোর ভোমবনক েুবই বপয়োর কনর বনল আসনি বদয় েো। 
  
মমজদ মবরস েলোয় বলল, আসনি েো মদনল বিোমোরই মেয়ো মেয়ো আসো উমচি। বড়নলোনকর 
কোয়-কোরবোর মভন্ন। বদেো বেল বিোমোর স্ত্রীর সোনথ লটরপটর শুরু কইরো মদনছ। মকছুই 
বলো েোয় েো, িোনর মববোহও কইরো বিলনি পোনর। 
  
জমমর আলী চো বশষ েো কনরই উনে পড়ল। বসল আনের জোয়েোয়। সকোনলর মদনক মকছু 
পোওয়ো েোয় মে। এেে েমদ পোওয়ো েোয়! জমমর আলী মেক কনরনছ একটো টোকোও েমদ 
পোওয়ো েোয় বস টোকোটো মদনয় আসনব মমজদনক। চোনয়র দোম। মমজদনক বলনব–িমকর 
জমমর আলী দয়োর চো েোয় েো। 
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সূেথ বহনল পড়নি শুরু কনরনছ। দুপুনরর েোমড় চনল আসোর সময় হনয় এনসনছ। এেে 
জমমর আলী েোনব বরলনস্টশনে। েমদ পোওয়ো েোয় িোহনল কুমলর কোজ করনব। েোত্রীনদর 
বেোে-সুটনকস েোমোনব। আজকোল েোত্রীরোও চোলোক হনয় বেনছ। েোমল হোনি ঘুরোমিরো কনর। 
মব্রিনকস হোনি মেনয় বেনম েোয়। দুমেয়োটো চনল েোনে চোলোনকর হোনি। মবরোট আিনসোস! 
  
শুযু বে কুমলর কোনজর জনেে জমমর আলী বস্টশনে েোয় িোও েো। িোর মনে। আশো বকোনেো 
একমদে বস বদেনব আসমোেীর মো বেে বথনক েোমনছ। িেে জমমর আলী কোনছ এমেনয় 
েোনব, মকছুই হয় মে এমে ভোব যনর বলনব–বকমে আছ বউ? এমদনক েবর সবই মেল। 
বকোনেো মচন্তো করবো েো। বউনক মেনয় বোমড়নি রওেো হবোর আনে আনে বরলনস্টশনের মট-
স্টনল বটোস্ট মবমস্কট মদনয় এক কোপ চো েোওয়োনব। এরো চো-টো ভোনলো বোেোয়। আসমোেীর 
মোর সনে বস অমি ভদ্রনলোনকর মনিো বেবহোর করনব। বকে বস কোউনক েো বনল বোমড় 
বথনক চনল বেল, বকোথোয় মেনয়মছল–এইসব মকছুই মজনজ্ঞস করনব েো। কী দরকোর? মিনর 
এনসনছ এই েনথে। আল্লোহপোনকর দরবোনর হোজোর শুকুর। 
  
দুপুনরর বেনে বকোনেো েোত্রী েোমল েো। এটো েুবই আিেথ বেোপোর। একটো এি বড় বেে–
এনলো, চনল বেল–একজে েোত্রীও েোমল েো। এরকম ঘটেো মক আনে কেনেো ঘনটনছ? মনে 
হয় ঘনট েোই। বস্টশেমোস্টোরনক মজনজ্ঞস করনল হয়নিো জোেো েোনব। বস্টশেমোস্টোনরর 
এইসব মহসোব থোনক। জমমর আলী এমেনয় বেল। বকোনেো েোত্রী বেে বথনক েোনম মে এমে 
ঘটেো আনে ঘনটনছ মক-েো িো েো বজনে বেনল মনে একটো েুাঁিেুাঁি থোকনব। বজনে েোওয়োই 
ভোনলো। 
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বস্টশেমোস্টোর যমক মদনয় জমমর আলীনক মবদোয় করনলে। েলোর রে িুমলনয় মচৎকোর 
কনর বলনলে–েো ভোে, এক থোপ্পর েোমব। 
  
জমমর আলী মবমিি হনয় বলল, থোপ্পর েোওনের মনিো অপরোয কী করলোম? মনের মনযে 
একটো মজজ্ঞোসো মছল… 
  
আবোর কথো বনল! ভোে! 
  
জমমর আলীর মেটোই েোরোপ হনয় বেল। বকোনেো কোরে ছোড়োই মোেুষ এি েোরোপ বেবহোর 
কী জনেে কনর? ভোনলো বেোবহোর করোর জনেে বিো টোকো েরচ করো লোনে েো। মুনের মমে 
কথো মেিঃেরচো মজমেস। এক লোে মমে কথোর দোম শূেে। জমমর আলীর মে এিই েোরোপ 
হনলো বে মে েোরোপ ভোব কোটোবোর জনেে মমে কথোর সন্ধ্োনে ববর হনলো। একটো মিক্ত কথো 
কোটোে মদনি একটো মমে কথো লোনে। মিক্ত কথো কোটোে েো বদয়ো পেথন্ত মনে অশোমন্ত 
থোকনব। কী দরকোর মে অশোন্ত বরনে! জমমর আলী ইয়োকুব সোনহনবর সন্ধ্োনে ববর হনলো। 
  
ইয়োকুব সোনহব কী একটো এেমজওর কোজ মেনয় এনসনছে। থোেো কমনেনের পোনশ মটনের 
একচোলো ঘর ভোড়ো মেনয় একো থোনকে। অমি মবমশে ভদ্রনলোক। মযুর বেবহোর। রমমজ 
আলীর যোরেো এই মোেুষটো শুযু মযুর বেবহোনরর কোরনে ববনহশনি েোনব। 
  
েোওয়ো-দোওয়োর পর ইয়োকুব সোনহব মকছুক্ষে ঘুমোে। জমমর আলী মেক কনর বিলল বস 
েমদ মেনয় বদনে ইয়োকুব সোনহব ঘুমমনয় পনড়নছে িোহনলও চনল আসনব েো। ঘুম ভোঙোর 
জনেে অনপক্ষো করনব। দুটো মমে কথো শুনে মেটো মেক করনব। 
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ইয়োকুব সোনহব বজনেই মছনলে। বোরোন্দোয় রোেো টোেো ববনের এক মোথোয় বনস েবনরর 
কোেজ পড়মছনলে। জমমর আলীনক বদনে মিমে হোমসমুনে বলনলে, মভকু্ষক সোনহনবর েবর 
কী? বরোজেোরপোমি মকছু হনয়নছ? 
  
জমমর আলীর মে ভোনলো হনয় বেল। এনক বনল ভদ্রনলোক। শমরি েোেদোে। জমমর আলী 
বলল, সেোনরর শরীনরর অবস্থো কী? 
  
অবস্থো ভোনলোই, বিোমোর েবর কী? বউ মিনরনছ? 
  
বজ-েো। 
  
বকোথোয় আনছ বেোাঁজ-েবর মকছু কনরছ? 
  
বোনপর বোমড়নি েোয় েোই, বস েবর বপনয়মছ। মনে হয় সুসং দুেথোপুনর আনছ। িোর এক 
ববোনের মববোহ হনয়মছল সুসং দুেথোপুনর। আমোর মবশ্বোস বসইেোনেই আনছ। 
  
চনল েোও। বউ মেনয় আস। 
  
ববকোয়দোয় পনড় বেমছ সেোর। ঘনর বছোট আবু। কোর কোনছ রোমে! 
  
বিোমোর বোচ্চোটো আনছ বকমে? কী বেে িোর েোম–পয়সো েো? 
  
বজ সেোর, আপেোর বদমে সবই ইয়োদ থোনক। 
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জমমর আলী, দুপুনরর েোওয়ো হনয়নছ? েো হনয় থোকনল অল্প মকছু ভোিিরকোমর আনছ। 
বেনয় েোও। েোনব? 
  
বজ সেোর। 
  
  
  
েোওয়োর সময় থোলোবোসে যুনয় বেও। 
  
বজ আেো। 
  
জমমর আলী মনে মনে বলল, বহ আল্লোহপোক! বিোমোর দরবোনর দরেোস্ত করলোম–ইয়োকুব 
সোনহবনর িুমম ববনহশি েমসব করনব। িোনক ববহশি েমসব েো করনল আমম বিোমোর 
ববনহশনি ঢুকব েো। এইটো আমোর ওয়োদো। 
  
জমমর আলী বে ববনহশনি েোনব এ মবষনয় বস মেমিন্ত। কোরে বস স্বনে একবোর েমবমজনক 
বদনেনছ। েোরো েমবমজনক স্বনে বদনে িোনদর ববনহশি েমসব হয়। মুেমশ বমোল্লোর কথো। 
  
েোওয়ো-দোওয়োর পর রোন্নোঘনরই জমমর আলী কোি হনয় শুনয় পড়ল। ভোি ঘুনমর মনিো 
আরোনমর ঘুম আল্লোহপোক তিমর কনরে েোই। ভরনপট েোওয়োর পর মবসমমল্লোহ বনল শুনয় 
পড়ো। বপট েি ভরো থোকনব ঘুম হনব িি আরোনমর। ইয়োকুব আলী েমদও বনলনছে–অল্প 
ভোি িরকোমর আনছ। ঘটেো মভন্ন। সব মকছুই পমরমোে মনিো মছল। ডোল টনক মেনয়মছল, 
এনি স্বোদ বরং ববনড়নছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

ঘুনমর মনযে জমমর আলী ভোনলো একটো স্বে বদেল। আসমোেীর মো মিনর এনসনছ। বেে 
বথনক েোমোর সময় বস েলো বোমড়নয় মচৎকোর করনছ–কুমল! কুমল! এইেোনে কুমল আনছ? 
আমোর অনেক মোল-সোমোে। জমমর আলী এমেনয় বেল। আমছয়ো িোনক মচেনি পোরল েো। 
আলীশোে এক েোঙ্ক িোর মোথোয় িুনল মদল। মোথোয় েোঙ্ক, এক হোনি সুেটনকস, এক হোনি 
মবরোট এক পুটমল মেনয় জমমর আলী েোনে। বপছনে বপছনে আমছয়ো আসনছ। স্বে বনলই 
এিগুমল মোলসোমোে মেনয় এি সহনজ হোাঁটো েোনে। জমমর আলী বলল, বউ বিোমোর েবর 
কী? অমমে আমছয়ো বরনে মেনয় বলল, ঐ বেোটো মোমড লোউেরো, িুই আমোনর বউ ডোকস 
বকোে সোহনস? লোথ মোইরো বিোর বকোমর ভোঙব। জমমর আলী হোসনি হোসনি বলল, লোথ 
মোর বিো! বদমে বিোমোর েেোনঙ কি বজোর! আমছয়ো সমিে সমিে লোথ মোরোর জনেে এমেনয় 
এনস মজনভ কোমড় মদনয় বলল, ও আল্লো! আপনে? মবরোট অেেোয় কনরমছ, মোপ বদে। জমমর 
আলী দরোজ েলোয় বলল, স্বোমী বেমে স্ত্রীর উপর অেেোয় করনি পোনর, স্ত্রীও পোনর। এনি 
বদোষ হয় েো। িোরপর বউ বনলো—েোনঙ্ক কইরো কী আেছ? আমছয়ো বলল, বটকো আেমছ। 
েোঙ্ক ভরমি বটকো। আইজ থোইকেো আপনের মভক্ষো বন্ধ্। েোঙ্ক েুইলেো বটকো বোইর করনবে 
আর েরচ করনবে। 
  
স্বনের এই পেথোনয় জমমর আলীর ঘুম বভনঙ েোয়। িোর মেটো হয় উদোস। স্বনে আমছয়োনক 
েুবই সুন্দর লোেমছল। কোনে মছল স্বনেথর দুল। এই দুল বজোড়ো আসমোেীর অসুনের সময় 
মবমি করনি হনয়নছ। দুল আর মকনে বদয়ো হয় মে। মববোমহি বমনয়নদর েোনয় স্বনেথর বছোাঁয়ো 
েো থোকনল বদোষ লোনে। এক আেো বসোেো হনলও েোনয় রোেনি হয়। বসটো করো সম্ভব হয় 
মে বনলই আমছয়োর েোনয় বদোষ বলনে বেনছ। বস সংসোর বছনড় চনল বেনছ। বমনয়নদর 
বেমে স্বেথ পুরুষনদর বিমে আমকক পোথর। েমবমজ মেনজ আমকক পোথর পরনিে। 
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জমমর আলী বোমড় মিরল সন্ধ্েোর মুনে মুনে। বোমড়নি পো মদনয় মে ভোনলো হনয় বেল। সব 
মেক-েোক আনছ। কলমস ভমিথ পোমে আনছ। উেোে পমরষ্কোর। চুলোর কোনছ শুকেো েমড় 
সোজোনেো। অজু করোর জনেে জলনচৌমকর কোনছ বদেো ভমিথ পোমে। উেোনের েুাঁমটর সনে 
সোদো রনঙর একটো মুরমে বোাঁযো। 
  
জমমর আলী মবমিি েলোয় বলল, এই মুরমে কোর? 
  
আসমোেী বলল, আমরোর মুরমে। ছদেো পোইমছ। বোপজোে, িুমম আনস্ত কথো বনলো, পয়সো 
হনব ঘুমোইনছ। 
  
বোবোর সোড়ো বপনয় জোমদোেী েোমছো হোনি ববর হনয় এনসনছ। বস বোবোর হোনি েোমছো মদনি 
মদনি লমজ্জি েলোয় বলল, বপোলোও মদয়ো মুরমের সোলুে। েোইনি মনে চোয় বোপজোে। 
  
জমমর আলী দরোজ েলোয় বলল, মনে চোইনল েোমব। আইজ রোইনিই েোমব। এইটো বকোনেো 
মবষয় েো। 
  
সিেই? 
  
অবশেই সিে। জমমর আলী িমকর হইনলও িোর কথোর দোম রোজো-বোদশোর কথোর দোনমর 
সমোে। বপোলোও বকোমথো আইজ রোইনিই হনব। 
  
বপোলোও-এর চোউল, মঘ েরম মশল্লো কই পোইবো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

এইগুলো মেয়ো বিোর মচন্তো করনের প্রনয়োজে েোই। এইগুলো আমোর মবষয়। বমনয়নছনল করব 
সংসোর, পুরুষ করব মচন্তো–এইটো জেনির মেয়ম। এেে কথো বোড়োইস েো। মোেনরনবর 
ওয়োক্ত চইলেো েোইনিনছ। মোেনরনবর ওয়োক্ত অমি অল্প সমনয়র জনেে থোনক। েমদ বদেস 
েোনয়র পশম বদেো েোইনিনছ েো িোহনল বুেমব ওয়োক্ত বশষ হনয়নছ। 
  
  
  
সমিে সমিে বপোলোও-নকোরমো রোন্নো হনয়নছ। দুই ববোে মেিঃশনব্দ বেনয় েোনে। জমমর আলী 
পয়সোনক বকোনল মেনয় পোনশই বনস আনছ। আেমন্দি বচোনে বমনয় দুমটর েোওয়ো বদেনছ। 
বস মেনজ বেনি বনস মে। বপোলোও-এর পমরমোে কম। মিেজে বেনল কম পড়নব। শুযু দুই 
ববোে েমদ েোয় আরোম কনর বেনি পোরনব। আসমোেী বলল, বোপজোে, িুমম েোইবো েো? 
  
জমমর আলী বলল, েো। আমোর শইল জুইি েোই। শইল মেক করনের জনেে উপোস মদব। 
শইল মেক করনের জনেে উপোনসর উপনর বকোনেো ওষুয েোই। বপোলোও-নকোরমো েোইনি 
বকমে হইনছ? 
  
আসমোেী বলল, অইিেোমযক ভোনলো হইনছ। 
  
কই আমোর মো জোমদোেী বিো মকছু বনল েো। ও জোমম, েোদে বকমে হইনছ? 
  
জোমদোেীর মুে ভমিথ েোবোর। িোর কথো বলোর উপোয় বেই। মুনে েোবোর েো থোকনলও বস 
কথো বলনি পোরি েো। েুব আেনন্দর সময় বস কথো বলনি পোনর েো, িোর বচোে মদনয় শুযু 
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পোমে পনড়। জমমর বলল, আরোম কইরো েোও বেো কইেেোরো। েোওয়ো একটো ইবোদি। েি 
আরোম কইরো েোইবো ইবোদি িি শক্ত হইব। আল্লোহ বসোয়োব মদয়ো ভোসোইয়ো মদব। 
  
আসমোেী বলল, িুমম মকছু েোইবো েো এইটো বকমে কথো? এক মুে হইনলও েোও। বদই 
মুনে িুইলেো? 
  
জমমর আলী উদোস েলোয় বলল, বদ। 
  
আসমোেী বোবোর মুনে এক মুে েোবোর িুনল মদল। 
  
কেেোনদর সনে মেনয় এটোই মছল জমমর আলীর বশষ েোওয়ো। পরমদেই বস স্ত্রীর সন্ধ্োনে 
দুেথোপুর চনল েোয়। বসেোনে েবর পোয় আমছয়ো, আনরো দুটো বমনয়র সনে বডথোর পোর হনয় 
ইমিয়ো চনল বেনছ। জমমর আলীও রোনির অন্ধ্কোনর বডথোর পোর হয়। বসও মেনেোাঁজ হনয় 
েোয়। 
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৩. জতমর আলীর বিহারায় সুতি সুতি ভা  
জমমর আলীর বচহোরোয় সুমি সুমি ভোব চনল এনসনছ। দোমড় অনেক লম্বো হনয়নছ। দোমড়র 
সনে চুলও লম্বো হনয়নছ। মুে ভমিথ দোমড়, ঘোড় পেথন্ত বোবমর চুল। বদনেই মনে হয় সোযক 
মোেুষ। িোনক সবোই ডোকনছ সোযুজী। 
  
জমমর আলী আনছ বজনল। প্রথম মছল বোরোসনির বজনল, বসেোে বথনক এনসনছ আলীপুনর। 
িোর দুই বছনরর কনয়দ হনয়নছ। বজলেোেোয় লম্বো চুল দোমড় রোেো মেনষয। বস মবনশষ 
মবনবচেোয় মোি বপনয়নছ। সোযু সন্ত মোেুষ মহনসনব সবোই িোনক মবনশষ েোমির কনর। িোর 
মডউমট রসুই েোেোয়। প্রথম মকছুমদে বস বহড বোবুমচথর অেোমসসনটন্ট মছল। এেে বস-ই মূল 
বোবুমচথ। িোর কোনজ সবোই সন্তুে। সন্ধ্েোনবলোয় বশষ গুেমির পর কনয়মদনদর বভির বে 
আসর বনস বসই আসনর িোনক মবনশষ মেথোদো বদয়ো হয়। বস েোাঁজো মসেোনরট মকছুই েোয় 
েো। অমি উচ্চনেেীর ভোনবর কথো বনল। বেশোগ্রস্ত অবস্থোয় ভোনবর কথো শুেনি অেেনদর 
ভোনলোই লোনে। 
  
বজলেোেোয় জমমর আলীর কনয়কজে অমি ঘমেষ্ঠ বনু্ধ্ও তিমর হনয়নছ। এনদর একজনের 
েোম বলরোম। েুনের মোমলোয় েোবজ্জীবে হনয়নছ। বির বছর পোর হনয়নছ। আর মোত্র দুই 
আড়োই বছর কোমটনয় মদনি পোরনল বজলেোটো বশষ হনব। বজনলর েোবজ্জীবে মোনে আেোনরো 
বছর। ভোনলো আচোর-বেবহোনরর জনেে মকছু মোি পোওয়ো েোয়। বলরোম িোনক বেোপনে 
বনলনছ বজল বথনক ববর হনয় বস িোর স্ত্রীনক েুে করনব। সব কোজই মিেবোর করনি হয়। 
দোনে দোনে মিেদোে। জেনির এই মেয়ম। আনে েুে কনরনছ দুটো। প্রথমটোয় বকউ মকছু 
যরনি পোনর মে। সোজো হনয়নছ মিিীয়টোর জনেে। বস আশো করনছ িৃিীয়টোও বকউ মকছু 
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বুেনি পোরনব েো। িৃিীয় কমথমট সমোযো করনি পোরনল দোনে দোনে মিেদোনের েোনমলো 
মমটনব। 
  
বলরোম জমমর আলীর অমি ঘমেষ্ঠ বনু্ধ্। বলরোম বনলনছ জমমর আলীর স্ত্রীনক েুাঁনজ ববর 
করো মোত্র দশ মদনের মোমলো। বকোনেো একটো েোরোপ পোড়োয় বস আনছ। বকোথোয় আনছ 
পোত্তো লোেোনেো বকোনেো বেোপোরই েো। অবস্থো েো দোাঁমড়নয়নছ িোনি মনে হনে দুজে এক 
সনেই ছোড়ো পোনব। বজল বথনক ববর হনয়ই বলরোনমর প্রথম কোজ হনব বনু্ধ্ পত্নীনক েুাঁনজ 
ববর করো। মিিীয় কোজ মেনজর স্ত্রীনক েুে করো। বলরোম এই মবষনয় ওয়োদোবি। বস 
পমরষ্কোর বনলনছ, সোযুজী এটো িুমম আমোর উপনর বছনড় দোও। দশ মদনে েমদ পোত্তো ববর 
করনি েো পোমর বোটেোরো মদনয় বমনপ আড়োইশ গ্রোম কোচো গু েোব। 
  
বে বলোক এমে কমেে প্রমিজ্ঞো করনি পোনর িোর উপর ভরসো করো েোয়। জমমর আলী 
ভরসো কনর আনছ এবং বমোটোমুমট মেমিন্ত আনছ। িোর মিেকেেোনক মেনয় বে দুিঃমিন্তো িোও 
বলরোম বহলোংনশ দূর কনরনছ। বলরোনমর মবনশষ ক্ষমিো আনছ িোর েোম েে-দপথে। বুনড়ো 
আঙুনলর েনে মিমমর বিল মোমেনয় বস েমদ এক যেোনে বস-মদনক িোমকনয় থোনক িোহনল 
েে আয়েোর মনিো হনয় েোয়। েোনক বদেনি ইেো কনর িোনকই আয়েোয় বদেো েোয়। 
বজনলর সবোই েমদও বনল এটো বলরোনমর ভোওিোবোমজ। টোকো কোমোবোর িমন্দ। (এক 
একবোর েেদপথনে বলরোমনক এক পেোনকট মসেোনরট মকংবো দুই পুমরয়ো েোজো মদনি হয়। 
িোরপনরও প্রোয়ই কনয়মদরো িোর কোনছ আনস েেদপথনে িোনদর পমরবোর পমরজেনদর েবর 
বেয়। জমমর আলীর কোছ বথনক বলরোম মকছুই বেয় েো। জমমর আলী অেেনদর মনিো 
বলরোমনক অমবশ্বোসও কনর েো। বোমেনয় বোমেনয় একটো বলোক িোর কোনছ শুযু শুযু মমথেো 
বলনব বকে? 
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জমমর আলী েেেই মিে কেেোর মবষনয় জোেনি চোয় িেমে বলরোম যেোনে বনস এবং অমি 
অল্পসমনয় িল পোওয়ো েোয়। 
  
দুইজেনর বদেনিমছ। আনরকজে বেল কই? 
  
দোদো, বকোে দুইজে? 
  
বড় দুইজে। 
  
বুনেমছ আসমোেী আর জোমদোেী। সবথেোশ হনয়নছ, বছোটটোনক কই বরনেনছ? বড় দুই ববোে 
করনিনছ কী? 
  
বুেনিমছ েো–ছমব স্পে েো। 
  
দোদো, আনরকটু েজর কনর বদনেে। 
  
এেে বদেো েোইনিনছ। 
  
পমরষ্কোর? 
  
আয়েোর মনিো পমরষ্কোর। 
  
দুই ববোে করনিনছ কী? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 39 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

একজনের হোনি একটো েোমরনকল। 
  
বুনেমছ–সরকোরবোমড়র বছনলর বউ মদনয়নছ। অমি ভোনলো মমহলো। প্রোয়ই। এটো বসটো বদয়। 
আল্লোহ এই মমহলোনক ববনহশি েমসব করুক। দোদো, বছোটটোনর বদেনিনছে? 
  
েো। 
  
ভোনলো েন্ত্রেোয় পড়লোম। পয়সোনর িোরো কোর কোনছ মদল? 
  
বপনয়মছ। বছোটটোনক বপনয়মছ। 
  
বকোথোয় আনছ? 
  
শুনয় আনছ। হোি-পো েোড়নিনছ। 
  
দুইনবোে মক আনশপোনশ েোই? 
  
থোকনলও যরো পড়নিনছ েো। 
  
বছোটজে বকোথোয় শুনয় আনছ? েোনট েো উেোনে? 
  
যরনি পোরনিমছ েো। 
  
শরীর স্বোস্থে মক মেক আনছ? 
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মেক আনছ। হোমসেুমশ। হোি-পো েোড়নিনছ। অমিমরক্ত েোড়নিনছ। 
  
কোনরক্ট যনরনছে দোদো। জনের পর বথনক বছোটটোর হোি-পো েোড়োর অভেোস। অমিমরক্ত 
চেল হনয়নছ। দুিঃমিন্তো এই জনেেই ববমশ। 
  
বদেো বন্ধ্ কনর বদই, মোথো েন্ত্রেো শুরু হনয়নছ। 
  
আেো বন্ধ্ কনরে। আপেোর অনশষ বমনহরবোেী। বড় দুইজনের শরীর স্বোস্থে বকমে 
বদনেনছে? 
  
ভোনলো। িনব একজনের মেটো মনে হনলো সোমোেে েোরোপ। 
  
বুনেমছ আর বলনি হনব েো। বমনজো জে। এ অল্পনিই মে েোরোপ কনর। বস আবোর 
বপোলোও েোওয়োর েম। মদে রোি বপোলোও বপোলোও কনর। মিে বমনয় আর িোর মোনক মেনয় 
আপেোর বোমড় বথনক ববড়োনয় েোব মেক কনরমছ। বোমক আল্লোপোনকর ইেো। 
  
বলরোম বে শুযু েেদপথনের মোযেনমই িোনক সোহোেে করনছ িো-েো। বদনশ মচমে পোেোবোর 
বেোপোনরও সোহোেে কনর। মোনস দুটো মচমে বজল বথনক পোেোবোর মেয়ম আনছ। মচমে মলনে 
মেকোেোসহ বজল অমিনস জমো মদনি হয়। বজনলর রোইটোর মচমে পনড় পোেোবোর বেোেে 
মবনবচেো করনল মচমে পোেোয়। বসইসব মচমে–মক কেনেো প্রোপনকর কোনছ বপৌঁনছ েো। 
বলরোনমর বেবস্থো মভন্ন, বস মচমে পোচোর কনর বদয়। িোর মোযেনম প্রমি মোনস দুটো কনর মচমে 
জমমর আলী বদনশ পোেোনে। একটো মচমে েোনে মিে বমনয়র কোনছ। আনরকটো েোনে 
ইয়োকুব সোনহনবর কোনছ। ইয়োকুব সোনহনবর কোনছ বস বেোলোেুমল সব বৃত্তোন্ত মলেনছ। উমে 
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ভদ্রনলোক এবং জ্ঞোেী মোেুষ। উেোর কোনছ মকছু মলেনল মিমে বঢোল মপমটনয় প্রচোর করনবে 
েো। বমনয়নদর কোনছ মমথেো কনর মলেনি হনে। বোবো বজনল আনছ–এই বেোপোরটো িোরো 
মেনি পোরনব েো। ভোবনব চুমর-ডোকোমি কনর বজনল বেনছ। িোনদর কোনছ মমথেো বলোই 
ভোনলো। মেনজর বমনয়নদর কোনছ মমথেো বলোর। কোরনে মবরোট পোপ হনে। বরোজহোশনর 
মবরোট মবপনদ পড়নব। ভরসো একটোই েমবমজনক স্বনে বদনেনছ। েমবমজ মেিয়ই সোিোয়োি 
কনর বকোনেোরকনম িোনক পোর কনর মেনয় েোনবে। প্রমি মচমেনিই বস বমনয়নদরনক মলেনছ— 
  
ও আমোর আদনরর মিে মো ময়েো বসোেো, হলদী পক্ষী। পর সমোচোর আমম ভোনলো আমছ। 
বিোমোর মোনয়র সন্ধ্োে উড়ো উড়ো পোইয়োমছ। মেমিি পোই েোই। বেনহিু েমব কমরনমর েোনম 
ওয়োদো কমরয়োমছ বিোমোর মোনক েো মেয়ো মিমরব েো বসনহিু মকমেি মবলম্ব হইনিনছ। িনব 
দুিঃমিন্তো কমরও েো, অবশেই বিোমোর মোিোনক সনে মেয়ো মিমরব। বিোমোনদর কোনছ এই 
আমোর ওয়োদো। বিোমোনদর আল্লোহপোনকর কোনছ বসোপদথ কমরয়ো মদয়ো মেমিন্ত আমছ। অবশেই 
আল্লোহপোক বিোমোনদর বদেভোনলর বেবস্থো মেনবে। মিমে বড়ই দয়োময় বমলয়োই িোহোর েোম 
রহমোে রমহম। সবথঅবস্থোয় সবথমবষনয় আল্লোহপোনকর উপর ভরসো রোমেনব। মোনে মোনে 
আমোনক পত্র মদনব। কীভোনব পত্র মদনব িোহো বমলয়ো মদনিমছ। এেমজও ইয়োকুব সোনহবনক 
মেয়ো বমলনব–মপিোর মেকট পত্র মদনি চোই। এই বোিথো বমলনি চোই। িেে মিমে বোমক 
বেবস্থো কমরনবে। আমোর মেকোেো উেোর মেকট আনছ। 
  
বদোয়োনেো 
বিোমোনদর মপিো জমমর আলী 
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ইয়োকুব সোনহনবর কোনছ বস মবস্তোমরি মলেনছ। কীভোনব বজনল ঢুনক বেল বসই ঘটেোর 
মবস্তোমরি মববরে মদনয়নছ। বকোনেো মকছুই বোদ বদয় েোই। সমূ্পেথ মবেো কোরনে িোর বে 
দীঘথমদনের বজল হনয়নছ এই মেনয় বস বকোনেো দুিঃে বো বক্ষোভ প্রকোশ কনর েোই। কোরে 
বস জোনে সবই আল্লোহপোনকর বেলো। িোর হকুম ছোড়ো মকছুই হয় েো। এর বপছনেও িোাঁর 
হকুম আনছ। এবং বস মেমিি বে বজলবোনসর মপছনে বকোনেো মেলও আনছ। আল্লোহপোনকর 
প্রমিমট কোনজর মপছনে মেল থোনক। ববোকো মোেুষ িো বুেনি পোনর েো। জমমর আলী 
মেনলর বেোপোরটো এেেই বুেনি পোরনছ েো, িনব মকছুমদনের মনযে বস অবশেই বুেনি 
পোরনব। সবথনশষ মচমেনি বস ইয়োকুব সোনহবনক মলেল— 
  
জেোব ইয়োকুব সোনহব, 
  
পর সমোচোর এই বে আমম আমোর মিে কেেোর বদেভোনলর সমূ্পেথ দোময়ত্ব আপেোর হোনি 
মদয়ো মদলোম। উপনর আল্লোহপোক, মেনচ আপমে। আল্লোহপোক উমসলো মবেো কোজ কনরে েো। 
আপমে উমসলো। জেোব, বমনয় মিেমটর জনেে বড় মেকনে আমছ। সবথক্ষে িোহোনদর কথো 
মনে হয় এবং কমলজোয় বেথো পোই। এেে আপমে েোদোনের ভরসো। আমম আপেোর পোক 
কদম চুম্বে কমর। আপমে দয়ো েো কমরনল আমোর মিে আদমরেীর বড়ই মবপদ। 
  
আমম বে বজনল আমছ, কনয়দ েোমটনিমছ–এই সংবোদ আমোর কেেোনদর দয়ো কমরয়ো মদনবে 
েো। িোহোরো মনে কে পোইনব। এমিনিই িোহোরো কনের মনযে আনছ। িোহোনদর কে আর 
বৃমি করনি চোই েো। সুনে দুিঃনে আমোর মদে গুজরোে হইনিনছ। আমম আল্লোহপোনকর 
বেলোর মনযে পমড়য়োমছ। িোহোর বেলো বুমেবোর সোযে আমোর েোই। রোমত্র মেশোকোনল েেে 
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েয়নে মেদ্রো আনস েো িেে আল্লোহনক ডোমকয়ো বমল, মোবুনদ এলোমহ, িুমম বোন্দোনক মেয়ো 
আর কী বেলো বেমলনব? 
  
ইমি 
আপেোর বেোলোম 
জমমর আলী 
  
  
  
আষোঢ় মোনসর মোেোমোমে সমনয় আল্লোহ জমমর আলীনক মেনয় আনরকমট বেলো বেলনলে। 
িেে রসুই েোেোয় রোন্নো হনে। মবশোল দুটো মপিনলর বডকমচনি লপমস রোন্নো হনে। জমমর 
আলী প্রবল ববনে হোিো ঘুরোনে। চুলোয় েোনে আগুে। হোিো ঘুরোনেো বন্ধ্ হনল লপমস যনর 
েোনব। বপোড়ো েন্ধ্ চনল আসনব। পোনশর চুলোয় হোিো ঘুরোনে কৃষ্ণ। জব্বলপুনরর বছনল। 
জমমর আলীর মবনশষ ভক্ত। হেোৎ বস হোিো ঘুরোনেো বন্ধ্ কনর ভীি েলোয় বলল, সোযুজী, 
বডে বম মকয়ো। চুচুড়ো! 
  
কৃষ্ণ হোিোয় কনর মজমেসটো িুলল। মসি হনয় সোদো হনয় েোওয়ো একটো মরো মচকো। িোর 
লম্বো বলজ হোনির বোইনর মকলমবল করনছ। কৃষ্ণ কোাঁনদো কোাঁনদো েলোয় বলল, রোম রোম। 
মকছুক্ষে আনেই বস এই হোমড়র লোপমসর লবে বদনেনছ। িোর েোমড়ভুমড় উনল্ট বমম আসনছ। 
  
বহড বোবুমচথ এবং রসুই মোস্টোরনক েবর বদয়ো হনলো। রসুই মোস্টোর েোণ্ডো েলোয় বলল–এটো 
বকোনেো বেোপোর েো। মচকো েদথমোয় বিনল দোও। মচকো েরনম মসি হনয় বেনছ, কোনজই লোপমস 
েে হয় েোই। আনরো মকছুক্ষে শক্ত কনর জ্বোল মদনলই সব মেক হনয় েোনব। ঘটেো বেে 
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প্রকোশ েো হয়। ঘটেো েমদ প্রকোশ হয়। এইেোনে েোরো কোজ করনছ িোনদর প্রনিেকনক 
সোিমদনের জনেে বজনল পোমেনয় বদয়ো হনব। 
  
জমমর আলী বলল, ওস্তোদ কোজটো উমচি হনব েো। 
  
রসুই মোস্টোর মক্ষপ্ত েলোয় বলল, দোমড়ওয়োলো বোন্দর আমোনক উমচি অেুমচি মশেোয়। বিোনর 
আমম মরো ইাঁদুর েোওয়োনয় মদব। েবরদোর বকউ বেে মকছু েো জোনে। 
  
এি সোবযোেিোর পনরও বেোপোরটো জোেোজোমে হনয় বেল। লপমসর সনে কনয়কটো মরো ইাঁদুর 
আনছ এই রকম গুজব দ্রুি রনট বেল। বেনি বসো কনয়মদরো যুনু্ধ্মোর কোণ্ড লোমেনয় মদল। 
মুহূনিথর মনযে পুনরো অেল রেনক্ষত্র। পোেলো ঘমণ্ট বোজনছ। একজে বসমির মোথো িুটন্ত 
ডোনলর কড়োইনয় ডুমবনয় বদয়ো হনলো। মবভৎস অবস্থো। কোাঁদুনে েেোস, রবোর বুনলট, সবনশনষ 
সমিেকোর বুনলনট পমরমস্থমি মেয়ন্ত্রনে এনলো। বদেো বেল মোরো বেনছ দুজে। দুজেই মডউমটর 
বসমি। আহি হনয়নছ আেোনরো জে। এই আেোনরো জনের মনযে চোরজনের অবস্থো গুরুির। 
চোরজেই গুমল বেনয়নছ। বোাঁচোর সম্ভোবেো ক্ষীে। 
  
বেোলোগুমলনি জমমর আলীর বিমে মকছু হয় মে। বছোটোছুমট করনি মেনয় উনল্ট পনড় িোর 
শুযু দুটো দোাঁি বভনেনছ। পোনয়র একটো েে উনল্ট বেনছ। িোনক হোসপোিোনল বেয়ো হনলো 
েো। পোনয় ডোিোনবমড় পমরনয় মেজথে বসনল পোমেনয় বদয়ো হনলো। মমথেো গুজব রমটনয় বজনল 
রোয়ট সৃমে করো, বসমি এবং কনয়মদ সংঘনষথ েুক্ত থোকো, বসমি হিেো–এ যরনের চোরমট 
আলোদো আলোদো মোমলোয় িোর এবং বোবুমচথর বহল্পোর কৃনষ্ণর সোি বছর কনর সোজো হনয় 
বেল। বলরোনমর হনলো িোাঁমসর হকুম। বস একোই একজে বসমির মোথো িুটন্ত ডোনল চুমবনয় 
বরনেমছল। আলীপুর বজল বথনক িোনক পোমেনয় বদয়ো হনলো পোটেো বজনল। বলরোনমর সনে 
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বশষ বদেোর মদে বলরোম েেদপথনের মোযেনম বশষবোনরর মনিো জমমনরর মিে বমনয়র েবর 
মদল। বলরোম স্পে বদেল–মিেমট বমনয়ই ভোনলো আনছ। সুস্থ আনছ। বড় বমনয়মটর েোনয় 
লোল রনঙর েিুে একটো জোমো। সবনচ বছোটমটর মোথোয় সোদো রনঙর উনলর টুমপ। 
  
েরনমর সময় বমনয়টোর মোথোয় উনলর টুমপ বকে পমরনয় বরনেনছ এই মেনয় জমমর আলী 
অিেন্ত মচমন্তি ববোয করল। েরনমর মনযে েরম টুমপ। কী সবথেোনশর কথো। মোথো ঘোমনব। 
মশশুনদর মোথো ঘোমনল দ্রুি েোণ্ডো লোনে। জমমর আলী দুিঃমেি েলোয় বলল, বকউ েুমশ হনয় 
টুমপটো মদনয়নছ। দুইনবোে আদর কনর টুমপ পমরনয় মদনয়নছ। এরোও বিো বোচ্চো মোেুষ। এরো 
মক আর জোনে বকোেটোয় মশশুর ক্ষমি হয়। বকোেটোয় হয় েো। 
  
বলরোম জমমর আলীনক েোেোমবয সোন্ত্বেোর কথোও বশোেোল। সোি বছর বকোনেো বেোপোর েো। 
বদেনি বদেনি বকনট েোনব। পোটেো বজল জোয়েো ভোনলো। বেবস্থোও ভোনলো। আবহোওয়ো 
অমি মনেোরম। মেনজর িোাঁমসর হকুনম িোনক বমোনটই মচমন্তি মনে হনলো েো। দোনে দোনে 
মিেদোে হবোর কথো। মিেদোে হনয়নছ। িোর হোি মদনয় মিেজে চনল বেনছ। কপোনল বলেো 
মছল, বলেো িনলনছ। এনি মচমন্তি হবোর কী আনছ? 
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৪. পবনর  ের পমরর কথা 
পনের বছর পনরর কথো। 
  
আমশ্বে মোস। স্বোযীে-বোংলো সোকথোস পোমটথর মোমলক হোরুে সরকোনরর মোথোয় পোমে ঢোলো 
হনে, পোমে ঢোলনছ আসমোেী। জোমদোেী এবং পয়সো দুজেই আড়োল বথনক দৃশেটো বদেনছ। 
দুজনের মুনেই চোপো হোমস। শুযু আসমোেী েম্ভীর হনয় আনছ। েম্ভীর হনয় থোকনলও িোর 
বচোনে হোমস মচকমমক করনছ। মিে ববোনের হোমস আেনন্দর উৎস পোমে ঢোলোর সময় হোরুে 
সরকোনরর কমথকোণ্ড। বস ঘমড়র বপণু্ডলোনমর মনিো িমোেি মোথো ডোনে বোনম বদোলোনে। 
মেশোেো মেক কনর পোমে ডোলো েোনে েো। 
  
সোকথোস পোমটথর আজ বশো আনছ। বশোর আনে হোরুে সরকোনরর মোথোয় েন্ত্রেো হয়, বপ্রসোর 
ববনড় েোয়। বুনক চোপ বেথো হয়। িেে দীঘথ সময় যনর মোথোয় পোমে ঢোলনি হয়। পোমে 
ঢোলোর কোজটো সব সময় কনর আসমোেী। দুলন্ত মোথোয় মেশোেো মেক বরনে পোমে ঢোলো েুবই 
কমেে কোজ। এই কমেে কোজ আসমোেী 
  
আেন্দ মেনয় কনর। কোজটো মজোর। মিে ববোেই েুব মজো পোয়। 
  
এেে বোজনছ পোাঁচটো। বশো শুরু হনব সন্ধ্েো সোিটোয়। কেনেো এি আনে বথনক পোমে ঢোলোর 
প্রনয়োজে হয় েো। আজ প্রনয়োজে পনড়নছ, কোরে আজ প্রথম বশো। প্রথমটো যনর বেনল 
বোমকগুমলও যরনব। প্রথমটো েো যরনল আর যরনব েো। 
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সোকথোনসর জনেে জোয়েোটো ভোনলো। ইবোদি েের। বড় েঞ্জ। সুিোর কোরেোেো আনছ, ইনটর 
ভোটো আনছ। মেু েদীর পোনড় েঞ্জ। বসই েদীনি মব্রজ বোেোনেো হনে। শি শি মোেুষ মব্রজ 
বোেোনেোনি বলনে আনছ। সোদো চোমড়োর মকছু সোনহব সুবোও আনছ। এরো িোাঁবু েোমটনয় েদীর 
পোনড়ই থোনক। ভোমট অেনলর সনেও জোয়েোটোর বেোে আনছ। ভোমট অেনলর মোেুষ আনমোদ 
িুমিথর জনেে পয়সো েরচ করনি ডরোয় েো। েোত্রো-সোকথোনস বঘটু েোে এনদর েুব পছনন্দর 
মজমেস। 
  
ইবোদি েেনরর একটোই সমসেো দুটো মসনেমো হল আনছ। বেেোনে মসনেমো হল আনছ 
বসেোনে সোকথোনসর বশো করো কমেে। হল মোমলকরো েোেোে েোনমলো কনর। বে কমদে সোকথোস 
চনল বসই কমদে মসনেমোয় বলোক হয় েো। রুমট রুমজর বেোপোর, ওরো সমসেো করনবই। 
স্থোেীয় ক্ষমিোবোে বলোকরোও সমসেো কনর। িোনদর সমসেো অেেরকম। িোরো বেোজ কনর 
সোকথোনস বমনয় কী আনছ। িোরো সোকথোনসর বমনয়নদর সনে প্রোইনভট আলোপ করনি চোয়। 
থোেোওয়োলোনদরও বেোপোর আনছ। থোেোওয়োলোনদর শুযু মি পোস মদনল হয় েো। মি পোনসর 
সোনথ টোকোপয়সো মদনি হয়। িোনদর েুমশ রোেনি হয়। েঞ্জ মোনেই েনঞ্জর মোস্তোে। সোকথোস 
েিমদে চনল এই মোস্তোেরো সোকথোনসর দনলর সনেই থোনক। েোেোে িমদ-টমন্দ কনর এনদরনক 
েোণ্ডো রোেনি হয়। মদ েোওয়োনি হয়। টোকো-পয়সো মদনি হয়। 
  
েিুে বকোনেো জোয়েোয় সোকথোনসর দল মেনয় েোওয়োর পর পর হোরুে সরকোর মেক কনর–
আর েো, এই বশষ। দল বভনঙ বদয়ো হনব, বে েোর বোমড় চনল েোনব। বস মেনজ চনল েোনব 
বেত্রনকোেোয় িোর গ্রোনমর বোমড়নি। দুমিেটো পুকুর কোমটনয় পোেোশ মোনছর চোষ করনব। 
আজকোল পোেোশ মোনছর চোষ েুবই লোভজেক। মকংবো শুকেো মমরনচর বেবসো করনব। 
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বসটোও েো বপনল জমম-মজরোি ববনচ বছোট বকোনেো বহোনটনল ঘর ভোড়ো কনর থোকনব। বস 
একো মোেুষ। একটো মোেুনষর জীবে কোটোনেো বকোনেো সমসেো েো। 
  
মোথোয় পোমে বদয়ো বশষ হনয়নছ, হোরুে হোনির ইশোরোয় আসমোেীনক পোমে ঢোলনি মেনষয 
করল। আসমোেী বলল, আপেোর মোথোর েন্ত্রেো কনমনছ? হোরুে বসই প্রনশ্নর জবোব মদল 
েো। বমজোজ েোরোপ অবস্থোয় কথো বলনি ইেো কনর েো। কথো বলনল বসই কথো মোথোর 
মভিনর চনল েোয়। মোথোর মভিনর মেনয় দপদপ কনর। 
  
হোরুে বলল, েোও, সোমনে বথনক েোও। তিয়বনক পোেোও। 
  
আসমোেী হোনির েোমছো এমেনয় মদনি মদনি বলল, মোথোটো বমোনছে। 
  
হোরুে বলল, মোথো বমোছোর দরকোর েোই। আমোর মক মোথো ভমিথ চুল আনছ বে আযো ঘণ্টো 
যনর মোথো ঘষোঘমষ করনি হনব? মচন্তোয় মচন্তোয় মোথোর সব চুল পনড় বেনছ। সোমনে দোাঁড়োনয় 
বথনকো েো, তিয়বনক পোেোও। আনরকটো কথো–মোথোয় পোমে ঢোলোর সময় লক্ষ কনরমছ বিোমোর 
দুনবোে আমোনক বদেোনয় বদেোনয় মিক মিক কনর হোসোহোমস করনি মছল। আমম বিো 
বজোকোমর করনি মছলোম েো। হোসোহোমসর কোরে কী? এইরকম বেে েো হয়। 
  
আসমোেী বলল, আপমে ডোক মদনয় যমক মদনয় বদে। 
  
হোরুে বলল, বশোর আনে আনে আমটথস্টনক যমক বদয়ো মেনষয। এনি আমটথনস্টর বমজোজ 
েোরোপ হয়। বমজোজ েোরোপ হনল বেলো েোরোপ হয়। দোাঁড়োনয় আছ বকে? তিয়বনক েবর 
মদনি বললোম েো? 
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তিয়ব আলী দনলর মেোনেজোর। ববনট েোট মোেুষ। মবশোল শরীনরর বেোলেোল একজে 
মোেুষ। শরীনরর িুলেোয় মোথোটো বছোট। বেোট েো েমড়নয় বস কথো বলনি পোনর। এই 
ক্ষমিোটো িোর কোনজ আনস। কোরে বস শুযু দনলর মেোনেজোর েো, বস সোকথোনসর বজোকোর। 
বজোকোরনক মকছু মবনশষ মবদেো জোেনি হয়। তিয়ব আলী শুরু বথনক বশষ পেথন্ত একো 
আসর জমমনয় রোনে। অমি সোযোরে কমথকোনণ্ডর মনযেও বস এমে মকছু কনর বে দশথকরো 
বহনস েড়োেমড় েোয়। বশো শুরু হয় িোনক মদনয়। বস হোড় মজরমজনর একটো বঘোড়ো মেনয় 
উপমস্থি হয়। দশথকনদর বঘোড়োর সনে পমরচয় কমরনয় বদয়–এ আমোর পমরবোর, স্ত্রী, 
ওয়োইি। বস কথো বলনছ মকন্তু বেোট েড়নছ েো। পোথনরর মনিো মুে। দশথকরো শুরুনিই 
হকচমকনয় েোয়। বঘোড়োনক স্ত্রী মহনসনব পমরচয় কমরনয় বদবোর পর বস বঘোড়োর েোনয় হোি 
বরনে আদুনর েলোয় বনল, ও আমোর স্বনের রোেী, আদনরর বঘোড়োকুমোরী, বকমে আছ বেো? 
িেে বঘোড়ো বিোাঁস কনর উনে েো েোড়ো বদয়। তিয়ব আহি েলোয় বনল, বিোস বিোস 
করনিছ বকে? দশথকনদর হোমস শুরু হয়। হোমস চূড়োন্ত পনবথ েোয় েেে বস পনকট বথনক 
একটো ব্রো ববর কনর বঘোড়োনক পরোনেোর বচেো কনর। 
  
তিয়ব এনস হোরুে সরকোনরর সোমনে দোাঁমড়নয়নছ। িোর পোথনরর মনিো ভোবনলশহীে মুে। 
বস দোমড়নয়নছ মোথো মেচু কনর দনলর মোমলনকর বচোনে বচোে বরনে বস কেনেো কথো বনল 
েো। 
  
হোরুে বলল, তিয়ব, অবস্থো কী? 
  
কীনসর অবস্থো? 
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মটমকট মবমির কী অবস্থো? 
  
বমোটোমুমট। 
  
হোরুে মবরক্ত েলোয় বলল, বমোটোমুমট, ভোনলো, মন্দ–এই জোিীয় কথো আমোনক বলনব েো। 
কি টোকোর মটমকট মবমি হনয়নছ? 
  
মটমকট মবমির েবর বেই েোই। 
  
েবর বেও েোই বকে? 
  
মটমকট এেনেো মবমি হইনিনছ এই জনেে েবর বেই েোই। 
  
থোেোওয়োলোর কোনছ বলোক পোমেনয়মছনল? 
  
হাঁ। 
  
সব মেক আনছ? 
  
হাঁ। 
  
আর বকোনেো সমসেো আনছ? 
  
বোজোনরর মসমজনদর ইমোম সোনহব েোনমলো করনিনছ। বলনিনছ সোকথোস হনি মদনব েো। 
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উেোর সমসেো কী? 
  
উমে বনলনছে েোত্রো, সোকথোস এইগুনলো ববদোমি কোজ কমথ। েোচ েোে হয়। এইগুনলো হইনি 
মদনবে েো। 
  
ভোনলো েন্ত্রেোয় পড়লোম বদমে। 
  
আপনে মচন্তো করনবে েো। বেবস্থো মেনিমছ। 
  
কী বেবস্থো? 
  
তিয়ব মবরস মুে কনর চুপ কনর রইল। হোরুে রোেী েলোয় বলল, কী বেবস্থো মেনিছ শুমে। 
  
তিয়ব বলল, আমম বেবস্থো মেনিমছ। আপমে মেমিন্ত থোনকে। 
  
হোরুে মেিঃশ্বোস বিলল। তিয়নবর উপর অবশেই ভরসো করো েোয়। বস েেে বনল বেবস্থো 
বেয়ো হনব িেে বুেনিই হনব বে বেবস্থো বেয়ো হনে। ভোনলো বেবস্থো। তিয়নবর মনিো 
বজোকোর পোওয়ো বেমে কমেে িোর মনিো মেোনেজোর পোওয়োও কমেে। 
  
বোজেোদোরনদর দলনক পোেোয় বদও, একটো চক্কর মদনব। হোমির মপনে কনর পোেোও। 
  
বোজেোদোর পোেোনয়মছ। হোমির মপনে বদই েোই। এরো ভেোে েোমড়নি কনর বেনছ। 
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হোমির মপনে দোও েোই বকে? হোমি বদেনল সবোই বুেি আমোনদর দল ভোনলো। পুিু পুিু 
দুয-ভোি দল েো। হোমি বঘোড়ো আনছ। সব মকছুর পোবমলমসমট লোনে। 
  
তিয়ব চুপ কনর রইল। 
  
েোম্বোর মনিো দোাঁড়োনয় থোকবো েো, কথো বনলো। হোমি পুনন্দর মচপোয় লুকোনয় রোেলো বকোে 
মহসোনব? 
  
হোমির শরীর ভোনলো েো। 
  
হোরুে চমনক উনে বলল, বনলো কী! কী হনয়নছ? 
  
েোওয়ো দোওয়ো বন্ধ্ কনর মদনয়নছ। সবথেোশ! 
  
হোরুনের মোথো চক্কর মদনয় উেল। হোমি িোর মেনজর েো। হোমি বপোষোর মনিো বড় দল 
িোরটো েো। হোমি ভোড়ো করো। বোয়েোর টোকো ছোড়োও প্রমি বশোনি মিেশ টোকো ভোড়ো মদনি 
হয়। হোমির মকছু হনল হোমির মোমলক জমহর উমেে িোনক ছোড়নব েো। হোমির ভোড়ো বোবদ 
জমহর উমেনের দশ হোজোর টোকো পোওেো হনয়নছ। পোওেো টোকোর জনেে বে-নকোনেোমদে 
বলোক পোেোনব। িেে কী উপোয় হনব বক জোনে। 
  
তিয়ব েোণ্ডো েলোয় বলল, মচন্তো করনবে েো। 
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হোরুে রোেী েলোয় বলল, ববকুনবর মনিো কথো বলনব েো। ববকুনবর মনিো কথো আমোর 
পছন্দ েো। হোমি েোওয়ো বন্ধ্ কনর মদনয়নছ, আমম মচন্তো করব েো? আেনন্দ েোচব! বেোি 
মোস্টোরনক ডোক দোও। বোজেো বোজোক, আমম ডেোন্স বদই। 
  
আমম বেবস্থো মেনিমছ। 
  
িুমম কী বেবস্থো মেনব? িুমম মক হোমির ডোক্তোর? সব সময় িোমজনলর মনিো কথো। েোও, 
সোমনে বথনক েোও। 
  
আপমে দুটো ঘুনমর টেোবনলট বেনয় শুনয় পনড়ে। 
  
ওনরব্বোসনর! িুমম বিো শুযু হোমির ডোক্তোর েো, িুমম বদমে আবোর মোেুনষরও ডোক্তোর। েোও 
েোও, সোমনে বথনক েোও। 
  
হোরুনের মোথোর দুপোনশ দপদপ করনছ। আবোনরো মোথোয় পোমে ঢোলোর বেবস্থো করো মেক 
হনব মক-েো বুেনি পোরনছ েো। দুটো ঘুনমর টেোবনলট বেনয় শুনয় থোকোর উপনদশটো েোরোপ 
েো। ঘুম হনব েো, মকন্তু মেমভোব আসনব। মেমভোনবর কোরনে মোথোর েন্ত্রেো কনম েোনব। 
হোরুে মনে মনে মবড়মবড় করল–আল্লোহপোক, আজনকর মদেটো পোর কনর দোও। আর েো, 
সব বছনড় ছুনড় মদব। প্রনয়োজনে মওলোেো ডোমকনয় িওবো করব। মক্কো শরীনি মেনয় হজ্ব 
কনর আসব। মমদেো শরীনি মেনয় েমবমজর মোজোর মজয়োরি করব। আজনকর মদেটো পোর 
কনর দোও মওলো। 
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প্রবল হোমসর শব্দ। মনে হনে এক সনে শিশি মোেুষ হো-হো করনছ। হোমসর শনব্দ িোাঁবুর 
মিরপল েুনল মোথোয় পনড় বেনছ। মেিঃশ্বোস বন্ধ্ হনয় আসনছ। হোরুে মবছোেোয় উনে বসল। 
মোথোর উপর িোাঁবু পনড় মে। সব মেকেোক আনছ। বস ঘুমমনয় পনড়মছল। িোর ঘুম েো 
ভোমঙনয়ই বশো শুরু কনর মদনয়নছ। হোমসর শনব্দর উৎস বজোকোনরর বজোকোমর। এেে মেিয়ই 
বঘোড়ো এবং তিয়নবর কথোবোিথো হনে। বঘোড়োনক ব্রো পরোনেোর বচেো চলনছ। বেভোনব হোমসর 
শব্দ আসনছ বশো অবশেই জনম বেনছ। বঘোড়োর বেলোর পরই হনব পোমের বেলো। হোলকো 
মজমেনসর পরপরই ভোরী বকোনেো মকছু বদয়ো েোয় েো। পোমের বেলো সবসময় জনম েো। 
মোনে-মোনে েুব জনম েোয়, আবোর মোনে-মোনে দশথকরো বচাঁমচনয় উনে–রে কর। বে কর। 
ঐ পক্ষীওয়োলো, বোমড়ি েো। মোনে মোনে হোি িোমলনি কোে িোটোর উপিম হয়। আজ কী 
হনব বক জোনে! 
  
হোরুে মবছোেো বথনক েোমল। িোাঁবুর বপছে মদনয় ববর হনয় দশথনকর মদক মদনয় ঢুকল। 
দশথক বকমে হনয়নছ বদেো দরকোর। পোমের বেলো জনম মক-েো বসটোও বদেো দরকোর। 
পোমের বেলো জনম বেনল বোমক বেলো মেনয় দুিঃমিন্তো বেই। বশষ আইনটম দমড়র বেলো। েোর 
বশষ ভোনলো িোর সব ভোনলো। দমড়র বেলোটো মোরোত্ম্ক। স্বোযীে বোংলো সোকথোনসর আসল 
বেলো। মিে ববোে দশ মমমেট যনর বেলো বদেোয়। এই দশ মমমেট দশথকরো প্রোে হোনি মেনয় 
বনস থোনক। আেোনরো িুট উপনর দমড় টোেোনেো। মিে ববোে প্রথনম দমড়র উপর মদনয় 
সোবযোনে বহাঁনট েোয়। িোনদর বদনেই মনে হয় িোরো দমড়র উপর মদনয় হোাঁটনি েুব ভয় 
পোনে। এেমে পনড় েোনব এেমে পনড় েোনব ভোব। ভয় পোওয়োর কথো। দমড়র মেনচ বকোনেো 
েোয়লনের বেট বেই। একবোর পড়নল অবশেই মৃিুে। আনে বেট থোকি। বদেো বেল মেনচ 
বেট মবছোনেো থোকনল দশথকরো মজো পোনে েো। কোরে িোরো জোনে দমড়র উপর বথনক পনড় 
বেনল বকোনেো ক্ষমি বেই, বেোথো পোনব েো। জোনল আটনক েোনব। বেই েোয়লনের বেট সমরনয় 
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বদয়ো হনলো অমমে বেলো জনম বেল। সোকথোনস মোেুষ মবপদজেক বেলো বদেনি আনস। মেনচ 
েোয়লনের শক্ত বেট মিট কনর দমড়র উপর মদনয় হোাঁটোয় বকোনেো মবপদ বেই। 
  
মবপদজেক অবস্থোয় দমড়র উপর মদনয় অমি সোবযোনে বহাঁনট েোওয়ো বদনেই দশথকরো হিভম্ব 
হয়। বে দমড়র উপর বহাঁনট েোনে িোর জনেে েোমেকটো মোয়োও হয়। বমনয়গুমল দমড়র এক 
প্রোনন্ত চনল এনল হোাঁপ বছনড় বোাঁনচ। িেে শুরু হয়। আসল বেলো। বমনয় মিেমট দমড়র 
উপর বদৌড়োনি শুরু কনর। লোিোলোমি করনছ, বদৌড়োনে, হোসনছ। বসই সনে বোজনছ িুমুল 
বোজেো। দশথকরো হৃদমপণ্ড েলোর কোনছ মেনয় অনপক্ষো করনছ। িোনদর বটেশোে আর সহে 
হয় েো। বেলো বশষ হনল িোরো বোাঁনচ। সোকথোস পোমটথর জনেে এরকম একটো আইনটমই 
েনথে। বসেোনে স্বোযীে বোংলো সোকথোনসর চোর পোাঁচটো ভোনলো আইনটম আনছ। জোদুকর 
প্রনিসর মমিে আনছ। বে িোর সোনটথর পনকট বথনক জ্বলন্ত আগুে ববর কনর বসই আগুনে 
মসেোনরট যরোয়। মসেোনরনট লম্বো টোে মদনয় বযোয়ো ছোনড় কোে মদনয়। মুনে মসেোনরট টোেনছ, 
ভুমভুম কনর দুকোে মদনয় বযোয়ো ববর হনে। মডম বথনক পোমে ববর কনর বসই পোমেনক 
কোনের বোনে বরনে িু মদনিই পোমে হনয় েোয় েরনেোস। 
  
হোরুে দশথকনদর বপছনের সোমরর কোনছ এনস দোাঁমড়নয়নছ। দশথক সমোেম ভোনলো। আজ 
প্রথম বশো, অনেনকই পোশ মেনয় ঢুনকনছ, িোরপনরও বলনি হনব দশথক সমোেম ভোনলো। 
অনেক মমহলো এনসনছ। মমহলো দশথক আল্লোহর বেয়োমনির মনিো। এরো পুরুষনদর মনিো 
বোমড়নি মেনয় মেম যনর বনস থোকনব েো। পোড়ো ববড়োনি ববর হনব। এর িোর সনে েল্প 
করনব। েো বদনেনছ িোর বচনয়ও ববমশ বলনব। হোরুে মমহলো গুেনি শুরু কনরনছ। আহোনর, 
এক ববচোমর মকছুই বদেনি পোরনছ েো। িোর বোচ্চোটো বড়ই মবরক্ত করনছ। েুে েুে কনর 
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কোাঁদনছ। এটো একমদক মদনয় ভোনলো। বোচ্চোর মো আবোনরো আসনব। উপমস্থি বথনকও বে 
মজমেস বদেো েোয় েো িোর মোয়ো বড়ই কমেে মোয়ো। 
  
পোমের বেলো শুরু হনয়নছ। েোাঁচোয় ছটো মটয়ো পোমে মেনয় পোমেওয়োলো ঢুনকনছ। পোমেওয়োলোর 
েোম েসরু। িোর বচনয় বরোেো মোেুষ বোংলোনদনশ মিিীয় বকউ আনছ মক-েো সনন্দহ। েেে 
বস্টনজ দোাঁড়োয় িেে মনে হয় আরমব অক্ষর আলীি দোাঁমড়নয় আনছ। েসরু পোমিনলর িলোর 
মনিো কোনলো। মোথোর সমস্ত চুল বপনক েোওয়োয় বমমন্দ লোমেনয় বস চুল রঙ কনরনছ। এেে 
িোর মোথো ভমিথ লোল চুল। লোল এবং কোনলোর মকস্তুি বচহোরো। এটো একমদক মদনয় ভোনলো, 
সোকথোনসর বলোকজনের বচহোরো েি মকমু্ভি হনব িি ভোনলো। 
  
হোরুে ভুরু কুাঁচনক িোমকনয় আনছ। িোর প্রথনমই মনে হনলো েসরুর বপোশোকটো মেক হয় 
েোই। সোযোরে শোটথ পেোন্ট পনর ঢুনকনছ। পেোন্টটো ময়লো। পোনয় স্পনঞ্জর সেোনিল। 
পোমেওয়োলোনক বপোশোক মকনে মদনি হনব। বস মটয়োপোমের বেলো বদেোয়, িোর বপোশোক হনব 
মটয়ো পোমের মনিো। সবুজ পেোন্ট, সবুজ শোটথ। মোথোয় হলুদ টুমপ। দূর বথনক বদনে িোনক 
বেে মনে হয় লম্বো একটো মটয়ো পোমে। 
  
দশথকমণ্ডলী! েোরী-পুরুষ, মশশু-বৃি, মকনশোর-মকনশোরী, েুবক-েুবিী। আমম পোমেওয়োলো। 
আমোর েোম েসরু। মটয়ো েসরু। আমম ছয়টো মটয়ো পোমে মেনয় এনসমছ। েোাঁচোর মভিনর 
আনছ বনল দূর বথনক আপেোনদর বুেনি অসুমবযো হনে। মদলোম েোচো েুনল। 
  
েোাঁচো বেোলো হনলো। ছয়টো পোমে মেমমনষর মনযে েোাঁচো বথনক ববর হনয় বচোনের আড়োল হনয় 
বেল। মটয়ো েসরু শূেে েোচো হোনি দোাঁমড়নয় আনছ। বেোি বোদনকর দল মকছুক্ষে িুমুল 
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বোজেো বোজোল। বোজেো থোমোর পর েসরু বলল–েোচো েুনল মদনল েোাঁচোর পোমে উনড় েোয়। 
আর মিনর আনস েো। বদমে এনদর কী অবস্থো! আয় আয়–সবুজ পক্ষী ঘনর আয়। 
  
েসরুর কথো বশষ হবোর সনে সনে পোমে উনড় উনড় এনস েোাঁচোয় ঢুকনি লোেল। েসরু 
পোমে গুেনছ–এক-দুই-মিে-চোর… 
  
দশথকনদর িোমল পড়নি শুরু কনরনছ। িোমলরও একটো বেোপোর আনছ। দশথকনদর মনযে 
সোকথোনসর মেজস্ব মকছু বলোক আনছ। বোবুমচথ আনছ, বোবুমচথর বহল্পোররো আনছ। িোনদর কোজ 
হনলো প্রমিটো আইনটনমর বশনষ িোমল শুরু করো। একজে শুরু করনল দশজে শুরু কনর। 
সোকথোস জনম েোয়। তদ জমোর জনেে তদএর বীজ মদনি হয়। সোকথোস জমোর জনেে মদনি হয় 
হোিিোমলর বীজ। 
  
মটয়ো েসরু আবোর কথো বলো শুরু কনরনছ। িোর েলোর আওয়োজ ভোনলো। এি দূর বথনকও 
পমরষ্কোর বশোেো েোনে। 
  
দশথকমণ্ডলী! েোরী-পুরুষ, মশশু-বৃি, মকনশোর-মকনশোরী, েুবক-েুবিী, স্বোমীস্ত্রী, লোইলী-মজেু 
অথথোৎ বপ্রমমক-নপ্রমমকো… আপেোরো েোওয়ো-েোদে মেয়ো মোরোমোমর বদনেনছে। েোওয়ো-েোদে 
মেয়ো মোেুষ মোরোমোমর কনর, জন্তু-জোনেোয়োর মোরোমোমর কনর। এক হোমড় মেয়ো দুই কুত্তোর 
টোেোটোমে বদনেে েোই? অবশেই বদনেনছে। অেে বদেনবে দুই পোমের েোদে মেয়ো টোেোটোমের 
বেলো। 
  
দুটো মটয়ো পোমে পোিলো একটো বটোস্ট মবসমকনটর দুপ্রোন্ত যনর উড়নছ। মস্থর হনয় উড়নছ, 
আবোর চিোকোনর ঘুনর ঘুনর উড়নছ। বদেোর মনিো দৃশে। হোিিোমল শুরু হনয়নছ। হোিিোমলর 
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সনে মশস বদয়োর শব্দ আসনছ। একজে মমহলো মোথোর বঘোমটো বিনল মদনয় পোনশর আনরক 
মমহলোর েোনয় যোক্কো মদনয় বলল, বুবু বদেছ, কী আচোেক! 
  
পোনশর মমহলো বলল, এইগুলো মকছু েো–বেমেং। বেমেং মদয়ো বোেোইনছ। বেমেং মদনল পশু-
পক্ষী পোনর েো এমে কোম েোই। 
  
হোরুে আগ্রহ মেনয় মমহলোনদর কথো শুেনছ। কি যরনের মোেুষ কি যরনের কথো বনল। 
বকউ বকউ জ্ঞোেী, িোনদর কোনছ বকোনেো বেলোই ভোনলো লোনে েো। আবোর মকছু মকছু বলোক 
আনছ েো বদনে িোনিই মুগ্ধ হয়। এরো মুগ্ধ হবোর জনেেই আনস। এরোই প্রকৃি দশথক। 
এনদর বেলো বদমেনয় আরোম আনছ। এনদর জনেেই সোকথোস। 
  
ও বুবু বদে বদে–কোরবোর বদে! 
  
পক্ষী েোওয়ো-েোদে মেয়ো েোেো েোমল্ট কনর, এইগুলোে কি বদেমছ। 
  
হোরুে মনে মনে বলল, দূর হোরোমজোদী, এই মজমেস িুই বিোর জনে বদেস েোই। বিোর 
ভোেে ভোনলো িুই স্বোযীে বোংলো সোকথোনস ঢুকছস। 
  
মটয়ো েসরু এেে বশষ বেলো বদেোনে। বস হোি বসোজো কনর বরনেনছ। ছটো পোমে িোর 
হোনি বসো। এমেভোনব বনস আনছ বেে এরো জীবন্ত পোমে েো, এরো পুিুল। েসরু পোমেনদর 
মদনক িোমকনয় বলল, বিোমোনদর বেলো বদনে দশথকরো েুবই মজো বপনয়নছে। ইেোনদর সোলোম 
দোও। ডোেো িুনল সোলোম দোও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 59 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

পোমেগুমলর প্রনিেকমট িোনদর বোম মদনকর ডোেো েোমেকটো িুলল। একটো ডোে মদনকরটো 
িুনল বিনলমছল, অেেনদর বদনে ভুল সংনশোযে করল। দশথকরো আেনন্দ বচাঁমচনয় উেল। 
  
েসরু বলল, এেে বিোমরো ইসু্কনলর ছোত্র। পড়ো পোর েোই। বহোমওয়োকথ কর েোই। মোস্টোর 
শোমস্তর হকুম মদনয়নছে। এক েেোং-এ দোাঁড়োনেোর শোমস্ত। বদমে এক েেোং-এ দোাঁড়োও। 
  
পোমে ছটোই এক েেোং-এ দোাঁড়োল। 
  
িুমুল িোমল পড়নছ। মশস বোজনছ। সোকথোস জনম বেনছ। 
  
পোমের আইনটম বমোটোমুমট দুবথল আইনটম। এই আইনটনমই েেে পোর বপনয় বেনছ 
অেেগুনলো উড়োল মদনয় েোনব। েসরু ভোনলো বদমেনয়নছ। িোনক সবুজ একটো বপোশোক বোমেনয় 
মদনিই হনব। পপমলনের সবুজ কোপড় পোওয়ো বেনল কোলই দরমজর বদোকোনে বোেোনি বদয়ো 
হনব। হোরুে িোাঁবু বথনক ববর হনলো। অজু কনর দুরোকোি বশোকরোেো েোমোজ পড়নি হনব। 
রোনির েোওয়োর বেবস্থো কী িোর বেোাঁজ বেয়ো দরকোর। ভোনলো কোজ-কনমথর পনর ভোনলো 
েোওয়োদোওয়ো দরকোর। রোনি মেচুমড় করনি বলো হনয়মছল। চোল-ডোল আর শমজর মেচুমড়। 
এেে মনে হনে সনে মোংস থোকো দরকোর। মেচুমড়র সনে েোল েরুর মোংস। 
  
হোমির বেোাঁজও বেয়ো দরকোর। হোমি েোওয়ো-দোওয়ো মক শুরু কনরনছ? 
  
বেোপনে হোি বজোড় কনর হোমিনক বলনি হনব, ভুল-ত্রুমট মকছু হনল ক্ষমো কনর দোও। 
েোওয়ো-দোওয়ো কর। িুমম মোরো পড়নল, আমম েমরব মোেুষ, আমম জোনে মোরো পড়ব। আমোর 
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পুরো দল মোরো পড়নব। হোরুে বমোটোমুমট মেমিি হোমি মোেুনষর কথো ববোনে। এবং সমস্ত 
পশু-পোমের মনযে হোমির অন্তনরই মোয়ো ববমশ। 
  
হোরুে েোমোনজ দোাঁড়োবোর আনে হোমির ঘনর েোওয়ো মেক করল। 
  
পদথো বঘরো জোয়েোয় হোমিনক মশকল মদনয় ববাঁনয রোেো হনয়নছ। হোমি শুনয় আনছ। হোমির 
পোনশ জোমদোেী বনস আনছ। বস হোমির গুাঁনড় হোি বুমলনয় মদনে। দৃশেটো হোরুনের ভোনলো 
লোেল। জোমদোেী েোনমর এই বমনয়টোর অন্তনরও মহব্বি আনছ। মহব্বি ছোড়ো মকছু হয় 
েো। সোকথোনসর মনিো বড় একটো দল এক সনে রোেনি হনল সবোর জনেে সবোর মহব্বি 
থোকনি হনব। মোেুষ মোয়ো করনব পশুর জনেে, পশু মোয়ো করনব মোেুনষর জনেে। সবোই 
বোযো থোকনব মোয়োর মশকনল। 
  
হোরুে রোমে েলোয় বলল, (েকল রোে। আসমোেী, জোমদোেী, পয়সো–এই মিে বমনয়র উপর 
বস কেনেো রোে কনর েো। মকন্তু ভোব বদেোয় সোরোক্ষে বরনে আনছ।) িুমম এইেোনে কী 
কর? বশো টোইনম সবসময় তিমর থোকনি হয়। িুমম বিো বেলোর বেসও এেনেো পর েোই। 
  
জোমদোেী মকছু বলল েো। চুপ কনর রইল। 
  
বশো টোইনম মেনজর ঘনর চুপচোপ বনস থোকনব। মনে মনে ইয়ো মুকোমেমু, ইয়ো মুকোমেমু 
এইটো জপনব। ইয়ো মুকোমেমুর অথথ হনলো–বহ অগ্রসরকোরী। বিোমোনদর বেলোটো মরনস্কর 
বেলো। এই বেলোয় মে মস্থর রোেোর জনেে আল্লোনেোদোর েোম মেনি হয়। হোমির কোনছ কী 
করনিমছলো? 
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মকছু েো। 
  
বমনয়নছনলর হোমির ঘনর েোওয়ো মেক েো। মিেটো জোয়েো আনছ বমনয়নছনলর জনেে মেমষি। 
পোনের বরজ, হোমিশোলো, আনরকটো জোয়েোর েোম মনে আসনিনছ েো। মনে আসনল বলব। 
মেমষি কী জনেে? 
  
আনর কী েন্ত্রেো! মেমষি কী জনেে আমম জোমে েোমক? আমম বিো মেমষি কমর েোই। কথো 
বোড়োবো েো। েোও, ঘনর েোও। দুই মমমেনটর মনযে বেলোর বেনস বিোমোনক বদেনি চোই। 
  
জোমদোেী ক্ষীে েলোয় বলল, হোমিটোর কী হনয়নছ আমম জোমে। 
  
হোরুে মবরক্ত েলোয় বলল, িোইজলোমম কথো আমোর সনে বলবো েো। আমম িোইজলোমম কথো 
এনকবোনরই পছন্দ কমর েো। িুমম হোমির ডোক্তোর েো। িুমম দমড় বেলোর বেনলোয়োড়। বিোমোর 
কোজ দমড়র উপনর। হোমির শুড় হোিোেী বিোমোর কোজ েো। এই জেনি সব মোেুনষর 
আলোদো আলোদো কোজ বদয়ো আনছ। প্রনিেনক প্রনিেনকর কোজ মেকমনিো করনব। িোনি 
সংসোর মেকমনিো চলনব। বুনেছ? 
  
মজ। 
  
মেকমনিো বুনেছ? েো এক কোে মদনয় ঢুকোনয় অেে কোে মদনয় বোর কনর মদনয়ছ? 
  
মেকমনিো বুনেমছ। 
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মেকমনিো বুেনল ভোনলো। আবোর ববমশ বুনে বিলবো েো। ববমশ বুনে বিলনল েোরোপ। 
বিোমোর বড় ববোে আসমোেী, বস সময় সময় ববমশ বুনে। আমম েবর বপনয়মছ বস বোবুমচথনক 
মেনয় বনলনছ বস িোর মিে ববোনের জনেে আলোদো রোন্নো করনব। মিেজনের মজমেসপত্র 
িোনর বেে আলোদো কনর মদনয় বদয়ো হয়। এইসব কী িোইজলোমম? সোকথোনসর দল হনলো 
একটো সংসোর। সংসোনর দুই-মিে জোয়েোয় পোক হয় েো। এক জোয়েোয় পোক হয়। বুনেছ? 
  
মজ। 
  
মেকমনিো বুনেছ? 
  
মজ। 
  
েোও, ঘনর েোও। দুই মমমেনটর মনযে তিমর হনয় থোক। বদোয়োটো বে। বনলমছলোম মনে আনছ? 
  
মজ মনে আনছ। 
  
বনলো বদমে। 
  
জোমদোেী ভীি েলোয় বলল, মনে েোই। 
  
বদোয়োটো হনলো ইয়ো মুকোমেমু। েোও, জপনি জপনি েোও। 
  
জোমদোেী চনল বেল। হোরুে হোমির সোমনে বসল। হোমি িোমকনয় আনছ িোর মদনক। এি 
বড় একটো জোনেোয়োর অথচ কী পুমি পুমি বচোে। অথচ বপাঁচোর মনিো বছোট পোমের কী 
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মবরোট দুই বচোে? হোরুে বলল, কীনর বেোটো, েোওয়ো বন্ধ্ কী জনেে? রোে কনরছ? বনলই 
মনে হনলো ভুল হনয়নছ। বেোটো হনব েো। এটো মোদী হোমি। সোকথোনস কেনেো মদথ হোমি রোেো 
হয় েো। সব সময় মোদী হোমি রোেো হয়। মদথ হোমি সময় সময় মোথো েরম কনর, িেে 
িোনদর সোমলোনেো কমেে। মোদী হোমি কেনেো মোথো েরম কনর েো। 
  
হোরুে বনস বনসই এক পো এগুনলো। েরম েলোয় বলল, বিোনক বেোটো বনলমছ বনল মনে 
কে পোস েোই বিো? আদর কনর বেোটো বনলমছ। েোওয়ো-দোওয়ো বছনড় মদনয়মছস কী জনেে? 
বিোর কী হনয়নছ বল বদমে। বকউ মকছু বনলনছ? বিোর েমদ বস্পশোল মকছু বেনি ইেো 
কনর িোহনল বল–বেবস্থো কমর। বিাঁিুল েোমব? এক বকমজ বিাঁিুল এনে বদই। হোরুে ভনয় 
ভনয় হোি বোড়োল। বস সোকথোস দনলর মোমলক। জন্তু-জোনেোয়োর মেনয়ই িোর কোজ। িোরপনরও 
বস েুবই ভীিু যরনের মোেুষ। হোমির মদনক হোি বোড়োনি িোর ভয় ভয় লোেনছ। 
  
হোমির েোনয় হোি লোেোর আনেই হোমি শব্দ কনর েনড় উেল। হোরুে লোি মদনয় সনর বেল। 
সোহস বদেোনেোর বকোনেো দরকোর বেই। 
  
হোরুে বশোকরোেো েোমোজ অমি দ্রুি বশষ করল। মিে বমনয়র দমড়র বেলোর সময় বস 
উপমস্থি থোকনব। আজ পেথন্ত এমে বকোনেো মদে েোয় মে বে মিে বমনয় দমড়র বেলো 
বদেোনে আর বস বসেোনে উপমস্থি বেই। বমনয় মিেটোনক বস মেনজ বেলো মশমেনয়নছ। 
প্রথম েেে মিেনবোে এনলো িেে বছোটটোর বয়স মিে বছর। মিেজনের একজেনক রোে 
কনর যমক মদনল মিেজে মমনল একসনে কোন্নোকোমট শুরু কনর মদি। বদনে রোেও লোেি, 
আবোর মোয়োও লোেি। একজনের জ্বর হনয়নছ মকছু েোনব েো, বোমক দুজেও েোনব েো। 
একজেনক েিুে কোপড় মকনে মদনল বস পরনব েো। মিেজেনকই কোপড় মকনে মদনি হনব। 
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বমনয়গুমলনক মেনয় হোরুেনক েুব কে করনি হনয়নছ। কে বৃথো েোয় েোই। মোেুনষর বকোনেো 
কেই বৃথো েোয় েো। 
  
সোকথোনসর দল মটমকনয় রোেনি হনব বমনয় মিেটোর জনেে। দল বভনঙ মদনল বমনয় মিেটো 
েোনব বকোথোয়? এই মিে কেেোর েোবোর জোয়েো বেই। 
  
  
  
রোি এেোনরোটো। হোরুে সরকোনরর ঘনরর দরজো বন্ধ্। ঘনরর বভির বস আনছ আর আনছ 
বোবুমচথর এমসসটেোন্ট কোলু। হোরুে সরকোর পো ছমড়নয় বনসনছ। কোলু পো মটনপ মদনে। েুব 
আনয়োজে কনর পো মটপো হনে। একটো বোমটনি সমরষোর বিল বেয়ো হনয়নছ। আনরকটো 
বোমটনি পোমে। প্রথনম সমরষোর বিল মদনয় ডলো বদয়ো হনে। বসেোনেই পোমে মদনয় আবোনরো 
ডলো হনে। 
  
হোরুে সরকোনরর পোনয় সমসেো আনছ। মোনে মোনে হোমড়র বভির েন্ত্রেো হয়। বভোিো যরনের 
বেথো। বকোনেো বকোনেো মদে বভোিো বেথোটো বশষপেথন্ত বভোিোই থোনক। মকন্তু মোনে মনযে বেথো 
অসহেীয় হনয় উনে। আজ বেথো এেনেো সহেীয় পেথোনয় আনছ, িনব িো িীব্র বেথোয় বমোড় 
মেনি পোনর। হোরুে সরকোর ভীি ভমেনি বনস আনছ। বেথোর েমি ববোেোর বচেো করনছ। 
কোলুর হোনির কোনছ দমড় আনছ। বেথো িীব্র হনয় বেনল দমড় মদনয় শক্ত কনর পো বপাঁমচনয় 
বোাঁযনি হনব। হোরুনের হোনি কোলোর গ্লোস। গ্লোনস বকরু বকোম্পোমের মজে। কোসোর গ্লোনস 
বকরু বকোম্পোমের মজে েোওয়ো হোরুে মশনেনছ িোর ওস্তোদ মেু মময়োর কোনছ। মেু মময়ো 
মজনের সনে এক দুই মবমচ বিাঁিুল মদনয় মদি। মজমেসটো হনিো ভয়ঙ্কর। আজ বিাঁিুল 
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পোওয়ো েোয় মে। বিাঁিুল ছোড়ো মজে বেনি পোেশো পোেশো লোেনছ। বেশো হনব বনল মনে 
হনে েো। বেশো েো হনল সমসেো আনছ। পোনয়র বেথো সহে করো েোনব েো। 
  
কোলু। 
  
মজ। 
  
আজনকর বশো বকমে হনয়নছ? 
  
িোটোিোমট হইনছ। েোরো বদেনছ মরনের আনের মদেও িোরোর মনে থোকব। 
  
আইনটম ভোনলো হনয়নছ বকোেটো? 
  
সব আইনটম মোরোত্ম্ক হইনছ। এ বনল আমোনর বদে, বস বনল আমোনর বদে। 
  
িোরপনরও বিো উমেশ-মবশ আনছ। 
  
কোলু েম্ভীর েলোয় বলল, সবই মবশ। উমেনশর কোরবোর আমরো কমর েো। 
  
হোরুনের মে এমমেনিই ভোনলো মছল, কোলুর কথোয় মে আনরো ভোনলো হনলো। হোরুনের বকে 
জোমে মনে হনে বেথোটো আজ েোরোনপর মদনক েোনব েো। পোনয় দমড় বোাঁযোর প্রনয়োজে পড়নব 
েো। 
  
বেলো েুব জনমমছল? 
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কোলু েম্ভীর েলোয় বলল, মোরোত্ম্ক। মবলোমি সোনহনবর চউক উনে বেমছল মোথোর চোমন্দনি। 
  
হোরুে আগ্রহ মেনয় বলল, মবলোমি সোনহব মছল েো মক? 
  
মছল, দুইটো মছল। মব্রজ বোেোইনিনছ িোর ইেমজমেয়োর। এর মনযে একজে বোংলো কথো 
পমরষ্কোর বলনি পোনর। বস আইসো হোমমক যোমমক। 
  
হোমোমক যোমমক কী জনেে? 
  
বনল কী, দমড়র বডেজোরোস বেলো বদেোও? প্রনটকশে েোই। মেনচ বকউ েোই। একমসনডন্ট 
হনব। মোেুষ মোরো েোনব। আমম মনে মনে বমল–েো বেোটো লোলমুেো। মোেুষ মোরো বেনল 
আমরোর েোনব। বিোর বোনপর কী? 
  
আমম বিো মকছু জোমে েো। এই ঘটেো কেে ঘটল? 
  
বশো বশষ হওনের পনর। মেোনেজোর সোনহনবর সোনথ কথো বনলনছ। বিোমরো বশো করনি 
পোরনব েো। স্টপ। এইসব হোমবজোমব বলনি মছল। 
  
কই আমোনক বিো মেোনেজোর মকছু বলল েো। 
  
সব কথো আপনের কোনে বিোলো হয় েো। মেোনেজোর বপনটর মনযে বরনে বদয়। বপট বথনক 
বোইর কইরো দুএকটো কথো বনল, বোমকগুলো ভোি-িরকোমরর সোনথ হজম কইরো বিনল। 
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িোই েো-মক? 
  
অবশেই। আমরোর মেোনেজোনরর বপট শক্ত। বপনট বেই মজমেস েোয় বসইটোই হজম। 
আলীশোে একটো েবর মেোনেজোনরর কোনছ আনছ। মেোনেজোর আপনেনর বদয় েোই। মদব মক 
মদব েো, িোর েোই মেক। 
  
কী েবর? 
  
কোলু চুপ কনর েভীর মনেোমেনবনশ পো মটপনছ। আলীশোে েবর হট কনর বনল বিলনল 
েবনরর মোে থোনক েো। হোরুে মবরক্ত হনয় বলল, েবরটো কী? 
  
বেো চোচোর ইনন্তকোল হনয়নছ! 
  
বেো চোচোটো বক? 
  
জমহর উমেে সোনবনর সনবই ডোনক বেো চোচো। পোিলো পুিলো শইল, এই কোরনে। 
  
জমহর উমেেটো বক? মেক মনিো জবোব বদ। কথো বপাঁচোইস েো। কথো বপাঁচোইনল লোথ মদয়ো 
মবছেো থোইকেো িোলোনয় মদব। 
  
কোলু আহি েলোয় বলল, জমহর উমেে সোব হোমির মোমলক। িোনর আপনে েোনম মচেনবে 
েো বসইটো কেোমনে বুেব। লোথ মোইরো বিলনি চোইনল বিনলে। আমরো েরীব। আমরোর 
জে হইনছ লোথ েোওনের জনেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 68 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

চুপচোপ বিল মোমলশ কর। কথো বন্ধ্। 
  
কোলু পোনয় বিল মোমলশ কনর েোনে। হোরুে এমে ভমেনি বনস আনছ বেে বস বঘোনরর 
মনযে চনল বেনছ। চোরপোনশ কী হনে বুেনি পোরনছ েো। জমহর উমেে মোরো বেনছ এরনচ 
আেনন্দর সংবোদ আর কী হনি পোনর। লটোমরনি লোে টোকো পোওয়োর আেনন্দর মনিো 
আেন্দ। হোমির মোমলক মোরো বেনছ। হোমি এেে আর কোউনক বিরি মদনি হনব েো। 
পোওেো টোকোও মদনি হনব েো। স্বোযীে বোংলো সোকথোস পোমটথ এেে একটো হোমির মোমলক। 
  
কোলু বলল, হোমির মোমলক বিো সেোর এেে আমরো। 
  
হোরুে বলল, আমরো হোমির মোমলক হব কী জনেে? জমহর উমেে সোনবর ওয়োমরশোেরো 
হোমির মোমলক। বকোনটথর কোেজপত্র মেয়ো ওয়োমরশোে আসনল হোমি মিরি মদব। 
  
মেোনেজোর সোব মভন্ন কথো বনলনছ। 
  
কী মভন্ন কথো? 
  
মেোনেজোর সোব বনলনছে হোমি েমরনদর বোয়েো দমলল েি মোনস করো হনয়নছ। জোমহর উমেে 
সোব মোনস মোনস বটকো উসল হনব এই কড়োনর হোমি ববনচ মদনয়নছে। 
  
হোরুে অমি দ্রুি মেনজনক সোমনল মেনয় বলল, মচন্তোভোবেোর মনযে থোমক। পোনয় েন্ত্রেো। 
এইসব কোরনে আসল কথো মনে থোনক েো। হোমি বে আমরো েমরদ কনর মেনয়মছ এই 
কথোটো ভুনল বেমছ। েমরদ অবশেই কনরমছ। কোেজপত্র মেোনেজোনরর কোনছ আনছ। টোকো-
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পয়সোও েিদূর মনে হয় বদওয়ো হনয় বেনছ। বদমে মেোনেজোরনক মজজ্ঞোস কমর। অল্প মকছু 
েমদ বোমক থোনক মদনয় বদওয়ো দরকোর। ঋে রোেো আমোর পছন্দ েো। মেক আনছ িুমম েোও। 
আজ মনে হয় বেথো উেনব েো। মেোনেজোরনর পোেোও! আমোর গ্লোস েোমল। গ্লোনস মজমেস 
মদনয় েোও। বিাঁিুনলর বজোেোড় বদেবো। এই মজমেস েমদ আমোনর বিাঁিুল ছোড়ো েোইনি হয় 
িোইনল বিোমোর েবর আনছ। কোনে যইরো িোাঁবুর চোইর মদনক বিোমোনর চক্কর বদওয়োব। 
বুনেছ? 
  
মজ বুনেমছ। 
  
মেোনেজোরনর পোেোও। পো বছছড়োইনি বছছড়োইনি েোবো েো। বনু্দনকর গুমলর মনিো েোও। 
  
কোলু মবষণ্ণ মুনে ববর হনয় বেল। হোরুে বিাঁিুল মবহীে মজনের গ্লোনস লম্বো চুমুক মদনয় 
বুেল িোর বেশো হনয়নছ। মজনের বেশো হট কনর উনে, িোই হনয়নছ। মকছুক্ষে আনে িোর 
বে জেৎ মছল এেে বস জেৎ েোই। এেেকোর জেৎ আন্দময় জেৎ। হেোৎ হোমির 
মোমলকোেো বপনয় েোওয়ো একটো কোরে হনি পোনর। 
  
তিয়ব এনস বলল, আমোনর বডনকনছে? 
  
হোরুে মবরক্ত েলোয় বলল, েো ডোকনল িুমম আস েো? িুমম েবোব মসরোজউনেৌলো হনয়ছ? 
  
তিয়ব বমনেনি দৃমে মেবন্ধ্ রোেল। হোরুে গ্লোনস লম্বো চুমুক মদনয় বলল, জমহর সোব 
ইনন্তকোল কনরনছে–এই েবর কনব বপনয়ছ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 70 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

েিকোল। 
  
েিকোল েবর বপনয়ছ, আমোনক বদও েোই বকে? েো-মক ভুনল বেলো স্বোযীে বোংলো সোকথোনসর 
মোমলক আসনল বক? িুমম বিো বভনব বনস আছ িুমমই মোমলক। মনে রোেবো িুমম দুই পয়সো 
দোনমর মেোনেজোর। এক মমমেনটর বেোমটনশ পোছোয় লোমথ বমনর বিোমোনর রোস্তোয় বিনল মদনি 
পোমর। পোমর মক-েো বনলো। 
  
বজ পোনরে। 
  
এেে বনলো এি বড় একটো সংবোদ লুকোনয় বরনেছ বকে? 
  
তিয়ব বছোট্ট কনর মেিঃশ্বোস বিলল। মকছু বলল েো। হোরুে কড়ো েলোয় বলল, বিোস বিোস 
কনর মেিঃশ্বোস ছোড়বো েো। বনলো, কী বেোপোর? 
  
তিয়ব শোন্ত েলোয় বলল, উেোর মৃিুেসংবোদ প্রচোর করোর আনে হোমিটো বে আমরো আনেই 
েমরদ কনরমছ এইটো প্রচোর করো দরকোর। িো েো হনল সনবই ভোবনব হোমির মোমলক মোরো 
বেনছ আর আমরো হোমি বমনর মদনয়মছ। 
  
হোরুে মকছু েো বনল পরপর কনয়ক দিো মজনের গ্লোনস চুমুক মদল। মেোনেজোনরর প্রমি এই 
মুহূনিথ অিেন্ত প্রসন্ন ববোয করনছ হোরুে। প্রসন্ন ভোবটো বস বেোপে রোেনব কী রোেনব েো 
বুেনি পোরনছ েো। বড় একটো দল চোলোনি হনল অনেক মকছু ভোবনি হয়। বড় দল 
চোলোনেোর মকছু কমেে মেয়মকোেুে আনছ। একটো প্রযোে মেয়ম হনলো দনলর কোনরো উপর 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 71 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

েুমশ হনল েুমশ ভোব বেোপে রোেনি হনব। েোর উপর েুমশ িোনক িো কেনেো জোেোনেো েোনব 
েো। 
  
তিয়ব বলল, আমম েোই। 
  
হোরুে বলল, ঘটেো বিো মকছুই শুেলোম েো, েোই েোই করছ বকে? 
  
হোমির অবস্থো ভোনলো েো। পশু ডোক্তোনরর সন্ধ্োনে েোব। সদনর একজে বভনটেোমর সোজথে 
আনছ। িোনক মেনয় আসব। 
  
আেো েোও। একটো মজমেস শুযু বেয়োল রোেবো, আমম বিোমোর উপর ববজোর। বে-নকোনেো 
সময় লোমথ মদনয় বিোমোনক দল বথনক ববর কনর মদব। আমোর এেোনে কোনরো চোকমরই 
পোমথোনেন্ট েো। আমম বে কোউনক এক বসনকনির বেোমটনশ দল বথনক ববর কনর মদনি 
পোমর। মেনজনকও পোমর। আমমই সোকথোস দনলর মোমলক। আমমই মেনজনক দল বথনক ববর 
কনর মদলোম। ভোনলো েো? 
  
মজ ভোনলো। 
  
জোমদোেী বমনয়টোনক আমোর কোনছ পোেোও। হোমির মবষনয় বস কী বেে কথো বনলমছল, 
কথোটো শুমে। 
  
ওরো ঘুমোনয় পনড়নছ। 
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ঘুম বথনক বডনক িুনল পোেোও। বদনশর বেমে বোদশো থোনক–সোকথোস দনলরও বোদশো থোনক। 
বোদশোর হকুম শুেনি হয়। 
  
তিয়ব ববর হনয় বেল। হোরুে মোথোয় বছোট্ট একটো চক্কর অেুভব করল। বেশো জনম বেনছ। 
শরীর হোলকো লোেনছ। মনে িুমিথর ভোব প্রবল হনে। এই সময়টো েোরোপ। এেে েমদ 
দুিঃনের বকোনেো কথো মনে পনড় িোহনল িুমিথর বদনল মে ভনর েোনব দুিঃনে। িেে টপটপ 
কনর বচোে মদনয় পোমে পড়নি থোকনব। বেশো েুব েোরোপ মজমেস। শুরু হনলো আেনন্দর 
জনেে, বশষ হনলো দুিঃনে। বভউ বভউ কোন্নো। বচোনের পোমে েোনকর সমদথনি মোেোমোমে। 
সবথনশষ ঘর ভোমসনয় বমম। বমমর উপর শুনয় থোকো। 
  
জোমদোেী ঘনর ঢুকল। বস মকছু বলোর আনেই হোরুে আেমন্দি েলোয় বলল–কী েবর কী 
েবর কী েবর? 
  
বেশো ভোনলোমনিো যনরনছ। বেশোর মেয়ম হনলো ভোনলোমনিো যরনল সব বোকে মিেবোর চোরবোর 
কনর বলো হয়। িোরপনরও মনে হয় মেকমনিো বলো হনলো েো। মকছু বেে বোমক বথনক বেল। 
  
জোমদোেী বলল, কী জনেে বডনকনছে? 
  
হোরুে বলল, েুব জরুমর একটো কোনজ বডনকমছ। জরুমর কোজটো কী ভুনল বেমছ। দোাঁড়োনয় 
আনছ বকে, বনসো। 
  
জোমদোেী বসল। হোরুে আগ্রহ মেনয় বলল, বেশো করনল কী হয় জোনেো? অল্প বেশো করনল 
িৃমিশমক্ত বোনড়। বেশো একটু ববমশ হনয় বেনল িৃমিশমক্ত যুপ কনর পনড় েোয়। আমোরটো 
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যুপ কনর পনড় বেনছ। ও আেো! মনে পনড়নছ–িুমম বনলমছনল হোমির কী অসুে হনয়নছ 
িুমম জোনেো। সোনপর অসুনের মবষনয় বে জোনে িোনক বনল সপথরোজ। বিোমোর টোইনটল 
মদলোম হমস্তরোেী। হো হো হো। 
  
হোরুে হোসনি হোসনি মবছোেোয় েমড়নয় পড়োর মনিো অবস্থোয় চনল বেল। হোমস বথনক িোর 
বহাঁচমক উনে বেল। বহাঁচমকর িোাঁনক িোাঁনক বলল, বনলো বদমে হমস্তরোেী, আমোর হোমির 
অসুেটো কী? 
  
জোমদোেী শোন্ত েলোয় বলল, হোমিটোর সন্তোে হনব, প্রসব বেথো উনেনছ। 
  
হোরুে িীক্ষ্ণ েলোয় বলল, কী বললো? 
  
জোমদোেী বলল, হোমিটোর সন্তোে হনব। 
  
হোরুে বলল, উল্টো পোল্টো কথো বনল িুমম আমোর বেশো কোটোনয় মদনয়ছ। অনেক কনের 
বেশো, তিমর করনি সময় লোনে। েোও, ঘুমোনি েোও। একটো কথো মনে আসল আর বনল 
বিললো–এটো মেক েো। িুমম হোমির বলমড ডোক্তোর েো। েোও আমোর সোমনে বথনক। 
  
  
  
হোরুে অনেকমদে পর মনের আেনন্দ বেশো করল। মজনের পুনরো ববোিল বশষ করোর পর 
লুমকনয় রোেো ভদকোর একটো ববোিল ববর করো হনলো। একো একো মদেপোে করো েোয় েো। 
এেে হোরুনের সেী কোলু। বেশোগ্রস্ত অবস্থোয় কোলুনক হোরুনের বনু্ধ্র মনিো লোেনছ। বস 
বে বোবুমচথর অেোমসসনটন্ট, িোর প্রযোে কোজ চুলোয় লোকমড় বদয়ো, েমড় িোড়ো–এটো আর মনে 
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হনে েো। বরং হোরুনের মনে হনে কোলু েনথে জ্ঞোেী একজে মোেুষ। িোর সনে সুে 
দুিঃনের কথো বেমে আলোপ করো েোয় বিমমে জমটল সমসেোর সমোযোেও চোওয়ো েোয়। হোরুে 
কোলুর মপনে হোি বরনে বলল, জমহর সোনহনবর মৃিুেনি বড় কে বপনয়মছ। কোলু বলল, কে 
পোওয়োর কথো। কিমদনের পুরনেো মচেো জোেো বলোক। 
  
হোরুে দীঘথ মেিঃশ্বোস বিনল বলল, স্ত্রী-পুত্র-কেেো বকউ েোই, একটো বলোক িুট কনর মনর 
বেল। 
  
কোলু বলল, এটো েোরোপ েো। দুিঃে করোর বকউ েোই। 
  
হোরুে বলল, দুিঃে করোর এনকবোনর বকউ েো থোকোটোও মেক েো। এক দুইজে থোকনব, 
মৃিুের পনর বভউ বভউ কনর কোাঁদনব। 
  
কোলু বলল, অবশেই। 
  
হোরুে বলল, আমোরও বিো জমহর সোনবর মনিোই অবস্থো। িোরও বকউ মছল েো। আমোরও 
বকউ েোই। বসও মছল হোমির মোমলক। আমমও হোমির মোমলক। এেে ইেো করনিনছ ঘর-
সংসোর কমর। বয়সটো হনয় বেনছ সমসেো পোাঁচপেোশ। 
  
কোলু বলল, পোাঁচপেোশ বকোনেো বয়সই েো। 
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হোরুে বলল, জোমদোেীর মনিো একটো বমনয় পোওয়ো বেনল ভোনলো হনিো। েুবই ভোনলো একটো 
বমনয়। মোথোয় সোমোেে েণ্ডনেোল আনছ। এটো থোকনবই। সব ভোনলো মোেুনষর মোথোয় সোমোেে 
েণ্ডনেোল থোনক। 
  
কোলু বলল, অমি সিে কথো। একমোত্র আপেোনক বদেলোম–অমি ভোনলোমোেুষ মকন্তু মোথো 
পমরষ্কোর। মোথোয় বকোনেো েণ্ডনেোল েোই। 
  
মোথোয় েণ্ডনেোল েোই বিোমোনক বক বলল! েণ্ডনেোল অবশেই আনছ। েণ্ডনেোল েো থোকনল 
মেনজর বমনয়র মনিো েোনক বড় কনরমছ িোনক মবনয় করনি চোই। মছিঃ মছিঃ, ভোবনিও লজ্জো। 
  
কোলু বলল, আনরক গ্লোস েোে, িোহনল লজ্জোটো কনম েোনব। 
  
দোও, আনরক গ্লোস। আজ বমম েো হওয়ো পেথন্ত েোব। েো থোনক কপোনল। 
  
হোরুে িোর কথো রোেল, বমম কনর ঘর ভোমসনয় েো বদয়ো পেথন্ত িমোেি বেনয় বেল। রোি 
মিেটোয় বস এবং কোলু েেে মেনজনদর বমমর উপর অযথনচিে হনয় পনড় আনছ িেে েবর 
এনলো–হোমির একটো বমনয় বোচ্চো হনয়নছ। হোরুে েবরটোর গুরুত্ব মকছুই বুেল েো। মোথো 
িুনল েবরটো শুনে আবোনরো বমমর উপর শুনয় পড়ল। 
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৫. তিনজনই ব ারকা পমরমে 
মিেজেই ববোরকো পনরনছ। 
  
পয়সোর েুব মজো লোেনছ। বস সবোইনক বদেনছ, িোনক বকউ বদেনি পোনে। এেে মনের 
আেনন্দ বঘোরোনিরো করো েোয়। বকউ বুেনব েো বস বক। িনব ইবোদি েের ছছোট জোয়েো। 
বছোট জোয়েোয় ববোরকো পরো মিেজে হোাঁটোহোাঁমট করনছ এটো বচোনে পড়নবই। বচোনে পড়নলও 
সমসেো হনব েো। বকউ এমেনয় এনস মজনজ্ঞস করনব েো, আপেোরো বক? িোরো বে সোকথোনসর 
বমনয় এটো মক বুেনব? বুমি থোকনল বুেনব। 
  
জোমদোেী বলল, আমোর দম বন্ধ্ লোনে। 
  
পয়সো হোসনি হোসনি বভনঙ পড়নছ। দমবন্ধ্ লোেোর কথোয় হোমসর মকছু বেই। পয়সোর 
সমসেো হনলো েেে িোর মে ভোনলো থোনক িেে বে-নকোনেো কথোয় বস হোনস। আজ িোর 
মে ভোনলো। মে ভোনলো হবোর প্রযোে কোরে–হোমি িোর বোচ্চোর কোনছ কোউনকই বঘাঁসনি 
মদনে েো। শুযু পয়সোর বেোপোনর মকছু বলনছ েো। পুনরো সোকথোনসর দনল পয়সো একমোত্র 
বমনয় েোনক হোমি িোর বোচ্চোর কোনছ বেনি মদনয়নছ। মজোর বেোপোর হনলো, হোমিটোর সনে 
পয়সোর ঘমেষ্ঠিোই সবনচ কম। 
  
আসমোেী বলল, পয়সো, হোমস বন্ধ্ কর। েোমোেো হোমস। 
  
পয়সো বলল, েোমোেো হোমস েো। জোম বুবুর দমবন্ধ্ এই জনেে হোমস। 
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পয়সো জোমদোেীনক সংনক্ষপ কনর ডোনক জোম বুবু। জোনমর সনে মমমলনয় আসমোেীনক ডোনক 
আম বুবু। সবমকছুর একটো েোম মদনয় বদয়োর প্রবেিো পয়সোর আনছ। হোমির বোচ্চোর েোম 
বস মদনয়নছ এলং। জোমদোেীর সনে এই েোম মেনয় কথো কোটোকোমটও হনয়নছ। জোমদোেী 
বনলনছ, এলং আবোর কী েোম? বোচ্চোটো এি সুন্দর। সুন্দর একটো েোম বদ। পয়সো মুে 
বোাঁকো কনর বনলনছ–সুন্দর েোম িুমম দোও। আমম এনর ডোকব এলং। 
  
জোমদোেীর বমজোজ েোরোপ হনয়নছ, কোরে বস জোনে েি সুন্দর েোমই বদয়ো বহোক বশষপেথন্ত 
পয়সোর বদয়ো েোমই স্থোয়ী হনয় েোনব। এি সুন্দর একটো বোচ্চোনক সবোই এলং এলং 
ডোকনব। পয়সো বে েোম বদয় বসটোই বশষপেথন্ত স্থোয়ী হনয় েোয়। সোকথোস দনলর মেোনেজোর 
তিয়নবর েোম বস মদনয়নছ কুিুকুিু। দনলর সবোই মেোনেজোরনক এেে আড়োনল কুিুকুিুই 
ডোনক। পোমেওয়োলো েসরুর েোম হনয়নছ হোেোরু। 
  
ববোরকো পনর মিেনবোে বকোথোয় েোনব এেনেো মেক করো হয় মে। েুব ববমশদূর েোনব এরকম 
মনে হয় েো। এরো সোকথোনসর িোাঁবুর আনশপোনশই বঘোরোনিরো করনব। সোকথোস দনলর 
মোেুষনদর এই মেয়ম। এক িোাঁবুর মেনচ মদনের পর মদে থোকোর কোরনে িোনদর মেনজনদর 
মনযে এক যরনের বন্ধ্ে তিমর হয়। পুনিো দল ছোড়ো ববর হনয় এরো স্বমস্ত ববোয কনর েো। 
বেেোনেই েোক দৃমেসীমোর বভির সোকথোনসর িোাঁবু থোকনি হনব। 
  
আসমোেী বলল, একটো কোজ করনল বকমে হয়। চল এলং-নক বদনে িোরপর েোই। একটো 
মজো করব। 
  
জোমদোেী বলল, কী মজো? 
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আসমোেী বলল, এেে বিো আমরো ববোরকো পরো। মুনের পদথো বিনল মদনল হোমি বদেনি 
পোরনব েো বক বকোে জে। বদমে িোরপনরও বস পয়সোনক মচেনি পোনর মক-েো। 
  
পয়সো বলল, পোরনব। 
  
জোমদোেী বলল, পোরনব েো, একশ টোকো বোমজ। 
  
পয়সো বলল, পেোশ টোকো বোমজ। 
  
জোমদোেী বলল, পেোশ টোকো েো, একশ টোকো। সোহস থোকনল একশ টোকো বোমজ যর। 
  
আমোর কোনছ একশ টোকো েোই। আমোর কোনছ েো আনছ আমম বসটোই বিো বোমজনি যরব। 
  
আেো েো, পেোশ টোকোই বোমজ। 
  
িোহনল আম বুবুর কোনছ পেোশ টোকো জমো রোে। 
  
জমো রোেোর দরকোর কী? 
  
পয়সো বলল, আমম একবোর বিোমোর কোনছ মবশ টোকো মজনিমছলোম, িুমম আমোনক বসই 
টোকো দোও েোই। 
  
এইবোর িুই েমদ বোমজনি মজমিস িোহনল ঐ মবশ টোকোও মদনয় বদব। আর েমদ হোমরস 
িোহনল বকোনেোমদেও ঐ মবশ টোকোর কথো িুলনি পোরমব েো। 
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আেো েোও িুলব েো। 
  
জোমদোেী বোমজনি বহনর বেল। হোমি আসমোেী জোমদোেী কোউনকই কোনছ। আসনি মদনে 
েো অথচ পয়সোনক মকছুই বলনছ েো। পয়সো িীক্ষ েলোয় ডোকল–এলং, ঐ এলং। হোমির 
বোচ্চো হোমির চোরপোনয়র মোেেোনে লুমকনয় আনছ। বসেোে বথনক শুড় ববর কনর পয়সোনক 
ছুাঁনয় মদল। পয়সো বহনস বভনঙ পনড়নছ। পয়সোর সনে সনে দুনবোেও হোসনছ। 
  
মিেজনের হোমসর শব্দ হোরুে সরকোনরর মোথোয় িীনরর িলোর মনিো মবযনছ। বস মচৎকোর 
কনর বলল, হোমস বন্ধ্। েমদও বস মচৎকোর করনছ মকন্তু িোর েলো মদনয় বকোনেোই আওয়োজ 
ববর হনলো েো। িোর অবস্থো েুবই েোরোপ। েন্ত্রেোয় মোথো মছনড় পনড় েোনে। রোনি বস বমমর 
উপর পনড়মছল। এেে বমম বেই। কোলু সব পমরষ্কোর কনরনছ। বভজো েোমছো মদনয় েো 
মুমছনয় মদনয়নছ। এেনেো হোরুে সরকোনরর মোথোয় বভজো েোমছো। শীনি শরীর কোাঁপনছ। জ্বর 
আসোর লক্ষে। 
  
এই অবস্থোয় মোথোয় বভজো েোমছো রোেো মেক েো। বভজো েোমছোর কোরনে মোথোর েন্ত্রেোটো 
সোমোেে কম লোনে বনল েোমছো সরোনেো েোনে েো। েোনয় চোদর মদনয় মদনল শীনির কোাঁপুমে 
বন্ধ্ হনিো। মদনয় মদনব বক? কোলু বেনছ ডোক্তোর আেনি। হোরুে সরকোর চোপো েলোয় 
ডোকল, কোলু, কোলু! বস জোনে কোলু আনশপোনশ বেই। িোরপনরও িোনক ডোকোর কোরে 
েলোর স্বর মিনর এনসনছ মকেো িো পরীক্ষো করো। েলোর স্বর মিনর মে। িেোসিোস আওয়োজ 
ববর হনে। বকউ বে িোনক বদেনি আসনব বসই সম্ভোবেোও ক্ষীে। েেে-িেে িোর ঘনর 
বঢোকো মেনষয আনছ। 
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বমনয় মিেটো এেনেো হোসনছ। হোমির বোচ্চো বদনে হোসনছ এটো ববোেো েোনে। বোচ্চোটো এেনেো 
বদেো হনলো েো। সবোই বদনেনছ অথচ হোমির মোমলক বস-ই বদনে মে– এটো মবরোট একটো 
আিনসোনসর বেোপোর। হোমির বোচ্চো এবং হোমির মো এই দুজেনক মেনয় বকোনেো একটো 
বেলো ববর করনি হনব। বল বছোড়োছুমড় বেলো। মো-হোমি একটো বল ছুনড় মোরল িোর বোচ্চোর 
মদনক, বোচ্চো বসই বল বিরি পোেোল। লোল রনঙর মবরোট একটো বল লোেনব। বসই বল 
েুব ভোরী হনলও হনব েো। আবোর হোলকো হনলও হনব েো। হোমি অমি বুমিমোে প্রোেী, 
বেনকোনেো বেলো বস অমি দ্রুি মশনে বিনল। বকউ বকউ আবোর মেনজ মেনজও বেলো ববর 
কনর। 
  
হোরুে সরকোর কল্পেোয় বদেনছ–হোমি এবং হোমির বোচ্চো লোল বল বছোড়োছুমড়র বেলো 
বেলনছ। এই কল্পেো করোটো মেক হয় মে। কড়ো লোল রঙ এেে মোথোর বভির ঢুনক দপদপ 
করনছ। হোরুে সরকোর কল্পেোয় বনলর রঙ লোল বথনক েীল করল। িোনি লোভ হনলো েো। 
রঙ বদলোল েো। বরং আনরো েোঢ় হনলো। মোথোর উপর রোেো বভজো েোমছো শুমকনয় বেনছ। 
আবোনরো মভমজনয় মোথোর  উপর বদয়ো দরকোর। বক বদনব? কোলু হোরোমজোদো বসই বে মেনয়নছ 
আর আসোর েোম বেই। ডোক্তোর আেনি মহনু্দস্থোে চনল বেনছ মক-েো বক জোনে। একটো 
শোমন্ত হনয়নছ। বমনয় মিেটোর হোসোহোমস বশোেো েোনে েো। কথোবোিথোও বশোেো েোনে েো। 
হোরুে সরকোর আবোর ডোকল, কোলু, কোলু! বকোনেো শব্দ ববর হনে েো। আনে িেোসিেোস 
আওয়োজ হনিো। এেে বস আওয়োজও বেই। মৃিুের আনে আনে মোেুনষর জবোে বন্ধ্ হয়। 
িোরও মক জবোে বন্ধ্ হনয় বেনছ! বস মোরো েোনে েো বিো? বস দুরুনদ বশিো পড়োর বচেো 
করল। বশিো’ শনব্দর অথথ আনরোেে। এই দুরুদ পোনে বরোেমুমক্ত ঘনট। 
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দুরুদটো হোরুে সরকোনরর জোেো আনছ। এেে মনে আসনছ েো। প্রথম শব্দটো মনে হনলই 
বোমক সবটো মনে হনব। প্রথম শব্দটোই মনে পড়নছ েো। আল্লোহম্মো মদনয় মক শুরু হনয়নছ? 
আল্লোহম্মোর পনর কী? সোমল্লআলো? 
  
  
  
মিে কেেো চনল এনসনছ মেু েদীর পোনড়। বসেোনে মবরোট কমথেজ্ঞ। একই সনে েদী শোসে 
হনে। বোংলোনদশ-নেদোরলেোি শুনভেো বসিুর জনেে পোইমলং করো হনে। েদীর চনর েোন টো 
পাঁমচনশক েোেোে আকৃমির েোেোে বনেথর িোাঁবু। মোমটকোটো েমমকনদর জনেে লম্বো 
মটেনশডেকেনক েিুে মটনে আনলো েলমল করনছ। কনয়কটো তদিেোকৃমি বিে। বিে 
চলোচল কনর বরললোইনের উপর মদনয়। ওয়োকথশপ বথনক েদীর পোড় পেথন্ত বরললোইে 
বসোনেো হনয়নছ। মবপুল কমথকোণ্ড বদেনি ভোনলো লোনে। দূর দূরোন্ত বথনক শুযুমোত্র মব্রজ 
বোেোনেো বদেোর জনেে বলোকজে আসনছ। 
  
পয়সো মুগ্ধ েলোয় বলল, কী অবস্থো! জোম বুবু বদে বদে, বরললোইে বসোনয় বিনলনছ। 
বরললোইনের উপনর এইগুলোে কী? 
  
জোমদোেী বলল, আমম মক জোমে? িুই েিটুক জোমেস, আমম িিটুকই জোমে। 
  
যুরুম যোরুম শব্দ কীনসর? 
  
জোমে েো। 
  
জোম বুবু বদে, চোনয়র বদোকোে বনসনছ। বুবু আস, চো েোই। 
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িোরো েুব আেন্দ কনর চো বেল। পয়সো বলল, চল একটো বেৌকো ভোড়ো কনর বেেোনে মপলোর 
বসোনে ঐেোনে েোই। 
  
আসমোেী বলল, বকোনেো দরকোর েোই। 
  
পয়সো বলল, দরকোর আনছ। 
  
আসমোেী বলল, কী দরকোর? 
  
আমোর কোনছ মেনয় বদেনি ইেো করনছ। এইটোই দরকোর। বুবু, মস্পড ববোটগুনলো বদনেছ 
কি সুন্দর! সুন্দর েো? 
  
জোমদোেী বলল, হাঁ সুন্দর। 
  
পয়সো বলল, বদনে মনে হনে মবরোট মজোর সোকথোস। 
  
আসমোেী বলল, উল্টো-পোল্টো কথো বমলস েো বিো পয়সো। সোকথোস আর মব্রজ তিমর এক 
মজমেস? 
  
আমোর কোনছ এক মজমেস। চল বেৌকো ভোড়ো কমর। 
  
আসমোেী বলল, েো। 
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পয়সো বলল, বিোমরো েো বেনল আমম একো েোব। 
  
সোহস থোকনল েো একো। 
  
বিোমরো মক বভনবছ আমোর সোহস বেই? বিোমোনদর ছোড়ো একো বেনি পোরব েো? আমম মকন্তু 
বেনি পোরব। 
  
জোমদোেী বলল, পেোশ টোকো বোমজ, বেনি পোরমব েো। 
  
পয়সো েটেট কনর এনেোনে। একবোরও বপছনের মদনক িোকোনে েো। জোমদোেী ভীি 
েলোয় বলল, বুবু, ও সমিে সমিে চনল েোনব েো বিো? 
  
আসমোেী বলল, েো, ও েদীর পোড় পেথন্ত েোনব। বেৌকোর মোমেনদর সনে কথো বলনব। ভোব 
করনব বেে সমিে সমিে বেৌকোয় উেনছ। 
  
েমদ সমিে সমিে েোয়? 
  
বেনল েোনব। একো একো বেৌকো মেনয় েদীর মোেেোে পেথন্ত েোওয়োর সোহস থোকো বিো 
ভোনলোই। 
  
জোমদোেী বলল, চল আমরোও েোই। 
  
েো। 
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আমরো কী করব। এেোনে দোাঁমড়নয় থোকব? 
  
হাঁ। আয় এক কোজ কমর, চোনয়র বদোকোেটোর আড়োনল চনল েোই। বেে পয়সো আমোনদর েো 
বদেনি পোয়। বেে ভোনব আমরো িোনক বিনল চনল বেমছ। 
  
দুই ববোে চোনয়র বদোকোনের আড়োনল চনল বেল। 
  
  
  
পয়সোর েুব ইেো করনছ বপছনে িোমকনয় বদেনি িোর দুই ববোে কী করনছ, মকন্তু বস 
িোকোনে েো। বস মেক কনর বিনলনছ বেৌকো ভোড়ো পোওয়ো বেনল মোে েদী পেথন্ত েোনব। 
িোর দুই ববোে ভনয় আযমরো হনয় েোনব। বমোটোমুমট মজোর একটো বেোপোর। িোরো মিে ববোে 
দমড়র উপর ভয়ঙ্কর বেলো বদেোয়। িেে িোনদর েুব সোহসী মনে হয়। আসনল িোরো 
মিেজেই েুব ভীিু। এক েোট ছোড়ো মিেজে ঘুনমোনি পোনর েো। বসই ঘুম মেনয়ও সমসেো–
মোেেোনে বক বশোনব? েোরো দুই পোনশ বশোয় িোনদর সোরোক্ষে ভূনির ভয় কনর। এই বুমে 
েোনটর মেচ বথনক মরো মোেুনষর হোি ছুাঁনয় মদল। 
  
মিেজনের বকউই সোাঁিোর জোনে েো, কোনজই পোমেনকও েুব ভয়। বেৌকোয় উেনলই িোনদর 
মনে হয় এই বুমে বড় একটো বঢউ এনস বেৌকো কোি কনর মদল। বসেোনে একো একো মোে 
েদী পেথন্ত েোওয়োটো েুব সোহসী কোজ। অনেকমদে বথনকই পয়সোর ইেো বস সোহসী বকোনেো 
কোজ কনর। সুনেোেটো পোওয়ো বেনছ। এই সুনেোে কোনজ লোেোনি হনব। 
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পোড় বথনক মোে েদী পেথন্ত েোবোর বেৌকো পোওয়ো েোনে। ভোড়োও ববমশ েো। মরজোভথ বেৌকোয় 
বেনল মবশ টোকো ভোড়ো। দনলর সনে বেনল দু টোকো। বেয়োপোরোমে বেৌকোও আনছ। িোর 
ভোড়ো এক টোকো। এপোড় বথনক ওপোনড় বেনল মোেেদীনি মব্রজ বোেোনেোর কমথকোণ্ড বদেো 
েোয়। 
  
একটো সমসেো অবমশে আনছ। মোনে মোনে মস্পডনবোট অমি দ্রুি আসো েোওয়ো করনছ। িেে 
মবরোট বঢউ উেনছ। বছোট বছোট বেৌকোগুমল এমেভোনব দুলনছ বদনে মনে হয় এই বুমে ডুনব 
বেল। 
  
বদশী বেৌকোর ঘোট বছনড় পয়সো এেে এনেোনে মস্পডনবোটগুমলর মদনক। কোছ বথনক বদেনব 
এই িোর পমরকল্পেো। পয়সো মেক কনর বরনেনছ মস্পডনবোটগুমলর কোনছ মেনয় বস একবোর 
বপছে মদনক িোকোনব। 
  
হেোনলো মমস! 
  
পয়সো ভয়ঙ্কর চমনক বেল। মবনদশী এক সোনহব বপছনে দোাঁমড়নয় আনছ। িোর বচোে এি 
েীল বে মনে হনে েীল রঙ বচোে বথনক েমড়নয় এেমে মেনচ পনড় েোনব। 
  
সোনহব পমরষ্কোর বোংলোয় বলল, সোকথোনস আপেোর দমড়র বেলো মনেোহর হনয়নছ। 
  
আিেথ, ববোরকো পরো অবস্থোয় এই সোনহব িোনক মচেল কীভোনব? সোনহবও মক হোমির 
মনিো? পয়সো ববোরকোর পদথো সমরনয় স্বোভোমবক েলোয় বলল–আপমে কী কনর আমোনক 
মচেনলে? 
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মিেটো ববোরকো পরো বমনয় হোাঁনট। দূর বথনক বদনে মচনেমছ। 
  
আপমে এি সুন্দর বোংলো কোর কোনছ মশনেনছে? 
  
আমম মিে বছর এই বদনশ আমছ। আমম সবোর সনে েুব ববমশ কথো বমল। এই জনেে সুন্দর 
বোংলো বমল। আমম গ্রোমে বোংলোও বলনি পোমর। 
  
বলুে বিো শুমে। 
  
ভোি েোইচুইে–এর অথথ ভোি বেনয়নছে? ময়মেমসংনহর ভোষো। 
  
আপমে এেোনে কী কনরে? 
  
আমম েদী শোসে কমর। 
  
েদী মক দুে বছনল বে েদী শোসে করনবে? 
  
েদী দুে বছনল েো। েদী দুে বমনয়। বড়ই বেয়োমল। িোনক সব সময় শোসনে রোেনি হয়। 
  
কীভোনব শোসে কনরে। ববি মদনয় মোনরে? েো-মক যমক বদে? 
  
সোনহব হোসনছ। হোমসর শব্দ এিই বজোরোনলো বে অনেক দূনরর বলোকজেও মোথো ঘুমরনয় 
িোকোনে। পয়সো েুবই মজো পোনে। একজে সোনহনবর সনে কথো বলনছ–মজোটো এই জনেে 
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েো, মজো লোেনছ এই কোরনে বে িোর দুই ববোে দূর বথনক দৃশেটো বদনে মেিয়ই চমকোনে। 
ভনয় অমস্থর হনে। িোরো আনরো ববমশ ঘোবনড় েোনব েমদ বস এই সোনহনবর সনে মস্পডনবোনট 
কনর একটো চক্কর মদনয় আনস। 
  
আমোর েোম মে বপোটথোর। 
  
বনলই সোনহব হোি বোড়োল। হোি বে হেোিনশক করোর জনেে বোড়োনেো হনয়নছ এটো বুেনি 
পয়সোর মকছুক্ষে সময় লোেল। বছনলরো বছনলরো হেোিনশক কনর মকন্তু বছনল এবং বমনয়ও 
মক হেোিনশক কনর? পয়সো েুবই অস্বমস্ত এবং লজ্জোর সনে হোি বোড়োল। অস্বমস্তর সনে 
মজোর ভোবটোও িোর মনযে আনছ। বদেুক িোর দুই ববোে। বদনে আনক্কলগুড়ুম হনয় েোক। 
  
বিোমোর েোম কী? 
  
আমোর েোম পয়সো। 
  
পয়সো মোনে কী? 
  
আপমে এি সুন্দর বোংলো জোনেে, পয়সোর অথথ জোনেে েো? 
  
েো। 
  
েো জোেনল অেেনক মজনজ্ঞস কনর বজনে মেনবে, আমম বলব েো। 
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আেো আমম বজনে বেব। িুমম মক েদীর মোেেোনে বে পোইমলং হনে বসটো বদেনি েোনব? 
মস্পডনবোনট কনর একটো চক্কর মদনয় আেব? 
  
হেোাঁ েোব। 
  
বিোমোর দুই ববোেও মক েোনব? আমোর যোরেো মস্পডনবোনট কনর বেনল ওরোও েুব মজো 
পোনব। 
  
ওরো েোনব মক-েো জোমে েো। বেনলও অেেমদে েোনব। আজ আমম একো েোব। 
  
মে বপোটথোর েুমশ েুমশ েলোয় বলল, এ বদনশর বমনয়রো অপমরমচি পুরুষ মোেুনষর সনে এি 
কথো বনল েো। িুমম বে বলনছো িোনি আমম অবোক হনয়মছ। 
  
পয়সো বলল, আমম সোকথোনসর বমনয়। সোকথোনসর বমনয়রো অনেক মকছু পোনর েো অেেরো পোনর 
েো। 
  
আসমোেী এবং জোমদোেী অবোক হনয় বদেল িোনদর সবনচ বছোট ববোে লোলমুে এক 
মবনদশীর সনে েটেট কনর মস্পডনবোনট মেনয় উেল। মস্পডনবোট চনল েোনে মোেেদীনি। 
লোল মুেটোই মস্পডনবোট চোলোনে। বস েোেোে রকম কোয়দো-কোেুে করনছ। মস্পডনবোটনক 
ঘুরপোক েোওয়োনে। ডোনে মেনে বোনয় মেনে। 
  
জোমদোেী মিসমিস কনর বলল, এইসব কী হনে? 
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আসমোেী জবোব মদল েো। সন্ধ্েো হনয় আসনছ। একু্ষমে বিরো দরকোর। মোেনরনবর পনর 
পনরই বশো শুরু হনব। বশো শুরু হবোর আনেই েমদ মিে ববোে উপমস্থি েো থোনক িোহনল 
হলসূ্থল হনয় েোনব। 
  
  
  
স্বোযীে বোংলো সোকথোস পোমটথর জনেে আজ মহো শুভ মদে। সব মটমকট মবমি হনয় বেনছ। 
লোইনে এেনেো অনেনক আনছ। এনদর ঢুকোনি হনল আলোদো কনর চোটোই মবছোনি হনব। 
মবমশে দ্রনলোনকরোও এনসনছে। এসমডও সোনহনবর বছনলনমনয়রো এনসনছ। মসও বরমভ িোাঁর 
স্ত্রী এবং দুই শোমলনক মেনয় এনসনছে। থোেোর ওমস সোনহনবর স্ত্রী িোর কনয়কজে বোন্ধ্বী 
মেনয় এনসনছে। এরো সবোই পোস মেনয় সোকথোস বদেনবে। সবনচ ভোললো বচয়োরগুমলনি 
বসনবে। বেলোর মোেেোনে িোনদর েোণ্ডো বকোক-িোন্টো েোওয়োনি হনব। িোরপনরও এই 
যরনের মোেুষ েি আনস িি ভোনলো, সোকথোনসর েোম িোনট। 
  
বশো শুরুর টোইম হনয় বেনছ। িুমুল শনব্দ বোদে বোজেো বোজনছ। বোজেোর শব্দ সরোসমর 
হোরুে সরকোনরর মোথোর বভির ঢুনক েোনে। িোর শরীর বকাঁনপ বকাঁনপ উেনছ। িোর কোনছ 
মনে হনে মোথো মছনড় পনড় েোনব। 
  
মকছুক্ষে আনে ডোক্তোর বদনে বেনছে। ডোক্তোর শুকেো েলোয় বনলনছেহোসপোিোনল ভমিথ করো 
দরকোর। মনে হয় বরসমপনরটমর েোনক ইেনিকশে। বসোজো বোংলোয় মেউনমোমেয়ো। 
  
হোরুে সরকোর িেোসিেোনস েলোয় বলল, আমম হোসপোিোনল েোব েো। ওষুযপত্র েো বদওয়োর 
বদে। েলোয় প্রচণ্ড বেথো। েলোর বেথোটো কমোে। 
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েলোয় বেথো সকোনল মছল েো। সকোনল েলোর আওয়োজ বন্ধ্ হনয় মেনয়মছল। মবকোনলর পর 
বথনক েলোয় আওয়োজ মিনর এনসনছ। মকন্তু বেথো প্রচণ্ড। হোরুে সরকোনরর যোরেো মোথোর 
েন্ত্রেোটোই মেনচর মদনক েোমনি শুরু কনরনছ। এেে এনসনছ েলোয় েলো বথনক েোমনব 
বুনক। বুক বথনক বপনট। 
  
ডোক্তোর সোনহব বলনলে, মেউ বজেোনরশে অেোমন্টবোনয়োমটক মদনয় মদলোম। ইেশোল্লোহ চমব্বশ 
ঘণ্টোর মনযে িল পোনবে। 
  
হোরুে সরকোর বলল, আমম চমব্বশ ঘণ্টো বোাঁচব েো। িোর আনেই ঘটেো ঘনট েোনব। 
  
এটো হোরুে সরকোনরর কথোর কথো েো। সন্ধ্েোর পর বথনক িোর এরকম মনে হনে। 
  
বশো শুরু হনয় বেনছ। হোরুে সরকোর একো শুনয় আনছ। বশো-র সময় সবোইনক বশো মেনয় 
বেস্ত থোকনি হয়। বরোেীর পোনশ বনস থোকোর মনিো বোড়মি বকউ িেে থোনক েো। 
  
হোরুে সরকোনরর েুবই একো লোেনছ এবং ভয় ভয় করনছ। ভনয়র কোরে অমি মবমচত্র। 
িোর কোনছ মনে হনে েোনটর মেনচ বকউ একজে হোমোগুমড় মদনয় বনস আনছ। বে বনস 
আনছ বস মোেুনষর মনিো হনলও মোেুষ েো। িোর েো-ভমিথ ললোম। হোনির আঙুল পোাঁচটো েো। 
শুনয়োনপোকোর পোনয়র মনিো অসংেে আঙুল। শুনয়োনপোকোর পো বেমে মকলমবল কনর, িোর 
আঙুলগুমলও মকলমবল করনছ। বলোকটো ঘোপমট বমনর বনস আনছ সুনেোনের অনপক্ষোয়। বস 
হোরুে সরকোরনক িোর মকলমবল আঙুল মদনয় ছুাঁনয় বদনব। কোজটো বস কেে করনব িো-ও 
হোরুে সরকোর জোনে, েেে ঘনর বকউ থোকনব েো এবং েেে হোরুে সরকোর বচোে বন্ধ্ 
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কনর থোকনব। এই ভনয়ই হোরুে সরকোর বচোে বন্ধ্ করনি পোরনছ েো। েমদও িোমকনয় 
থোকনি িোর েুব কে হনে। হোরুে সরকোর হিোশ েলোয় ডোকল, তিয়ব, তিয়ব! 
  
তিয়ব বস্টনজর মোেেোনে। বস িোর বঘোড়ো মেনয় েোেোমবদ রমসকিো করনছ। দশথকরো বহনস 
এ ওর েোনয় েড়োেমড় করনছ। তিয়ব আজ েিুে একটো আইনটম বচেো করনছ। বঘোড়োর 
বেোনট মলপমস্টক বদয়ো। বঘোড়োর বভজো বেোাঁনট মলপমস্টক বসনছ েো এটোই সমসেো। মলপমস্টক 
বসনল আনরো মজো হনিো। তিয়ব বঘোড়োর েলো জমড়নয় যনর েোঢ় স্বনর বলনছ–ওনেো রোে 
কনর বথনকো েো বেো! বিোমোর জনেে ছুেু এনেমছ, পোউডোর এনেমছ, মলপমস্টক এনেমছ। 
আমোর মদনক িোকোনয় একটু হোস। লক্ষ্মী বসোেোমমে। 
  
বঘোড়ো বঘোৎ কনর একটো শব্দ করল। িোাঁবুর সমস্ত বলোক একসনে বহনস উেল। 
  
পয়সো সোজঘনর কোপড় বদলোনে। িোনদর ডোক আসনি এেনেো অনেক। বদমর। এি আনে 
কোপড় পনর বনস থোকনি িোর ভোনলো লোনে েো। আজ বোযে হনয় পরনছ। মেনজনক বেস্ত 
রোেোর বচেো। কোরে েদীর ঘোট বথনক বিরোর পর িোর দুই ববোে িোর সনে কথো বলনছ 
েো। বকোনেো কথোই বলনছ েো। কথো েো বলোর মনিো বড় বকোনেো অপরোয বিো বস কনর মে। 
একজে মবনদশীর সনে মস্পডনবোনট কনর েদীনি কনয়কটো চক্কর মদনয়নছ। 
  
পয়সো পোনয় বিমট্ট বোাঁযনি বোাঁযনি বলল, তিয়ব চোচোনক বদনে মনেই হয় মিমে এি মজো 
করনি পোনরে। কী েম্ভীর মোেুষ! বদেনলই ভয় লোনে। িোই জোম বুবু? 
  
জোমদোেী উত্তর মদল েো। েোমেকটো ঘুনরও বসল, বেে পয়সো িোর বচোনে বচোে েো রোেনি 
পোনর। 
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পয়সো বলল, বিোমরো বকে আমোর উপর রোে কনরছ আমম মক জোেনি পোমর? 
  
আসমোেী এবং জোমদোেী এই প্রনশ্নর জবোব মদল েো। আসমোেী মবরক্ত বচোনে িোকোল। 
  
পয়সো বলল, বিোমরো আমোর সনে কথো েো বলনল আমোর মকছু েোয় আনস েো। 
  
আসমোেী বলল, বকে েোয় আনস েো? িুই মক কথো বলোর বলোক েুাঁনজ বপনয়মছস? 
  
পয়সো বলল, হেোাঁ বপনয়মছ। 
  
আসমোেী বলল, লোলমুে বোন্দরটোনক বপনয়মছস? 
  
পয়সো বলল, হেোাঁ আমম সোকথোনসর বমনয়। আমোর জনেে বোন্দরই ভোনলো। আমম আেোমীকোল 
আবোর িোাঁর সনে েল্প করনি েোব। 
  
জোমদোেী বলল, বিোনক দোওয়োি মদনয়নছ? 
  
হেোাঁ। 
  
বকোথোয়, িোাঁবুনি? 
  
হেোাঁ, িোাঁবুনি। উেোর সনে চো েোব। কমি েোব। উমে েমদ হোি যরনি চোে–হোি যরোযমর 
করব। 
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জোমদোেী বলল, হোি যরোযমর করমব? 
  
হেোাঁ করব। 
  
আসমোেী শোন্ত ভমেনি ববোনের কোনছ উনে এনলো। প্রচণ্ড শনব্দ ববোনের েোনল চড় বমসনয় 
মদল। 
  
পয়সো চড় েোবোর জনেে প্রস্তুি মছল েো। বস টুনলর উপর বথনক হড়মুড় কনর বমনেনি 
পনড় বেল। বস অবোক হনয়নছ। িোর বড়নবোে িোর েোনয় হোি িুলনি পোনর এটো বস 
বকোনেোমদেও ভোনব মে। বমনে বথনক উনে বস আনের জোয়েোয় বসল। পোনয় বিমট্ট বোযো 
বশষ করল এবং মনে মনে মেক করল আেোমীকোল বস অবশেই ‘মমস্টোর পটর পটর’-এর 
কোনছ েোনব। চো েোনব। কমি েোনব। মমস্টোর পটর পটর েমদ িোর হোি যরনি চোয় বস হোি 
বোমড়নয় বদনব। িোর হোি এমে বকোনেো পমবত্র হোি েো বে বকউ যরনি পোরনব েো। 
  
মিে ববোনের ডোক পনড়নছ। সোকথোনসর বশষ দশ মমমেট। এই দশ মমমেট সবোই বেে দমবন্ধ্ 
কনর বনস থোনক বসই বেবস্থো করনি হনব। েোর বশষ ভোনলো িোর সব ভোনলো। মোেুষ শুরুটো 
কেনেো মনে রোনে েো। বশষটো মনে রোনে। 
  
দমড়র উপর উনেই পয়সো মেক করল বস বে রোে কনরনছ এটো বস দু’ ববোেনক বুমেনয় 
বদনব। দুই ববোে দমড়নি পো মদনয়ই বুেনব ছোন টজে বরনে আনছ। পয়সো দমড়নি পো 
বিলনব অেেভোনব। দমড়র বেভোনব কোাঁপোর কথো বসই। ভোনব কোাঁপনব েো। অেেভোনব কোাঁপনব। 
দমড়র এই মবনশষ কম্পে অেে বকউ বুেনি পোরনব েো, েোরো দমড়র উপর আনছ িোরো 
বুেনব। 
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দমড়নি পো মদনয়ই জোমদোেীর মুে শুমকনয় বেল। বস িোকোল আসমোেীর মদনক। দমড়র 
বেলোয় মিে ববোনের বভির জোমদোেী সবনচ’ দুবথল। দমড়র কম্পনের একটু উমেশ মবশ 
হনলই বস েোভথোস হনয় পনড়। আসমোেী পয়সোর মদনক িোমকনয় বচোনের ইশোরো করল। 
বচোনের অেুরোন য। পয়সো মেনজনক সোমনল মেনয় হোমসমুনে দু হোি িুনল একটো চক্কর মদনয় 
দমড়র দুলুমে মেক কনর বিলল। জোমদোেীর পো কোাঁপমছল। িোর পো কোাঁপো মেক হনয় বেল। 
  
িোমলনি িোাঁবু বিনট পড়নছ। আজনকর দমড়র বেলো অেে অনেক মদনের বেলোর বচনয়ও 
ভোনলো হনয়নছ। মুহোম্মদ বমশর মোন ল্লো েোনমর এক মোনছর বেবসোয়ী পয়সোর েোনম একটো 
স্বেথপদক এবং এক হোজোর টোকো পুরস্কোর ঘোন ষেো কনরনছে। এই পদক আেোমীকোল 
বদয়ো হনব। িোমল িোমল আবোরোন  িোমল। এই িোমল মুহম্মদ বমশর মোন ল্লো েোনমর মোেুষটোর 
জনেে। 
  
বমশর মোন ল্লোনক মনে মেনয় আসো হনয়নছ। লুমে িিুয়ো পরো থলথনল একজে মোেুষ। 
মুেভমিথ পোে। পোনের রস েমড়নয় পড়নছ। বমশর মোন ল্লো িিুয়োয় বসই রস মুনছ বিলনছ। 
পোেেোওয়ো লোল দোাঁি ববর কনর বস দশথকনদর মদনক হোি েোড়ল। পয়সো বলল-হোদু! বোমড়নি 
েো। আসমোেী এবং জোমদোেী দু’জেই মুে কমেে কনর বরনেনছ। পয়সোর বকোনেো কথোয় 
িোরো হোসনব েো। দু’জনেরই হোমস পোনে। িোরো হোমস বচনপ বরনেনছ। পয়সো বলল, জোম 
বুবু বদে কোণ্ড! হোাঁদু বোবো হোসনছ আর িোর ভুাঁমড় কোাঁপনছ। এমে ভুাঁমড় কোাঁপোমে হোমস এর 
আনে বদনেছ? 
  
জোমদোেী বহনস বিলল। হোমস বছোাঁয়োনচ বরোে। জোমদোেীর সনে সনে আসমোেীও হোসনছ। 
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হোরুে সরকোনরর সোমনে শুকেো মুনে তিয়ব দোাঁমড়নয় আনছ। হোরুে সরকোনরর মনে হনে 
েুব জরুমর একটো কথো তিয়বনক বলো দরকোর। জরুমর কথোটো কী বসটোই এেে মনে 
পড়নছ েো। হোরুে সরকোর েুবই হিোশ ববোয করনছ। অথচ কথোটো জরুমর, এেেই বলো 
দরকোর। 
  
তিয়ব বলল, আপেোর অবস্থো বিো ভোনলো েো। 
  
বক কী বলনছ িো হোরুে সরকোনরর মোথোয় ঢুকনছ েো। বস জরুমর কথোটো মনে করোর বচেো 
করনছ। িোর বেথো আনরো ববনড়নছ। ঘোড় বথনক বেথো বেনম এনসনছ বুনক। বুনক চোপ ভোব 
হনে। মেিঃশ্বোনসও কে হনে। 
  
তিয়ব বলল, আপেোনক বিো হোসপোিোনল ভমিথ করো দরকোর। 
  
হোসপোিোনল েোব েো। 
  
এেোনে পনড় থোকনল আপমে মোরো েোনবে। 
  
হোসপোিোনল বেনলও মোরো েোব। 
  
এেোনে ভোনলো হোসপোিোল আনছ। আমম বেোজ মেনয়মছ। মমশেোমর হোসপোিোল। মচমকৎসো 
ভোনলো। 
  
কথোটো মনে পনড়নছ। হোরুে কথোটো বলনি েোনব িেেই প্রচণ্ড কোমশ শুরু হনলো। কোমশ 
েেে বশষ হনলো িেে আর কথোটো মনে বেই। 
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হোরুে সরকোরনক মমশেোমর হোসপোিোনল ভমিথ করো হনলো রোি দশটোয়। হোসপোিোনলর 
মবছোেোয় শুনয় কথোটো িোর পুনরোপুমর মনে পনড়নছ। হোমির বোচ্চোটো িোর বদেো হয় মে। 
তিয়বনক বস বলনি বচনয়মছল–বোচ্চোটো ঘনর মেনয় আস, একবোর বদমে। এেে আর এইসব 
কথো মনে কনর লোভ বেই। হোসপোিোনল হোরুে একো। বোরোন্দোয় কোলু হোাঁটোহোাঁমট করনছ। 
কোলুনক হোমির কথো বলো অথথহীে। বস মেিয়ই হোমির বোচ্চোটো হোসপোিোনল মেনয় আসনব 
েো। 
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৬. মনু নদীর িীমর 
মেু েদীর িীনর মোেোমর আকৃমির একটো লে বোাঁযো আনছ। লনের েোম এমমভ সওদোের। 
  
অেে লেগুমলর সনে এই লনের মকছু অমমল আনছ। এর বডনক সস্তো যরনের মকছু বসোিো 
মবছোনেো। বসোিোগুমল বেোংরো পমলমথে মদনয় ঢোকো। লনের ছোনদও বসোিো মবছোনেো। বসোিোর 
সনে মবশোল আকৃমির দুমট বকোলবোমলশসহ জোমজম মবছোনেো। হলুদ রনঙর মত্রপল মদনয় 
বসোিো জোমজম সবই ঢোকো। লনের জোেোলোগুমল কটকনট সবুজ রনঙর পদথো মদনয় ঢোকো। 
সোনরং-এর জোেোলোর মেক মেনচ ইংনরমজ এবং বোংলোয় বলেো প্রোইনভট। ইংনরমজ বোেোেটো 
ভুল। বসেোনে বলেো–PRIVAT। 
  
লে মোমলনকর েোম বমশর বমোল্লো। এটো িোর লোইনের লে। িোর েেে িুমিথ করোর ইেো 
হয় িেে মিমে লোইনের একটো লনে প্রোইনভট সোইেনবোডথ েুমলনয় দলবল মেনয় ববর হনয় 
পনড়ে। দ্রনলোনকর বয়স পোাঁচপেোশ। জীবনের বড় একটো অংশ িুমিথনি কোমটনয়নছে। 
বচহোরোয় িুমিথর স্থোয়ী ছোপ পনড় বেনছ। 
  
ইবোদি েেনর মিমে এনসমছনলে মেু েদীর মব্রজ বোেোনেো বদেনি। বলোকমুনে শুনেমছনলে 
বদেোর মনিো দৃশে। মবরোট হলসূ্থল। স্বচনক্ষ বদনে মিমে মমথোহি। েদীনি পোইমলং করো 
হনে। যুমযোম যুপুস যোপুস শব্দ। মকছুক্ষনের মনযেই িোাঁর মোথো যনর বেল। মিমে মবড়মবড় 
কনর বলনলে–শুনয়োনরর বোচ্চোরো কী শুরু কনরনছ? িোর মেনদথনশ লে অমি দ্রুি সমরনয় 
এমে জোয়েোয় বেয়ো হনলো বেেোনে শব্দ আনস েো। বসটো আনরক েন্ত্রেো। বলোকোলনয়র 
বোইনরর এক জোয়েো। েোছেোছোমলনি ভরো েদীর পোড়। রোনজের পোমে েোনছ েোনছ মকচমমচ 
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করনছ। এনদর কেোচকেোচোমে পোইমলং-এর শনব্দর মনিোই েন্ত্রেোদোয়ক। পোমেনদর 
কেোচকেোচোমে বন্ধ্ করোর জনেে িোাঁর মেনদথনশ কনয়কবোর িোাঁকো িোয়োর করো হনয়নছ। 
  
বমশর বমোল্লোর লোইনসন্স করো দুমট বনু্দক আনছ। একটো মবলোমি উইিসর বকোম্পোমের। 
আনরকটো জোমথোমের দুেলো বনু্দক। মবেো লোইনসনন্সর একটো মপস্তলও আনছ। মপস্তলটো থোনক 
িোাঁর বোমলনশর মেনচ। 
  
ইবোদি েেনর এনস মিমে ভয়ঙ্কর মবরক্ত হনয়মছনলে। সোকথোস বদেোর পর মবরমক্ত পুনরোপুমর 
চনল বেনছ। সোকথোনসর মিেমট বমনয়নকই িোর পছন্দ হনয়নছ। সবনচ ববমশ পছন্দ হনয়নছ 
বছোটমটনক। বমনয়মটর মবষনয় কী করো েোয় বসটো মেক করোর জনেে মিমে সোকথোস বকোম্পোমের 
মেোনেজোরনক েবর পোমেনয়নছে। মেোনেজোর সনে সনে এনসনছ। এটো ভোনলো লক্ষে। বমশর 
বমোল্লো বমোটোমুমট মেমিি বে যোেোই-পোেোই কনর ববমশ সময় েে করনি হনব েো। অল্প 
সমনয়ই কোনেথোিোর হনব। মিমে জীবনে েোেোে যরনের বমনয়র সনে িুমিথ-িোিথো কনরনছে। 
সোকথোনসর বকোনেো বমনয়র সনে করো হয় েোই। দমড়র উপর বে বমনয় েোচোেোমচ কনর বস 
আর দশটো বমনয়র মনিো হনব েো এটো মেমিি। িুমিথর েিুে মবষয় মোথোয় আসোর পর 
বথনক বমশর বমোল্লোর ভোনলো লোেনছ। পোমের কেোচকেোচোমেও এেে আর িি েোরোপ লোেনছ 
েো। সোকথোস মবষনয় সমূ্পেথ অেে যরনের একটো মচন্তো িোাঁর মোথোয় চনল এনসনছ। মিমে িোাঁর 
শরীনর উনত্তজেো অেুভব করনছে। 
  
আপনে সোকথোনসর মেোনেজোর? 
  
মজ। 
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বঘোড়ো মেয়ো রঙ িোমোশো আপনে কনরে? 
  
মজ। 
  
সিে সিেই মক বঘোড়োনক মববোহ কনরনছে? আপেোর শরীর বথনক বঘোড়োর েন্ধ্ আসনিনছ। 
রোে কনরনছে েো-মক? আমমও একটু রঙ িোমোশো করলোম। 
  
আপমে আমোনক কী জনেে েবর মদনয় এনেনছে বলনল ভোনলো হয়। 
  
বলব, এি বেস্ত বকে? 
  
আমোর মোমলক অসুস্থ, উেোনর বদেনি েোব। 
  
আপমে বিো ডোক্তোর েো। আপেোর বদেো েো-নদেো সমোে। আপেোর েোম কী? 
  
তিয়ব আলী। 
  
ও আেো, আপমে মুসলমোে? আপেোর মহনু্দ মহনু্দ বচহোরো। আপমে মনে হয় বেো-মোংস েোে 
েো। েোরো বেো-মোংস েোয় েো িোনদর বচহোরোর মনযে মহনু্দ মহনু্দ ভোব চনল আনস। আপমে 
বেো-মোংস েোে? 
  
েোই। 
  
আনরো ববমশ কনর েোনবে। মদেপোে কনরে? 
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মজ-েো। 
  
মদেপোে কনরে েো কী জনেে? যমথীয় কোরনে? 
  
অভেোস েোই। 
  
অভেোস েো থোকনল অভেোস করনি হয়। জে বথনক বকউ অভেোস মেয়ো আনস েো। 
বমনয়নছনলর সনে মবছোেোয় েোওয়োর অভেোস আমোনদর থোনক েো। পনর অভেোস হয়। িোনদর 
মবছোেোয় মেনয় েোই। আমোর কোনছ মবনদশী হইমস্ক আনছ। বেে, আযো গ্লোস েোে। মদ েোরো 
েোয় িোনদর মনযে দ্রুি ভোব ভোনলোবোসো হয়। আপনের সনে দ্রুি ভোব ভোনলোবোসো হওয়ো 
দরকোর। 
  
বকে? 
  
আপেোর সোকথোসটো আমম মকনে মেনি চোই। েেদ টোকোয় মকেব। আমোর বেৌবনের সোমোেে 
অভোব আনছ, টোকোর অভোব েোই। ভোমট অেনল আমোর সোিটো জলমহোল আনছ। মসজনে 
তদমেক মোছ মবমি বোবদ লোে টোকো মুেোিো থোনক। 
  
সোকথোস আমোর েো। আমোর মোমলনকর। সোকথোস মকেনি চোইনল মোমলনকর সোনথ কথো 
বলনবে। 
  
বেবসো মেয়ো আমম ববমশ বলোনকর সনে কথো বমল েো। এক দুইজনের সনে কথো বমল। 
আপনের সনে বললোম আপমে আপেোর মোমলনকর সনে কথো বলনবে। 
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কী কথো বলব? 
  
আনর েন্ত্রেো, এিক্ষে বভরনভর কনর কী বললোম? আমম সোকথোস মকনে মেব। আপমে দোলোমল 
করনবে। দোলোমলর টোকো পোনবে। 
  
আমোর মোমলক সোকথোস ববচনব েো। 
  
অবশেই ববচনব। বকে ববচনব েো? ভোনলো দোম মদনলই ববচনব। যনরে আপেোর একটো শোটথ 
আনছ। শোনটথর দোম ২০০ টোকো। আমম েমদ বমল আমম দুই হোজোর টোকো মদব, আপেোর 
পুরনেো শোটথ আমোর কোনছ ববনচ বদে। আপমে ববচনবে েো? 
  
আমোর শনের শোটথ হনল আমম ববচব েো। 
  
িেে আমম বলব আমম মবশ হোজোর টোকো মদব। দুইশ টোকো দোনমর শোটথ, আমম মদব মবশ 
হোজোর টোকো। এেে বিো ববচনবে? বেবসো বোমেনজের লোইনে কথো বনলে। ভোনবর লোইনে 
েো। বেবসো বোমেনজে ভোব চনল েো। 
  
সোকথোনসর দল মদনয় আপমে কী করনবে? 
  
কী করব বসটো আমোর মবনবচেো। আমোর মেনজর একটো েোত্রোর দল আনছ। েোম সুন্দরী 
অনপরো। িোরো মেনজর মনে সোরো বদনশ পোট েোয়। কী টোকো পোয়, কী েো পোয় এটো মেনয় 
আমম ভোমব েো। েোত্রো দল আমম বেভোনব মকনেমছ সোকথোসও বসইভোনব মকেব। েোত্রোর দল 
বকে মকনেমছলোম বলব? 
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বলুে। 
  
সুন্দরী অনপরোর একটো পোলো বদনে মে উদোস হনয়মছল। বে বমনয়টো েোময়কোর ববোে 
কনরমছল বস মছল সোক্ষোৎ মবউমট। িোর েোম বহেো। মোনে মোনে আমোর মে েমদ উদোস হয় 
িেে েবর মদয়ো েোত্রোর দল মেনজর কোনছ মেয়ো আমস। বহেোনর বমল, পোট েোইয়ো বশোেোও। 
বস পোট েোয়। 
  
সোকথোস মকেনি চোনেে বকে? সোকথোনসর কোউনক মনে যনরনছ? 
  
দমড়র বেলো বে বদেোনয়নছ এনদর প্রনিেকটোনর মনে যনরনছ। মবনশষ কনর বছোটটোনর। 
আেো বছোট বমনয়টোর েোম েোমক পয়সো, এটো মক সিে? 
  
হেোাঁ সিে। 
  
পয়সো েোর েোম বস বিো থোকনব আমোর সোনথ। টোকো পয়সো বমশর বমোল্লোর কোনছ েো থোকনল 
কোর কোনছ থোকনব বনলে? 
  
সেোর, আজ আমম উমে। 
  
উেনি চোইনল উনেে। আপনের মূলেবোে সময় েে কনরমছ এই জনেে সোমোেে ক্ষমিপূরনের 
বেবস্থো আনছ। 
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বমশর বমোল্লো বোমলনশর মেনচ বথনক একশ টোকোর একটো বোমিল ববর করল। এমেভোনব 
ববর করল বেে মপস্তলটো বদেো েোয়। তিয়ব শুকেো েলোয় বলল, আমোনক মকছু মদনি হনব 
েো। 
  
বমশর বমোল্লো মবরক্ত েলোয় বলল, আমোনর েো কথোটো বলনবে েো। েো শুেনি আমোর ভোনলো 
লোনে েো। এইেোনে দশ হোজোর টোকো আনছ। টোকোটো রোনেে। সন্ধ্েোকোনল আবোর আপেোর 
সোনথ বদেো হনব। 
  
আবোর বদেো হনব বকে? 
  
পয়সো বমনয়টোনর বমনডল মদব মডনেয়োর মদনয়মছ। বমনডল মদব েো? স্বেথকোনরর বদোকোনে 
বলোক চনল বেনছ। দুই ভমর ওজনের বমনডল। বমনডনলর সোনথ টোকোর পমরমোে আনে 
বনলমছলোম এক হোজোর, এেে এটোনর বোড়োনয় কনরমছ দশ হোজোর। এক হোজোর টোকো মদনল 
বমশর বমোল্লোর মোে থোনক েো। আপনের েোমটো ভুনল বেমছ। আপেোর কী বেে েোম? 
  
তিয়ব। 
  
পোমের কেোচকেোচোমে শুেনিনছে? 
  
কীনসর কেোচকেোচোমে? 
  
পোমের। 
  
মজ শুেনিমছ। 
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কেোচকেোচ শব্দটো এনক্কবোনর মোথোর মভিনর ঢুনক। এরো এমে িেক্ত কনর। ঐ, পোমের 
কেোচকেোচোমে থোমোও। 
  
বমশর বমোল্লোর কথো বশষ হবোর আনেই লনের ছোদ বথনক বদোেলো বনু্দনকর আওয়োজ 
হনলো। তিয়ব বুেনি পোরনছ বনু্দনকর শব্দ পোমেনদর শুেোনেোর জনেে েো। িোনক শুেোনেোর 
জনেে। 
  
  
  
হোরুে সরকোর হোসপোিোনলর মবছোেোয় পো গুমটনয় বনস আনছ। িোর মোথো ঘুরনছ, শরীর 
এনলোনমনলো লোেনছ। মনে হনে বে-নকোনেো মুহূনিথ বস মোথো ঘুনর মবছোেোয় পনড় েোনব। 
বসই পড়োই হনব বশষ পড়ো। আর উেো েোনব েো। মৃিুে হনব মেিোন্তই অপমরমচি মিেোইনলর 
েন্ধ্ মোেো মবছোেোয়। িোরপরও হোরুে সরকোর বচেো করনছ মুে হোমস হোমস রোেোর। ভোবটো 
এরকম বেে বস ভোনলো আনছ। ববশ ভোনলো। এরকম ভোব বদেোনেো প্রনয়োজে হনয় পনড়নছ, 
কোরে বস হোসপোিোল বথনক মরমলজ বেয়োর বচেোয় আনছ। সোরোমদে মিেোইনলর েনন্ধ্র 
মনযে পনড় থোকনি হনব। সন্ধ্েোর পর মজনের ববোিল মেনয় বসো েোনব েো–এটো বভনবই িোর 
শরীনর ছটিটোমে চনল আসনছ। িোর মে বলনছ ববমশ কনর বিাঁিুল মদনয় দুগ্লোস মজে 
বেনলই শরীনর চেমনে ভোব চনল আসনব। 
  
ডোক্তোনরর সনে সকোলনবলো হোরুে সরকোর মরমলজ মেনয় কথো বনলনছ। ডোক্তোর হিভম্ব মুে 
কনর বনলনছ–আপমে মরমলজ মেনি চোে? আপমে জোনেে আপেোর বপ্রসোর কি? পোলস 
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বরট কি? বচোে েোঢ় হলুদ হনয় আনছ। আমোর যোরেো আপেোর েোরোপ যরনের জমিস 
হনয়নছ। 
  
হোরুে সরকোর মমেমমে কনর বনলনছ, হোসপোিোনল থোকনল শরীর আনরো ববমশ েোরোপ 
করনব। 
  
বকে? 
  
হোরুে সরকোর চুপ কনর বেল। ডোক্তোর এবং পুমলশ এই দুই জোমির কোনছ িোরো েো বনল 
বসটোই শুি। এনদর সনে িনকথ েোওয়ো বৃথো। এেে এক মোত্র ভরসো তিয়ব। একমোত্র বস-
ই পোরনব িোনক এই বজলেোেো বথনক ববর কনর মেনয় বেনি। 
  
বনস আনছে বকে? শুনয় থোকুে। বরস্ট মেে। 
  
হোরুে সরকোর ডোক্তোনরর কথো শুেল েো। বনস রইল। রোনে মুনের বভির বিেো জনম 
েোনে। বিেোর স্বোদ মিক্ত। লক্ষে ভোনলো েো। মৃিুের আনে আনে মুনের বভিনর মিিো ভোব 
চনল আনস। রসনেোল্লো বেনলও মনে হয় রনস ডুবোনেো মিিো করলো েোওয়ো হনে। 
  
তিয়নবর উপর প্রচণ্ড রোে লোেনছ। ছোেলটো কেে আসনব? হোরুে সরকোনরর মৃিুের পনর 
আসনব জোেোজো পড়োনি। এইসব অকমথেে ছোেলগুমলনক লোমথ বমনর বোমথো পোমেনয় বদয়ো 
দরকোর। মমমলটোমরনদর গুিো বেনয় মরুক। হোরুে সরকোর মনে মনে মেক কনর বিলল 
তিয়ব েমদ দুপুনরর েোওয়োর আনে েো আনস িোহনল স্বোযীে বোংলো সোকথোনসর চোকমর িোর 
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বশষ। প্রনয়োজনে হোরুে সরকোর হোট বথনক একটো বুড়ো বভড়ো মকনে আেনব। বভড়োনক 
মেোনেজোনরর চোকমর বদনব মকন্তু তিয়বনক রোেনব েো। তিয়নবর মদে বশষ। 
  
দুপুনরর েোওয়োর সময় বশষ হনলো, তিয়ব এনলো েো। হোরুে সরকোর সময় আনরকটু বোড়োল–
আছর ওয়োনক্ত এনলও চোকমর থোকনব। তিয়ব এনলো আছর পোর কনর। হোরুে সরকোর 
বলল, এিক্ষে ‘…’ মছড়মছলো? থোপপড় মদনয় বিোমোর দোাঁি েমদ েো বিমল। 
  
তিয়ব শোন্ত েলোয় বলল, আপেোর শরীর বিো েোরোপ। জ্বর ববনড়নছ। 
  
হোরুে সরকোর িুই িুকোমরনি চনল বেল। চোপো েলোয় িুি েজথে করল, েবদথোর, েোনয় 
হোি মদমব েো। 
  
শুনয় থোনকে। বনস আনছে বকে? 
  
আবোর কথো বনল। 
  
এই রকম করনিনছে বকে? 
  
সন্ধ্েোর আনে আমোনক হোসপোিোল বথনক ববর করোর বেবস্থো কর। 
  
আেো করনিমছ। আপমে শোন্ত হে। 
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হোরুে সরকোনরর রোে সনে সনে পনড় বেল। এিক্ষে মিমে বে রোেোরোমে করমছনলে িোর 
জনেে েোমেকটো লজ্জোও লোেল। হট কনর এিটো রোে করো মেক হয় মে। তিয়ব বছনল 
ভোনলো। 
  
তিয়ব! 
  
মজ। 
  
আমোনর ববর করোর বেবস্থো কর। 
  
মজ করনিমছ। 
  
আজ রোিটো এেোনে থোকনল আমম মোরো েোব। অবশে এেোনে েো থোকনলও মোরো েোব। িেে 
মরব মেনজর মবছোেোয়। 
  
আপেোর শরীর মকন্তু ববমশ েোরোপ। 
  
শরীর েোরোপ বহোক বো ভোনলো বহোক, িুমম বিাঁিুনলর বজোেোড় বদে। 
  
কী বলনলে? 
  
প্রশ্ন করবো েো। েো বলব মোথো বহট কনর শুেবো এবং বসই মনি কোজ করবো। েোম্বোর মনিো 
দোাঁড়োনয় আছ বকে? আমোর মরমলনজর কী বেবস্থো করলো? 
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করনিমছ। 
  
হোরুে সরকোর কু্ষব্ধ েলোয় বলল, আমম সকোল বথনক ছটিট করনিমছ, িুমম আসলো সন্ধ্েো 
পোর কনর। আমম বে একটো মোেুষ এই ববোযটো বিো বিোমোনদর মনযে েোই। বকউ বিো 
আমোনর বদেনিও আসল েো। আর বকউ আসুক েো আসুক জোমদোেীর বিো আসো উমচি 
মছল। এই বমনয়টোনক আমম অিেোমযক বেহ কমর। 
  
আমম সবোইনক আসনি মেনষয কনরমছ। 
  
বকে? 
  
আসনলই আপমে কথো বলনবে। আপেোর মবেোম হনব েো। 
  
আমোর মদনক বিোমোর বদমে বড়ই দরদ। বশোে তিয়ব, মোনয়র বচনয় েমদ অেে কোনরোর প্রমি 
ববমশ দরদ হয় িোনর বনল ভোে। ভোে মক জোনেো? 
  
েো। 
  
ভোে হনলো শয়িোে। িুমম অবশেই শয়িোে। 
  
মজ আেো। বদমে আপনের মরমলনজর বেবস্থো কমর। 
  
বিাঁিুল লোেনব। আজ মকন্তু বিাঁিুল ছোড়ো হনব েো। আনরকটো কথো–জোমদোেীনর মেনষয 
করবো বস বেে আেোমী সোিমদে আমোর সোমনে েো আনস। আমম িোর উপর ববজোর হনয়মছ। 
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িোনদর মিে ববোেুনরই এই কথো বলবো। িোনদর মিেজনের উপরই আমম ববজোর হনয়মছ। 
এনদরনক আমম অিেোমযক বেহ করিোম। এেে অিেোমযক ঘৃেো কমর। আমোর সবই ববমশ 
ববমশ। আমোর বেহ বেমে ববমশ, ঘৃেোও ববমশ। আমোর মনযে মোেোমোমে বনল মকছু েোই। 
অমোবসেোপূমেথমোয় জে মেনল এই মজমেস হয়। িোনদর মোেোমোমে মকছু থোনক েো। আমোর 
জে পূমেথমোর রোনি। িোমরেটো এেে মনে পড়নিনছ েো। বপনট মোল পড়নল মনে পড়নব। 
িেে বিোমোনর বলব। 
  
মজ আেো। 
  
তিয়নবর সনে কথো বনল হোরুে সরকোর হোমপনয় মেনয়নছ। বড় বড় মেিঃশ্বোস মেনে। মকন্তু 
িোর শরীরটো এেে আনের বচনয় ভোনলো লোেনছ। মোথো ঘুরোনেো বন্ধ্ হনয়নছ। িলনপট বথনক 
যোক্কোর মনিো কী বেে উপনরর মদনক আসি। বসটোও বন্ধ্। শুযু বুক যুকপুক করনছ। শব্দ 
কনর করনছ। মনে হনে বকউ িোর জোমোর মেনচ বনস ডুেডুমে িবলো বোজোনে। বে বোজোনে 
বস বেয়োর ভোনলো। মবেোম বেয়োর জনেে এক মুহূনিথর জেেও থোমনছ েো। বোমজনয়ই েোনে। 
বিনর বকনট িোক িোক। বিনর বকনট িোক িোক। 
  
  
  
আসমোেীরো মিে ববোে মস্পড ববোনট বনস আনছ। মে বপোটথোর মস্পড ববোট চোলোনে। মিে 
ববোেই েুব মজো পোনে। বোাঁক বেবোর সময় মস্পড ববোট কোি হনয় েোনে মনে হনে এই 
বুমে উনল্ট পড়ল পোমেনি। মজোটো িেে েুব বোড়নছ। আসমোেী এবং জোমদোেী প্রথনম 
মবনদশী সোনহনবর কোনছ মকছুনিই আসনি রোমজ হয় মে। মকন্তু পয়সো েোনবই। িোর একটোই 
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কথো–িোনক চো েোবোর দোওয়োি করো হনয়নছ। বস বনলনছ েোনব। এেে আর মকছুনিই েো 
বলো সম্ভব েো। এটো বস করনি পোরনব েো। 
  
জোমদোেী বলল, করনি পোরনব েো বকে? 
  
পয়সো কমেে মুে কনর বলল, কোরে আমম বনলমছ েোব। 
  
আসমোেী বলল এটো বিো বকোনেো কমেে প্রমিজ্ঞো েো, বে েোব বলনল বেনিই হনব। 
  
পয়সো বলল, আমোর জনেে এটো কমেে প্রমিজ্ঞো। 
  
আসমোেী বলল, বিোর জনেে কমেে প্রমিজ্ঞো হনব বকে? িুই মক ঐ লোলমুেো বোন্দনরর 
বপ্রনম পনড়মছস? 
  
পয়সো বলল, হেোাঁ আমম বপ্রনম পনড়মছ। আমম িোর বপ্রনম হোবুডুবু েোমে। িোর চোদমুে েো 
বদেনি বপনল আমম মনর েোব। 
  
িোমোশো করমছস বকে? 
  
আমম িোমোশো করমছ েো। বিোমরো িোমোশো করছ। আমোনক আটনক রোেছ। আমম দশ 
মমমেনটর জনেে েোব। এক কোপ চো বেনয় চনল আসব। 
  
মেক আনছ িোহনল আমরোও েোব। 
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পয়সো বলল, ববড়োনি েোবোর জনেে েমদ বেনি চোও িোহনল অবশেই েোনব। মকন্তু আমোনক 
পোহোরো বদবোর জনেে বেনি পোরনব েো। 
  
আসমোেী বলল, িুই মক পোহোরোর উনর্ধ্থ? 
  
পয়সো বলল, হেোাঁ। 
  
জোমদোেী বলল, িুই মকন্তু বিোর জনেে মবরোট মবপদ বডনক আেমছস। েোল বকনট মবনদশী 
কুমীর আেমছস। 
  
পয়সো ঘোড় বোাঁমকনয় বলল, ভোনলো করমছ। 
  
আসমোেী এবং জোমদোেী বমজোজ েোরোপ কনর ববোনের সনে বেল। েোবোর পনথ দুজনের 
বকউই একটো কথোও বলল েো। 
  
মে বপোটথোনরর িোাঁবুর বভির বঢোকোর দশ মমমেনটর মোথোয় মিেজনেরই বমজোজ ভোনলো হনয় 
বেল। কোরে মে বপোটথোর িোনদর জনেে ভোনলো চমনকর বেবস্থো বরনেমছল। বস িোর মভমডও 
কেোনমরোয় দমড়র উপর মিে ববোনের বছোটোছুমটর পুনরোটোই মভমডও কনর বরনেমছল। লং শট, 
বেোজআপ সবই আনছ। দশথকনদর মরএকশোে আনছ। পয়সো বে মোনে মনযেই পনড় েোবোর 
ভমে করনছ। আবোর দমড় বথনক লোমিনয় উনে মেনজনক মেক করনছ িোও আনছ। 
  
মভমডও বদনে মিেনবোেই অবোক। িোনদর মেনজনদর বেলোটো বে এি সুন্দর এি মজোর িো 
িোরো কল্পেোও কনর মে। পয়সো বলল, আমম আবোর বদেব। মে বপোটথোর হোমস মুনে বলল, 
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অবশেই। পুনরোটো আবোর বদেো হনলো। মিিীয়বোর বদেোর সময় মিে ববোনের আনরো মজো 
লোেল। পয়সোর আনরো একবোর বদেনি ইেো করনছ মকন্তু লজ্জোয় মুে িুনট বলনি পোরনছ 
েো। 
  
মিে ববোনের জেে মেিট েথোনপ বমোড়ো মিে পেোনকট চকনলট মছল। আর মিেটো বসনন্টর 
মশমশ। মশমশর রঙ েোঢ় েীল। আর মশমশটো এমে অদু্ভি সুন্দর। বদনে মনে হয় েীল রনঙর 
মিে বমনয় বকোমর বোাঁমকনয় দোাঁমড়নয় আনছ। পয়সোর বচোনে পোমে এনস েোমেল–িোরো মিে 
ববোে পুরস্কোর মহনসনব বসোেো-রুপোর বমনডল বপনয়নছ, টোকো বপনয়নছ; মকন্তু এি সুন্দর 
উপহোর িোনদরনক বকউ বদয় মে। 
  
মস্পড ববোট মেনয় বঘোরোর সময়ও মজো কম হনলো েো। এক সময় সোনহব বলল, বিোমরো 
বকউ মস্পড ববোট চোলোনব? হোল যনর থোকনলই হনব। আর মকছু করনি হনব েো। 
  
পয়সো বলল, আমম চোলোব। 
  
আসমোেী বলল, েো েো, িুই উনল্ট বিলমব। 
  
উনল্ট বিলনল বিলব মকন্তু আমম চোলোবই। 
  
পয়সো বকোনেো রকম সমসেো ছোড়োই মস্পড ববোট চোলোল। িেে জোমদোেী বলল, আমমও 
চোলোব। 
  
আসমোেীও বোদ রইল েো। 
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পয়সোর শরীর েেেে করনছ। মকছুনিই বস বুনে উেনি পোরনছ েো িোর এি আেন্দ হনে 
বকে? েুব ববমশ আেন্দ হনল িোর শরীর টলমল করনি থোনক। িেে েুব সমসেো হয়। 
দমড়র উপর মেকেোক পো পনড় েো। বেোনলনন্স েুব অসুমবযো হয়। আজ অবশেই অসুমবযো 
হনব। এবং আনরকটো বেোপোরও হনব–রোনি এক বিোটো ঘুম হনব েো। পয়সোর এই বেোপোরটো 
মোনে মোনেই হয়। সোরোরোি এক বিোটো ঘুম আনস েো। 
  
  
  
হোরুে সরকোনরর মনে হনে িোর শরীর পুনরোপুমর বসনর বেনছ। দুবথল ভোবটো আনছ, বুনকর 
যুকযুকোমেও আনছ। িোর পনরও শরীর বে পুনরোপুমর বসনরনছ এই মবষনয় বস মেমিি। 
কোরে মসেোনরনট টোে মদনি ভোনলো লোেনছ। মজনের গ্লোনস চুমুক মদনিও ভোনলো লোেনছ। 
বমম আসনছ েো। শরীর বসনরনছ কী সোনর মে িোর আসল পরীক্ষো মসেোনরনট। শরীর েোরোপ 
থোকনল মসেোনরনট টোে বদয়ো েোয় েো। বস বিো ভোনলোই টোেনছ। হোরুে সরকোর বিাঁিুল 
মমশোনেো মজনের গ্লোনস লম্বো টোে মদনয় েোঢ় স্বনর ডোকল, তিয়ব! 
  
তিয়ব বলল, মজ। 
  
কোনছ আছ বিো? 
  
মজ, কোনছ আমছ। 
  
বশো শুরু কনর মদনয় আবোর চনল আসনব। 
  
মজ চনল আসব। মকন্তু আপনে একটু যীনর েোে। আপেোর শরীর মেক হয়। েোই। 
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শরীর মেক আনছ। আমোর শরীর আমম বুেব েো, িুমম বুেনব? শরীর মেয়ো বকোনেো কথো 
বলব েো। মটমকট মবমির অবস্থো কী? 
  
আজও সব মটমকট মবমি হনয় বেনছ। 
  
হোরুে সরকোর িৃমপ্ত মেনয় বলল, হোমির বোচ্চোটোর জনের পর বথনক আমোনদর ভোেে মিনর 
বেনছ। 
  
হনি পোনর। 
  
হনি পোনর টোনর মকছু েো। ঘটেো এটোই। হোমির বোচ্চোনর একটো রূপোর ঘণ্টো বোেোনয় মদনব। 
ঘণ্টো েলোয় েুলনব। 
  
মজ আেো। 
  
কোলনকর মনযে ঘণ্টো বোেোনি হনব। ঘণ্টো আমম মেনজর হোনি পরোনয় মদব। 
  
মজ আেো। 
  
আমম হোমির বোচ্চোটো এেনেো বদমে েোই। এটো একটো আিনসোস। কোল বদেনবে। 
  
অবশেই কোল বদেব। মেনজর হোনি েলোয় ঘন্টো পরোনয় বদব। 
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এেে েোই। বশো টোইম হনয় বেনছ। 
  
আর দশটো মমমেট বনসো। গ্লোসটো বশষ কমর। েিুে এক গ্লোস বোেোনয় হোনি যরোনয় মদনয় 
েোও। 
  
তিয়ব দোাঁমড়নয় পনড়মছল। আবোর বসল। হোরুে সরকোর বলল–চোরমদে পোর কনর মদলোম 
এেনেো বকোনেো বভজোল হয় েোই। মবরোট আিেথ ঘটেো। মেক েো? 
  
মেক। িনব বছোট্ট বভজোল ববোযহয় হনব। 
  
কী বভজোল? 
  
বমশর বমোল্লো বনল এক বলোক মনে হয় েোনমলো করনব। সহজ েোনমলো েো। জমটল েোনমলো। 
বস সোকথোস মকনে মেনি চোয়। 
  
বকোেেোনের িোমজল? 
  
ভোমট অেনলর। বস আমোনক দোলোল যনরনছ। দোলোমল বোবদ দশ হোজোর টোকোও মদনয়নছ। 
  
বনলো কী? 
  
আমম বেোাঁজ মেনয়মছ–বলোক ভয়ঙ্কর। 
  
সোকথোস মকেনি চোয় বকে? 
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বমনয় মিেটোর জনেে মকেনি চোয়। সোকথোনসর বে মোমলক বস বমনয় মিেটোরও মোমলক, আর 
মকছু েো। 
  
হোরুে সরকোর মচমন্তি েলোয় বলল, আমোর বিো বেশো বকনট েোওয়ো যনরনছ। এটো িুমম কী 
বললো? 
  
তিয়ব মকছু বলল েো। হোরুে বলল, সমসেোর সমোযোে কী? 
  
তিয়ব চুপ কনরই রইল। হোরুে সরকোর বলল, ঐ বলোনকর েোম কী? বমশর বমোল্লো। 
  
িোনক বনলো বে সোকথোস আমম ববনচ মদব। মকন্তু দোম এক বকোমট টোকো। িেে বোপ বোপ 
কনর বদৌড় মদনয় পোলোনয় েোনব। 
  
তিয়ব বলল, পোলোনব েো। বস এই টোকো েরচ করনব। আমম মেমিি। 
  
হোরুে সরকোর মচমন্তি েলোয় বলল, এেে করো েোয় কী? 
  
ঘণ্টো পনড় বেনছ। বশো শুরু হনব। তিয়ব আলী ওনে দোাঁড়োল। 
  
  
  
রোি দুটো বোনজ। পয়সো পো েুমলনয় মবছোেোয় বনস আনছ। স্বে বদনে িোর ঘুম বভনঙনছ। 
এেে আর ঘুম আসনছ েো। স্বেটো বিমে অদু্ভি েো। িোর জনেে সোযোরে স্বে। বস প্রোয়ই 
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বদনে। িনব আজনকর স্বেটো একটু অেেরকম। বস বদনেনছ দমড়র বেলো হনে, হেোৎ 
বেোনলন্স হোমরনয় বস দমড় বথনক পনড় বেল। শোাঁ শোাঁ শব্দ হনে, বস মেনচ েোমনছ মেনচ 
েোমনছ। চোরমদক বথনক মচৎকোর–বোাঁচোও বোাঁচোও। এই পেথন্ত স্বোভোমবক স্বে। পয়সো মেয়মমিই 
এই স্বে বদনে। 
  
স্বনের পনরর অংশটো অস্বোভোমবক। স্বনের মনযে বস শুেল ভট ভট শব্দ হনে। মেনচ 
িোমকনয় বদনে মবশোল সমুদ্র। বস পনড় েোনে সমুনদ্র। ভট ভট শব্দটো মস্পড ববোনটর। িোনক 
বোাঁচোনেোর জনেে মে বপোটথোর মস্পড ববোট মেনয় ছুনট আসনছ। 
  
পয়সোর স্বে এই পেথন্ত। বস বোাঁচল েো-মক সমুনদ্র িমলনয় বেল বসটো আর বদেো হনলো েো। 
  
পয়সো। 
  
হাঁ। 
  
কী হনয়নছ? 
  
পয়সো জবোব মদল েো। আসমোেী বলল, িুই কোাঁদমছস বকে? 
  
পয়সো েোনল হোি মদনয় বদেল েোল বভজো। িোর বচোে মদনয় বে পোমে পড়নছ এটো বস 
মেনজও জোনে েো। একটো বেোপোর শুযু জোনে িোর েুব একলো লোেনছ। বেে বস এেে আর 
মিে ববোনের একজে েো। বস আলোদো। 
  
আপো। 
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কী? 
  
কোল সকোনল আমম মকন্তু ঐ মবনদশী সোনহনবর কোনছ ববড়োনি েোব। 
  
মেক আনছ বিোনক মেনয় েোব। 
  
বিোমরো েোনব েো আপো, আমম একো েোব। 
  
আসমোেী বছোট্ট মেিঃশ্বোস বিনল বলল, আেো, বিোর েমদ ভোনলো লোনে িুই একোই েোমব। 
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৭. িাাঁ ুর  াইমর পাময়র আওয়াজ 
িোাঁবুর বোইনর পোনয়র আওয়োজ। বক আসনব এি বভোনর? মভকু্ষকনেেীর বছনলপুনল আনে 
এরকম আসি। িোাঁবুর পোনশ ঘুরঘুর করি। বিনল বদয়ো মবয়োনরর কেোে, বকোনকর কেোে 
মেনয় বেি। এমে মক মসেোনরনটর েোমল পেোনকনটর প্রমিও িোনদর আগ্রহ। ইদোেীং 
মসমকউমরমট টোইট হনয়নছ। মবনদশীনদর িোাঁবুর পোনশ কোউনক আসনি বদয়ো হয় েো। িোহনল 
এি বভোনর বক আসনব? রহমি উল্লোহ বোবুমচথ মে ভরমি েরম কমি মেনয় এনস ঘুম 
ভোঙোয়। বসই সময়ও হয় মে। ঘমড়নি বোজনছ সোিটো। বোবুমচথর আসোর সময় মেক আটটোয়। 
মে বপোটথোর বলল, Who is there? বক? 
  
পয়সো ক্ষীে স্বনর বলল, আমম। 
  
মে বপোটথোর িৎক্ষেোৎ িোাঁবুর বোইনর এনস মচমন্তি েলোয় বলল, িুমম? Is anything 
wrong? বকোনেো মবপদ হনয়নছ? 
  
পয়সো বলল, েো। 
  
এনসো, বভিনর এনসো। 
  
পয়সো িোাঁবুর বভির ঢুকল। বোইনর দোাঁমড়নয় থোকনি িোর েুবই অস্বমস্ত লোেমছল। সবোই 
বকমে অদু্ভি বচোনে িোকোমেল। িোাঁবুর বভির ঢুনক বসই অস্বমস্ত পুনরোপুমর বকনট বেল। 
সোকথোনসর বমনয় এমমেনিই িোাঁবুর বভির স্বমস্ত ববোয কনর। িোনদর জীবেই কোনট িোাঁবুনি। 
িোর উপর এই িোবুটো মে বপোটথোনরর। অেে কোনরোর েো। 
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মমস কনয়ে, বভোরনবলো বিোমোনক বদনে মবিয় বপনয়মছ। 
  
পয়সো বলল, আমম বভোরনবলো হোাঁটনি ববর হনয়মছলোম। িেে ভোবলোম আপেোর িোাঁবুর পোশ 
মদনয় েেে েোমে িেে বদনে েোই আপমে কী করনছে। 
  
মে বপোটথোর বলল, বিোমোর অেে দুনবোে বকোথোয়? ওরো বিোমোর সনে হোাঁটনি ববর হয় মে? 
  
েো। 
  
মমস কনয়ে, িুমম বে এই বভোরনবলো হোাঁটনি ববর হনয়ছ এটো মেক েো। বিোমোনদর বদনশর 
বমনয়রো এি বভোনর একো একো হোাঁটনি ববর হয় েো। 
  
আমম আমোনদর বদনশর অেে বমনয়নদর মনিো েো। আমম আলোদো। 
  
িুমম আলোদো বকে? 
  
আমম সোকথোনসর বমনয় এই জনেে আমম আলোদো। 
  
মে বপোটথোর বলল, আেো িোহনল আমোর ত্রুমট হনয়নছ। িুমম সকোনল মমেথংওয়োক করনি 
ববর হনয়মছনল। হেোৎ মনে হনলো–মবনদশী সোনহনবর সনে কমি েোব। িেে চনল এনসছ। 
  
হেোাঁ িোই। 
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কমি েোবোর জনেে আটটো বোজো পেথন্ত অনপক্ষো করনি হনব। কমি আসনব আটটোয়। এক 
ঘণ্টো অনপক্ষো করনি পোরনব? 
  
পয়সো জবোব মদল েো। বস িোর মোথোয় পেোচোনেো েীল রনঙর স্কোিথটো েুনল বিলল। আাঁমক 
মদনয় মোথোর চুল মেক করল। িোর েুবই অদু্ভি লোেনছ। িোর বকে জোমে মনে হনে এই 
িোবুটোই িোর ঘরবোমড়। 
  
মমস কনয়ে, আমোর মনে হয় িুমম আমোনক মকছু বলনি এনসছ। েো বলনি এনসছ বনল 
বিল। 
  
পয়সো বলল, আপেোর বচোনের বে েীল রঙ বসটো সব সময় এক রকম থোনক। কেনেো 
বোনড় কেনেো কনম। এটো মক আপমে জোনেে? 
  
িুমম মক এই কথোটোই বলনি এনসছ? 
  
হেোাঁ। 
  
বচোনের েীল রঙ মক বিোমোর পছন্দ? 
  
েো। 
  
বিোমোর কী রঙ পছন্দ? 
  
কোনলো। 
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আেো ববশ, আমম বচোে কোনলো কনর বিলব। 
  
পয়সো মবমিি হনয় বলল, কীভোনব? 
  
কোনলো রনঙর কেটেোক্ট বলন্স পরনলই বচোে কোনলো হনয় েোনব। আবোর যর িুমম েমদ েীল 
রনঙর বকোনেো কেটেোক্ট বলন্স পর িোহনল বিোমোর বচোে… 
  
পয়সো আগ্রনহর সনে বলল, মদে আমোর বচোে েীল কনর। বদমে েীল বচোনে আমোনক বকমে 
লোনে। 
  
আমোর সনে কেটেোক্ট বলন্স বেই। বলন্স লোেোনেোর জনেে ঢোকোয় বেনি হনব। আেো আমম 
বেবস্থো করব। 
  
কনব বেবস্থো করনবে? 
  
েি দ্রুি পোমর বেবস্থো করব। বশোে মমস কনয়ে, একটু আনে িুমম বলমছনল েীল রঙ 
বিোমোর পছন্দ েো। এেে আবোর বলছ বিোমোর মেনজর বচোে েীল করনি চোও। বেোপোরটো 
কী বনলো বিো? 
  
পয়সো বলল, একটু আনে আমম মমথেো কথো বলমছলোম। েীল রঙ আমোর পছন্দ। 
  
মে বপোটথোর বলল, মমথেো কথো মদনয় মদে শুরু করনল সোরো মদে মমথেো কথো বলনি হয়, এটো 
মক িুমম জোনেো? 
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েো। 
  
এটো হনলো আমোর দোমদমোর কথো। আমোর যোরেো কথোটো মেক। আমম অনেকবোর লক্ষ কনরমছ 
বেমদেই আমম সকোনল মমথেো কথো বনলমছ, বসমদে ঘুমুনি েোবোর আে পেথন্ত আমোনক মমথেো 
কথো বলনি হনয়নছ। এনসো মমস কনয়ে, একটো চুমক্ত কমর। িুমম আমোর সনে মমথেো কথো 
বলনব েো। েো মজনজ্ঞস কমর িোর সমিে জবোব বদনব। 
  
আমম সব সময় সমিে কথো বমল, শুযু আপেোর সনেই মমথেো বমল। 
  
বকে? 
  
আমম জোমে েো বকে? 
  
আমোর যোরেো িুমম জোনেো। 
  
েো, আমম জোমে েো। 
  
এই বিো আবোর মমথেো কথো বলছ। 
  
পয়সো বহনস বিলল। বকোনেো কোরে বেই অথচ িোর কী বে আেন্দ লোেনছ! একটো বড় 
সমসেো হনয়নছ িোর বচোনে পোমে এনস েোনে। সোনহনবর সোমনে বকাঁনদ বিলো বমোনটই মেক 
হনব েো। বেোটো একেোদো প্রশ্ন করনব। সিে কথো বলো হনে েো-মক মমথেো বলো হনে এই 
মেনয় েোনমলো করনব। পয়সোর বে কোজটো করনি হনব িো হনে বেোটো েোনি মকছু বুেনি 
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েো পোনর বসইভোনব মোথোর স্কোিথটো হোনি মেনি হনব। বসই স্কোিথ মোথোয় জড়োবোর সময় 
বকৌশল কনর এক িোাঁনক বচোে মুনছ বিলনি হনব। বসটো মক সম্ভব হনব। 
  
পয়সো, িুমম কোাঁদছ বকে? 
  
কোাঁদমছ েো। 
  
অবশেই কোাঁদছ। বিোমোর বচোে মদনয় টপটপ কনর পোমে পড়নছ। বকে কোাঁদছ? 
  
জোমে েো বকে কোাঁদমছ। 
  
অবশেই িুমম জোনেো। 
  
জোেনল জোমে। আপেোর কী? 
  
আমোনক বলনব েো? 
  
েো, আমম বলব েো। 
  
আটটো ববনজ বেনছ। বোবুমচথ কমি মেনয় এনসনছ। বস এমেভোনব পয়সোর মদনক িোকোনে 
বেে বচোনের সোমনে ভূি বদেনছ। সোকথোনসর একটো বমনয় মচি ইমঞ্জমেয়োনরর ঘনর বনস 
আনছ। বভউ বভউ কনর কোাঁদনছ। এর মোনে কী? 
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মে বপোটথোর বলল, রহমি উল্লোহ, িুমম আনরক কোপ কমি মেনয় এনসো। মমস কনয়ে আমোর 
সনে েোশিো করনব বসই বেবস্থো কর। আজ আমোর সোইনট বেনি বদমর হনব এই েবরটো 
মদনয় এনসো। আর বশোে, িুমম এক দৃমেনি বমনয়মটর মদনক িোমকনয় আছ বকে? কোনরো 
মদনক এক দৃমেনি িোমকনয় থোকনল বস েুব অস্বমস্ত ববোয কনর। এবং এটো অদ্রিো। 
  
রহমি উল্লোহ পয়সোর মুে বথনক বচোে েো েোমমনয়ই বলল, মজ সেোর। 
  
পয়সো মেনজনক সোমনল মেনয়নছ। বস এেে সহজ এবং স্বোভোমবক। গুট গুট কনর েল্প 
করনছ। হোসনছ। বেে এই িোবুই িোর ঘরবোমড়। েল্প বশষ কনরই বস বেে িোবু গুছোনি 
শুরু করনব। ময়লো কোপড় বযোয়োর জনেে আলোদো করনব। 
  
পয়সো বলল, আেো আপমে মক লক্ষ কনরনছে আমরো মিে ববোে েেে দমড়র বেলো বদেোই 
িেে একটো সময় মিে ববোে দমড়র মোেোমোমে চনল আমস এবং মকছুক্ষে মস্থর হনয় দোাঁমড়নয় 
থোমক। িেে আমোনদর মিে ববোনেরই বচোে বন্ধ্ থোনক। 
  
আমম লক্ষ কমর মে। 
  
সোকথোস বদেনি আনরকমদে েেে আসনবে িেে লক্ষ করনবে। 
  
অবশেই লক্ষ করব। 
  
আমরো মিে ববোে বচোে বন্ধ্ কনর মকছুক্ষে দোাঁমড়নয় থোমক বকে জোেনি চোে? 
  
হেোাঁ, জোেনি চোই। 
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আমরো মিে ববোে িেে আল্লোহর কোনছ একটো প্রোথথেো কমর। আমরো আল্লোহনক বমল–
আল্লোহপোক, িুমম আমোনদর বোবো-মোনক মিমরনয় এনে দোও। আবোর বেে আমরো এক সনে 
হনি পোমর। 
  
বিোমোর বোবো-মো বকোথোয় বেনছে? 
  
জোমে েো বকোথোয় বেনছে। প্রথনম মো চনল মেনয়মছনলে। মোনক মিমরনয় আেনি বোবো 
মেনয়নছে। 
  
বিোমরো বরোজ দমড়নি দোাঁমড়নয় প্রোথথেো কর বেে িোরো মিনর আনসে? 
  
বরোজ কমর েো। বেমদে সোকথোনসর বেলো থোনক বসমদে কমর। আমরো মিে ববোে মেক কনর 
বরনেমছ েি মদে আমরো সোকথোনস বেলো বদেোব িিমদেই দমড়র উপর দোাঁমড়নয় আল্লোহর 
কোনছ এই প্রোথথেো করব। 
  
বিোমোনদর যোরেো প্রোথথেোয় িল হনব? হোরোনেো বোবো-মো মিনর আসনবে? 
  
পয়সো েভীর মবশ্বোনসর সনে বলল, অবশেই িোরো মিনর আসনব। আমরো মিে ববোে বিো 
আল্লোহর কোনছ আর বকোনেো মকছুই চোই েো। একটো মজমেসই চোই। 
  
পয়সো। 
  
মজ। 
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বিোমোর েল্পটো বে অিেন্ত হৃদয়স্পশথী িো-মক িুমম জোনেো? আমম বমোটোমুমট কমেে মোেুষ 
মকন্তু আমোর বচোনে পোমে এনস বেনছ। আমম মেমিি িুমম বিোমোর বোবো-মোনক বিরি পোনব। 
  
পয়সো বচোে মুছল। এেে িোর বচোে ভমিথ পোমে, িনব বচোনের পোমে মেনয় এেে বস আর 
মব্রি েো। বস স্কোিথ মদনয় বচোে মুছল। মে বপোটথোর বলল–বিোমোনদর মমলে বদেোর েুব ইেো 
হনে। বসই দৃশে কিই েো আেন্দময় হনব! 
  
পয়সো বলল, আমম এেে েোই। 
  
মে বপোটথোর বলল, অবশেই িুমম এেে েোনব েো। আমরো বব্রকিোস্ট করব, িোরপর আমম 
বিোমোনক মেনয় মস্পডনবোনট কনর ঘুরনি ববর হনবো। বিোমোনক মেনয় আমোর মবনশষ 
পমরকল্পেো আনছ। আজ বিোমোর অনেক ছমব বিোলো হনব। বসই ছমব আমম বদনশর বোমড়নি 
পোেোব। আেো বমনয় বশোে, িুমম বদমে বকাঁনদই েোে। এি কোাঁদছ বকে? 
  
পয়সো বলল, বে েি হোনস িোনক কোাঁদনি হয়। আমম েুব ববমশ হোমস, এই। জনেেই আমোনক 
েুব কোাঁদনি হয়। রোমসেেো বনলনছে— 
  
েি হোমস িি কোন্নো 
বনল বেনছে রোমসেেো। 
  
রোমসেেো বক? 
  
আমম জোমে েো উমে বক। িনব উেোর কথো েুব সমিে হয়। 
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কথোটো আবোর বনলো বিো, আমম আমোর বেোটবুনক মলনে রোমে। 
  
পয়সো েম্ভীর েলোয় বলল– 
  
েি হোমস িি কোন্নো 
বনল বেনছে রোমসেেো। 
  
  
  
হোরুে সরকোর বচোনে স্পে মকছু বদেনি পোনে েো। অথচ ঘনর আনলো আনছ। িোর বচোনে 
ছোমেও পনড় মে। িোহনল এরকম হনে বকে? মৃিুে মক এনস বেনছ? েোনটর মেনচ আজরোঈল 
বনস আনছ ঘোপমট বমনর? েোনটর মেচ বথনক আজরোঈল িোর েোণ্ডো হোি ববর কনর হোরুে 
সরকোরনক ছুাঁনয় বদনব। িেে শীনি শরীর কোাঁপনি থোকনব। মৃিুের আনে আনে মোেুষ 
হেোৎ শীনি কোির হয়। হোরুে সরকোনরর এেনেো শীি লোেনছ েো, িনব শীি লোেোর সময় 
মনে হয় হনয় বেনছ। 
  
হোরুে সরকোনরর সোমনে বে দোমড়নয় আনছ বস বে মিে ববোনের একজে িো ববোেো েোনে। 
মকন্তু বকোে জে? মিেমট ববোনের বচহোরোই এক রকম। এই জনেেই মক হোরুে সরকোর 
যরনি পোরনছ েো? 
  
িুমম বক? েোম কী? 
  
জোমদোেী। 
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হোরুে সরকোর বলল, িুমম ভোনলো আছ? 
  
জোমদোেী িুাঁমপনয় উনে বলল, আপেোর এ কী অবস্থো! 
  
হোরুে সরকোর বলল, হোসপোিোল বথনক চনল আসো মেক হয় েোই। ভুল মসিোন্ত হনয়নছ। 
আমম সোরো জীবে ভুল মসিোন্ত মেনয়মছ। জোমদোেী িুমম বনসো। 
  
জোমদোেী মবমিি হনয় বলল, আমম বিো বনস আমছ। আপেোর সোমনের বচয়োরটোয় বনস 
আমছ। আপমে মক বদেনি পোনেে েো? 
  
হোরুে সরকোর হিোশ েলোয় বলল, সব মকছু েোপসো লোেনছ। মনে হয় েোওয়োর সময় হনয় 
বেনছ। অনেক কে কনর সোকথোসটো কনরমছলোম। সোকথোস বিনল চনল েোব–এই জনেেই 
েোরোপ লোেনছ। তিয়বনক পোেোও। তিয়নবর সনে আমোর জরুমর কথো আনছ। 
  
সময় কিটো পোর হনয়নছ হোরুে সরকোর বলনি পোরনছ েো। তিয়ব সোমনে দোাঁমড়নয় আনছ। 
িোনক অেেমদনের বচনয়ও েয়ো লোেনছ। হোরুে সরকোর বলল, বকমে আছ তিয়ব? 
  
তিয়ব বলল, আপমে কথো বলনবে েো। আপেোনক সদর হোসপোিোনল পোেোনেোর বেবস্থো 
করমছ। 
  
মরনি হনল এইেোনেই মরব। হোসপোিোনল মরব েো। বশোে তিয়ব, আমম এেনেো হোমির 
বোচ্চোটোনক বদমে েোই। হোমির বোচ্চোটোনক এেোনে মেনয় আস। 
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তিয়ব চনল বেনছ। হোরুে সরকোর হোমির বোচ্চোটোর জনেে অনপক্ষো করনছ। অনপক্ষো করনি 
ভোনলো লোেনছ। আসমোেী এবং জোমদোেী–এই দুই ববোে এেে িোর সোমনে। এনদর দুজেনক 
বমোটোমুমট স্পেই বদেো েোনে। িৃিীয়জে বেল বকোথোয়? হোরুে েলো েোকোমড় মদনয় বলল, 
বিোমরো বকমে আছ? 
  
আসমোেী এবং জোমদোেী বকউ মকছু বলল েো। মূমিথর মনিো দোাঁমড়নয় রইল। হোরুে সরকোর 
মবড়মবড় কনর বলল, বিোমোনদর বছোটনবলোয় দমড়র বেলো মশেোবোর জনেে েুব কে মদনয়মছ, 
বিোমরো মকছু মনে বরে েো। 
  
আসমোেী বলল, আপমে কথো বলনবে েো। আপমে চুপ কনর থোকুে। 
  
েুব কে কনর সোকথোসটো গুমছনয়মছলোম। েমদ সম্ভব হয় এটোনক মটমকনয় রোেনব। 
  
হোরুে সরকোর িুাঁমপনয় কোন্নোর শব্দ শুেল। বস আগ্রহ মেনয় বলল, বক কোাঁনদ? 
  
দুই ববোনের বকউ জবোব মদল েো। হোরুে সরকোনরর মনে হনলো দুই ববোেই কোাঁদনছ। বস 
বক? বস বকউ েো। িোর জনেেও মোেুষ কোাঁদনছ। এরনচ আেনন্দর। আর কী হনি পোনর? 
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৮.  তশর বমাল্লা মাে বেমি পামরন না 
বমশর বমোল্লো মোছ বেনি পোনরে েো। মোনছর েনন্ধ্ িোর বমম আনস। শরীর গুলোনি থোনক। 
মোনে মনযে বজোর কনর বেনয় বদনেনছে েোওয়োর পর পর সোরো শরীনর চোকো চোকো কী বেে 
হয়। চুলকোমে হয়। মসনলনট ডোক্তোর বদমেনয়মছনলে। ডোক্তোর বলল, মোছ েোনবে েো। মোনছ 
আপেোর এলোমজথ। বমশর বমোল্লো বলনলে, শরীনর চোকো চোকো হওয়ো মক এলোমজথ? িোহনল 
বিো আমোর বমনয়-মোেুনষও এলোমজথ আনছ। েিুে বকোনেো বমনয়-মোেুনষর কোনছ বেনলও 
আমোর শরীনর চোকো চোকো কী বেে হয়। চুলকোমে হয়। বসই চুলকোমে কমনি এক-দুই মদে 
লোনে। শরীনর মিমসর বিল মোমলশ করনি হয়। 
  
ডোক্তোর মকছু বলল েো। অবোক হনয় িোমকনয় রইল। 
  
বকউ অবোক হনয় িোমকনয় থোকনল বমশর বমোল্লোর ভোনলো লোনে। আবোর বকউ ভয় বপনয় 
িোমকনয় থোকনলও ভোনলো লোনে। মবমিি মোেুষ এবং ভীি মোেুষ–দুই যরনের মোেুষই িোর 
বদেনি ভোনলো লোনে। বকোে যরনের মোেুষ বদেনি ববমশ ভোনলো লোনে এেনেো মিমে বুনে 
উেনি পোনরে মে। 
  
সুেোমেঞ্জ বথনক একবোর এক মিসোমরনজর অমিসোর জলমহল বদেনি িোর স্ত্রীনক মেনয় 
এনসমছনলে। অল্পবয়স্ক রূপবিী স্ত্রী। হোনি কেোনমরো। েো বদেনছ লোিোলোমি কনর িোরই 
ছমব িুলনছ। মিসোমরজ অমিসোনরর েোম রমকবউমেে। স্ত্রীর সোনথ মিমেও লোিোলোমি 
করনছে। স্ত্রীর শোমড়র পোনড় কোদো বলনেনছ। রমকব উমেে মেনজই সোবোে মদনয় শোমড়র পোড় 
যুনেে। িনব স্ত্রীনক মেনয় লোিোলোমি েোপোেোমপ করনলও িোনল মেকই আনছ। এরই মনযে 
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এক িোাঁনক ঘুনসর টোকোটো মদনয় মদনি বনলনছে। মোনসর এক-দুই িোমরনে টোকোটো বপৌঁনছ 
বদয়ো হয়। এবোর মিমে মেনজই হোনি হোনি মেনয় েোনবে। এবং বিরোর পনথ একটো বড় 
রুই মোছ, 
  
একটো ববোয়োল মোছ এবং এক কলমস তক মোছ মদনয় মদনি বনলনছ। 
  
বমশর বমোল্লো বলনলে, মবশোল সোইনজর পোবদো আনছ। মকছু পোবদোও মেনয় েোে। 
  
রমকবউমেে বলনলে, পোবদো আমোর স্ত্রী েোয় েো। মোনছর বেোপোনর বস েুব চুমজ। 
  
মেোডোম েো বেনল েো েোনবে। আপমে েোনবে। পোবদোর সোইজ বদেোর মনিো। এক একটো 
এক হোি লম্বো। মকছু মদনয় বদই? 
  
রমকবউমেে বেে মেিোন্তই অমেেোয় বলনলে, িোহনল বদে। 
  
বড় মোছ একটো কনর মদনি বনলনছে, দুটো কনর মদনয় মদলোম। একটো কনর মোছ বদওয়ো 
মেক েো। অলক্ষে। 
  
এি মোছ করব কী? 
  
মেনজ েোনবে। আত্ম্ীয়স্বজে পোড়ো প্রমিনবশীনক মদনবে। 
  
অিেন্ত আেমন্দি মুনে রমকবউমেে বেৌকোয় উেনি েোনবে, বমশর বমোল্লো বলল, সেোনরর 
সনে একটু প্রোইনভট টক মছল। 
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রমকবউমেে বলনলে, বলুে কী বেোপোর? 
  
বমশর বমোল্লো বলনলে, সেোনরর স্ত্রী মোশোল্লোহ সুন্দরী। 
  
রমকবউমেে বচোে সরু কনর িোকোনলে। িোাঁর মুনের চোমড়ো সোমোেে শক্ত হনয় বেল। হেোৎ 
িোাঁর স্ত্রীর প্রসে বকে এনলো ভদ্রনলোক বুেনি পোরনছে েো। 
  
বমশর বমোল্লো েলো মেচু কনর বলনলে, আমম মেমস্থর কনরমছ আপেোনদর দুজেনক আজ 
রোনি আমোর বোংনলোবোমড়নি বরনে বদব। বদোিলো বোমড়। বজেোনরটর আনছ। িেোে বোমি 
সবই চনল। আপমে থোকনবে একিলোয়। মেোডোমনক মেনয় আমম থোকব দুিলোয়। 
  
রমকবউমেে হিভম্ব েলোয় বলনলে, িোর মোনে? িোর মোনে কী? 
  
বমশর বমোল্লো েলো আনরো মেচু কনর বলনলে, মোনে বিো পমরষ্কোর। এরনচ পমরষ্কোর আর 
কীভোনব বমল? এরনচ পমরষ্কোর কনর বলনল শুেনি েোরোপ লোেনব। আমোর অবমশে বলনি 
অসুমবযো েোই। আমম বমছুয়ো মোেুষ। আমম ভোনলো-মনন্দর যোর যোমর েো। 
  
রমকবউমেে কমেে দৃমেনি এমদক-ওমদক িোকোনেে। মিমে সনে কনর বে দুজে মপয়ে 
এনেমছনলে, িোনদর েুাঁজনছে। িনব িোর হোি-পো কোাঁপনি শুরু কনরনছ। বমশর বমোল্লো 
বলনলে, আপেোর দুই মপয়েনক সকোনল বেৌকোয় কনর মোছ মদনয় পোমেনয় মদনয়মছ। 
  
রমকবউমেে রোনে কোাঁপনি কোাঁপনি বলনলে, আপমে মেনজনক কী ভোনবে? বদনশ আইে-
কোেুে েোই? 
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বমশর বমোল্লো বলনলে, ভোমট অেনল আমমই আইে, আমমই কোেুে। আমম কী বমল শুনেে। 
েোনমলো েো করনল আপনের জনেে ভোনলো। েোনমলো করনলও মজমেস একই হনব। মোেেোে 
বথনক আপেোর ক্ষমি। সুেোমেনঞ্জ েবর েোনব হোওর বথনক বিরোর সময় বেৌকোডুমব হনয় 
মিসোমরজ অমিসোর এবং িোর স্ত্রী মোরো বেনছ। হোওনর বেৌকোডুমব বকোনেো বেোপোরই েো। 
  
রমকবউমেে কোাঁনদো কোাঁনদো েলোয় বলনলে, আপমে এইসব কী বলনছে? কী বলনছে? 
  
বমশর বমোল্লো বলনলে আমোর প্রস্তোনব রোমজ হনয় েোে। আমম, আপমে আর মেোডোম এই 
মিেজে ছোড়ো ঘটেো আর বকউ জোেনব েো। কোিল মোনছর েোনম ওয়োদো করনিমছ। ভোমট 
অেনলর সবোই জোনে বমশর বমোল্লো েেে মোনছর েোনম ওয়োদো কনর িেে ওয়োদো রোনে। 
  
বেৌকো বথনক রমকবউমেনের স্ত্রী হোমস মুনে বচাঁমচনয় বলল, এই বিোমরো দুজে গুটুর গুটুর 
কনর কী আলোপ করছ? দুজে একটু ডোে মদনক আস। আমম ছমব িুনল রোমে। সুন্দর 
কনম্পোমজশে। এেোে বথনক বেোকগ্রোউনি হোওরটো এি সুন্দর লোেনছ! 
  
বমশর বমোল্লো বলনলে, সেোর, মেোডোম আমোনদর ডোনে সরনি বনলনছে। ছমব িুলনি িুলনি 
মে মেক কনরে আমোর প্রস্তোনব রোমজ েো অরোমজ। 
  
রমকবউমেে জোয়েো বথনক েড়নিও পোরনছে েো, জবোবও মদনি পোরনছ েো। আিমঙ্কি এবং 
মবমিি বচোনে বমশর বমোল্লোর মদনক িোমকনয় রইনলে। বমশর বমোল্লো লক্ষ করল রমকব 
উমেনের মুে বথনক অমি দ্রুি মবিয় দূর হনে। আিঙ্ক বোড়নছ। আিমঙ্কি হনল এনকক 
মোেুনষর বচোে এনকক রকম হনয় েোয়। কোনরো বচোে অমক্ষ্মনকোেোনর ঢুনক েোয়। আবোর কোনরো 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 135 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

বচোনে অমক্ষ্মনকোের বথনক ববর হনয় আনস। রমকবউমেনের বচোে ববর হনয় আসনছ। বমশর 
বমোল্লো মুগ্ধ হনয় এই দৃশে বদেনছে। বমশর বমোল্লো িোর জীবনে এি আিমঙ্কি হনি কোউনক 
বদনেে মে। এেনেো বকোনেো কোরনে মে টে েোরোপ থোকনল রমকবউমেনের আিমঙ্কি মুনের 
ছমবটো মনে করোর বচেো কনরে। িোর বড় ভোনলো লোনে। 
  
  
  
আজ বমশর বমোল্লোর মে ভোনলো। প্রযোে কোরে েোণ্ডো বলনে সমদথর মনিো হনয়নছ। সমদথনি 
েোক বন্ধ্। বকোনেো মকছুরই ঘ্রোে পোনেে েো। কোনজই আজ মোছ বেনি পোরনবে। েন্ধ্ 
বকোনেো সমসেো হনব েো। বোইে মোছ এনে রোন্নো করনি বনলনছে। লনের বোবুমচথ বেোল বেোল 
কনর বোইে মোছ েুব ভোনলো রোন্নো কনর। বোইে মোনছর সন্ধ্োনে বলোক বেনছ। 
  
আনরো একমট মবনশষ কোরনে বমশর বমোল্লোর মে ভোনলো সোকথোনসর বছোট বমনয়মটনক মিমে 
কোছ বথনক বদনেনছে। দমড়র উপর অনেক দূর বথনক বদনে বমনয়টোনক েি সুন্দর বলনেনছ, 
কোছ বথনক আনরো ববমশ সুন্দর বলনেনছ। সোযোরেি উল্টো হয়। দূর বথনক েোনদর সুন্দর 
লোনে, কোনছ আর সুন্দর লোনে েো। েিকোল বমনয়টোর েলোয় বসোেোর বমনডল পমরনয় হোনি 
দশ হোজোর টোকো মদনি মদনি বলনলে বিোমোর েোম কী বেো? বমনয়টো বহনস মদনয় বলল–
েোম বিো জোনেে। আবোর বকে মজনজ্ঞস করনছে? বমশর বমোল্লো বলনলে, প্রনিেনক িোর 
মেনজর েোমটো মযুর কনর বনল। িুমম কি মযুর কনর বনলো এটো বশোেোর জনেে েোম 
মজনজ্ঞস করলোম। বমনয়টো িোর কোছ বথনক এ যরনের কথো শুেনব বনল আশো কনর মে। 
বমনয়টোর বচোনের উপর মদনয় মবিয় মেমলক বমনর বেল। মবিয়টো বমশর বমোল্লোর ভোনলো 
লোেল। এই বমনয় আনশপোনশ থোকনল িোর মবমিি বচোে ঘেঘে বদেোর সুনেোে পোওয়ো 
েোনব। মিমে এেে িোর চোরপোনশ ভীি বচোে বদনেে। মবমিি বচোে বদনেে েো। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । আসমানীরা তিন ব ান । উপনযাস  

 136 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

  
বমশর বমোল্লো ঘমড় বদেনলে। এেোনরোটো বোনজ। আকোশ বমঘলো। বৃমে বোদল হনব বনল মনে 
হয়। েো ভমিথ ঘোমোমচ হনয়নছ। বৃমেনি েো মভজনল ঘোমোমচ দূর হনব েো। অবমশে ঘোমোমচর 
একটো উপকোমরিো আনছ। েে মদনয় বকউ েেে ঘোমোমচ মোনর িেে েুবই আরোম লোনে। 
েো ভমিথ ঘোমোমচ মেনয় মিমে বনস আনছে। িোনক মঘনর মিে ববোে বনস আনছ। ঘোমোমচ 
মোরনছ। ভোবনিও ভোনলো লোেনছ। পৃমথবীর বকোনেো বমনয়র সনে বকোনেো বমনয়র মমল থোনক 
েো। কোনজই মিে ববোে মিেভোনব ঘোমোমচ মোরনব। সবনচ ভোনলো কনর বে ঘোমোমচ মোরনব 
িোনক আযোভমর ওজনের একটো বমনডলও বদয়ো হনব। বমনডনল বলেো থোকনব–ঘোমোমচ রোেী। 
  
বৃমের বিোাঁটো পড়নি শুরু কনরনছ। বমশর বমোল্লো বৃমেনি বভজোর পমরকল্পেো বোদ মদনয় লনে 
মেনজর ঘনর বনস রইনলে। িোর েোনয় বকোনেো কোপড় বেই। মঘয়ো রনঙর একটো চোদর 
বকোমনরর কোনছ বিনল রোেো। ইদোেীং িোর সমসেো হনয়নছ কোপড় েোনয় রোেনি পোনরে েো। 
েো কুটকুট কনর। সমসেোটো আনে েরনমর সময় হনিো। এেে সোরো বছরই হয়। বোইনর 
বঘোরোঘুমর করো এই কোরনেই দ্রুি কনম আসনছ। মিমে ববমশর ভোে সময়ই মেনজর ঘনর 
বনস থোনকে। বকোমনরর কোনছ পোিলো চোদর বদয়ো থোনক। সব সময় বে থোনক িোও েো। 
ববমশর ভোে সময়ই থোনক েো। আজ চোদনর মেনজনক েোমেকটো বঢনক বরনেনছে কোরে 
সোকথোনসর মেোনজমশয়োে বেোটোনক আসনি বনলনছে। মিমে িোর কোছ বথনক বভিনরর সংবোদ 
মকছু সংগ্রহ করনবে। বমোটোমুমট ভোনব েো জোেোর সবই জোেো হনয়নছ। িোরপনরও বভিনরর 
মকছু েবরোেবর দরকোর। তিয়ব েোনমর মেোনেজোর অমিমরক্ত চোলোক। িোর চোলোমক সোমনল 
মদনি হনলও বভিনরর মকছু িথে দরকোর। তিয়নবর বপছনে মিমে সবথক্ষনের জনেে একজে 
বলোক লোমেনয় বরনেনছে। বসই বলোক বে েবর মদনয়নছ িো মবিয়কর। তিয়ব দুটো সোিটমে 
েোক ভোড়ো কনরনছ। েোক দুটো রোি একটোয় সোকথোনসর মোনে েোনব। দলবল মেনয় পোমলনয় 
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েোবোর মিলব েো বিো? এমদনক মোইনক বঘোষেো বদয়ো হনয়নছ আনরো সোি মদে সোকথোস 
চলনব। তিয়ব বকোনেো একটো চোল চোলোর বচেো করনছ। চোলটো বমশর বমোল্লো যরোর বচেো 
করনছে। মিমে রোে করনছে েো, আবোর মবরক্তও হনেে েো। বরং মজো লোেনছ। বুমির 
বেলো বেলনি িোাঁর সব সময় ভোনলো লোনে। সমসেো একটোই–বুমির বেলো বেলোর মনিো 
মোেুনষর সনে িোর বদেো আজকোল হয় েো। 
  
পৃমথবীনি চোর রকনমর বেলো আনছ— 
  
১. জ্ঞোনের বেলো 
  
২. বুমির বেলো 
  
৩. টোকোর বেলো। 
  
৪. সোনপর বেলো। 
  
এরমনযে সবনচ সহজ বেলো টোকোর বেলো। এই বেলো মেভথর কনর টোকোর পমরমোনের উপর। 
েোর েি ববমশ টোকো এই বেলো বস িি ভোনলো বেনল। সবনচ কমেে বেলো হনলো বুমির 
বেলো। কমেে বেলো বনলই এই বেলোয় আেন্দও ববমশ। 
  
সোকথোনসর মেোনজমশয়োে মমিে চনল এনসনছ। বমশর বমোল্লো িোনক সরোসমর িোর পদথোয় ঢোকো 
েোস কোমরোয় বডনক পোেোনলে। িোর বকোমনর বিনল রোেো মঘয়ো রনঙর চোদরটো দূনর সমরনয় 
মদনলে। মমিে বোবোমজ মেোমজক বদমেনয় বলোকজেনদর চমনক বদয়। মিমেও বেোটোনক চমনক 
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বদনবে। মেোমজক ছোড়োই চমক। বেোটো ঘনর ঢুনকই বদেনব কুচকুনচ কোনলো দুই মমে এক 
বেংটো বোবো েম্ভীর মুনে বনস আনছ। বে মেোমজক বদমেনয় বলোকজনের বচোে কপোনল িুনল 
বদয় িোর মেনজর বচোে কপোনল উনে েোনব। মেোমজমশয়োে মমিনের বচোে সমিে সমিে কপোনল 
উনে বেল। বমশর বমোল্লো েরম েলোয় বলনলে–ভোই, মকছু মনে করনবে েো। েরম ববমশ 
পড়নছ। এই জনেে বেংটো হনয় বনস আমছ। বৃমে পড়ো অবশে শুরু হনয়নছ। আবহোওয়ো েোণ্ডো 
হনয় েোনব। েোণ্ডো হনলই েোনয় চোদর মদব। আপেোর অসুমবযো হনল মেনচ িোকোনবে েো। 
আমোর বচোনের মদনক িোমকনয় কথো বনলে। আপেোর েোম বেে কী? 
  
প্রনিসর মমিে। েোদু সম্রোট প্রনিসর মমিে। 
  
েোদু সম্রোট কনব হনয়নছে? বকউ বোমেনয়নছ েো মেনজ মেনজ হনয়নছে? সকোনল ঘুম ভোঙোর 
পনর সবোইনর বডনক বলনলে আমম েোদু সম্রোট। 
  
মমিে বমজোজ েোরোপ কনর িোমকনয় আনছ। বলোকটো বকে িোনক বডনক পোমেনয়নছ, বকেই 
বো বেংটো হনয় বনস আনছ–মকছুই ববোেো েোনে েো। 
  
েোদু সম্রোট, দোাঁড়োনয় আনছে বকে? বনসে। েো-মক বেংটো মোেুনষর সনে বসনি অসুমবযো 
আনছ? 
  
মমিে মবরক্ত েলোয় বলল, আমোর কোজ আনছ। কী জনেে বডনকনছে বনলে। 
  
বমশর বমোল্লো মঘয়ো রনঙর চোদর মদনয় মুে মুছনি মুছনি বলনলে–এি টোকো েরচ কনর 
সোকথোনসর দলটো মকেলোম। িোনদর বলোকজে বকমে জোেোর কোনজই আপেোনক বডনকমছ। 
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েোদু সম্রোট প্রনিসর মমিনের মুে হো হনয় বেল। বমশর বমোল্লো আড় বচোনে মমিনের মদনক 
িোমকনয় আনছে। েোদু সম্রোনটর মবমিি মুে বদেনি ভোনলো লোেনছ। মমথেো কথোটো এই েোযো 
মেোমজমশয়োে যরনি পোরনছ েো। সমিে বভনব মেনয়নছ। বমশর বমোল্লো হোই িুলনি িুলনি 
বলনলে, সোকথোনসর দলটোর বে হোি বদল হনয়নছ িো জোনেে েো? 
  
েো। 
  
তিয়ব মকছু বনল েোই? 
  
েো। মেোনেজোর সোনহব অবশে কেনেো মকছু বনলে েো। আপমে মক সিেই স্বোযীে বোংলো 
সোকথোস মকনেনছে? 
  
হাঁ। 
  
কি টোকো মদনয় মকনেনছে? 
  
কি টোকো মদনয় মকনেমছ বসটো বিোমোনক বলব বকে? িুমম আমোর কমথচোরী, এর ববমশ মকছু 
বিো েো। বিোমোর সনে মকছুক্ষে আপমে আপমে কনরমছ। এেে বথনক আর করব েো। আমম 
আমোর বকোনেো কমথচোরীর সনে আপমে আপমে কমর েো। এেনেো দোাঁড়োনয় আছ বকে? বনসো। 
  
েোদু সম্রোট বসল। বমশর বমোল্লো েলো েোমমনয় বলনলে, সোকথোনসর বভিনরর েবর মকছু দোও 
বদমে। 
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মমিে শুকনেো েলোয় বলল, বভিনরর বকোে েবর? 
  
বমনয় মিেটো সম্পনকথ বনলো। এরো মক বোইনর ভোড়ো েোনট? 
  
মমিে হিভম্ব হনয় িোমকনয় আনছ। বমশর বমোল্লো বলনলে, সোকথোনসর বকোনেো বলোনকর সনে 
বমনয়গুমলর লটপমট আনছ? 
  
মমিে িোমকনয় আনছ। কী বলনব মকছুই িোর মোথোয় আসনছ েো। কী অদু্ভি মোেুষ। এই 
মোেুষটো মক সমিে সমিে সোকথোস মকনে মেনয়নছ? 
  
বমশর বমোল্লো বলনলে, েোদু সম্রোট, বিোমোর পয়সো মেনল েোওয়োর মেোমজকটো কী ভোনব কর? 
পয়সো হোনির িোলুনি লুকোনয় রোে? 
  
মজ। 
  
কীভোনব লুকোনয় রোে আমোনক মশেোনয় দোও। 
  
একমদনে মশেো েোনব েো। পোমমং বছনরর পর বছর মশেনি হয়। আমম ওস্তোনদর কোনছ 
পোমমং মশনেমছ চোর বছর। 
  
িুমম ববকুব মোেুষ। বিোমোর বিো সময় ববমশ লোেনবই। আমম বিো বিোমোর মনিো ববকুব 
েো। আমম িোড়োিোমড় মশেব। পয়সো কীভোনব লুকোয় মশেোও বদমে। 
  
বমশর বমোল্লো িোর থোবোর মনিো হোি বমনল যরনলে। 
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সন্ধ্েো হনয় বেনছ। বমশর বমোল্লো একো একো িোর ঘনরই বসো। মেক আনের জোয়েোনিই 
বসো। মিমে হোনির িোলুনি পয়সো মেনয় পোমমং প্রেোকমটস কনরই েোনেে। মবিয়কর বেোপোর 
হনে এর বকৌশল এেে িোর আয়নত্ব। মোনে মনযে হোনির িোলু বথনক পয়সো েনস েোনে, 
িনব ববমশর ভোে সময় বলনে থোকনছ। পয়সো মেনল েোওয়োর বেলোটো বমশর বমোল্লো এেে 
ইেো করনলই বদেোনি পোরনব। িোর বেলো েোদু সম্রোট মমিনের মনিো ভোনলো েো হনলও েুব 
েোরোপ হনব েো। 
  
বমশর বমোল্লো অনপক্ষো করনছে। তিয়নবর জনেে অনপক্ষো। তিয়বনক এেোনে আসোর জনেে 
বকোনেো েবর পোেোনেো হয় মে, িনব বস বে আসনব এটো মেমিি। েোদু সম্রোট মমিে সোকথোস 
মবমির েবর ছমড়নয় বদনব। তিয়নবর মনিো বুমিমোে বলোক এই যরনের গুজনবর রহসে 
যরনি পোরনব েো িো হয় েো। বস আসনবই। বস েমদ বুমিমোে হয় বমনয় মিেটোনক সনে 
মেনয় আসনব। মবেয়ী েলোয় বলনব–সেোনরর সনে বদেো করনি এনসমছ। মিেনবোেনক সনে 
আেলোম। সেোর। বনলমছনলে এনদর সনে কথো বলনি চোে। আর েমদ তিয়বনক েিটো 
বুমিমোে মনে করো হনয়নছ িিটো বুমিমোে বস েো হয় িেে বস কী করনব? 
  
ঘর অন্ধ্কোর। বমশর বমোল্লো মেমবে মনে হোনির িোলুনি পয়সো লুকোনেোর প্রেোকমটস কনর 
েোনেে। 
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মোেনরনবর আজোনের পর পরই তিয়ব আলী মভজনি মভজনি এমমভ সওদোের লনে উনে 
এনলো। িোর মুে শোন্ত। চলোনিরোয় বকোনেো জড়িো বেই। 
  
বমশর বমোল্লো আেমন্দি েলোয় বলনলে, তিয়ব আস। আস। বিোমোর জনেে অনপক্ষো। আমোর 
মদনক িোকোনয় বদে পুনরোপুমর বেংটো হনয় অনপক্ষো করমছ। হো হো হো। 
  
তিয়ব বমশর বমোল্লোর সোমনে বনসনছ। িোর বচোনে-মুনে বকোনেো মবকোর বেই। িোনক বদনে 
মনে হনে বেংটো পুরুষ মোেুনষর সোমনে বনস িোর অভেোস আনছ। 
  
বমশর বমোল্লো বলনলে, িুমম বে চনল এনল আজ বিোমোনদর বেলো েোই। 
  
তিয়ব বলল, আজ একটু বদমরনি শুরু হনব। রোি আটটোয়। 
  
রোি আটটোয় বকে? 
  
বশষ বশো, এই জনেে রোি আটটো। 
  
মোইনক বলমছল আনরো এক সপ্তোহ চলনব। 
  
তিয়ব বলল, একটো েোনমলো হনয় বেল। 
  
বমশর বমোল্লো আগ্রহী েলোয় বলনলে, কী েোনমলো? 
  
আমোনদর মোমলক হোরুে সরকোর মোরো বেনছে। 
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বনলো কী? কেে মোরো বেনলে? 
  
মবনকনল। 
  
উেোর ওয়োমরশোে বক? 
  
উমে মববোহ কনরে েোই। উেোর আত্ম্ীয়স্বজে বকউ েোই। 
  
িোহনল সোকথোনসর মোমলকোেো এেে কোর? 
  
তিয়ব জবোব মদল েো। পোঞ্জোমবর পনকট বথনক মসেোনরট ববর কনর মসেোনরট যরোল। বমশর 
বমোল্লো বলনলে, আমোর যোরেো সোকথোস এেে বিোমোর হোনি। আমোর যোরেো মক মেক আনছ? 
  
তিয়ব মসেোনরনটর বযোাঁয়ো ছোড়নি ছোড়নি বলল, সোকথোস আনে আমমই বদেিোম, এেনেো 
আমম বদেব। িনব সোকথোনসর মোমলকোেো আমোর েো। হোরুে সরকোর সোকথোনসর মোমলকোেো 
মিেনবোেনক মদনয় বেনছে। 
  
বমশর বমোল্লো বলনলে, বকে? 
  
তিয়ব বলল–বকে বসটোই বিো আমম জোমে েো। হোরুে সরকোর জোেনিে। উেোনক মজনজ্ঞস 
কনর এেে আর জোেো েোনব েো। িনব বমনয় মিেটোনক েুব বছোটনবলোয় উমে মেনয় 
এনসমছনলে। েুবই আদর করনিে। 
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বমনয়রো জোনে বে সোকথোনসর মোমলকোেো িোনদর? 
  
েো জোনে েো। এেনেো মকছু বমল েোই। 
  
অমি উত্তম কোজ কনরছ। সোকথোস বে উমে মদনয় বেনছে–মুনে মুনে। মদনয়নছে েো-মক 
কোেজপত্র আনছ? 
  
স্টেোম্প বপপোনর দমলল কনর মদনয়নছে। 
  
দমলল বিোমোর কোনছ? 
  
মজ। 
  
সনে আনছ? 
  
েো সনে েোই। 
  
বমশর বমোল্লো মসেোনরনটর জেে তিয়নবর কোনছ হোি বোড়োনলে। তিয়ব িোনক মসেোনরট মদল। 
বমশর বমোল্লো মসেোনরনট লম্বো টোে মদনয় বযোাঁয়ো ছোড়নি ছোড়নি বলনলে, দমলল মছনড় বিল। 
  
তিয়ব বলল, এই কোজ বিো আমম করব েো। আমম েোর েুে বেনয়মছ মরোর আনের মদেও 
িোর গুে েোইব। আপমে েমদ সোকথোস মকেনি চোে িোহনল এই মিেনবোনের সনে কথো 
বলনি হনব। 
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বমশর বমোল্লো মসেোনরট হোনি একদৃমেনি তিয়নবর মদনক িোমকনয় আনছ। তিয়ব বলল, 
আপমে এইভোনব আমোর মদনক িোমকনয় আনছে বেে আমোর মনিো মোেুষ আনে বদনেে 
েোই। 
  
বমশর বমোল্লো জবোব মদনলে েো। বচোে মিমরনয় মেনলে েো। তিয়ব বলল, আপেোর মবরোট 
বেবসো-বোমেজে। অনেক বলোকজে আপেোর জনেে েোনট। এনদর মনযে আমোর মনিো দুই 
চোরজে অবশেই আনছ। েোরো মোমলনকর জনেে জীবে মদনয় মদনব। আনছ েো? 
  
হাঁ আনছ। 
  
সেোর আমম উমে? 
  
বমশর বমোল্লো জবোব মদনলে েো। তিয়ব বলল, মোমলকোেো বদনলর পর আজ প্রথম বশো। 
সেোর েমদ সময় হয় চনল আসনবে। আপেোর জনেে একটো পোস মেনয় এনসমছ। তিয়ব 
আলী পোঞ্জোমবর পনকট বথনক পোস ববর করল। বমশর বমোল্লো হোি বোমড়নয় পোস মেল। 
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৯. তকেুক্ষমের মমযযই দতড়র বেলা 
মকছুক্ষনের মনযেই দমড়র বেলো শুরু হনব। মিেনবোে মগ্রে রুনম বনস আনছ। মিেজেই 
কোাঁদনছ। হোরুে সরকোর কেনেো িোনদর েুব কোনছর মোেুষ মছল েো। মোেুষটো মোরো েোবোর 
পর িোনদর কোনছ মনে হনে মোেুষটো আসনল েুব কোনছর মছল। সমস্ত মবপদ-আপদ বথনক 
িোনদর আড়োল কনর বরনেমছল। িোনদর কেনেোই বকোনেো সমসেো হয় মে। সোকথোনসর 
বমনয়নদর সোকথোনসর বোইনরও অনেক। কুৎমসি কমথকোনণ্ড জমড়ি হনি হয়। িোনদর কেনেো 
হনি হয় মে। 
  
ঘণ্টো ববনজ বেনছ। একু্ষমে িোনদর বস্টনজ ঢুকনি হনব। জোমদোেী বড় ববোনের মদনক 
িোমকনয় বলল, বুব, আজ একমসনডন্ট হনব। আমোর পো কোাঁপনছ। আমম মোমটর উপর দোাঁড়োনি 
পোরমছ েো। দমড়র উপর কীভোনব দোাঁড়োব? বুবু, মেোনেজোর সোনহবনক বনলো— আজনকর 
বশোটোয় আমরো থোকব েো। আজ অবশেই একমসনডন্ট হনব। পো মপছনল আমম পড়ব। আমম 
পনড় বেনল বিোমরোও পনড় েোনব। 
  
মেোনেজোর তিয়ব আলী ঘনর ঢুকল। 
  
কমেে েলোয় বলল, বদমর হনে বকে? 
  
জোমদোেী বলল, আজ আমোর পো কোাঁপনছ। 
  
তিয়ব বলল, বকোনেো িোজলোমম কথো আমম শুেনি চোই েো। একু্ষমে দমড়নি মেনয় উে। 
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একমসনডন্ট হনল? 
  
একমসনডন্ট হনল হনব। বশো শুরু হনয়নছ বশো বন্ধ্ হনব েো। এক মমমেনটর মনযেই আমম 
মিেজেনক দমড়র উপর বদেনি চোই। 
  
  
  
মিেনবোে দমড়র উপর উনে এনসনছ। মিেজনেরই পো টলমল করনছ। সবনচ’ ববমশ করনছ 
জোমদোেীর। তিয়ব আলী িোাঁবুর বোইনর এনস মসেোনরট যরোল। সোকথোনসর মোমলকোেো 
হস্তোন্তনরর েবর মিেনবোেনক এেনেো বদয়ো হয় মে। বশোর বশনষ বদয়ো হনব। মিে ববোেনক 
বস বলনব িোরো েমদ চোয় িোহনল মেোনেজোনরর দোময়ত্ব বস পোলে করনব। েমদ েো চোয় বস 
বদনশর বোমড়নি চনল েোনব। মবেোম করনব। সোকথোনসর মেোনেজোমর েুবই বটেশোনের কোজ। 
এি বটেশে বস মেনি পোরনছ েো। 
  
িোাঁবু ভমিথ মোেুষ। এরো মুগ্ধ হনয় দমড়র মদনক িোমকনয় আনছ। মিেনবোনের একজে মনে 
হনে বোরবোর দমড় বথনক পনড় েোনে। একবোর বিো এমে হনলো বছোট বমনয়টো মবদুেনির 
মবিো এনস একজেনক যরল। মছটনক মেনচ পড়ো বথনক বোাঁচল। 
  
মে বপোটথোর হোমসমুনে মভমডও করনছ। আজ বস মেনে দশথকনদর মরএকশোে। আজ িোর 
কোনছ মনে হনে সোকথোনসর বমনয় মিেমটর বেলোর বচনয়ও অনেক মজো দশথকনদর মরএকশে 
বদেো। 
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মে বপোটথোনরর বচয়োনরর পোনশ দোাঁড়োনেো বৃি এক ভদ্রনলোক বলল– ও আল্লো, কইলজো 
কোাঁপিোনছ। পইড়ো েোইব বিো। 
  
মে বপোটথোর বৃনির মদনক িোমকনয় বলল–আপমে ভয় পোনবে েো। ওরো এেপোটথ। ওরো দমড় 
বথনক পড়নব েো। ওরো দমড় বথনক পনড় েোবোর অমভেয় করনছ। 
  
বৃি বলল–জেোব, ভয় কোটিোনছ েো। আমম সমোনে বদোয়ো দুরুদ পড়নিমছ। আমম এরোর 
মপিো। এরোর মোিোনক সন্ধ্োে করনি করনি এেোনে এনসমছ। সবনচ বড় বে বমনয়টো 
বদেনিনছে–িোর েোম আসমোেী ববেম। বমনজোটোর েোম জোমদোেী ববেম। সবনচ বছোটটোর 
েোম–বমোসোম্মি পয়সো কুমোরী। জেোব কী কমর বনলে, বড় ভয় লোেিোনছ। 
  
মে বপোটথোর বৃনির মদনক অবোক হনয় িোমকনয় আনছ। বৃি দুহোনি মুে বঢনক দোাঁমড়নয় আনছ। 
  
দশথকনদর বভির িুমুল উনত্তজেো। এেে শুরু হনয়নছ সবনচ ভয়ঙ্কর অংশ–দমড়র উপর 
মদনয় বছোটোছুমট করো। সবনচ বছোটনমনয়টো একো দমড়র উপর মদনয় বদৌড়োনে। এক মোথোয় 
েোনে। মেমমনষর মনযে অেে মোথোয় চনল আসনছ। সোকথোনসর বেোি িুমুল বোদে বোজোনে। 
  
জমমর আলী মবড়মবড় কনর বলনছ–আম্মোমজ। বমোসোম্মি পয়সো কুমোরী। েোইমেো আস। 
আমোর বড় ভয় লোেিোনছ বেো মো। 
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