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০১. 
  
ভাদ্র মাস। 
  
মমঘ বৃষ্টির মকানো ষ্টিক মেই। এই মরাদ, এই মমঘ, এই বৃষ্টি। মাহফুজ ষ্টবরক্ত মুনে হাাঁটনে। 
তার বাাঁ হানত ভারী একটা সুুটনকস। এমে ভারী মে মনে হয় সুুটনকসসহ হাত ষ্টোঁন়ে 
পন়ে োনব। ডােহানত োতা। এেে মরাদ মেই, সূেয ব়ে এক েণ্ড মমনঘর আ়োনে ঢাকা 
পন়েনে। সহনজ মবর হনব ো। তারপরও োতাটা মাথায় ধরা। মাহফুজ মানেমনধুই ষ্টিষ্টিত 
মিানে ডােহানতর সুুটনকনসর ষ্টদনক তাকানে। সুুটনকনসর হাতনের অবস্থা সুষ্টবধার ো। 
হাত ো ষ্টে়েনেও মে-নকাে মুহূনতয হাতে ষ্টোঁন়ে মেনত পানর। সুুটনকস এত ভারী মকে তা 
মাহফুনজর মাথায় ঢুকনে ো। কাপ়ে-নিাপন়ের বদনে ষ্টক সীসা ভরা হনয়নে? মমনয়নদর 
এই সমসুা তারা েেে সুুটনকস ম াোয় তেে সুুটনকস ভারী হনে ষ্টকো হােকা হনে 
এইসব মনে থানক ো, কারণ এই সুুটনকস হানত ষ্টেনয় তানদর হাাঁটনত হয় ো। মাহফুজ 
মপেনে ষ্টফনর সীসাভরা সুুটনকনসর মাষ্টেনকর ষ্টদনক তাকাে। মাষ্টেক ো– মানেকাইে, 
উষ্টেশ-কুষ্ট়ে বেনরর তরুণী। োম ষ্টিত্রা। 
  
মমনয়টা মকমে গুটগুট কনর হাাঁটনে। মেে মহাঁনট েুব মজা পানে। মমনয়টার মিহারা মতমে 
ষ্টকেু ো। দনশ িার মদয়া োয়। ষ্টকন্তু এেে তানক মবশ ভাে মদোনে।  ানয়র রং আন র 
মনতা ময়ো ো নে ো। মেে মথনক মেনমই মকানো এক ফাাঁনক মুনে পাউডার-ফাউডার 
ষ্টদনয় মফনেনে ষ্টেশ্চয়ই। ষ্টটউবওনয়নে েেে মুে ধুনত ম ে তেেই মনে হয় কাজটা 
মসনরনে। মিানে মে কাজে ষ্টদনয়নে মসটা বোই বাহুেু। মেনে আসার সময় মিাে ষ্টেে 
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মোট মোট, এেে এত ব়ে ব়ে হনব মকে? মবো বা়োর সনে সনে মিাে মতা আর, ব়ে 
হয় ো। আো, শাষ্ট়েও বদনেনে ো-ষ্টক? শাষ্ট়েটাও মতা সুন্দর। সবুনজর মনধু শাদা ফুে। 
এই মমনয় মদষ্টে সাজন ানজ ওস্তাদ। এক ফাাঁনক মুনে মকানো একটা কারুকাজ কনরনে। 
ওষ্টম েুাঁনটকু়োষ্টে মথনক রাজরাণী। 
  
একটু আন ই আকাশ মমঘো ষ্টেে এেে আাঁ কনর মরাদ উনি ম নে। মে মমঘ মরাদ মঢনক 
মরনেষ্টেে মসও মেই। আকাশ ঘে েীে। ভাদ্রমানসর ষ্টিকে মরাদ িাম়ো মভদ কনর শরীনরর 
রনক্তর মনধু ঢুনক পন়ে। সনে সনে মেশা হনয় োয়। মকউ েষ্টদ ভাদ্রমানসর মরানদ ষ্টকেুক্ষণ 
থানক মস আর মরাদ মেন়ে আসনত িায় ো। 
  
মাহফুনজর মাথায় োতা। মমনয়টা মরানদর মনধুই হাাঁটনে। োতার ষ্টেনি আসার জনেু 
মাহফুজ তানক ডাকনে ো। আ বাষ্ট়েনয় এত োষ্টতর মদোবার ষ্টকেু মেই। এই টাইনপর 
মমনয়নদর োষ্টতর মদোনে ষ্টবপদ আনে, প্রথনম মকানে মিনপ বনস, মকাে মথনক ঘান়ে, ঘা়ে 
মথনক মাথায়। একবার মাথায় ি়েনে কার সাধু মাথা মথনক োমায়। এনদর রােনত হয় 
শাসনে। 
  
মাহফুজ ভাই! 
  
মাহফুজ ষ্টবরক্ত মুনে মপেে ষ্টফরে। তার ষ্টবরষ্টক্তর প্রধাে কারণ মমনয়টার  োর স্বর ভাে 
ো। েসেসা। মমনয়নদর  োর স্বর হনব ষ্টিকে। িট কনর কানের মভতর ঢুনক োনব। এই 
মমনয়র  োর স্বর এমে মে িট কনর কানের মভতর ঢুকনব ো। কানের ফুটার কানে 
ষ্টকেুক্ষণ আটনক থাকনব। তাো়ো, ভাই ব্রাদার, ডাকার দরকার কী? এত োষ্টতর মতা হয় 
ষ্টে। মাহফুজ মমনয়টার উপর রা নত ষ্ট নয়ও রা নত পারে ো। 
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মমনয়টার হাাঁটা সুন্দর। গুটুর গুটুর কনর হাাঁটনে। শাষ্ট়েটা পনরনে ভদ্রভানব। মাথায় মঘামটা 
মদয়ায় বউ-বউ ো নে। এটা অবষ্টশু ষ্টিক ো। মে বউ ো, মস মকে বউ সাজনব? সাজ 
মপাশানকর মনধু েষ্টদ এরকম মকানো বুবস্থা থাকত মে সাজ মদনে ধরা মেত মক কী রকম 
মমনয় তাহনে ভাে হত। কুমারী মমনয়নদর একরকম মপাশাক, সধবানদর একরকম 
মপাশাক, োরাপ মমনয়নদর একরকম মপাশাক। আন  ষ্টেয়ম ষ্টেে োরাপ মমনয়রা পানয় ষ্টকেু 
পরনত পারনব ো। তারা সাজসজ্জা সবই করনব শুধু পা থাকনব োষ্টে। পানয়র ষ্টদনক 
তাকানেই মবাো োনব মমনয়টা মকাে পনদর। আজকাে মবাধ হয় এইসব ষ্টেয়ম মেই। 
  
মাহফুজ ষ্টিত্রার পানয়র ষ্টদনক তাকাে। োে ষ্টফতার সুানেে পনরনে। আো পরুক। এই 
মমনয় মতা সুানেে পরনতই পানর। মস ষ্টেশ্চয়ই পা়োর মমনয়নদর মনতা ো। সুানেে মজা়ো 
মনে হয় েতুে িকিক করনে। কানো মমনয়র পানয় োে সুানেে েুব মাোয় মতা! 
  
ষ্টতয়াস মেন নে। পাষ্টে োব। 
  
মাহফুজ ষ্টবরক্ত  োয় বেে, পনথর মনধু পাষ্টে কই পাব? মেৌকায় উনি মেই। ঘাটোয় 
োই, তারপর পাষ্টে 
  
ঘাটো কত দূর? 
  
দূর োই। 
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ঘাটো দূর আনে এেনো প্রায় এক মপায়া মাইে। ষ্টরকশা পাওয়া োয়। ষ্টরকশায় োওয়া 
মেত। মেশে মথনক োও-ঘাটা পাাঁি টাকা ভা়ো। মাহফুনজর কানে টাকা আনে। সু্কে 
ফানের টাকা। এই টাকা হুটহাট কনর েরি করা োয় ো। তাো়ো ষ্টরকসা ষ্টেনে দুটা 
ষ্টরকসা ষ্টেনত হয়। মস ষ্টেশ্চয়ই েপ কনর এই মমনয়র সনে এক ষ্টরকসায় উনি প়েনত 
পানর ো। 
  
মেৌকায় কতক্ষণ োন ? 
  
 ষ্টতে িার ঘন্টা। 
  
এতক্ষণ োন ? 
  
এতক্ষণ কই মদেনে, মেৌকায় পাষ্টট পাতা আনে। শুনয় ঘুম ষ্টদনব। ঘুম ভাঙনে মদেনব 
মসাহা ীর ঘানট মেৌকা বাাঁধা। 
  
আপোনদর জায় াটার োম মসাহা ী? 
  
হু। োতাটা একটু ধর মতা আষ্টম ষ্টস ানরট োব। 
  
ষ্টিত্রা এষ্ট নয় এনস োতা ধরে। ষ্টিত্রা মমনয়টার েকে োম। এই টাইনপর মমনয়রা েকে 
োম ষ্টেনয় ঘুনরষ্টফনর মব়োয়। আসে োম মকউ জানে ো। আসে োম ষ্টজনেস করনে অেু 
একটা োম বনে মসটাও েকে। 
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মাহফুজ ষ্টস ানরট ধরাে। তার ষ্টস ানরট ধরানোটা উনেশুমূেক। ষ্টিত্রা মমনয়টা মরানদ কি 
পানে। ষ্টস ানরট ধরাবার উষ্টেোয় োতাটা তার হানত পার কনর মদয়া। মুনে বেনত হে 
ো- োও, োতা োও। বেনে মমনয়টা বেনব, ষ্টি ো ো নব ো। মস তেে বেনব- আহা 
োও ো। কথা িাোিাষ্টে হনব। কী দরকার? মোট ষ্টেকনসর কারনণ আপনস োতা তার 
হানত িনে ম ে। মাহফুনজর এক হানত সুুটনকস, অেু হানত িেি ষ্টস ানরট। োতা মস 
ধরনব কী ভানব? তার মতা আর হেুমানের মনতা মেজ মেই মে মেজ ষ্টদনয় মপাঁষ্টিনয় োতা 
ধনর রােনব। 
  
ষ্টিত্রানক মেৌকায় উষ্টিনয় মাহফুজ ম ে িানয়র মদাকানে। িানয়র তৃষ্ণা হনয়নে- এককাপ িা 
োনব। মমনয়টানক এককাপ িা পািানব। মাষ্টটর কেষ্টসনত কনর িাণ্ডা এক কেষ্টস পাষ্টে আর 
গ্লাস ষ্টেনত হনব। ভাদ্রমানস ঘে ঘে পাষ্টের তৃষ্ণা হয়। পনথ োওয়ার জনেুও ষ্টকেু ষ্টেনত 
হনব। ষ্টি়ো-মুষ্ট়ে। ভানতর ষ্টক্ষনধ ষ্টি়ো-মুষ্ট়ে ষ্টদনয় দূর হনব ো। উপায় কী? ডাে-িাে ষ্টেনয় 
ম নে হয়। মেৌকায় িুো থানক, মাষ্টেনক বেনেই ষ্টেিুষ্ট়ে মবাঁনধ মদনব। মতে মশো আর 
োকষ্ট়ের দাম ধনর ষ্টদনেই হনব। 
  
িানয়র মদাকানের মাষ্টেনকর োম ষ্টেবারণ। মাহফুনজর মিো মোক। িাকনরানকাো এনেই 
ষ্টেবারনণর মদাকানে িা োয়। দুপুনর ভাত োয়। ভাত োবার পর ভাতঘুনমর বুবস্থা আনে। 
মদাকানের মপেনে পাষ্টট মপনত শুনয় থাকা। মাহফুজ শুনয় থানক। িা মদাকানের এক মেনে 
তােপাো ষ্টদনয় বাতাস কনর। মাথা বাষ্টেনয় মদয়। েতক্ষণ ঘুম ততক্ষণ বাতাস। ফাাঁনক 
ফাাঁনক মাথা বাোনো। ওস্তাদ মেনে। একই সনে বাতাস করা এবং মাথা বাোনো সহজ 
বুাপার ো। 
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ষ্টেবারণ গ্লাসভষ্টতয িা মাহফুনজর সামনে রােনত রােনত বেে, সানথর কইেুাটা মক? 
  
মাহফুজ িানয় িুমুক ষ্টদনত ষ্টদনত বেে, দূর সম্পনকযর মবাে হয়। তার জনেুও িা পািানত 
হনব! িা আর একটা োষ্টি-ষ্টবসকুট। 
  
মবাে শহনর থানক? 
  
হু। 
  
কনেনজ পন়ে? 
  
হু। 
  
ষ্টববাহ হনয়নে? 
  
ো। 
  
মমনয়টা ব়েই মসৌন্দেয। 
  
মাহফুজ হাই তুেনত তুেনত বেে, ষ্টেবারণ কাউনক ষ্টেনয় মাথা ধরার মটবনেট আষ্টেনয় 
দাও, মাথা ধনরনে। 
  
মাহফুনজর সষ্টতু সষ্টতু মাথা ধনরনে। পরপর এতগুনো ষ্টমথুা কথা বোর জনেুই মাথা 
ধনরনে। ষ্টমথুা বোর মকানো দরকার ষ্টেে ো। সষ্টতু কথাটা বনে মফেনেই হত। 
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ষ্টমথুা হনো শয়তানের ষ্টবনয়র মন্ত্র। ষ্টমথুা বেনেই শয়তানের ষ্টবনয় হয়। ষ্টবনয় হওয়া মানেই 
সিােসিষ্টত হওয়া। একটা ষ্টমথুার পর আনরা মে অনেকগুনো ষ্টমথুা বেনত হয় এই 
কারনণই। পনরর ষ্টমথুাগুনো শয়তানের সিাে। এইসব মাহফুনজর কথা ো, তার 
দাদীজানের কথা। মাহফুনজর দাদী আতরজাে সবসময় বেনতে- ষ্টমথুা কথা কইনে ষ্টক 
হয় জােস? শয়তানের ষ্টববাহ হয়। শয়তানের স্ত্রীর  নভয শয়তাে ষ্টশশুর জন্ম হয়। এই 
জনেুই একটা ষ্টমথুা কথা কইনেই সানথ আনরা ষ্টতেটা িাইরটা ষ্টমথুা বেনত হয়। মসই 
ষ্টমথুাগুনো হইে শয়তানের সিাে। বুেেস ষ্টকেু? 
  
দাদীজানের  নের কারনণ মাহফুজ মেনেনবোয় েেষ্টে ষ্টমথুা কথা বনেনে– আতংনক 
ষ্টশউনর উনিনে সবযোশ, শয়তানের ষ্টবনয় হনয় ম ে। একু্ষষ্টণ তানদর মেনেপুনে হওয়া শুরু 
হনব। মসই আতংনকর োয়া এেনো োষ্টেকটা আনে। মোটনবোয় মাথায় ষ্টকেু ঢুনক ম নে 
সহনজ মবর হয় ো। 
  
ষ্টমথুা বেনে সনে সনে ষ্টকেু কষ্টিে সতু কথা বনে শয়তানের ষ্টবনয় মভনঙ ষ্টদনত হয়। এও 
দাদীজানের মশোনো বুষ্টি। মাহফুজ ষ্টবরস মুনে শয়তানের ষ্টবনয় ভাঙার প্রস্তুষ্টত ষ্টেে। সষ্টতু 
কথা বেনতই হনব। 
  
ষ্টেবারণ। 
  
মি। 
  
আমার দূর সম্পনকযর মে োোনতা মবানের কথা বেোম ো– কনেনজ পন়ে? 
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মি।   
  
 আসনে কনেনজ পন়ে ো। ষ্টবনয়-শাষ্টদ ষ্টদনত হনব এই জনেু বা়োনয় বো। বুেনত পারে? 
  
মি পারষ্টে। ো মবাোর ষ্টকেু োই। এই সব ষ্টমথুা বো োয়। এত ভ বাে মদাষ ধনরে 
ো। 
  
মমনয়টা োটক কনর। মসাহা ীনত ষ্টটপু সুেতাে মে হনে এই মমনয় সুষ্টফয়ার পাটয করনব। 
এরা েুবই দষ্টরদ্র। োটক কনর টাকা ো পায় তা ষ্টদনয় সংসার িনে। 
  
ভাইজাে, মমনয়টা মতা েুবই মসৌন্দেয। 
  
মসৌন্দেয ষ্টক মদেো।  ানয়র রং ময়ো। 
  
ষ্টিক বেনেে- মসৌন্দনেযর আসে ষ্টজষ্টেসটা োই– রং ময়ো। ভ বানে সব এক েন  মদে 
ো। ষ্টকেু মদে। ষ্টকেু হানত মরনে মদে। 
  
মাহফুনজর মাথা ধরা কনম ম নে। তারপনরও ষ্টেবারনণর এনে মদয়া পুারাষ্টসটামে দুটা 
মেনয় মফেে। মরা  হবার আন ই অষুধ মেনয় রাো, োনত দীঘয োত্রাপনথ মাথা ো ধরনত 
পানর। টুকটাক দু একটা ষ্টজষ্টেস মকো দরকার। টনিযর বুাটাষ্টর, মমামবাষ্টত। এই দুটা 
ষ্টজষ্টেস ময়মেষ্টসংহ মথনক ষ্টকেনে সস্তা প়েত। এত ষ্টকেু মকো হনয়নে এই দুটা ষ্টজষ্টেস 
মকে মকো হে ো মক জানে। 
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 ভাইজাে, িা আনরক কাপ ষ্টদব? 
  
দাও। 
  
িা মেনত ইো করনে ো, তারপনরও োওয়া। মাহফুনজর ধারণা তার ির আসনে। মকানো 
ষ্টকেুই ভাে ো নে ো। িানয় িুমুক ষ্টদনতই ষ্টজহ্বায় সর আটনক ম ে। বষ্টম ভাব হে। বষ্টম 
ভাব হনেও োওয়ার ষ্টজষ্টেস েি করা োয় ো। 
  
দাদীজাে বাাঁনশর মিাঙায় েটেট কনর সুপুষ্টর মহাঁিনত মহাঁিনত বেনতে- মােুষ েেে োওয়া-
োইদু োয় তেে তার পানয়র কানে মক বইসুা থানক ক মদষ্টহ? শয়তাে বইসুা থানক, 
আর কানের কানে কুমন্ত্রণা মদয়- োইস োনর ভাত োইস ো। পানত ভাত রাইেুা উইিুা 
আয়। েক্ষীমো পানতর ভাত সব মশষ করনের মকানো দরকার োই। কুমন্ত্রণা শুইেুা মােুষ 
পানত ভাত রাইেুা উইিা োয়। তেে শয়তানের েুষ্টশর সীমা থানক ো। বাহাতুরটা দাাঁত 
বাইর কইরা হানস। মােুনষর দাাঁত বষ্টত্রশ, শয়তানের বাহার। শয়তাে দাাঁত বাইর কইরা 
কুাে হানস জােস? হানস কারণ হইে পানতর প্রনতুকটা ো োওয়া ভাত মরাজ হাশনর 
সঙু্করটা কইরা সাপ হইয়া দংশে করব। বুেেস? 
  
িানয়র কানপ দুই িুমুক ষ্টদনয় মরনে ষ্টদনে কী হনব? মে িা োওয়া হয় োই মসই িা ষ্টক 
সাপ হনয় দংশে করনব? আতরজাে মবাঁনি থাকনে মাহফুজ ষ্টজনেস করত। ষ্টতষ্টে  ত 
বৎসর ইনিকাে কনরনেে। শয়তানের  ে বোর মােুষটা আর মেই। ো থাকনেও সুপুষ্টর 
মহাঁিার শব্দটা ষ্টতষ্টে মরনে ম নেে। মাহফুজ বাাঁনশর মিাোয় সুপুষ্টর মহাঁিার শব্দ প্রায়ই পায়। 
েট েট, েট েট– মক মেে সুপুষ্টর মভাঁিনে। এই মতা শব্দটা হনে। ষ্টিক মাহফুনজর মাথার 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 11 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

মভতর মথনকই শব্দ আসনে। স্পি শব্দ। আনশ পানশ মকউ থাকনে তানরা মশাোর কথা। 
েট েট, েট েট, েট েট। 
  
িা োওয়া োনে ো। মপনটর মভতর পাক ষ্টদনত শুরু কনরনে। মাহফুজ ক্লাি  োয় বেে, 
ষ্টেবারণ একটা পাে আোনয় দাও, কাাঁিা সুপাষ্টর। শরীরটা জুত ো নতনে ো। 
  
জদযা? 
  
 ো, জদযা ো। 
  
আফনের ইসু্কনের ষ্টক অবস্থা? 
  
 এই শীনত ইেশাল্লাহ্ ষ্টবষ্টডংনয়র কাজ ধরব। রাজষ্টমস্ত্রী বো আনে। 
  
একবার ষ্ট য়া মদইেুা আসব। 
  
আস, মদইেুা োও। এেে একবার মদে। িাইর বের পনর আনরকবার মদে। ষ্টকেুই ষ্টিেবা 
ো। গ্রানমর মনধু পাকা স়েক। 
  
পাকা স়েক? 
  
অবশুই পাকা স়েক। পুোপানের মেোর জনেু ষ্টশশুপাকয। গ্রানমর িাইরষ্টদক মঘইরা 
ো াইষ্টে রাধািূ়ো আর কৃষ্ণিূ়ো  াে। এই  ােগুো হইে গ্রানমর সীমাো। িাইর বের 
পর  ানে েেে ফুে ফুটব তেে মনে হইব োে ষ্টফতা ষ্টদয়া গ্রাম বন্ধে করা হনয়নে। 
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 বাহ। 
  
অসুেষ্টবসুে হনে মকানে ষ্টিিাই োই। গ্রানমর মনধুই ষ্টিষ্টকৎসােয়। পাস করা ডাক্তার। 
  
িাইর বৎসনরর মইনধু এইসব হইব? 
  
অবশুই। 
  
কাাঁিা সুপাষ্টরর পাে িনে এনসনে। পাে মুনে ষ্টদনয় মাহফুজ ষ্টস ানরট ধরাে। ষ্টস ানরনটর 
মধায়াটা ভাে ো নে ো, মাথা ঘুরানে। ির মবাধ হয় এনসই প়েে। ো মেনয় ষ্টস ানরটটা 
েষ্টদ মফনে মদয় তাহনে কী হনব? মরাজ হাশনর ষ্টক এই ষ্টস ানরট কাাঁক়ো-ষ্টবো হনয় মিাাঁট 
কামন়ে ধরনব? 
  
মাহফুজ উনি প়েে। দাম ষ্টদনত ষ্ট নয় এক ষ্টবপষ্টি, ষ্টেবারণ দাম মেনব ো। এই োনমো 
ষ্টেবারণ সবসময় কনর। মাহফুজ ষ্টবরক্ত হনয় বেে, বুবসা করনত বনসে। দানের অষ্টফস 
মতা মোে োই। 
  
ষ্টেবারণ হাষ্টসমুনে বেে, সনবর সানথ বুবসা কষ্টর ো। আফনের সানথ বুবসা োই। আো 
মদে, হাফ দাম মদে। 
  
মাহফুজ হাফ দাম ষ্টদনয় ঘাটোর ষ্টদনক রওয়াো হে। মরাদ এমে মতজী মে মিাে িাো 
করনে। মাহফুজ ষ্টিকমত পা মফেনত পারনে ো, এনোনমনো পা প়েনে। ির মনে হয় 
মিনপ আসনে। দাদীজাে মাথার মভতর বনস ক্রমা ত পাে মঘাঁনি োনেে। বুষ্ট়ে ভাে েন্ত্রণা 
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শুরু কনরনে। আনরা দুটা পুারাষ্টসটামে মেনয় মফেনে হত। পাষ্টের ষ্টপপাসাও হনে। অথি 
এই একটু আন ই পাষ্টে মেনয়নে। 
  
মক, মাহফুজ ো? 
  
ষ্টি। 
  
ষ্টক হইনে মতামার এমে কইরা হাাঁটে মকে? 
  
ষ্টকেু হয় োই। 
  
মতামার সু্কনের েবর ষ্টক? 
  
ইেশাল্লাহ এই শীনত কাজ শুরু হনব। 
  
ইটা ষ্টকেনের আন  আমার সানথ মো ানো  করবা। 
  
ষ্টি আো। 
  
 ইসকুে ঘনরর জনেু ইটা। একটা পাবষ্টেক কাজ। মকাে োভ রােব ো। এক েম্বরী ইটা 
ষ্টদব তয় একটা কথা বাষ্টক ো। েষ্টরদ করবা ে দ পয়সায়। এক েমু্বরী ইটা বাইশ শ 
হাজার। 
  
ষ্টি আো। 
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মতামার ষ্টক শরীর োরাপ? 
  
ষ্টি ো। 
  
 িউেনতা মদষ্টে োে টুকটুকা। 
  
দাষ্ট়েওয়াো মরা া মোকটানক মাহফুজ ষ্টিেনত পারনে ো। মোকটা মক? ষ্টব়োনের মনতা 
মিাে। মিানে সুরমা।  া মথনক আতনরর  ন্ধ আসনে। মোকটা কথা বেনে পষ্টরষ্টিত 
ভষ্টেনত। ষ্টেশ্চয়ই পষ্টরষ্টিত মকউ। মাহফুজ ষ্টিেনত পারনে ো কারণ এই মুহূনতয তার মাথার 
মভতর দাদীজাে বনস সুপুষ্টর মহাঁিনেে। মষ্টহো েেে এই কাণ্ডটা কনরে তেে মঘানরর মনতা 
োন । 
  
মাহফুজ মনে মনে বেে, পাে মোঁিা বন্ধ কর দাদী। অনেক সুপাষ্টর োইে আর ো। 
  
আতরজাে বেনেে, কাজটা ভানো করস োইনর আবু। কাজটা মন্দ করেস। 
  
মকাে কাজটা মন্দ করষ্টে? 
  
মমনয়টার ষ্টেয়া আসষ্টে। োরাপ পা়োর োরাপ মমনয়। 
  
 মক বেনে োরাপ মমনয়? 
  
আষ্টম জাষ্টে। 
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মস োরাপ হইনেও ষ্টকেু োয় আনস ো। আমার মতা তানর দরকার োই। আমার দরকার 
তার কাজ। 
  
ষ্টতে িাইরটা শয়তাে মতার ষ্টপনে ষ্টপনে সব সময় ঘুনর। ব়ে সাবধাে। 
  
শয়তাে ঘুনর মকে? 
  
 মে মন্দ তার ষ্টপনে মকানো শয়তাে থানক ো। মহ এনমই মন্দ। তার শয়তাে দরকার 
োই। মে েত ভানো তার ষ্টপেনে তত শয়তাে। মতার সানথ আনে িাইরটা। েুব সাবধাে। 
  
 দাদীজাে, পাে মোঁিা বন্ধ করবা? অসহু! 
  
মে িাইরটা শয়তাে মতার ষ্টপনে ষ্টপনে ঘুরতানে তার মনধু দুইটা োরী দুইটা পুরুষ। তুই 
একটা ষ্টমথুা কথা বেষ্টব আর েন  েন  এরার ষ্টববাহ হইব। শয়তাে সংেুায় বা়েব। 
  
িুপ কর। 
  
আষ্টম মতা িুপ কইরাই থাকনত িাই। মতার জনেু মে কানন্দ বইেুা পাষ্টর ো। মতার শইে 
মদষ্টে মবজায় োরাপ। 
  
হুাঁ োরাপ। তুষ্টম পাে মোঁিা বন্ধ কর। 
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মষ্টহো পাে মোঁিা বন্ধ করে ো। প্রবে উৎসানহ বুষ্ট়ে পাে মেিনে। মাথার মভতর শব্দ 
হনে েট েট, েট েট, েট েট। 
  
. 
  
মেৌকা মেন়েনে সকাে এ ানরাটায়। 
  
এেে বাজনে বানরাটা দশ। মেৌকার ইেষ্টজে মথনক ষ্টবকট শব্দ আসনে। ইেষ্টজনের মেৌকায় 
ষ্টিত্রা আনরা িন়েনে, কেনো এত শব্দ হনত শুনে ষ্টে। শুধু শব্দ ো, শনব্দর সনে মপনোনের 
 ন্ধ, মধায়ার  ন্ধ ষ্টবশ্রী অবস্থা। মানে মানে কুিকুনি কানো মতে জাতীয় কী মেে ইেষ্টজে 
মথনক ষ্টেটনক িারষ্টদনক প়েনে। ইেষ্টজে িাোবার দাষ্টয়নে আনে েদশ বের বনয়সী একটা 
মেনে। ইেষ্টজে মথনক মতে ষ্টেটার ঘটো েতবার ঘটনে ততবারই মস আেনন্দ দাাঁত মবর 
কনর ষ্টদনে। পর মুহূনতযই  ম্ভীর  োয় বেনে– ইেষ্টজে  রম হইনে ম া। মেৌকার মে হাে 
ধনর আনে মস বেনে, মবষ্টশ  রম? মেনেটা আন র মিনয়ও  ম্ভীর  োয় বেনে, ষ্টমষ্টডয়াম 
 রম। তেে মাষ্টে মিােমুে কুাঁিনক ইেষ্টজেনক কুৎষ্টসত একটা  াষ্টে ষ্টদনে ইেষ্টজনের 
মানক মস কী করনব তা ষ্টেনয়  াষ্টে।  াষ্টের অথয বুেনত পারনে ইেষ্টজনের েুবই রা  
করার কথা। 
  
ষ্টিত্রা ইেষ্টজে মথনক দূনর থাকার জনেুই মেৌকার প্রায় মাথায় বনস আনে। মরাদ েুবই 
ক়ো। ষ্টিত্রা মাথায় োতা ধনর আনে। মনে হনে োতাও মরাদ আটকানত পারনে ো। 
  
মাষ্টে বেে, োষ্টিটা  ানঙর পাষ্টেনত ষ্টভজাইয়া েেন া আফা। মজা পাইনবে। 
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োতা মরাদ আটকাবার জনেু। এর মনধু মজা পাবার কী আনে মক জানে। ষ্টিত্রা পাষ্টেনত 
োতা ষ্টভষ্টজনয় ষ্টেে। মতমে মকাে মজা পাওয়া োনে ো। মভজা োতা মথনক পাষ্টে  ষ্ট়েনয় 
শাষ্ট়েনত প়েনে- শাষ্ট়ে মোংরা হনে এটাই মরাধ হয় মজা। 
  
ষ্টিত্রা েদীর দুপাশ মদেনত মদেনত োনে। মুগ্ধ হনয় মদোর মনতা মকাে দৃশু ো। ষ্টকেু 
মােুষ মাে মারনে। জাে মফেনে, তুেনে– জানে মকাে মাে মদো োনে ো। ক্লাষ্টিকর 
কাজটা তারা কনরই োনে। 
  
েদীর পাষ্টেনত মষ্টহষ োমানো হনে।  রুনক ম াসে মদয়া হনে। ষ্টকেু মেনেপুনে পাষ্টেনত 
োপাোষ্টপ করনে। ঘুনরষ্টফনর একই দৃশু। ষ্টকেুক্ষণ তাষ্টকনয় থাকনেই মিাে ক্লাি হয়। 
মিাে ক্লাি হনেই মে ক্লাি হয়। তেে ঘুম-ঘুম পায়। তনব েদীর দুধানরই প্রিুর কাশফুে 
ফুনটনে। দূর মথনক কাশফুে মদেনত ভাে ো নে। ষ্টিত্রার সনে কুানমরা থাকনে মস 
অবশুই কাশফুনের েষ্টব তুেনতা। সস্তা ধরনের একটা কুানমরা তার আনে। মস েেে 
বাইনর োয়, কুানমরাটা সনে ষ্টেনয় োয়। এবারই শুধু আো হয় ষ্টে কারণ কুানমরা েুাঁনজ 
পাওয়া োয় ষ্টে। ষ্টিত্রার ধারণা তার মা কুানমরাটা ম াপনে ষ্টবষ্টক্র কনর ষ্টদনয়নেে। মষ্টহো 
এই ধরনের কাজ প্রায়ই কনরে। ঘনরর টুষ্টকটাষ্টক ষ্টজষ্টেস ষ্টবষ্টক্র কনর মদে। কাজটা 
ষ্টেরুপায় হনয়ই তাাঁনক করনত হয়। তারপরও ষ্টিত্রার ভাে োন  ো। কুানমরাটা তার েুব 
শনের ষ্টেে। মষ্টহোনক েষ্টদ মস ষ্টজনেস কনর- মা কুানমরা ষ্টবষ্টক্র করনে মকে? মসই 
মষ্টহো তেে েুবই ওজেদার মকাে কথা বেনবে। ওজেদার কথা বেনত এই মষ্টহো েুব 
পেন্দ কনরে। ওজেদার কথা বেবার সময় ষ্টতষ্টে আবার মিানে িশমা পনর মেে। িশমা 
পরার সনে সনে তাাঁর  োর স্বরও বদনে োয়। 
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ষ্টিত্রার আসে োম- মমনহর বােু। ডাক োম বােু। তার োটনকর োম সুষ্টিত্রা। সুষ্টিত্রা মথনক 
ষ্টিত্রা। োটনকর জনেু সুষ্টিত্রা োম তার মানয়র রাো। সুষ্টিত্রা-উিনমর সুষ্টিত্রা। মফঃস্বে 
মথনক মকউ েেে তানক ষ্টেনত আনস তেে তার মা মিানে িশমা পনর  ম্ভীর ভষ্টেনত পাষ্টটযর 
সনে কথা বেনত বনসে। পাষ্টটযর বয়স োই মহাক, ষ্টতষ্টে কথা শুরু কনরে তুষ্টম সনম্বাধনে। 
  
বুেে বাপধে, আমার মমনয়র ভাে োম সুষ্টিত্রা। সুষ্টিত্রা-উিনমর সুষ্টিত্রা। তার অষ্টভেয় 
েেে মদেবা তেে বুেবা োম তার সাথযক। বৃক্ষনর েষ্টদ ষ্টজোস কর বৃক্ষ মতামার োম 
ষ্টক? বৃক্ষ বনে– ফনে পষ্টরিয়। আমার কেুারও ফনে পষ্টরিয়। 
  
কনয়কটা কথা বাপধে মতামানর আন ভান  বষ্টে– সুষ্টিত্রানর মতামরা ষ্টদবা এক হাজার এক 
মটকা। পুরা মটকা আমার হানত বুোইয়া তারপর তানর ষ্টেবা। বাষ্টকর োম ফাাঁষ্টক। টাকা 
আনে? আে োই? পনর ষ্টদবা? আইো তাইনে োও। আল্লাহ হানফজ। 
  
এই বনেই ষ্টতষ্টে মিাে মথনক িশমা েুনে মফনেে। অথযাৎ তার কথা মশষ। পাষ্টটয েষ্টদ বনে 
টাকা তারা এনেনে তনব এত আনে োই- একটু কমানত হনব তেে ষ্টতষ্টে আবারও িশমা 
পনরে আবারও কথাবাতযা শুরু হয়। আবারও এক পেযানয় কথা বন্ধ হয়। ষ্টতষ্টে মিাে মথনক 
িশমা েুনে মফনে দুঃষ্টেত  োয় বনেে, মশাে বাপধে, আষ্টম ষ্টক মাে মবিনত বসষ্টে? আষ্টম 
মানের একটা দাম বেোম, তুষ্টম বনো আনরকটা। শুরু হইে মূোমূষ্টে। সুষ্টিত্রানর মতামার 
মেওনের দরকার োই। তুষ্টম মাে-হাটা থাইকুা একটা ষ্টিতে মাে ষ্টকইেুা েইয়া োও। 
এই দানম তুষ্টম ভাে ষ্টিতে মাে পাইবা। েয়া আেু আর টনমনটা ষ্টদয়া ষ্টিতে মাে ব়েই 
স্বাদ। 
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একসময় দরদাম ষ্টিক হয়। ষ্টিত্রার মা পাষ্টটযর হাত মথনক টাকা ষ্টেনয় গুেনত বনসে। েুষ্টশ 
েুষ্টশ  োয় বনেে- ও ষ্টিত্রা ইোরানর িা মদ। হুদা মুনে বইসুা আনে। পাষ্টটয েত আপষ্টিই 
করুক িা ো মেনয় তারা উিনত পানর ো। িা োবার সময় ষ্টতষ্টে োোে ধরনের মজার 
মজার কথা বোর ফাাঁনক ফাাঁনক প্রনয়াজেীয় ষ্টকেু কথাও মসনর মেে- একটা কথা বেনত 
ভুইেুা ম ষ্টে বাপধে। আষ্টমও ষ্টকন্তু মমনয়র সনে োব। আমার মজায়াে মমনয় আষ্টম একো 
ো়েব ো। মতামরার উপনর আমার ষ্টবশ্বাস আনে। মদইেুাই বুেনতষ্টে মতামরা ভানোমােুনষর 
পুোপাে। আমার মমনয়র উপনর ষ্টবশ্বাস োই। দুইটা ষ্টজষ্টেসনর ষ্টবশ্বাস করণ োই- মজায়াে 
কেুা আর কােসপয। আমার কথা ো বই পুস্তনকর কথা। 
  
. 
  
ষ্টিত্রার মা ষ্টিত্রানক কেনো একা োন়েে ষ্টে। এেে ো়েনেে কারণ এেে তার মমনয়র সনে 
আসার উপায় মেই। তার বা পানয় কী মেে হনয়নে- পা মাষ্টটনত েুাঁয়ানত পানরে ো। অসহু 
েন্ত্রণা। ওষুধপনত্র এই েন্ত্রণা কনম ো– শুধু েেে ষ্টস ানরনটর শুকা মফনে মসোনে  াাঁজা 
পাতা ভনর টানেে তেে বুথা সহেীয় পেযানয় আনস। ডাক্তার মদোনো হনয়নে। মমষ্টডনকে 
কনেনজর ভাে ডাক্তার। ষ্টতষ্টে বনেনেে– হাসপাতানে ভষ্টতয হনত। হাাঁটু পেযি মকনট বাদ 
ষ্টদনত হনব। এ ো়ো আর মকাে ষ্টিষ্টকৎসা মেই। ষ্টিত্রার মা রাষ্টজ হে ষ্টে। ষ্টতষ্টে রাষ্ট   োয় 
ষ্টিত্রানক বেনেে– মরাজ হাশনরর ষ্টদে আষ্টম আল্লাহপানকর সামনে এক িুাং ষ্টেয়া ো়োমু? 
তুই কস ষ্টক? সনবই হাসনত হাসনত মদৌ়ে ষ্টদয়া মবনহশনত ঢুকব আর আষ্টম েুাংটাইনত 
েুাংিাইনত োমু? 
  
তুষ্টম মবনহশনত োইবা? 
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অবশুই। 
  
 মবনহশনত োওনের মনতা মসায়াব তুষ্টম করে? 
  
ো, কষ্টর োই। আল্লাহপাক মতার-আমার মনতা ো। তাাঁর ষ্টদে ব়ে। পাপী মোক তার সামনে 
দাাঁ়োইয়া একবার েষ্টদ বনে ভুে করষ্টে মাপ মদে। ষ্টতষ্টে মাপ ষ্টদনবে। 
  
. 
  
ষ্টিত্রার মাথার উপর ষ্টদনয় দুটা বক ডাকনত ডাকনত উন়ে ম ে। মস িমনক উিে বনকর 
ডাক শুনে। কী ষ্টবকট শব্দ। এমে সুন্দর পাষ্টে! কী সুন্দর ধবধনব শাদা রং অথি তার 
 োর স্বর ভয়াবহ। বনকর ডানক শুধু মে ষ্টিত্রা িমনক উনিনে তা ো, সনের মােুষটাও 
িমনক উনিনে। মােুষটা এতক্ষণ শুনয় ষ্টেে। এেে উনি বনসনে। অদু্ভতভানব িারষ্টদনক 
মদেনে। মােুষটার শরীর মনে হয় োরাপ। অপ্রকৃষ্টতস্থ মােুনষর মনতা মহেনত দুেনত এনস 
মেৌকায় উিে। মিাে টকটনক োে। একটা মিানে পাষ্টে প়েনে। মেৌকায় উনিই মোকটা 
শুনয় পন়েনে। এতক্ষণ মস একবারও মাথা তুনে ষ্টে। বনকর ডানক এই প্রথম মাথা তুেে। 
মোকটা তাষ্টকনয় আনে তার ষ্টদনক। অবাক হনয় তাষ্টকনয় আনে। মনে হনে তানক ষ্টিেনত 
পারনে ো। ির েুব মবষ্টশ হনে এরকম হয়। মিো মােুষনক অনিো োন । আবার অনিো 
মােুষনক মনে হয় েুব মিো মকউ। ষ্টিত্রা দৃষ্টি ষ্টফষ্টরনয় ষ্টেে। অসুস্থ মােুনষর ষ্টদনক তাষ্টকনয় 
থাকনত ভাে োন  ো। তার মা ষ্টবোোয় শুনয় কাতরায়। ষ্টেতাি প্রনয়াজে ো হনে মস 
মার ঘনর ঢুনক ো। ঘনর ঢুকনেই মহাসনে আরা ষ্টিৎকার মিাঁিানমষ্টি শুরু কনরে। অষ্টভশাপ 
মদে। কষ্টিে সব অষ্টভশাপ। ষ্টিত্রা তানত ষ্টিষ্টিত হয় ো কারণ মার অষ্টভশাপ কেনো 
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সিানের  ানয় োন  ো। মদায়া  ানয় োন  অষ্টভশাপ োন  ো। হাাঁনসর  ানয়র পাষ্টের মত 
অষ্টভশাপ েনর পন়ে োয়। 
  
 তকাে ঘর মথনক মবর হবার সময় মহাসনেআরা কষ্টিে ষ্টকেু অষ্টভশাপ ষ্টদনেে। িাপা 
 োয় বেনেে, ষ্টেনজর মানর এই অবস্থায় ফাোইয়া তুই রওয়াো হইেস? 
  
ষ্টিত্রা বেে, হুাঁ। ো েষ্টদ োই উপাস থাকবা। 
  
মহাসনেআরা তেে কুৎষ্টসত ষ্টকেু  াষ্টে ষ্টদনেে।  াষ্টের ষ্টবষয় হনে আষ্টশ্বে মানস 
মমনয়কুকুনরর শরীর  রম হয়, মস তেে েুাঁনজ পুরুষ কুকুর। তার কেুার শরীর সব মানসই 
 রম থানক। মস অষ্টভেয় করার জনেু োয় ো। মস োয় শরীর িাণ্ডা করনত। মস আষ্টশ্বে 
মাইসুা কুকুরী ো- মস বার মাইসুা কুকুরী। 
  
ষ্টিত্রা শাি মুনে  াষ্টে শুনেনে। তারপর বনেনে- মা, আষ্টম বুবস্থা কনর ম ষ্টে– তুষ্টম িুাং 
কাটানয় ষ্টেও। 
  
মহাসনেআরা তেে ভয়াবহ ষ্টিৎকার শুরু করনেে। ষ্টিত্রা মানক এই অবস্থায় মরনে িনে 
এনসনে। মস মে-বুবস্থা কনর এনসনে তানত মনে হয় িুাং আজ কাটা হনব। মষ্টত মামানক 
বুোনয় ষ্টদনয় এনসনে। হানত টাকা পয়সা ষ্টদনয় এনসনে। মে ডাক্তার িুাং কাটনবে ষ্টিত্রা 
তার সনেও কথা বনেনে। ডাক্তার সানহনবর কী সুন্দর মিহারা। হাষ্টস েুষ্টশ। এই মোক 
মােুনষর িুাং কানট ভাবাই োয় ো। 
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কাটা িুাং ডাক্তাররা কী কনরে? ময়ো মফোর জায় ায় মফনে মদে? ো-ষ্টক কবর মদয়া 
হয়? 
  
িকিক কনর শব্দ হনে। ষ্টিত্রা মাথা ঘুষ্টরনয় মদেে। মোকটা পাষ্টে োনে। োষ্টেনকর 
জ ভষ্টতয পাষ্টে উাঁিু কনর মুনে ধনরনে। পাষ্টে  ষ্ট়েনয় মোকটার পাঞ্জাষ্টব ষ্টভনজ োনে। ষ্টিত্রা 
বেে, আপোর শরীর োরাপ? মোকটা পাষ্টের জ  মুে মথনক োষ্টমনয় ষ্টকেুক্ষনণ জনেু 
ষ্টিত্রার ষ্টদনক তাষ্টকনয় আবার পাষ্টে মেনত শুরু করে। ষ্টিত্রার প্রন র জবাব ষ্টদে ো। 
  
ষ্টিত্রা বেে, আপোর ষ্টক ির এনসনে? 
  
মোকটা বেে, হু। 
  
ষ্টিত্রা এষ্ট নয় ম ে। একজে অসুস্থ মােুনষর কানে এষ্ট নয় োওয়া োয়। কপানে হাত মরনে 
তার ির মদো োয়। এনত মদানষর ষ্টকেু মেই। ির েুব মবষ্টশ হনে মাথায় পাষ্টে ঢােনত 
হনব। মসটাও মকাে সমসুা ো। তারা পাষ্টের উপর ষ্টদনয় োনে। হাত বা়োনেই পাষ্টে। 
  
ষ্টিত্রা কপানে হাত রােনত ম ে। মাহফুজ একটু সনর ষ্ট নয় বেে,  ানয় হাত ষ্টদও ো। 
  
ষ্টিত্রা কষ্টিে  োয় বেে, আমার ষ্টক কুষ্ঠ হনয়নে মে আপোর  ানয় হাত ষ্টদনত পারব ো? 
  
মাহফুজ বেে, দরকার কী? 
  
ষ্টিত্রা বেে, দরকার আনে। 
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ির মবষ্টশ বেনে কম বো হয়- মনে হনে শরীনরর মভতনর  ুানসর একটু িুো িাষ্টেনয় 
মদয়া হনয়নে। িুোর আগুনে িাম়োর ষ্টেনির রক্ত ফুটনে। 
  
ষ্টিত্রা বেে, আপষ্টে মিাে বন্ধ কনর শুনয় থাকুে- আষ্টম মাথায় পাষ্টে ঢােব। 
  
মাহফুজ বেে, বানজ োনমো করনব ো। দরকার োই। 
  
 দরকার আনে ষ্টক-ো আষ্টম মদেব। আপষ্টে মিাে বন্ধ কনর শুনয় থাকুে। 
  
মাহফুজ ষ্টেতািই অপ্রাসষ্টেক ভানব বেে, মতামার োম ষ্টক? 
  
মমনয়টা অবাক হনয় বেে, োম ষ্টজনেস কনরে মকে? োম মতা জানেে। ষ্টিত্রা। 
  
ষ্টিত্রা মতা েকে োম। আসে োম ষ্টক? 
  
আসে োম, েকে োম– মকােটায়ই আপোর দরকার োই। আপষ্টে মিাে বন্ধ কনর শুনয় 
থাকুে। 
  
তুষ্টম প়োশুো কতদূর কনরে? 
  
 অে অ-আ জাষ্টে। 
  
মকাে ক্লাস পেযি পন়েে? এত কথা বেনেে মকে? আপোনক-ো শুনয় থাকনত বেোম। 
  

http://www.bengaliebook.com/
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মাহফুজ মঘার পাওয়া মােুনষর মনতা আবারও একই প্র  করে তুষ্টম মকাে ক্লাস পেযি 
পন়েে? 
  
ক্লাস মটে। 
  
সানয়ন্স ো আটযস? 
  
 আটযস। 
  
ভাে হনয়নে। তুষ্টম আমানদর সু্কে মথনক এস.এস.ষ্টস পরীক্ষা ষ্টদনত পারনব। 
  
আপষ্টে শুনয় পন়েে। 
  
 ষ্টি আো। 
  
ষ্টিত্রা হকিষ্টকনয় ম ে। মােুষটা ষ্টি আো বেনে মকে? ির েেে েুব বান়ে তেে শরীনরর 
তাপ মাথার ম নজ ঢুনক োয়। তেে মােুষ অদু্ভত কথা বনে অদু্ভত কাণ্ডকারোো কনর। 
  
মাহফুজ শুনয় পন়েনে। তার মিাে মোো। অবাক হনয় মস িারষ্টদক মদেনে। ষ্টিত্রার ভয় 
ভয় ো নে। মােুষটা মনর োনব ো মতা? েষ্টদ সষ্টতু সষ্টতু মনর োয় মস কী করনব। মেৌকা 
িাকনরানকাো মেশনে ষ্টফষ্টরনয় ষ্টেনয় োনব। তারপর োশ মফনে মরনে মেশনের ষ্টদনক 
োনব। ময়মেষ্টসংহ োবার মেে কেে মক জানে। এটা করা ষ্টক সম্ভব? 
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মকে সম্ভব ো। এই মোক মক? তার মকউ ো। মৃত মােুষটানক ষ্টেনয় তার গ্রানম উপষ্টস্থত 
হবার মকাে মানে হয় ো। মস োটনকর মমনয়। োনে। ষ্টটপুসুেতাে োটক করনত। োটনকর 
প্রধাে উনদুাক্তা মারা ম নে। োটক অবশুই হনব ো। মস মসাহা ী গ্রানমর উপষ্টস্থত হনয় 
কী করনব? তার টাকা পাওয়ার কথা, মস মপনয় ম নে। এই টাকায় মার িুাং কাটা হনে। 
  
ষ্টিত্রা েদীর পাষ্টেনত োষ্টেনকর জ ভষ্টতয কনর মাহফুনজর মাথায় ঢােনে। েদীর পাষ্টে 
 রম। মরানদ পাষ্টে মতনত উনিনে।  রম পাষ্টে মাথায় ঢােনে ষ্টক ির কনম? 
  
ইেষ্টজনের মেৌকা ভটভট কনর িেনে। মোট মেনেটা আগ্রহ ষ্টেনয় তানক মদেনে। মে বুন়ো 
মাষ্টে হাে ধনর ষ্টেে- মসও একবার উাঁষ্টক ষ্টদে। ষ্টিত্রা বেে- আপষ্টে ষ্টক ইোনক ষ্টিনেে? 
  
বুন়ো মাষ্টে বেে, ষ্টি ো। 
  
 মেোনে োষ্টে মসই জায় াটা মিনেে মতা? গ্রানমর োম মসাহা ী। 
  
মি ষ্টিষ্টে। ষ্টেমঘাটা। 
  
 ষ্টেমঘাটা ো, মসাহা ী। 
  
ষ্টেমঘাটায় োও থামব। হাাঁটা পনথ মসাহা ী োইনবে। 
  
কতক্ষণ হাাঁটনত হনব? 
  
কুামনে কই? 
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কুামনে কই মানে? মসাহা ী কেনো োে ষ্টে? 
  
মি ো। ষ্টেমঘাটা ম ষ্টে। বুধবানর ষ্টেমঘাটায় হাট বনস। ব়ে হাট। 
  
 ষ্টেমঘাটায় ডাক্তার আনে? 
  
 জাষ্টে ো। 
  
ষ্টেমঘাটায় মেনত কতক্ষণ ো নব? 
  
ফুে ইসষ্টপনড ষ্টদনে মদ়ে ঘণ্টা। মেমনে োইনতষ্টে– দুই আ়োই ঘণ্টা ো ব। 
  
ফুে ষ্টস্পড ষ্টদে। 
  
মদওে োইব ো। ইেষ্টজে ষ্টডসটাব আনে। 
  
েেে সমসুা হয় এনকর পর এক সমসুা হনত থানক। মেৌকা একটা মেয়া হনয়নে ইেষ্টজে 
ষ্টডসটাব। হয়ত মদো োনব ষ্টকেুক্ষণ পর ইেষ্টজে পুনরাপুষ্টর মথনম োনব। 
  
মরাদ মনর আসনে। আকানশ ষ্টিে উ়েনে। বাচ্চা মেনেটা বেে তুফাে হইব। মেনেটার মুে 
হাষ্টস-হাষ্টস। মেে তুফাে হওয়া ইেষ্টজে মথনক মতে ষ্টেটনক োওয়ার মনতাই মকাে আেন্দময় 
ঘটো। পুনরাপুষ্টর মেৌকা ডুবনে তার আেন্দ মনে হয় আনরা মবষ্টশ হনব। 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

ষ্টিত্রা বেে, তুফাে হনব মকে? আকানশ মতা মমঘ মেই। 
  
এটু্ট পনরই মদেনবে আসমাে আন্ধাইর। 
  
েন়ের সময় মেৌকা ষ্টক েদীর উপর থাকনব? ো কুনে ষ্টভ়েনব? 
  
বুন়ো মাষ্টে বেে, অবস্থা বুইো বুবস্থা। মেমে অসুে মতমে দাওয়াই। 
  
মেৌকাডুষ্টব অসুনের দাওয়াই কী হনব? ষ্টিত্রা সাাঁতার জানে ো। সাাঁতার ো জাো অসুনের 
মকাে দাওয়াই থাকার কথা ো। 
  
আকানশর ষ্টিে ষ্টেনি মেনম আসনে। মরানদর মতজ দ্রুত কমনে। তনব আকানশর মকাথাও 
মকাে মমঘ মেই। মমঘ ো়ো মরানদর মতজ কনম োনে। কী ভানব মসও এক রহসু। 
  
মােুষটা এতক্ষণ মিাে মমনে ষ্টেে। পা নের মনতা এষ্টদক-ওষ্টদক তাকাষ্টেে। এেে মিাে 
বন্ধ। ির মবাধ হয় একটু কনমনে। এেে ঘুমুনে। ক্রমা ত পাষ্টে ঢাোর কারনণ কপানে 
হাত ষ্টদনয় ির মটর পাওয়া োনে ো। ষ্টিত্রা ডাকে– এই মে শুেুে। আপষ্টে ষ্টক ঘুমুনেে? 
  
মােুষটা জবাব ষ্টদে ো। তনব ব়ে কনর ষ্টেশ্বাস মফেে। 
  
আপোর শরীরটা ষ্টক এেে একটু ভাে ো নে? 
  
এই প্রন রও জবাব মেই। ষ্টিত্রা বুেনত পারনে ো মস পাষ্টে ঢাো বন্ধ করনব ো িাষ্টেনয় 
োনব। 
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মেৌকার মেনেটা আঙুে উাঁষ্টিনয় বেে- এই মদনেে মমঘ। 
  
ষ্টিত্রা মমঘ মদেে। কানো একেণ্ড মমঘ মদো োনে। ভীষ্টতজেক ষ্টকেু ো। ষ্টকংবা মক জানে 
হয়ত এই মমঘই ভয়াবহ। সাপু়ে মেে সানপর হাাঁষ্টি মিনে– োরা মেৌকা িাোয় তারা মিনে 
মমনঘর হাাঁষ্টি। 
  
ষ্টিত্রা বেে, ে়ে কেে হনব? 
  
 ষ্টদরং আনে। 
  
মেনেটা কথাটা বেে দুঃষ্টেত  োয়। ে়ে আসনত মদষ্টর আনে এই দুঃনে মস মনে হয় 
কাতর। 
  
ষ্টিত্রা বেে, ে়ে আসনত আসনত ষ্টক আমরা ষ্টেমঘাটায় মপৌঁেব? 
  
জাষ্টে ো। 
  
ষ্টবপদ েেে আনস একটার পর একটা আনস। ষ্টবপদরা পাাঁি ভাইনবাে। এনদর মনধু েুব 
ষ্টমে। এই ভাইনবােরা কেনো একা কানরা কানে োয় ো। প্রথম একজে োয়, তারপর 
তার অেু ভাইনবােরা উপষ্টস্থত হয়। ে়ে মে হনব তা ষ্টেষ্টশ্চত। এবং েন়ে অবশুই মেৌকা 
ডুনব োনব। 
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ইেষ্টজনের ভটভট শব্দ হনে ো। ষ্টিত্রা ষ্টকেু ষ্টজনেস করার আন ই বুন়ো মাষ্টে বেে, 
ইেষ্টজনে ষ্টডসটাব আনে। ষ্টিক করতাষ্টে। ষ্টিিার ষ্টকেু োই। 
  
ইেষ্টজে ষ্টিক করনত জানেে? 
  
ইেষ্টজে  রম হইনে। িাণ্ডা হইনে আপনে ষ্টিক হইব। 
  
মাষ্টে মেৌকা তীনরর ষ্টদনক ষ্টেনয় োনে। কানো মমনঘর টুকরাটা দ্রুত ব়ে হনে। অসুস্থ 
মােুষটা মনর োয়ষ্টে মতা? 
  
ো, মনর ষ্টে। এইনতা বুক উিাোমা করনে। ষ্টিত্রা মাথায় পাষ্টে মদয়া বন্ধ কনর েন়ের জনেু 
অনপক্ষা করনত ো ে। 
  
কানো মমঘ ঘে হনে। মনে হনে মকউ একজে মমনঘর োনক দষ্ট়ে ষ্টদনয় মটনে ষ্টেনয় 
আসনে। তীব্র অসহেীয়  রমটা আর মেই। বরং শীত শীত ো নে। েন়ের আন  িাণ্ডা 
বাতাস বয় ো-কী? 
  
ষ্টিত্রা মশাে! 
  
ষ্টিত্রা মমঘ মদেষ্টেে। মস িমনক তাকাে। মােুষটা দুই হানত ভর ষ্টদনয় মাথা উাঁিু কনরনে। 
ষ্টিত্রা বেে, ষ্টকেু বেনবে? 
  
মােুষটা হ়েব়ে কনর বেে, সুেতাে সানহব আমানদর প্রধাে অষ্টতষ্টথ। উষ্টে অনেক ব়ে 
মােুষ। তানক বেনেই ষ্টতষ্টে মতামার একটা বুবস্থা কনর মদনবে। 

http://www.bengaliebook.com/
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ষ্টিত্রা ষ্টবষ্টিত হনয় বেে, আমার ষ্টক বুবস্থা? 
  
প়োনশাো, িাকষ্টর। 
  
ষ্টিত্রা তাষ্টকনয় আনে। মােুষটা মঘানরর মনধু কথা বেনে। তার সনে তকয ষ্টবতনকয োওয়া 
ষ্টিক ো। ষ্টিত্রা বেে, আপষ্টে শুনয় প়ুেে। 
  
মাহফুজ বেে, ষ্টি আো। বনেই আন র ভষ্টেনত শুনয় প়েে। আর তার প্রায় সনে সনেই 
ে়ে এনস প়েে। 
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০২. 
  
দুপুনর ঘুমানোর অভুাস সুেতাে সানহনবর মেই। মসই সুনো ও অবষ্টশু মেই। োনের পর 
ষ্টতষ্টে  া এষ্টেনয় ষ্টকেুক্ষণ শুনয় থানকে। শুনয় থাকনত থাকনত মেে ঘুম ো এনস োয় 
তারজনেু হানত ইন্টারনরষ্টেং মকাে বই থানক। ঘুম েেে মিাে জষ্ট়েনয় আনস তেে ষ্টতষ্টে 
বইনয়র পাতায় মিাে বুষ্টেনয় ঘুম তা়োবার মিিা কনরে। আজ ঘুম তা়োবার জনেু তাাঁর 
হানত আনে সােভাদর ডাষ্টের ষ্টবেুাত ডানয়রী। ডানয়রীর কথাগুনো এই ষ্টবশ্বষ্টবেুাত ষ্টশেী 
সষ্টতু সষ্টতু ষ্টেনেনেে ো ষ্টেনজনক ষ্টবষ্টশি করার জনেু ষ্টেনেনেে সুেতাে সানহব ঘুম ঘুম 
মিানে তা ধরার মিিা করনেে। তানতও ঘুমটা ষ্টিক কাটনে ো। তাাঁর কানে মনে হনে মস 
সষ্টতু ষ্টেেুক বা ষ্টমথুা ষ্টেেুক জ নতর তানত ষ্টকেু োয় আসনে ো। মস েষ্টব মকমে এাঁনকনে 
মসটাই গুরুেপূণয। 
  
সােভাদর ডাষ্টে ষ্টেনেনেে- আষ্টম ষ্টশশুনদর পেন্দ কষ্টর ো। একজে ষ্টশেী ষ্টশশুনদর পেন্দ 
কনরে ো তা-ষ্টক হয়? ষ্টশেীর অেুসন্ধাে হনে। মসৌন্দেয এবং সনতুর অেুসন্ধাে। ষ্টশশুরা 
একই সনে সতু ও সুন্দর। 
  
মিানে ঘুম ষ্টেনয় জষ্টটে ধরনের ষ্টিিা করা োয় ো। তেে ঘুম আনরা মবষ্টশ পায়। সুেতাে 
সানহব বই বুনকর উপর ষ্টেনয় ঘুষ্টমনয় প়েনেে। ঘুনমর মনধুই শুেনেে- মশা মশা শব্দ 
হনে। সমুদ্র  জযনের মনতা শব্দ। মসই সনে দুেুষ্টে। ঘুনমর মনধুই শুেনেে তাাঁর মমনয় 
রােু তানক ডাকনে- বাবা উি, বাবা উি। ে়ে হনে প্রিণ্ড ে়ে। 
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স্বনের মনধুই ষ্টতষ্টে ে়ে মদেনেে। স্বনে ভয়াবহ ষ্টবপেযয় দৃশুগুনোনতও আেন্দ মমশানো 
থানক। ষ্টতষ্টে স্বনে ে়ে মদেনেে। মসই দৃশু তাাঁর কানে েুবই সুন্দর ো নে। ষ্টতষ্টে মদেনেে 
ে়েকুনটার মনতা ে়ে তানক উষ্ট়েনয় ষ্টেনয় োনে। ষ্টেনজনক তার মনে হনে পাষ্টের পােনকর 
মনতা। ষ্টেনির ষ্টদনক তাষ্টকনয় মদনেে রােুনক মদো োনে। ে়ে তাাঁনক উষ্ট়েনয় ষ্টেনয় ম নেও 
রােুনক উষ্ট়েনয় ষ্টেনে ো। রােুর েম্বা িুে বাতানস উ়েনে, শাষ্ট়ের আাঁিে উ়েনে। এবং মস 
আকানশর ষ্টদনক তাষ্টকনয় বুাকুে হনয় ডাকনে- বাবা বাবা। 
  
সুেতাে সানহনবর ঘুম ভােে। ষ্টতষ্টে মদেনেে এই ষ্টবনকনেও ঘর অন্ধকার। এবং সষ্টতু 
সষ্টতু ে়ে হনে। বাষ্ট়ের জাোোয় েট েট শব্দ হনে। ঘর ভষ্টতয ধুনোভরা বাতাস। সুেতাে 
সানহব ধ়েম়ে কনর উনি বসনেে। রােু আেষ্টন্দত  োয় বেে, বাবা ে়ে হনে। 
  
আষ্টশ্বে মানসর েন়ে এত আেষ্টন্দত হওয়া ষ্টিক ো। আষ্টশ্বো ে়ে প্রবে হনয় থানক। বাষ্ট়ে-
ঘর তুনে ষ্টেনয় োয়। ে়ে মতমে দীঘযস্থায়ী হয় ো, ষ্টকন্তু েতক্ষণ থানক ততক্ষনণ ভয়াবহ 
পষ্টরষ্টস্থষ্টত ততষ্টর কনর মফনে। 
  
রােু বেে, বাবা আষ্টম ে়ে মদেনত বা ানে োব। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, পা োমী করষ্টব ো। ে়ে মদোর জনেু বা ানে মেনত হয় ো। 
ঘনরর মভতর মথনক ে়ে মদো োয়। 
  
আমার বা ানে মেনত ইনে করনে বাবা। 
  
 ডাে মভনে মাথার উপর প়েনব। 
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রােু শাষ্ট়ের আাঁিে মকামনর জ়োনত জ়োনত বেে, প়েক। সুেতাে সানহবনক রােু আর 
মকাে কথা বোর সুনো  ষ্টদে ো। তরতর কনর ষ্টসাঁষ্ট়ে মবনয় বা ানে মেনম ম ে। বা ানের 
 ােপাো মে হানর দুেনে-ডাে মভনে প়েনব এটা প্রায় ষ্টেষ্টশ্চত। মমনয়নক েুষ্টক্ত ষ্টদনয় এেে 
মফরানো োনব ো। ষ্টকেু মুহূতয আনস েেে মােুষ মকাে েুষ্টক্ত মানে ো। সুেতাে সানহব 
মদেনেে রােু প্রায় েন়ের মনতাই এক  ানের ষ্টেি মথনক আনরক  ানের ষ্টেনি োনে। মস 
মনে হয় ষ্টেনজর মনে মিাঁিানেও। েন়ের কারনণ তার ষ্টিৎকার মশাো োনে ো। 
  
সুেতাে সানহনবর মনে হনো রােুনক একা একা বা ানে মোটােুষ্টট করনত মদয়া ষ্টিক ো। 
তার উষ্টিত মমনয়র কানে োওয়া। মসটাও করা োনব ো রােুনক মদনেই মবাো োনে একা 
একা মোটােুষ্টট করনত তার ভাে ো নে। েন়ের মােোনে মস তার ষ্টেনজর একটা জ ত 
ততষ্টর কনর মফনেনে। এই জ নত সুেতাে সানহনবর মকাে মূেু মেই। মমনয়র আেনন্দ 
ষ্টতষ্টে ভা  বসানত পারনেে ো। ডাে মভনে মমনয়র মাথায় প়েনব এই দুঃষ্টশ্চিাটাও ষ্টতষ্টে 
দূর করনত পারনেে ো। ো ঘটার তা ঘটনবই মফটাষ্টেেনদর মনতা এই ষ্টিিাও করনত 
পারনেে ো। জষ্টটে মকাে ষ্টবষয় ষ্টেনয় ভাবনত হনব। ষ্টেনজনক বুস্ত রােনত হনব। আো 
সােনভদর ডাষ্টে ষ্টক মকাে েন়ের েষ্টব এাঁনকনেে? প্রিণ্ড ে়ে হনে মসরকম মকাে েষ্টব? 
ো আাঁনকে ষ্টে। মাইনকে অুাঞ্জানো আাঁনকে ষ্টে,  াঁ া আাঁনকে ষ্টে। আধুষ্টেক কানের মনন্ট 
আাঁনকে ষ্টে, ষ্টপকানসা আাঁনকে ষ্টে। মকে আাঁনকে ষ্টে? তাাঁরা ষ্টক ে়ে মদনেে ষ্টে। তাাঁরা সবাই 
ষ্টক ভীতু প্রকৃষ্টতর ষ্টেনেে? েন়ের সময় তাাঁরা দরজা বন্ধ কনর ষ্টেনেে? 
  
. 
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মসাহা ী গ্রানম ভয়ংকর একটা বুাপার হনয়নে। ষ্টবকাে পাাঁিটা দশম ষ্টমষ্টেনট গ্রানমর উপর 
ষ্টদনয় ে়ে বনয় ম নে। ভাদ্রমানসর মশনষ আষ্টশ্বনের শুরুনত এরকম ে়ে হয়। এই ে়েনক 
বনে আষ্টশ্বো ে়ে। কাাঁিা বাষ্ট়েঘর মভনঙ পন়ে। ষ্টটনের িাো উন়ে োয়। গ্রানমর মােুষ এ 
ধরনের েন়ের সনে পষ্টরষ্টিত। তানদর কানে একটা ভয়ংকর ষ্টকেু ো। 
  
ভয়ংকর ঘটো মেটা ঘনটনে মসটা হনে েন়ের ষ্টিক মাোমাষ্টে সমনয় ধুপ কনর একটা 
শব্দ হে। িাপা আওয়াজ ষ্টকন্তু ে়ে োষ্টপনয়ও মসই আওয়াজ মশাো ম ে। আওয়াজটার 
মনধুই অশুভ ষ্টকেু ষ্টেে। অশুভ বুাপারটা জাো ম ে ে়ে থামার পর। মসাহা ী গ্রানমর 
পাাঁিশ বেনরর পুরনো এক মসষ্টজদ মভনঙ পন়ে ম ে। মসষ্টজনদর োম জমুে োাঁ মসষ্টজদ। 
অনেক ষ্টদে ধনরই মসষ্টজদ মভনঙ প়োর প্রস্তুষ্টত ষ্টেষ্টেে। মদয়াে এবং োদ মফনট ষ্ট নয়ষ্টেে। 
বৃষ্টির সময় ফাটা োদ ষ্টদনয় পাষ্টে প়েত। ভাঙা মদয়ানে সাপ আশ্রয় ষ্টেনয়ষ্টেে। একবার 
জুমা োমানজর মোৎবা পানির সময় সাপ মবর হনয় পন়েষ্টেে। মসষ্টজনদর ইমাম মওোো 
ইসকান্দার আষ্টে সাপটা প্রথনম মদনেে এবং মোো পাি বন্ধ কনর সাপ সাপ বনে ষ্টিৎকার 
কনর ওনিে। সাপটা মেোে মথনক এনসষ্টেে মসোনে িনে োয়। জুমার োমানজর মশনষ 
মসষ্টজনদ মে সাপ বাস কনর তানক মারা োয় ষ্টক োয় ো তা ষ্টেনয় দীঘয আনোিো হয়। 
আল্লাহর ঘনর মে আশ্রয় ষ্টেনয়নে তানক মারা ষ্টক ষ্টিক? মস মতা কানরা মকানো ক্ষষ্টত কনর 
োই। 
  
মওোো ইসকান্দর আষ্টে বয়স পোশ। মরা া শরীর। অষ্টতষ্টরক্ত েম্বা বনে োষ্টেকটা কুাঁনজা 
হনয় হাাঁনটে। হানত েষ্ট়ে ষ্টেনয় হাাঁটার বয়স তার হয় ষ্টে। তারপরও তার হানত ষ্টবষ্টিত্র 
একটা মবনতর েষ্ট়ে সবসময় থানক। হাাঁটার সময় েষ্ট়েটা ষ্টতষ্টে হাত বদে করনত থানকে। 
এই বাাঁ হানত এই ডাে হানত। মমাটামুষ্টট মদোর মতই দৃশু। মওোো ইস্কান্দার আষ্টে 
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ষ্টেনজর িারষ্টদনক রহসু ততষ্টর কনর রােনত পেন্দ কনরে। মওোো সানহব শুরু মথনকই 
মসষ্টজনদই ঘুমানতে। কারণ আল্লাহর ঘর কেনোই পুনরাপুষ্টর োষ্টে রাো ষ্টিক ো। তাো়ো 
ইবাদত ো়োও মসষ্টজনদ বনস থাকার মনধু মসায়াব আনে। সাপ মবর হবার পনর অবষ্টশু 
ইসকান্দার আষ্টে মসষ্টজনদ ঘুমানো মেন়ে ষ্টদনেে। 
  
মসষ্টজদ মভনঙ েতুে মসষ্টজদ ততষ্টরর প্রস্তাব এক জুম্মা বানর করা হে। মওোো ইসকান্দর 
আষ্টে কষ্টিে  োয় বেনেে, প্রস্তাব ষ্টেষ্টে কনরনেে ষ্টতষ্টে তওবা কনরে। আল্লাহর ঘর 
মমরামত করা োয়, ভাঙা োয় ো। উোর ঘর উষ্টে েষ্টদ ভাঙনত িাে ষ্টতষ্টে ষ্টেনজ ভাঙনবে। 
  
মসই ঘটোই ঘনটনে। জযু়ে োাঁ মসষ্টজদ ধুপ কনর মভনঙ ষ্টঢষ্টবর মনতা হনয় আনে। পুনরা 
ঘটোটা ঘনটনে মওোো ইসকান্দর আষ্টের সামনে। মওোো সানহব এই ষ্টবভীষ্টষকা দূর 
করনত পারনেে ো। ষ্টতষ্টে আতনঙ্ক কাাঁপনেে। মসষ্টজদ মথনক মবর হনত আর দুটা ষ্টমষ্টেট 
মদষ্টর হনে ষ্টতষ্টে সু্কনপর ষ্টেনি িাপা প়েনতে। ঘটো ষ্টকভানব ঘটে মওোো তার প্রতুক্ষদশযী 
বণযো ষ্টদনেে এই ভানব : 
  
আেনরর োমাজ মশষ করোম আষ্টম একা। ষ্টদে োরাপ মদনে মকানো মুসুষ্টল্ল আনস োই। 
োই মহাক, কী আর করা। আষ্টম মতা দষ্ট়ে ষ্টদনয় মবাঁনধ মুসুষ্টল্ল আেনত পারব ো। ঐটা বাদ 
থাকুক। মে কথা বেষ্টেোম আেনরর োমাজ মশষ কনর তসষ্টব ষ্টেনয় বনসষ্টে। আপোরা 
হয়নতা জানেে আের মথনক মা নরর পেযি সময়টা েুব জষ্টটে। মকয়ামত হনব আের 
মথনক মা নরনবর মােোনের সমনয়। 
  
আষ্টম একমনে তসষ্টব প়েনতষ্টে। শুধু হনয়নে ে়ে। আষ্টম ভাবোম মহাক ো ে়ে। আষ্টম 
বনস আষ্টে আল্লাহর ঘনর। আমার আবার ভয় কী? আষ্টম মিাে বন্ধ কনর তসষ্টব পানি মে 
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ষ্টদনয়ষ্টে। তেে কেনবর ষ্টভতনর মক। মেে বেে- ইসকান্দর বাইনর োও, সময় োরাপ। 
আষ্টম বাইর হইোম আর সনে সনে ধুপ। 
  
মওোো ইসকান্দর আষ্টে মেরকম মরামহষযক বণযো ষ্টদনত মিনয়ষ্টেনেে মতমে ষ্টদনত 
পারনেে ো। ঘটো বণযোর উনিজোর কারনণ ধুপ শব্দটার অদু্ভত উচ্চারণ করনেে। অদু্ভত 
উচ্চারনণর সনে অেভষ্টে েুক্ত হওয়ায় এবং হানতর মবনতর েষ্ট়েটাও ধুপ কনর পন়ে োওয়ায় 
ষ্টকেু হাসুরস ততষ্টর হে– কনয়কজে মহনস মফেে। 
  
মওোো বেনেে, হানসে মক? আল্লাহ পানকর ঘর মভনঙ ষ্ট নেনে এর মনধু হাষ্টসর ষ্টকেু 
আনে? হাষ্টস বন্ধ কনর এই ঘটো মকে ঘটে ষ্টবনবিো কনরে। এই মসাহা ী গ্রানম কী 
 জব আসনতনে এইটা একটু ভানবে। আল্লাহপাক এই অেনে তার ঘর িায় ো। মকে 
িায় ো? 
  
ইসকান্দর আষ্টে বক্তবু মশষ কনর এষ্টদক-ওষ্টদক তাকানেে। মশ্রাতানদর মভতর মতমে 
আগ্রহ েক্ষু করা োনে ো। এটা েুবই োরাপ েক্ষণ। এরা ষ্টক েতুে মসষ্টজদ ততষ্টর 
করনব? েতুে মসষ্টজদ ো হনে তার িাকষ্টরর কী হনব? মস ষ্টবনদষ্টশ মােুষ। মসষ্টজনদর 
ইমামষ্টত বাবদ তানক মানস পাাঁিশ টাকা মদয়া হয়। গ্রানমর মসষ্টজনদর ইমামষ্টতর টাকা 
কেনোই ষ্টিকমনতা পাওয়া োয় ো। আশ্চনেযর বুাপার, এটা ষ্টিকমনতা পাওয়া োষ্টেে। 
ষ্টবনয়, আষ্টককা, ষ্টমোনদ টাকাপয়সা োরাপ আসষ্টেে ো। তনব প্রভাব-প্রষ্টতপষ্টি ষ্টবস্তানরর 
মে-বুাপারটা আনে তা হষ্টেে ো। গ্রামু ষ্টবিার বা সাষ্টেষ্টসনত তানক কেনো মকউ ডানক 
ো। গ্রানম একটা সু্কে হনব। মসই ষ্টবষনয় প্রায়ই সভা-সষ্টমষ্টত হয়, মসোনেও তাাঁর ডাক 
পন়ে ো। ডাক প়েনে সু্কনের মিনয় মাদ্রাসার প্রনয়াজে মে মবষ্টশ তা ষ্টতষ্টে গুষ্টেনয় বেনত 
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পারনতে। মে ষ্টশক্ষায় আল্লাহনক পাওয়া োয় মসই ষ্টশক্ষাই আসে ষ্টশক্ষা। সু্কে কনেনজর 
ষ্টশক্ষা ইহকানের জনেু। মাদ্রসার ষ্টশক্ষা ইহকাে-পরকাে দুই জাহানের জনেু। মসাহা ীনত 
একটা ঈদ া দরকার। মে ঈদ ায় আনশপানশর মােুষও োমাজ প়েনত আসনব। মসই 
ষ্টবষনয়ও কানরা মকানো আগ্রহ মদো োনে ো। ঈদ া বাোনত মতা আর দাোে মকািা 
তুেনত হয় ো। ইমাম সানহনবর মোবা প়োর একটা জায় া হনেই হয়। ষ্টতে শ ইট দুই 
বস্তা বাষ্টে এক বস্তা ষ্টসনমন্ট। 
  
মওোো ইসকান্দর আষ্টে েুবই মে োরাপ ো নে। মসষ্টজদ ভাঙার মনতা ভয়াবহ ঘটো 
ঘটার পরও মােুষ কী স্বাভাষ্টবক আনে! মে এটা মকাে বুাপার ো। 
  
মওোো  ো োাঁকাষ্টর ষ্টদনয় বেনেে, আপোনদর কথা জাষ্টে ো। আষ্টম অষ্টত ভনয় আষ্টে। 
আমানদর উপর ষ্টবরাট  জব আসনতনে। 
  
 ষ্টে ষ্টময়া বেনেে,  জনবর কথা আসনতনে মকে? বহুষ্টদনের পুরাো মসষ্টজদ। মকানোষ্টদে 
মমরামষ্টত হয় োই। বাতানসর ধাক্কা ো নে। ভাইো প়েনে। এতষ্টদে মে ষ্টটনকনে এটাই 
েনথি। 
  
ইসকান্দার আষ্টে ষ্টবরক্ত-নিানে  ষ্টে ষ্টময়ার ষ্টদনক তাকানেে। ষ্টকন্তু ষ্টকেু বেনেে ো।  ষ্টে 
ষ্টময়া এই অেনের ক্ষমতাবাে মােুষনদর একজে। পরপর ষ্টতেবার মিয়ারমুাে ইনেকশে 
কনরনেে। পাশ করনত পানরে োই। মসটা মকাে কথা ো। ষ্টতেবার ইনেকশে করার 
ক্ষমতা কয়জনের থানক? জষ্টম-ষ্টজরাত ো়োও মেত্রনকাো শহনর তাাঁর রাইসষ্টমে আনে। 
একটা করাত কে মকোর ষ্টিিাভাবো করনেে বনে মশাো োনে। এই ধরনের মােুনষর 
মুনের উপর কথা বো োয় ো। সতু কথাও বো োয় ো। ষ্টদেকাে পানে ম নে, এেে 
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আর মােুষ আন র মনতা োই। মওোো ধরনের মােুনষর ষ্টদনক। এেে আর আন র মনতা 
ভয়-ষ্টমষ্টশ্রত শ্রিার মিানে মকউ তাকায় ো। মওোোও মে ষ্টবনবিোয় রাোর মনতা একজে, 
মকউ তাও মবাধ হয় মনে কনর ো। েট ফট ভানব। 
  
মসাহা ী গ্রামটা অনেক মভতনরর ষ্টদনক হনেও থাকার জনেু ভানো। গ্রানমর মােুষ হতদষ্টরদ্র 
ো। সবারই অে-ষ্টবস্তর হনেও জষ্টম-ষ্টজরাত আনে। এরা োটাোটষ্টে কনর। আনমাদ ফুষ্টতয 
তহনিও কনর। ক্লাবঘনরর মনতা আনে। ক্লাবঘনর পষ্টত্রকা আনস। একটা োইনব্রষ্টর আনে। 
োইনব্রষ্টরনত দুই আেমাষ্টর বই। বুাটাষ্টরনত িনে এমে ষ্টটষ্টভ আনে। মেষ্টদে মেষ্টদে োটক 
িনে, ভা়ো কনর বুাটাষ্টর আো হয়। 
  
মওোো ইসকান্দর আষ্টে এনদর সানথ মো  ষ্টদনত পানরে ো, ষ্টতষ্টে মওোো মােুষ। ষ্টটষ্টভর 
সামনে বনস মপ্রম-ভােবাসার োটক মদেনবে এটা মকমে কথা? ইো থাকনেও গ্রানমর 
োবতীয় কমযকাণ্ড মথনক ষ্টেনজনক সষ্টরনয় রােনত হয়। আনমাদ ফুষ্টতযর সবটাই আসনে 
শয়তাষ্টে কমযকাণ্ড। এইসব কমযকানণ্ড ষ্টেনজনক জ়োনোও ষ্টিক ো। আবার এনদর কাে 
মথনক েুব দূনর থাকাও ভুে। গ্রানমর মােুষনদর উপর প্রভাব ষ্টবস্তার করনত িাইনে তানদর 
সনে থাকনত হনব। দুধনক দই বাোনত হনে দইনয়র বীজ হনয় দুনধর সনে ষ্টমশনত হনব। 
দই-এর বীজ দশ হাত দূনর মরনে ষ্টদনে দুধ দুধই থানক দই হয় ো। 
  
মসাহা ী গ্রানম সু্কে হনব েুব ভাে কথা। ষ্টবদুাষ্টশক্ষায় মদাষ ষ্টকেু োই। আমানদর েবী 
কষ্টরম ষ্টবদুাষ্টশক্ষার কথা বনেনেে। তনব সু্কনের ষ্টভষ্টিপ্রস্তর স্থাপে উপেনক্ষ ষ্টটপু সুেতাে 
োটক করনত হনব এটা মকমে কথা? মসই োটনকর জনেু পা়ো মথনক মমনয় ষ্টেনয় আসনত 
হনব এটাই বা মকমে কথা। মসষ্টজদ মভনঙ পন়ে ম নে এর সনে ষ্টক োটনকর মমনয়র 
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মকানো মো  োই? ইসকান্দর আষ্টে তার এই জাতীয় সনন্দনহর কথা কাউনক বেনবে 
ষ্টকো এেনো বুেনত পারনেে ো। ষ্টমষ্টটং কনর সবাইনক বোর দরকার োই। এক 
দুইজেনক ষ্টিকিাক মনতা বেনত পারনেই কথা িো শুরু করনব। কথা শুরু করাটাই 
কষ্টিে। একবার শুরু করনে কথা িেনত থানক 
  
গ্রানমর মােুষ তাাঁর কথায় কতটা গুরুে মদনব তাও ষ্টতষ্টে ধরনত পারনেে ো। ষ্টবনদষ্টশ 
মােুষনক মকউ পেন্দ কনর ো। ষ্টতষ্টে ষ্টবনদষ্টশ মােুষ। আর দশটা মােুনষর সনে মে ষ্টমশ 
োয় ো, তানকও মকউ পেন্দ কনর ো। ষ্টতষ্টে আর দশটা মােুনষর সনে ষ্টমশ োে ো। োরা 
সারাক্ষণ ধমযকময ষ্টেনয় থানক তানদর মােুষ ভনয়র মিানে মদনে। ষ্টতষ্টে তাই কনরে। ষ্টদনের 
পর ষ্টদে মরাজা কনরে। মরাজার একটা মসায়াব মতা আনেই, তাো়োও মরাজার অনেক 
সুষ্টবধা আনে- সারাষ্টদে োওয়াোনদুর মকানো োনমো োই। সন্ধুানবো ইফতানরর সময় 
মকানো-এক বাষ্ট়েনত উপষ্টস্থত হে। োর বাষ্ট়েনত োে মস েুবই আেনন্দর সনে ইফতার ও 
রানতর োবানরর বুবস্থা কনর মশষরানতর োবার একটা বাষ্টটনত কনর মসোে মথনকই ষ্টেনয় 
োে। কনব মকাে বাষ্ট়েনত োনবে এটা আন  মথনক বনেে ো। এনত একধরনের রহসু 
ততষ্টর হয়। সাধারণ মােুষ রহসু পেন্দ কনর। 
  
ষ্টদনের পর ষ্টদে মরাজা রাোর একটা উপকাষ্টরতা ষ্টতষ্টে ইষ্টতমনধুই মটর পানেে। তার 
বুাপানর এই কথাটা িারষ্টদনক েষ্ট়েনয় ম নে। এেে অনেক দূর মথনক তাাঁর কানে মোকজে 
পাষ্টেপ়ো ষ্টেনত আনস। ষ্টতষ্টে ষ্টফষ্টরনয় মদে। মুনে বনেে, এেনো সময় হয় োই। সময় 
মহাক পাষ্টেপ়ো ষ্টদব। 
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এনতও োষ্টেকটা রহসু ততষ্টর হনে। তার মনতা মােুনষর জনেু েত মবষ্টশ রহসু ততষ্টর হয় 
তত ভানো। ষ্টতষ্টে আনরকটা কাজ েুবই গুরুনের সনে কনরে– মকারাে পাক মুেস্থ করা। 
মোটনবোয় হানফষ্টজয়া মাদ্রাসায় িার বের ষ্টেনেে। তানত োভ হয় ষ্টে। তার সনের সবাই 
হানফজ হনয় ম নে, ষ্টতষ্টে পানরে োই। মকারানে হানফজ সবাই হয় ো। োর উপর 
আল্লাহপানকর োস দয়া আনে মসই হনত পানর। তার উপর আল্লাহপানকর মে োস দয়া 
োই তা ষ্টতষ্টে বুেনত পানরে। তারপনরও মিিা িাষ্টেনয় োনেে। মে-নকানো একষ্টদে সফে 
হনয় োনবে। মসটা আজ রানতও হনত পানর, কােও হনত পানর। আবার আনরা একবের 
ো নত পানর। 
  
মওোো ইসকান্দর আষ্টে েন়ের পর হাাঁটনত মবর হনয়নেে। আজ তার পাষ্টের তৃষ্ণা হনে। 
মনের উপর িাপ ষ্ট নয়নে বনেই মবাধ হয় এই তৃষ্ণা। বুক মনে হনে মফনট োনে। মকাে 
বাষ্ট়েনত ইফতার করনবে ষ্টতষ্টে। এেনো ষ্টিক কনরে ষ্টে। হুট কনর মকানো বাষ্ট়েনত উপষ্টস্থত 
হনয় ইফতানরর কথা বেনে তানদর ষ্টবপনদই মফো হয়। তনব এেে পেযি োরাপ ইফতার, 
মকানো বাষ্ট়েনত কনরে ষ্টে। কাটা মপাঁনপ, শশা, দুধ-ষ্টি়ো, একটা ষ্টডম মসি, একটা কো, 
মতে মষ্টরি ষ্টদনয় মাোনো িাে ভাজা। োই োই কনরও অনেক ষ্টকেু হনয় োয়। 
  
ে়ে এই গ্রানমর মমাটামুষ্টট ভানোই ক্ষষ্টত কনরনে। ঘরবাষ্ট়ে ো ভাঙনেও মবশষ্টকেু  ােপাো 
মভনঙনে। সুনেমানের েতুে বাোনো ষ্টটনের ঘনরর সব ষ্টটে উষ্ট়েনয় ষ্টেনয় ম নে। অথি 
সুনেমানের পানশই ষ্টবষু্ণর কাাঁিা েন়ের বাষ্ট়ের ষ্টকেুই হয় ষ্টে। আল্লাহপানকর কমযকাণ্ড মবাো 
সাধারণ মােুনষর কময ো। 
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মওোো ইসকান্দর আষ্টে একবার ভাবনেে, ইফতানরর জনেু ষ্টবষু্ণর বাষ্ট়েনত উপষ্টস্থত 
হনে মকমে হয়। অেু ধনমযর মােুনষর বাষ্ট়েনত োদু গ্রহণ করা োনব ো এমে মতা মকানো 
কথা হাষ্টদস মকারানে োই। তাো়ো ষ্টবষু্ণ মোক অতুি ভানো। মস কেনো ষ্টমথুাকথা বনে 
ো, এবং সুনো  মপনেই মােুনষর উপকার করার মিিা কনর। ষ্টবষু্ণ তার জনেু একটা 
শীতে পাষ্টট বুনে ষ্টদনয়নে। একটা তানের পাো বাষ্টেনয় ষ্টদনয়নে। 
  
েবী কষ্টরনমর একটা হাষ্টদস আনে। এক সাহাবা েবী (স.)-নক ষ্টজনেস করনেে, ইসোম 
কী? েবী উিনর বেনেে, ইসোম হে সতু ভাষণ এবং পনরাপকার। 
  
এই ষ্টবনবিোয় ষ্টবষু্ণর কানে ষ্ট নয় বো োয়, ও ষ্টবষু্ণ আইজ মতামার ঘনর ইফতাষ্টর করব। 
ষ্টবষু্ণ মোটােুষ্টট কনর ভাে মো া়েই করনব। আর মো া়ে করনত ো পারনেও ষ্টকেু করার 
মেই। ষ্টরষ্টজক উপর মথনক আনস। মােুষভানব তার োওয়া োদু মস মো া়ে কনর। আসে 
ঘটো ষ্টভন্ন। ষ্টপপীষ্টেকা জানে ো তার োদু মক মদয়। হাাঁটনত হাাঁটনত ষ্টপপীষ্টেকা োয় হিাৎ 
মদনে দুইটা ষ্টিষ্টের দাো। ষ্টপপীষ্টেকা েুষ্টশ। মস জানে ো এই ষ্টিষ্টের দাো তার িোর পনথ 
মক মফনে ম ে। মস মহােনন্দ ষ্টিষ্টের দাো ঘনর ষ্টেনয় োয়। ষ্টপপীষ্টেকা মেমে ষ্টিিা কনর 
ো, মােুষও ষ্টিিা কনর ো। অথি মােুষনক ষ্টিিা করার বুষ্টি আল্লাহপাক ষ্টদনয়নেে। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে ষ্টবষু্ণর ঘনরর সামনে দাাঁষ্ট়েনয় আনেে- ষ্টবষু্ণনক ডাকনবে কী ডাকনবে ো 
মেষ্টস্থর করনত পারনেে ো। ইফতার ওয়ানক্তর মবষ্টশ মদষ্টর োই। মেষ্টস্থর করা দরকার। 
  
মক, মওোো সানহব ো? 
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ইস্কান্দার আষ্টে িমনক তাকানেে। তার মপেনে সুেতাে সানহব দাাঁষ্ট়েনয় আনেে। সুেতাে 
সানহনবর সনে তাাঁর আন  পষ্টরিয় হয় োই। এই প্রথম মদো। মকউ ো বনে ষ্টদনেও তাাঁর 
ষ্টিেনত অসুষ্টবধা হে ো। শহরবাসী মােুনষর শরীনর শহনরর ষ্টিকে মেবাস িনে আনস। 
এই মেবাস মিানে মদো োয় ো। তনব মেবানসর ফনে পষ্টরবতযেটা মিানে পন়ে। একজে 
শহরবাসী মােুষ েষ্টদ োষ্টে  ানয় হাাঁটু উাঁিু েুষ্টে পনর গ্রানমর মকানো মক্ষনতর আনের উপর 
বনস থানক তেেও তানক মিো োয়। ষ্টশক্ষার মেবাসও আনে। এই মেবাসও মিানে মদো 
োয় ো। একই মপাষাক পষ্টরনয় একজে ষ্টশষ্টক্ষত এবং একজে মূেযনক পাশাপাষ্টশ বষ্টসনয় 
রােনেও মিো োয়– মক ষ্টশষ্টক্ষত মক মূেয। 
  
সুেতাে সানহব গ্রানমর এনসনেে এই েবর ষ্টতষ্টে মপনয়নেে। অসম্ভব মােী একজে মােুষ 
তাাঁর মেনেনমনয় ষ্টেনয় গ্রানমর বাষ্ট়েনত কনয়কষ্টদে থাকনত এনসনেে। মওোো ইস্কান্দার 
আষ্টের উষ্টিত ষ্টেে তাাঁর সনে মদো কনর আসা। উষ্টিত কাজষ্টট করা হয় ষ্টে। 
  
মােী মোকনক সম্মাে ষ্টদনত হয়। এও হাষ্টদনসর উপনদশ। মােী, োেী এবং গুণী এই ষ্টতে 
সব সময় সম্মাে পানব। কারণ মাে, োে এবং গুণ আল্লাহপানকর পুরষ্কার। আল্লাহপাক 
ষ্টেনজ োনক পুরষ্কার ষ্টদনয়নেে– সাধারণ মােুষ তানক সম্মাে ষ্টদনব ো মকে? 
  
মকমে আনেে মওোো সানহব। 
  
ষ্টি ভাে আষ্টে। আপোনক সাোম ষ্টদনত ভুনে ষ্ট নয়ষ্টে– এই মবয়াদবী ক্ষমা কনর ষ্টদনবে। 
আনসাোমু আোয়কুম। 
  
ওয়াোইকুম সাোম। 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 43 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
আপোর কথা শুনেষ্টে। আপোনক মদোর শে ষ্টেে। 
  
জোব, আষ্টম েুবই োদাে মােুষ। েন়ের পর গ্রানমর অবস্থা মদেনত মবর হনয়ষ্টে। ক্ষয় 
ক্ষষ্টতটা মদষ্টে ভােই হনয়নে। শুেোম মসষ্টজদ মভনঙ পন়ে ম নে। 
  
ষ্টি জোব। 
  
 মসষ্টজদ মভনঙ পন়ে ম নে শুনে েুবই োরাপ ো নে– এত ষ্টদনের পুরনো মসষ্টজদ। কত 
ইষ্টতহাস এর সনে জষ্ট়েত ষ্টেে। আষ্টম অনেক মিিা কনরষ্টেোম আষ্টকযওেষ্টজ ষ্টবভা নক 
মসষ্টজদটার বুাপানর উৎসাহী করনত। সম্ভব হয় ষ্টে। এই মসষ্টজনদর সবনি ইন্টানরষ্টেং 
বুাপারটা কী আপষ্টে েক্ষু কনরনেে? 
  
ইস্কান্দার আষ্টে বেনেে, মকাে বুাপারটার কথা বেনেে বুেনত পারষ্টে ো। 
  
ইমাম মে জায় ায় দাাঁষ্ট়েনয় োমাজ প়োে মসই জায় াটানক ষ্টক বনে? মনে হয় ষ্টমম্বর। এই 
মসষ্টজনদ এ রকম দুটা জায় া। পাশাপাষ্টশ। দুজে ইমাম মতা ষ্টেশ্চয়ই পাশাপাষ্টশ দাাঁষ্ট়েনয় 
োমাজ প়োনবে ো। তাহনে দুটা জায় া মকে? ষ্টেশ্চয়ই এর মপেনে ইষ্টতহাস আনে। 
ইষ্টতহাসটা ষ্টক? … 
  
বুাপারটা ইস্কান্দার আষ্টে েক্ষু কনরনেে। মাথা ঘামাে ষ্টে। এেে মনে হনে মাথা ঘামানোর 
দরকার ষ্টেে। ইফতানরর সময় প্রায় হনয় এনসনে। দাাঁষ্ট়েনয় দাাঁষ্ট়েনয় কথা বনে সময় েি 
করার মকাে মানে হয় ো। একজে মােী মোক কথা বেনেে ফট কনর তার মুনের উপর 
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বো োয় ো– জোব আষ্টম োই। মা নরনবর আজাে মদয়া দরকার। আজােটা ষ্টতষ্টে মকাথায় 
মদনবে। জামানত োমাজ প়েনত েষ্টদ মকউ আনস তারা মকাথায় োমাজ প়েনব? 
  
মওোো সানহব! 
  
ষ্টি। 
  
 িেুে আমার সনে িা োনবে। 
  
 ষ্টি আো জোব। বহুত শুকষ্টরয়া। 
  
মওোো সুেতাে সানহনবর মপেনে হাাঁটনেে। তাাঁর কানে সুেতাে সানহব মােুষটানক অষ্টস্থর 
প্রকৃষ্টতর বনে মনে হনে। অষ্টত দ্রুত হাাঁটনেে। অষ্টস্থর প্রকৃষ্টতর মােুষ দ্রুত হাাঁনট। অষ্টস্থর 
প্রকৃষ্টতর মােুষ কথাও মবষ্টশ বনে। হ়েব়ে কনর কথা বেনত থানক। তনব মােুষটার 
অহংকার মনে হয় কম। এত ব়ে মানপর মােুষ বাংোনদশ সরকানরর একজে রাষ্ট্রদূত। 
আন  ষ্টেনেে বামযার রাষ্ট্রদূত, এেে সম্ভবত মেপানের। মােুষটা হাাঁটনেে েুষ্টে পনর।  ানয় 
সৃষ্টতর পাঞ্জাবী। তার মত সামােু মােুষনক প্রথম মদোনতই িা োবার দাওয়াত কনর ষ্টেনয় 
োনেে। 
  
মওোো সানহব। 
  
 ষ্টি। 
  
. 
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ইস্কান্দার আষ্টে সুেতাে সানহনবর বারান্দায় বনস আনেে। সুেতাে সানহব মভতনর 
ষ্ট নয়নেে েুব সম্ভব িানয়র কথা বেনত। ইস্কান্দার আষ্টে একটু ষ্টিষ্টিত মবাধ করনেে। িা 
আেনত আেনত মরাজা মোোর সময় হনয় োনব ো মতা। শুধু িা ষ্টেশ্চয়ই আসনব ো। 
িানয়র সনে োশতা থাকনব। পাষ্টে থাকনব। ইস্কান্দার আষ্টের সনে ঘষ্ট়ে মেই। মা নরনবর 
ওয়াক্ত মবাোর জেু তানক প্রকৃষ্টতর উপর ষ্টেভযর করনত হয়। আজ আকাশ মঘাো। সূেয 
মডাবার ষ্টিক সময়টা ধরা মুশষ্টকে। এই বাষ্ট়েনত হাাঁস-মুরষ্ট  থাকনে ভাে হত। হাাঁস-মুরষ্ট  
সূেয মডাবার সনে সনে তানদর ঘনর ঢুনক োয়। মমা র বা  মদয় সূেয ওিার সময়। তনব 
আজকাে মবাধ হয় ষ্টেয়ম পানে ম নে। তাাঁর ষ্টেনজর বাষ্ট়েনত একটা মমার  ষ্টেে রাত দুটা 
আ়োইটার ষ্টদনক বা  ষ্টদনয় সবার ঘুম ভাোনতা। 
  
সুেতাে সানহনবর বাষ্ট়ের বারান্দাটা ভাে। সামনেই বা ানের মত আনে। মদশী ফুনের 
বা াে। একটা জবা ফুনের াে জবা ফুনে োে টুকটুনক হনয় আনে। জবা ষ্টহনু্দনদর পূজায় 
োন । মুসেমাে বাষ্ট়েনত এই ফুনের  াে থাকা ষ্টিক ো। মােুষ এবং িীনের মভতর মেমে 
ষ্টহনু্দ মুসেমাে আনে,  ােপাোর মনধুও আনে। জবা তুেষ্টস এইগুো ষ্টহনু্দ  াে। োষ্টরনকে-
সুপাষ্টর মুসেমাে  াে। বাতানসর সময় এরা ষ্টসজদার মত ষ্টেিু হয় বনেই মুসেমাে। 
  
িারষ্টদক পষ্টরষ্কার েকেক করনে। েন়ের কারনণ শুকনো পাতা পন়ে থাকার কথা। একটা 
শুকনো পাতাও মেই। মনে হয় েট মদয়া হনয়নে। সুেতাে সানহনবর বাষ্ট়েটা পাকা। এই 
গ্রানমর ষ্টতেটা পাকা বাষ্ট়ের মনধু সুেতাে সানহনবর বাষ্ট়েটা সবনিনয় সুন্দর। সুন্দর বাষ্ট়ে 
আল্লাহর রহমত স্বরূপ। এই মােুষটার উপর আল্লাহর রহমত আনে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

ইস্কান্দার সানহব েুবই অবাক হনয় মদেনেে সুেতাে সানহব দুহানত দুটা িানয়র কাপ ষ্টেনয় 
ষ্টেনজই বারান্দায় এনেে। িানয়র সনে আর ষ্টকেু মেই। অথি মরাজা মোোর সময় হনয় 
ষ্ট নয়নে বনে তার ধারণা। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, আষ্টম বৃহস্পষ্টতবার পেযি আষ্টে। এর মনধু মকাে এক রানত এনস 
আমার সনে ষ্টডোর করনবে। আমার ব়ে মমনয় আপোর সনে  ে করনত িায়। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে ষ্টবষ্টিত হনয় বেনেে, মকে? 
  
জাষ্টে ো মকে। আপোর সম্পনকয োোে  ে-গুজব শুনেনে। আপষ্টে োষ্টক সারা বের 
মরাজা রানেে। সষ্টতু ো-ষ্টক? 
  
ষ্টি ো, সষ্টতু ো। বেনর অনেক ষ্টদে আনে মরাজা রাো ষ্টেষ্টষি। 
  
মসই ষ্টেষ্টষি ষ্টদেগুনো ো়ো বাষ্টক ষ্টদেগুনোনত মরাজা থানকে? 
  
ইস্কান্দার আষ্টে িুপ কনর রইনেে। সুেতাে সানহব বেনেে, আজ ষ্টক মরাজা আনেে? 
  
ষ্টি। 
  
আপোর মতা ইফতানরর সময় হনয় ম ে। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে ষ্টবেীত ভষ্টেনত বেনেে, মকাে সমসুা োই। এক গ্লাস পাষ্টে ষ্টদনেই হনব। 
পাষ্টে ষ্টদনয় মরাজা েুেব। 
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সুেতাে সানহব বুস্ত ভষ্টঙনত উনি মভতনর িনে ম নেে। ইস্কান্দার আষ্টে স্বষ্টস্তর ষ্টেশ্বাস 
মফেনেে। ইফতার আসনব। ব়েনোনকর বাষ্ট়ের ইফতার অষ্টত উন্নত মানের হবারই কথা। 
মদো োক আল্লাহপাক আজ তার কপানে ষ্টরষ্টজক কী মরনেনেে। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে মনে মনে ষ্টিক কনর মফেনেে- মা নরনবর আজােটা ষ্টতষ্টে এই বাষ্ট়ের 
উিাে মথনকই মদনবে। আজাে মতা তানক ষ্টদনত হনব। মসষ্টজদ মেই আজােটা ষ্টতষ্টে ষ্টদনবে 
মকাথায়। সুেতাে সানহব ষ্টেশ্চয়ই বেনবে ো আপষ্টে আমার বাষ্ট়ের উিানে আজাে ষ্টদনত 
পারনবে ো। মকানো মুসেমানের পনক্ষই এই কথা বো সম্ভব ো। 
  
সুেতাে সানহব আবার ঢুকনেে। এই বার তাাঁর হানত এসনে এবং ষ্টস ানরট। ষ্টতষ্টে বসনত 
বসনত বেনেে, রােুনক আপোর ইফতার ততষ্টর করনত বনে এনসষ্টে। রােু আমার ব়ে 
মমনয়। মদষ্টে মস কী কনর। 
  
হুমাযূ়ে আহনমদ ইস্কান্দার আষ্টে বেনেে, শুকুর আেহামদুষ্টেল্লাহ। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, আজানের এেনো ষ্টকেু মদষ্টর আনে। আজনকর সূেযাস্ত েটা আনট 
বা দনশ। এ নজক্টষ্টে বেনত পারষ্টে ো। ষ্টতে ষ্টদনের আন র পষ্টত্রকা মদনে বেষ্টে। 
  
আপোর মমনহরবাণী। 
  
 আষ্টম ষ্টস ানরট মেনে ষ্টক আপোর অসুষ্টবধা হনব? 
  
ষ্টি-ো। 
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আমানদর গ্রাম আপোর মকমে ো নে? 
  
ষ্টি-ভাে। অষ্টত উিম। 
  
 গ্রানমর মােুষরা মকমে? 
  
 অষ্টত ভাে। সবাই আমানক ব়ে ষ্টপয়ার কনরে। 
  
এই গ্রানমর মেনে, োম মাহফুজ তার সনে ষ্টক পষ্টরিয় আনে? 
  
ভাে পষ্টরিয় আনে। বুষ্টিমাে অির পষ্টরষ্কার। অষ্টত উিম মেনে। 
  
মে ষ্টতে বানর ইন্টারষ্টমষ্টডনয়ট পাস করনত পানর ো মস অষ্টত উিম হয় কীভানব? বুষ্টিমাে 
মে বেনেে, তানক বুষ্টিমাে মতা বো োয় ো। একটা গ্রাম বদনে মফেনব– সু্কে, কনেজ, 
হাসপাতাে বাোনব। পাকা রাস্তা করনব। এ ধরনণর অবাস্তব ষ্টিিা মকাে বুষ্টিমাে মেনে 
করনব ো। কাজ কমযহীে অেস মােুষ দুধরনণর ষ্টিিা কনর হয় অসৎ ষ্টিিা ষ্টকংবা সৎ 
ষ্টিিা। মেনেটা সৎ ষ্টিিা করনে। তার ষ্টিিার ধরণ মথনকই মবাো োয় কাজ কমযহীে 
মােুষ। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে িুপ কনর রইনেে। কানরা আনোিো সমানোিোর সময় িুপ কনর থাকাটাই 
বাঞ্ছেীয়। মনে হনে সুেতাে সানহব মাহফুজ োনমর মােুষটার উপর ষ্টবরক্ত হনয়নেে। 
ইস্কান্দার আষ্টে ষ্টবরষ্টক্তর কারণটা ধরনত পারনেে ো। ষ্টবরষ্টক্তটা মকাে পেযানয়র তাও ধরা 
োনে ো। মনে হয় েুব মবষ্টশ পেযানয়র। ব়ে মােুষরা রা -ষ্টবরষ্টক্ত-ভােবাসা-ঘৃণা সবই 
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মাত্রার মনধু রানেে। তারা কেনো মাত্রা অষ্টতক্রম কনরে ো। এটা ভাে। পাক মকারানে 
মােুষনক বার বার বো হনয়নে- সীমা অষ্টতক্রম ো করার জনেু। 
  
 মওোো সানহব! 
  
ষ্টি জোব। 
  
আষ্টম কানজর মােুষ। আষ্টম কাজ পেন্দ কষ্টর। স্বে ষ্টবোস পেন্দ কষ্টর ো। সু্কে ফানের 
জনেু োটক হনব। োটনকর জনেু শহর মথনক োষ্টয়কা আসনব– এইসব েুবই ফােতু 
বুাপার। সু্কেটা মসোনে মূে ো। োটক করাটাই মূে ষ্টবষয়। োটক ষ্টথনয়টার ষ্টেনয় 
কনয়কষ্টদে তহ তি করা। 
  
তহ তি করার দরকার আনে। আেন্দ ফুষ্টতয সবই প্রনয়াজে ষ্টকন্তু ষ্টশেষ্টণ্ড দাাঁ়ে করানো মকে? 
সু্কে কনেজ মপেনে মরনে োটক ষ্টথনয়টার মকে? আষ্টম েুবই ষ্টবরক্ত হনয়ষ্টে। ষ্টবরষ্টক্তর 
প্রধাে কারণ আমানক এর সনে েুক্ত করা। আষ্টম ষ্টকেুই জাষ্টে ো, হিাৎ মদষ্টে হানত মেো 
মপাোর ষ্টটপু সুেতাে োটুােুষ্ঠাে– আষ্টম প্রধাে অষ্টতষ্টথ। মপাোনর দুটা বাোে ভুে। আষ্টম 
এনসষ্টে রােুনক ষ্টেনয় কনয়কটা ষ্টদে ষ্টেষ্টরষ্টবষ্টে সময় কাটানত, এর মনধু এষ্টক উপদ্রব! 
  
. 
  
ইস্কান্দার আষ্টের মনে হে এই মােুষটার ষ্টবরষ্টক্ত সহজ পেযানয়র ো, জষ্টটে পেযানয়র। 
ষ্টবরক্ত মােুনষর সামনে মবষ্টশক্ষণ বনস থাকা ষ্টিক ো, কারণ ষ্টবরষ্টক্ত মে-নকাে সময় ষ্টদক 
বদোয়। একজনের ষ্টবরষ্টক্ত অেু জনের উপর িনে আনস। মাহফুনজর উপর ষ্টবরষ্টক্তটা 
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হিাৎ তার উপর এনস প়েনত পানর। ভােবাসা বা রান র মক্ষনত্র এরকম ঘনট ো। এক 
জনের ভােবাসা আনরক ষ্টদনক োয় ো, বা এক জনের রা  অেুজনের ষ্টদনক োয় ো। 
  
রােু মে ভষ্টতয োবার ষ্টেনয় ঢুকে। ইস্কান্দার আষ্টে হতভম্ব হনয় ম নেে। তার মনে হে 
দীঘয পোশ বেনরর জীবনে ষ্টতষ্টে এমে রূপবতী তরুণী মদনেে ষ্টে। মবনহশতবাসী 
প্রনতুকনক মসবার জনেু সাতটা কনর হুর মদয়া হনব। ইস্কান্দার আষ্টের মনে হে মসই 
সাতটা হুনরর মকােটাই এই মমনয়র পানয়র কন়ে আেুনের েনের কানে মেনত পারনব ো। 
এক দৃষ্টিনত মকাে তরুণী মমনয়র ষ্টদনক তাষ্টকনয় থাকা ষ্টেতািই অভদ্রতা, ষ্টকন্তু ইস্কান্দার 
আষ্টে মিাে ষ্টফষ্টরনয় ষ্টেনত পারনেে ো। রােু ইস্কান্দার আষ্টের ষ্টদনক তাষ্টকনয় বেে, িািা 
স্লামাষ্টেকুম। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে হ়েব়ে কনর বেনেে, ওয়াোইকুম সাোম মা। ওয়াোইকুম সাোম ওয়া 
রহমতুল্লাহ। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে তার দৃষ্টি মমনয়ষ্টটর হানতর মের ষ্টদনক ষ্টেনয় ম নেে। অষ্টত অে সমনয় মস 
অনেক আনয়াজে কনরনে। মেবুর সরবত, সমুিা, ম াশত পরাটা, আনরকটা বাষ্টটনত সবুজ 
রনঙর কী-নেে মদো োনে। শহুনর মকাে োবার মবাধ হয়। ষ্টমষ্টি জাতীয় কী-ো মক জানে। 
ইফতানরর ষ্টমষ্টি জাতীয় ষ্টকেু থাকা দরকার। েবীজীর সুন্নত। েবীজীর মনতা হওয়া মতা 
সম্ভব ো। তাাঁর দুএকটা কাজকময অেুসরণ করার সামােু মিিা। 
  
রােু বেে, মওোো সানহব, আপষ্টে অবশুই আনরকষ্টদে আমানদর এোনে ইফতার করনবে 
এবং রানত োনবে। আজ তা়োহু়ো কনর কী কনরষ্টে আমার েুবই োরাপ ো নে। 
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ইস্কান্দার আষ্টে বেনেে, ষ্টি আো আম্মা। আপষ্টে অনেক ইফতানরর বুবস্থা কনরনেে। 
অকারনণ শরষ্টমন্দা হনেে। তাো়ো আম্মা, মােুনষর ষ্টরষ্টজক আল্লাহপাক ষ্টেধযারণ কনর 
রানেে। আজ আষ্টম ইফতার কী করব সবই অনেক আন  ষ্টিক করা। আল্লাহপাক ো ো 
মিনয়নেে আপষ্টে তাই ততষ্টর কনরনেে। তার মবষ্টশও ো, কমও ো। মা, ঘনর ষ্টক মরষ্টডও 
আনে? 
  
রােু বরে, ষ্টি ো। মকে বেুে মতা। 
  
 আজাে মশাোর জেু। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, এবানর মরষ্টডও আো হয় ষ্টে। তা়োহু়ো কনর এনসষ্টে। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে বেনেে, মকাে অসুষ্টবধা োই। অেুমানে মরাজা ভাঙব। োষ্টে মিানে েেে 
 ানয়র পশম মদো োনব ো তেে বুেনত হনব সূেয ডুনবনে। 
  
রােু বেে, বা, ইন্টানরষ্টেং মতা। আষ্টম ষ্টকন্তু আমার  ানয়র পশম মদেনত পাষ্টে ো। 
আপষ্টে ষ্টক মরাজা ভাঙনবে? 
  
ইস্কান্দার আষ্টে বেনেে, আম্মা আনরকটু মদষ্টে। 
  
রােু বেে, আপোনক মদোর এবং আপোর সনে কথা বোর আমার সে ষ্টেে। আপোর 
সম্পনকয অনেক  ে শুনেষ্টে। 
  
 ষ্টক  ে? 
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আপষ্টে সারাবের মরাজা রানেে, সারারাত মজন  ইবাদত কনরে। 
  
আম্মা  নের মনধু ষ্টমথুা আনে। সতু  নের মনধু মােুষ আেন্দ পায় ো। এই জনেু 
 নের মনধু ষ্টমথুা ষ্টমশায়। শরীর সুস্থ রােবার বুাপানর আমানদর ধময েুব মজার ষ্টদনয়নে। 
সারারাত ইবাদত বনন্দ ী করনে শরীর অসুস্থ হনয় প়েনব। 
  
আপষ্টে ষ্টক আপোর সমস্ত কাজ-কময হাষ্টদস-নকারাে মদনে কনরে? 
  
ষ্টি-ো আম্মা, কষ্টর ো। করা সম্ভব হয় ো। তাো়ো হাষ্টদস-নকারাে মতমে জাষ্টেও ো। 
  
আমার বাবা ষ্টকন্তু েুব ভাে জানেে। ষ্টতষ্টে ধময-কময কনরে ো ষ্টকন্তু এই ষ্টবষনয় তাাঁর প্রিুর 
প়োনশাো। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে এক পেক তাকানেে সুেতাে সানহনবর ষ্টদনক তারপর সাহস কনর বনে 
মফেনেে-নে ষ্টবদুা কানজ োনট ো মসই ষ্টবদুার মকাে দাম োই ম া আম্মা। 
  
সুেতাে সানহব ষ্টকেু একটা বেনত ষ্ট নয়ও মথনম ম নেে। ইস্কান্দার আষ্টে মরাজা ভাঙনেে। 
সারাষ্টদনের উপবাসী একজে মােুষ আরাম কনর োওয়া-দাওয়া করনব। এই সময়টা তকয 
কনর জষ্টটে করা ষ্টিক ো। তাো়ো তকয তার সনেই করা োয় মে মবানে। মওোো 
সানহবনক ষ্টতষ্টে েষ্টদ বনেে কানজ োটনব ো মভনব কী ষ্টবদুা অজযে বন্ধ রাো োয়? মওোো 
কী বুাপারটা মবােনবে? েবীজী বনেনেে-ষ্টবদুা অজযনের জনেু সুদূর িীনে োও। ষ্টতষ্টে মতা 
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বনেে ষ্টে মে ষ্টবদুা তুষ্টম কানজ োটানত পারনব মসই ষ্টবদুা অজযনের জেু সুদূর িীনে মেও 
ো। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে প্রথনমই সবুজ রনঙর োবারটা োনেে। টক-ষ্টমষ্টি োবার। বাদানমর  ন্ধ 
আসনে। আল্লাহপানকর দুষ্টেয়ানত কত োবারই ো আনে। এই োবারটার োম ষ্টজনেস 
করাটা কী অভদ্রতা হনব। রােু মমনয়টা হাষ্টস হাষ্টস মুনে তাষ্টকনয় আনে। ইস্কান্দার আষ্টের 
মনে হে মমনয়টার আসে োম রাণী। আদর কনর তারা ডানক রােু। দুটা োমই সুন্দর। 
ব়েই সুন্দর। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, আপষ্টে এ-পেযি কয়টা মরাজা মরনেনেে? 
  
ইস্কান্দার ষ্টবেীত ভষ্টঙনত বেে, ইয়াদ োই জোব। মরাজার ষ্টহসাব রাোর মিিাও কষ্টর 
োই। োর ষ্টহসাব ষ্টতষ্টে রােনবে। আমার দরকার ইবাদত করা। মেষ্টক-বষ্টদর ষ্টহসাব রাোর 
জনেু দুই কাাঁনধ দুই ষ্টফষ্টরষ্টশতা আনে। মােুনষর ষ্টহসানব ভুে-ভ্রাষ্টি হয়, ষ্টফষ্টরশতার ষ্টহসানব 
হয় ো। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, আপষ্টে একষ্টদে হানত সময় ষ্টেনয় আসনবে। ধময ষ্টেনয় আনোিো 
করব। 
  
আপষ্টে আসনত বেনেে আষ্টম অবশুই আসব। ষ্টকন্তু জোব ধময আনোিো করনত পারব 
ো। এই ষ্টবষনয় আমার মকাে োে-বুষ্টি োই। 
  
রােু বেে, আষ্টম মতা শুনেষ্টে পুনরা মকারাে শরীফ আপোর মুেস্ত। 
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ভুে শুনেনেে মা। মুেস্ত করার মিিা করনতষ্টে। হনয়ও হয় ো।  ণ্ডন াে হনয় োয়। 
আল্লাহপাক ষ্টবনশষ দয়া ো করনে মকারাে-মষ্টজদ মুেস্ত হনব ো। আম্মাজী, এই সবুজ 
ষ্টমষ্টি ষ্টক আনরকটু আনে। 
  
 ষ্টি আনে। আষ্টম ষ্টেনয় আসষ্টে। 
  
ষ্টমষ্টিটার োম ষ্টক? 
  
ষ্টমষ্টিটার োম রােু-পেন্দ। আমার আষ্টবষ্কার করা ষ্টমষ্টি-এই জনেু আমার োনম োম। ষ্টমষ্টিটা 
আপষ্টে ো়ো আর মকউ এনতা পেন্দ কনর োয় ষ্টে। 
  
আম্মাজী, এনকবার মবনহশতী ষ্টমষ্টি। 
  
রােু েুষ্টশ েুষ্টশ মুনে ষ্টমষ্টি আেনত ম ে। োবার আন  বনে ম ে আপষ্টে ধীনর সুনস্থ অেু 
োবারগুনো োে। ষ্টমষ্টি ততরী মেই, বাষ্টেনয় আেনত সামােু মদষ্টর হনব। 
  
তাহনে থাক। 
  
থাকনব মকে? দশ ষ্টমষ্টেনটর মবষ্টশ ো নব ো। 
  
ইস্কান্দার হিাৎ োওয়া বন্ধ কনর সুেতাে সানহনবর ষ্টদনক তাষ্টকনয় বেনেে, জোব আপোর 
কেুা উপষ্টস্থত োই এই ফাাঁনক আপোনক একটা কথা বোর ইরাদা কনরষ্টেোম। েষ্টদ 
অেুমষ্টত মদে। 
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সুেতাে সানহব ভুরু কুাঁিনক মফেনেে। মওোো-টাইপ মােুনষর ষ্টবনশষ কথা মানেই 
সাহােু। ষ্টভক্ষা-বৃষ্টি। একটা মকাে ফাাঁক মপনেই এরা অভাব-অেটনের কথা বেনব। 
সুেতাে সানহব  ম্ভীর  োয় বনেে, বেুে ষ্টক বেনবে? 
  
মাহফুজ মেনেটার প্রসনে একটা কথা। 
  
ষ্টক কথা? 
  
মস অষ্টত ভাে মেনে। মােব-দরদী। তার ষ্টিিা-ভাবো সবই অতুি পষ্টরষ্কার। জ নতর 
ষ্টেয়ম হে ভাের হাত ধনর মন্দ ঢুনক। 
  
জ নতর ষ্টেয়ম বোর দরকার মেই- মাহফুজ সম্পনকয ষ্টক বেনত িানেে বেুে। 
  
মেনেটা োরাপ-পা়ো মথনক একটা মমনয় ষ্টেনয় গ্রানম আসতানে। োটক করনব। 
  
তানত সমসুা ষ্টক? 
  
ষ্টি-ো মকাে সমসুা োই। উনেশ সৎ হনে মকাে সমসুা োই। ষ্টকন্তু জোব জ নতর ষ্টেয়ম 
হে… 
  
আপোনক জ নতর ষ্টেয়ম বুােুা করার দরকার মেই। মূে বুাপারটা বেুে। 
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মমনয়টা থাকনব আপোর বাষ্ট়েনত। এটা জোব ষ্টিক হনব ো। আপষ্টে মে বাষ্ট়েনত থানকে- 
রােু মা মে বাষ্ট়েনত থানক। 
  
আমার বাষ্ট়েনত থাকনব মানে? কই আষ্টম মতা ষ্টকেু জাষ্টে ো। আমানক ষ্টকেু ো জাষ্টেনয় 
আমার বাষ্ট়েনত একটা প্রসষ্টটষ্টটউট এনে তুেনব? ষ্টক বেনেে এসব? 
  
তাহনে জোব আষ্টম ভুে শুনেষ্টে। এরা আোপ-আনোিো করষ্টেে মসোে মথনক শুেোম। 
  
শুেুে ইস্কান্দার সানহব, আষ্টম আমার মমনয়নক ষ্টেনয় কনয়কটা ষ্টদে ষ্টেষ্টরষ্টবষ্টেনত থাকার 
জনেু এনসষ্টে। ষ্টবনশষ ষ্টকেু দুভযা ুজেক কারনণ আমার মমনয়টার মে অতুি োরাপ। 
কথাবাতযা বনে আষ্টম মমনয়টার মে ভাে করনত িাই। এর মনধু বাইনরর মকউ এনস 
আমানদর সনে থাকনব মস প্র ই আনস ো। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে োওয়া বন্ধ কনর ষ্টকেুক্ষণ িুপিাপ মথনক ষ্টেিু  োয় বেনেে রােু মার ষ্টক 
হনয়নে? 
  
তার ষ্টক হনয়নে মসটা আপোর জাোর প্রনয়াজে মেই। 
  
ষ্টি জোব, অবশুই। আমার ভুে হনয়নে। ক্ষমা কনর মদে। 
  
আপষ্টে ষ্টকেু োনেে ো। োে। 
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রােু সবুজ ষ্টমষ্টির বাষ্টটর ষ্টেনয় ঢুকে। হাষ্টস মুনে বেে, আপোনক এই ষ্টমষ্টি রান্না করা 
ষ্টশষ্টেনয় ষ্টদনয় োব। েুব সহজ। সবুজ রং-টা মকাে বুাপার ো। এটা হে ফুড কাোর। 
একটা ষ্টশষ্টশ আপোনক ষ্টদনয় োব। আপষ্টে রান্না-বান্না করনত পানরে ো? 
  
ষ্টি আম্মা পাষ্টর। ডাে-ভাত, আেু-ভতযা এই সব। জষ্টটে ষ্টকেু পাষ্টর ো। 
  
রােু-পেন্দ ষ্টমষ্টি বাোনো জষ্টটে ষ্টকেু ো। ইেনগ্রষ্টডনয়ন্টসও সবই হানতর কানে পানবে। 
শুধু শাদা ষ্টসকযা ো নব। শাদা ষ্টসকযা ষ্টেশ্চয়ই পাওয়া োয়? এোনে পাওয়া ো ম নেও 
মেত্রনকাোয় মতা পাওয়া োনবই। আপষ্টে মেত্রনকাো মথনক আষ্টেনয় মেনবে। 
  
ইস্কান্দার আষ্টে মৃদু  োয় বেনেে, আম্মাজী, আপোর অনেক মমনহরবােী। 
  
রােু আগ্রহ ষ্টেনয় তাষ্টকনয় আনে। মওোো সানহনবর োওয়া মদেনত তার েুবই ভাে 
ো নে। সুেতাে সানহব তাষ্টকনয় আনেে ষ্টবরক্ত মিানে। হিাৎ মকে জাষ্টে েুবই ষ্টবরক্ত 
মবাধ করনেে। ষ্টবরষ্টক্তর কারণটা ধরনত পারনেে ো। সন্ধুার এই সময়টা ষ্টতষ্টে বা ানে 
হাাঁটাহাাঁষ্টট কনরে। মওোোর কারনণ হাাঁটাহাাঁষ্টট করনত পারনেে ো– এটাই ষ্টক কারণ। তানক 
মফনে মরনে বা ানে িনে োওয়া োয়। মসটাও ষ্টিক হনব ো। মওোোনক ষ্টতষ্টেই িা মেনত 
মডনক এনেনেে। অবষ্টশু রােু আনে। মওোোর দাষ্টয়ে তার উপর ষ্টদনয় িনে োওয়া োয়। 
মসটাও মবাধ হয় ষ্টিক হনব ো। গ্রানমর মােুষরা েুব সুক্ষ্মভানব ষ্টকেু িাে িানে। শহুনর 
মােুষ মস-সব ধরনত পানর ো। তাাঁর সহজ-সরে মমনয়নক এসব িাে মথনক দূনর রােনত 
হনব। 
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ভাে-মােুষ ভাবধরা এই মওোো একটু আন  সুক্ষ্ম িাে িােে। মাহফুজ মেনেটা একটা 
োরাপ মমনয় ষ্টেনয় আসনে মসই মমনয় থাকনব তাাঁর বাষ্ট়েনত। ঘটোর ব়ে অংশই ষ্টমথুা। 
তাাঁর বাষ্ট়েনত মমনয়টার থাকার অংশটা। মাহফুজ মকাে মবাকা মেনে ো। মস তার বাষ্ট়েনত 
একজেনক রােনব মসই ষ্টবষনয় আন  কথাবাতযা বনে রােনব ো তা হয় ো। তাহনে মওোো 
এই ষ্টমথুা কথাটা মকে বেে? 
  
এই ধরনণর মােুষ কথায় কথায় েবীজীর প্রসে ষ্টেনয় আনস। তার আদশয পােে করার 
জনেু বুস্ততার সীমা থানক ো। আংগুনে আষ্টকক পাথর পরা, মিানে সুরমা মদয়া এই সব 
সুন্নত কারণ েবীজী করনতে। আসে সুন্ননতর ধানরকানে মকউ মেই। আসে সুন্নত, ষ্টতষ্টে 
ষ্টমথুা কথা কেেও বনেে ষ্টে। 
  
সুেতাে সানহব থমথনম  োয় বেনেে- মওোো সানহব, আপোর হানত ষ্টক এটা আষ্টকক 
পাথর? 
  
ইস্কান্দার আষ্টে বেনেে, ষ্টি জোব। 
  
আষ্টকক পাথর মকে পনরনেে? 
  
পাক-নকারানে আষ্টকক পাথনরর উনল্লে আনে জোব। তার মিনয়ও ব়ে কথা েবীজী 
সাল্লােোহু আোয়নহ সাোম এই পাথর পরনতে। 
  
ও আো। 
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ইস্কান্দার আষ্টে অস্বষ্টস্ত মবাধ করনেে। ষ্টতষ্টে পষ্টরস্কার বুেনত পারনেে মােুষটা হিাৎ মরন  
ম নেে। হিাৎ রা ার কারণটা কী? ো-কী মােুষটার স্বভাবই হিাৎ হিাৎ মরন  োওয়া? 
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০৩. 
  
মক বেনব মে মাহফুজ োনমর মােুষটা ষ্টকেুক্ষণ আন ও িনর অনিতনের মত হনয়ষ্টেে। 
তার মাথায় েুব কম কনর হনেও দশ কেষ্টস পাষ্টে ষ্টিত্রা ষ্টেনজ মঢনেনে। িনরর মঘানর 
মােুষটা উোপাো কথা বো শুরু কনরষ্টেে। মিাে হনয়ষ্টেে পাকা টনমনটার মত োে। 
  
এেে ষ্টক সুন্দর স্বাভাষ্টবক। মাষ্টের কাে মথনক ষ্টেনয় পাে ষ্টিবানে। তার পাে িাবানো 
মদনে মনে হনে েুব মজার পাে। মােুষটার মিানের রঙও এেে প্রায় স্বাভাষ্টবক। একটু 
োেনি আভা আনে। মস থাকাও ো থাকার মত। ষ্টিত্রা বেে, আপোর শরীর এেে ভাে? 
  
মাহফুজ পানের ষ্টপক মফেনত মফেনত বেে, ভাে। মানে-মনধু আমার ভােুক-ির হয়। 
এই দুই ঘণ্টার জনেু সব আউো হনয় োয়। তারপর সব ষ্টিকিাক। সব ষ্টফটফাট। 
  
বেনত বেনত মাহফুজ হাসে। ষ্টিত্রা মােুষটার হাষ্টস মদনে মুগ্ধ। এই প্রথম মস হাসে। 
তার সনে মদো হবার পর মথনক ষ্টিত্রা তার মুনে হাষ্টস মদনে ষ্টে। ষ্টিত্রা বেে, আষ্টম 
আপোর অবস্থা মদনে ভয় মপনয়ষ্টেোম। 
  
তুষ্টম প্রথম মদেে এই জনেু ভয় মপনয়ে। কনয়কবার মদেনে ভয় মপনত ো। 
  
ডাক্তার মদষ্টেনয়নেে? 
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আনর দূর, ষ্টকনসর ডাক্তার। সামােু ির-িাষ্টরনত ডাক্তানরর কানে ম নে মরা  োই মপনয় 
োয়। আনরা শক্ত কনর মিনপ ধনর। অসুে-ষ্টবসুেনক কেনো োই ষ্টদনত োই। অসুে-ষ্টবসুে 
পানয়র ষ্টেনি মিনপ রােনত হয়। িে রওয়াো মদই। 
  
িেুে। 
  
মাহফুজ বুা  হানত ষ্টেে। বাচ্চা একটা মেনে মজা া়ে হনয়নে। তার মাথায় সুুটনকস। 
ষ্টিত্রা বেে, অনেক দূর হাাঁটনত হনব? 
  
আধঘন্টার পথ। আষ্টম অবষ্টশু দ্রুত হাাঁষ্টট। আমার ষ্টহসানব দুমাইে। দুমাইে হাাঁটনত পারনব 
ো? 
  
পারব। এষ্টদনকও মনে হয় ে়ে হনয়নে। 
  
হুাঁ হনয়নে। বৃষ্টির পাষ্টেনত রাস্তা কাদা তুষ্টম এক কাজ কর সুানেে েুনে োষ্টে পানয় হাাঁট। 
পারনব ো? 
  
ষ্টিত্রা অবাক হনয় বেে, পারব ো মকে? 
  
 গ্রাম মকমে ো নে? 
  
ভাে। 
  
অে ভাে ো মবষ্টশ ভাে? 
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ষ্টমষ্টডয়াম ভাে। 
  
অনেকগুনো কারনণ ষ্টিত্রার েুব ভাে ো নে। মে প্রিণ্ড েন়ের মনধু পন়েষ্টেে, ষ্টিত্রা প্রায় 
ষ্টেষ্টশ্চত ষ্টেে মেৌকা ডুষ্টবনয় মস মারা োনব। মস রকম ষ্টকেু হয় ষ্টে। েন়ে শুধু মাষ্টের 
োতাটা উষ্ট়েনয় ষ্টেনয় ম নে। মাহফুজ োনমর অসুস্থ মােুষটার অসুে মসনর ম নে। মস শুধু 
মে স্বাভাষ্টবক ভানব কথা বেনে তা ো, ষ্টিত্রার সনে সহজভানব কথা বেনে। এই সহজ-
ভাবটা তার মনধু আন  ষ্টেে ো। আন  ষ্টেে মকনজা ভাব। কানজর জনেু একজেনক ষ্টেনয় 
আসা হনয়নে। কাজ মশষ তার প্রনয়াজেও মশষ। তার সনে দ্রভানব কথা বোর দরকার 
মেই।  ে-গুজব করারও দরকার মেই। ভা়ো করা একটা মমনয়র সনে ষ্টকনসর  ে? ষ্টকন্তু 
এেে মনে হয় মােুষটা  ে করনত িানে। তারনিনয় ব়ে কথা মােুষটার মুনে হাষ্টস। মস 
মনে হয় হাষ্টস জমা কনর মরনেষ্টেে, বাষ্ট়ের কাোকাষ্টে এনস জমানো হাষ্টস েরি করনে। 
  
মাহফুজ বেে, রাত অনেক হনয় ম নে। দশটার উপর বানজ। 
  
 ষ্টিত্রা বেে, দশটা এমে মকাে রাত ো। 
  
মতামানদর শহনর ো, ষ্টকন্তু গ্রানম ষ্টেশুষ্টত রাত। রাত আটটার আন ই গ্রানমর মােুষরা কুষ্টপ 
ষ্টেষ্টভনয় শুনয় পন়ে। মকে বেনতা? 
  
ঘুম পায় বনে। 
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তা-ো। মবষ্টশ রাত পেযি কুষ্টপ িাোনে বা়েষ্টত মকনরাষ্টসে েরি। তাো়ো রাত মজন  করনব 
কী? করানরা ষ্টকেু োই। ইনেকষ্টেষ্টসষ্টট িনে এনে মদেনব গ্রানমর মােুষও রাত এ ারটার 
আন  ঘুমুনত োনব ো। 
  
গ্রানমর মােুষ রাত এ ানরাটা পেযি মজন  থাকনে আপষ্টে মনে হয় েুষ্টশ হে। 
  
মাহফুজ জবাব ো ষ্টদনয় হাাঁটনত শুরু করে। তার হানত টিয োইট। বাচ্চা মেনেটা সুুটনকস 
মাথায় ষ্টেনয় অনেক আন ই িনে ম নে। আনো মফনে মস এগুনে। তার মপেনে মপেনে 
আসনে ষ্টিত্রা। ষ্টিত্রা মাথায় মঘামটা ষ্টদনয়নে। তার এক হানত সুানেে। অেু হানত মঘামটার 
আাঁিে ধরা। মাহফুজ বেে, হাাঁটনত কি হনে? 
  
ষ্টি-ো। 
  
 ে করনত করনত হাাঁটনে পথ মটর পাওয়া োয় ো। 
  
আপষ্টে  ে করুে আষ্টম শুেষ্টে। 
  
 কাদা মদনে মদনে পা মফে। টিযটা ষ্টক রােনব মতামার হানত? 
  
আপোর হানতই থাকুক। 
  
বের দুই পনর এনে মদেনব রাস্তা পাকা। সাইনকে ষ্টরক্সায় উনি বসনব সাাঁ কনর মতামানক 
ষ্টেনয় োনব। 
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দুই বের পনর এনে ইনেকষ্টেষ্টসষ্টট পাব। পাকা রাস্তা পাব? 
  
ইনেকষ্টেষ্টসষ্টট সামনের বেরই পানব। কথাবাতযা হনয় সুাংসাে পেযি হনয় ম নে। এেে 
দরকার সামােু ধাক্কা। 
  
আপোর কথা বুেনত পারোম ো। ষ্টকনসর ধাক্কা? 
  
আমানদর মদনশর ষ্টেয়ম হে সুাংসাে হবার পরও ষ্টকেু হয় ো। তেে গুরুেপূণয কাউনক 
ধাক্কা ষ্টদনত হয়। 
  
ইনেকষ্টেষ্টসষ্টটর জনেু মক ধাক্কা ষ্টদনব? 
  
সুেতাে সানহব ষ্টদনবে। অুানম্বনসডর মােুষ। ইোর সামােু একটা কথা দশটা ধাক্কার 
সমাে। মােুষ ষ্টহনসনবও অতুি ভাে। োক-উিা মকাে বুাপার উোর মনধু োই। 
  
ষ্টিত্রা বেে, োনদর েুবই োক উিা তারা তানদর োক-উিা বুাপারটা েুব সাবধানে আ়োে 
কনর রানে। কাউনক বুেনত মদয় ো। োনদর োক সামােু উিা তানদরটাই শুধু মবাো োয়। 
  
মাহফুজ আশ্চেয হনয় বেে, তুষ্টম মতা েুব সুন্দর কনর কথা বে। তনব সুেতাে সানহব 
সম্পনকয মতামার কথা ষ্টিক ো। উষ্টে েুবই ষ্টসম্পে মােুষ। েুবই অেুরকম। েুষ্টে পনর 
গ্রানমর মভতর ষ্টদনয় হাাঁনটে। একবার ষ্টক হনয়নে। মশাে, ষ্টবষু্ণর মোট মমনয়টা কেতো 
মথনক বােষ্টত ভষ্টতয পাষ্টে ষ্টেনয় ষ্টফরনে। বাচ্চা মমনয় কি হনে। সুেতাে সানহব মদেনত 
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মপনয় ষ্টেনজর হানত বােষ্টত এষ্ট নয় ষ্টদনেে। একজে অুানম্বনসডর পাষ্টের বােষ্টত ষ্টেনয় 
োনেে– ভাবা োয়? 
  
ষ্টিত্রা ষ্টেঃশনব্দ হাসে। ষ্টকেু বেে ো। 
  
মাহফুজ বেে, তুষ্টম মতা তানদর বাষ্ট়েনতই থাকনব। তেে ষ্টেনজই কাে মথনক মদেনব। 
  
আষ্টম তানদর বাষ্ট়েনত থাকব মকে? 
  
তা ো়ো থাকনব মকাথায়? আষ্টম একা থাষ্টক। আমার বাষ্ট়েনত থাকার মতা প্র ই ওনি ো। 
সুেতাে সানহনবর বাষ্ট়েটা পাকা দাোে। ষ্টপেনে পুকুর আনে। সামনে সুন্দর বা াে। 
বাইনরর মকাে ষ্টবষ্টশি মমহমাে এনে আমরা ঐ বাষ্ট়েনত রাষ্টে। বাষ্ট়ে মতা োষ্টেই পন়ে 
থানক। সুেতাে সানহব দুই বেনর ষ্টতে বেনর একবার কনয়কষ্টদনের জনেু আনসে। 
  
ষ্টিত্রা বেে, আমানক ঐ বাষ্ট়েনত রােনবে মকে? আষ্টম মতা ষ্টবষ্টশি মকউ ো। 
  
ষ্টবষ্টশি ো হনেও গ্রানমর মমহমাে। তনব বের দুই পনর এনে মতামানক আর অনেুর 
বাষ্ট়েনত থাকনত হনব ো। আমানদর ষ্টেজস্ব কুুষ্টেষ্টট মসন্টার ততষ্টর হনয় োনব। মসোনে দুটা 
রুম থাকনব। ম ে রুম। ম ে এনে থাকনবে। অুাটািড বাথরুম। ফুাে থাকনব। ষ্টটষ্টভ 
থাকনব। 
  
দুবেনরর মনধু এত ষ্টকেু হনয় োনব? 
  
অবশুই হনব। তুষ্টম মদে ো আষ্টম কী কষ্টর। 
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এত টাকা পানবে মকাথায়? 
  
আমানদর মদনশ প্রিুর টাকাওয়াো মােুষ আনে োরা মােুনষর কেুানণ টাকা েরি করনত 
িায়। ষ্টকন্তু টাকা মবর কনর ো কারণ তানদর মনে ভয় মশষ পেযি টাকা কানজ ো নব ো। 
অেু মকউ মমনর মদনব। আমার কাজ হনে ভয় ভাষ্টঙনয় টাকা মবর করা। 
  
ষ্টিত্রা ষ্টেেষ্টেে কনর হাসে। মাহফুজ ষ্টবরক্ত  োয় বের, হাস মকে? 
  
আপোর অদু্ভত অদু্ভত কথা শুনে হাষ্টস ো নে। 
  
মকােটা অদু্ভত কথা? দুই বের পনর আষ্টম গ্রানমর মিহারা বদনে মফেব, এটা? 
  
হুাাঁ এটা। আপষ্টে ষ্টকেুই করনত পারনবে ো। 
  
 মাহফুজ হতভম্ব হনয় বেে, আষ্টম ষ্টকেুই করনত পারব ো? 
  
ষ্টিত্রা বেে, ো। দুই বের পর আষ্টম েষ্টদ আষ্টস তাহনেও মদেব রাস্তায় এমেই কাদা আনে, 
ইনেকষ্টেষ্টসষ্টট আনস ষ্টে। ষ্টকেুই বদোয় ষ্টে। আপষ্টেও বদোে ষ্টে। তেনো আপষ্টে আমানক 
বেনবে দুবের পর এনে আষ্টম কী কী মদেব। এই সব হাষ্টবজাষ্টব। আপষ্টেও বদোনবে 
ো। আপষ্টেও হাষ্টবজাষ্টব কথা বেনত থাকনবে। 
  
মতামার ধারণা আষ্টম এতক্ষণ হাষ্টবজাষ্টব কথা বনেষ্টে? 
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হুাাঁ। 
  
মাহফুজ িুপ কনর ম ে। মস এেে আন র মিনয় েম্বা েম্বা পা মফেনে। তার ভাব মদনে 
মনে হওয়া স্বাভাষ্টবক মে মস মপেনের মঘামটা মদয়া মােুষটানক অন্ধকানর মফনে মরনে িনে 
মেনত িাইনে। ষ্টিত্রা বেে, আপষ্টে ষ্টক আমার কথায় রা  কনরনেে? 
  
মাহফুজ  ম্ভীর  োয় বেে, ো। োর মনে ো আনস মস বেনব। রা  করা-কষ্টরর কী 
আনে? 
  
রা  করনবে ো। এরকম কথা আষ্টম বেব ো। তনব দুবের পনর আষ্টম সষ্টতু সষ্টতু আসব। 
  
মাহফুজ ষ্টকেু বেে ো। ষ্টিত্রা বেে, আপষ্টে ষ্টক আমার সনে আর কথাই বেনবে ো। কথা 
ো বেনে এনতা েম্বা পথ পার হব ষ্টক কনর? আষ্টম এেেই টায়াডয হনয় পন়েষ্টে। আপষ্টে 
সুন্দর একটা  ে বেুে শুেনত শুেনত োই। 
  
আষ্টম  ে জাষ্টে ো। 
  
োটকটা সম্পনকয বেুে। 
  
োটক সম্পনকয ষ্টক বেব, তুষ্টম মতা জােই– ষ্টটপু সুেতাে। 
  
অষ্টভেয় কারা করনবে? মমইে মরাে মক করনব? 
  
ভুজে বাবু। 
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 ষ্টিত্রা ষ্টবষ্টিত হনয় বেে, মকাে ভুজে বাবু? ম ৌরীপুনরর? 
  
 মাহফুজ তৃষ্টির ষ্টেশ্বাস মফনে বেে, হুাাঁ। তাাঁনক মিে? 
  
তানক মকে ষ্টিেব ো। আষ্টম উোর সনে ষ্টসরাজউনেৌো কনরষ্টে। উষ্টে এোনে এনস োটক 
করনত রাষ্টজ হনয়নেে? 
  
মাহফুজ পনথর মােোনে দাাঁষ্ট়েনয় ম ে। ষ্টস ানরট ধরানত ধরানত  ম্ভীর  োয় বেে, রাষ্টজ 
হনব ো মানে, তুষ্টম ভাব ষ্টক আমানক? 
  
ষ্টিত্রা বেে, আপষ্টে ষ্টস ানরট মশষ করুে। আষ্টম ষ্টকেুক্ষণ দাাঁষ্ট়েনয় ষ্টবশ্রাম করব। 
  
মবষ্টশ টায়াডয? 
  
হু। 
  
আমরা ষ্টকন্তু এনস পন়েষ্টে। অে একটু আনো মদেনত পাে ো? ঐ আনো পার হনে আর 
মাত্র দশ  জ। 
  
আপষ্টে ষ্টক  জষ্টফতা ষ্টদনয় মমনপনেে? 
  
 অেুমানে বেষ্টে। 
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গ্রানমর অেুমাে েুব উোপাো হয়। মেটানক আপষ্টে দশ  জ বেনেে মদো োনব মসটা 
আসনে একশ  জ। 
  
ষ্টক বেে তুষ্টম, একশ  জ হনব মকে? 
  
অবশুই একশ  জ। আপোর সনে এক শ টাকা বাষ্টজ। 
  
এটা ষ্টেনয় বাষ্টজ ধরনত হনব মকে? 
  
বাষ্টজ আপোনক ধরনতই হনব। 
  
মাহফুজ ধাাঁধায় পন়ে ম ে। মমনয়টা ষ্টক ে ়ো বাধাবার মিিা করনে? োষ্টক বাচ্চা মমনয়নদর 
মত ফাজোষ্টম করনে? 
  
মাহফুজ ষ্টস ানরট মশষ কনর বেে, িে আনস্ত আনস্ত োওয়া োক। 
  
ষ্টিত্রা বেে, আমার ডাে পানয়র ম া়োষ্টেনত কাাঁটা ফুনটনে। কাাঁটা মবর ো কনর আষ্টম মেনত 
পারব ো। 
  
এেে কাাঁটা মবর করনব ষ্টকভানব? 
  
আপষ্টে টিয োইট ধরুে। আমার সনে মসফষ্টটষ্টপে আনে। 
  
মসফষ্টটষ্টপে ষ্টদনয় এেে েুাঁিােুাঁষ্টি করনব? 
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এত মদষ্টে ভাে েন্ত্রণা হে। 
  
আপষ্টে আমার উপর রা  করনেে মকে? কাটানতা আষ্টম ইো কনর ফুটাই ষ্টে। 
  
ো, রা  কষ্টর ষ্টে। আসনে মতামানক োষ্টে পানয় হাাঁটনত বো ষ্টিক হয়ষ্টে। ভুেটা আমার। 
  
আপোর মতা বনটই, আপষ্টে ষ্টেনজ জুতা মিমি কনর োনেে আর আমানক বেনেে োষ্টে 
পানয় মেনত। 
  
ষ্টিত্রা কাটা ওিানোর োোে মিিা করে। কাাঁটা মবর করা ম ে ো। মাহফুজ বেে, বুন়ো 
আেুনে ভর ষ্টদনয় কি কনর মেনত পারনব ো? 
  
পারব। 
  
মাহফুজ ইতঃস্তত কনর বেে, একটা কাজ কর। আমার হাত ধনর হাাঁট। 
  
ষ্টিত্রা ষ্টবরক্ত মুনে বেে আপোর হাত ধনর হাাঁটব মকে? এটা মকমে কথা? 
  
ষ্টবপনদর সময় এত ষ্টকেু মদেনে িনে ো। 
  
এটা এমে মকাে ষ্টবপদ ো। িেুে হাাঁষ্টট। 
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হাাঁষ্টট বেনেও ষ্টিত্রা ষ্টিকমত পা মফেনত পারনে ো। মসফষ্টটষ্টপে ষ্টদনয় মোাঁিােুাঁষ্টিনত পানয়র 
অবস্থা কাষ্টহে। 
  
মাহফুজ ক়ো  োয় বেে, তুষ্টম আমার হাত ধনর হাাঁট। মকাে সমসুা োই। ষ্টিত্রা আপষ্টি 
করে ো। 
  
তারা গ্রানম মপৌঁেে রাত এ ারটার পর। মাহফুজ ষ্টিত্রানক সরাসষ্টর সুেতাে সানহনবর 
বাষ্ট়েনত ষ্টেনয় ম ে। সুেতাে সানহব এবং তাাঁর মমনয় দুজে ঘুষ্টমনয় পন়েনে। তানত সমসুা 
ষ্টকেু মেই। বাষ্ট়ের মকয়ারনটকার রষ্টমজ একতোর ঘর েুনে ষ্টদে। ঘনর ষ্টবোো পাতা 
আনে। ঘনরর সনের বাথরুনম বােষ্টত ভষ্টতয পাষ্টে। মাহফুজ বেে, ো োন  রষ্টমজনক বেনব 
মস এনে ষ্টদনব। রষ্টমজ আমার ষ্টেনজর মোক। ষ্টটপু সুেতাে োটনক তার পাট আনে। 
  
ষ্টিত্রা বেে, ষ্টকেুই ো নব ো। আষ্টম একু্ষষ্টণ োাঁপ ষ্টদনয় ষ্টবোোয় প়েব। 
  
মাহফুজ বেে, আরাম কনর ঘুমাও। আষ্টম সকানে এনস মোাঁজ ষ্টেব। আষ্টম রষ্টমজনক বনে 
োষ্টে মস সকানে মতামানক িা ষ্টদনয় োনব। 
  
ষ্টিত্রা ঘা়ে কাত কনর বেে, আো। 
  
মাহফুজ বেে, এেে পানয়র কাাঁটা মতাোর দরকার োই। আনো কম। এই আনোনত কাটা 
মদো োনব ো। সকানে আষ্টম এনস কাটা তুনে ষ্টদনয় োব। 
  
আপষ্টে কাাঁটা তুেনবে? 
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হুাাঁ। মকাে অসুষ্টবধা আনে? 
  
ো, মকাে অসুষ্টবধা মেই। 
  
আষ্টম তাহনেই োই? 
  
আো। 
  
হাত মুে ধুনয় তারপর ঘুমুনতও মেও। সারা পা ভষ্টতয কাদা। 
  
ষ্টিত্রা হাসনত হাসনত বেে, আপোর ষ্টক ধারণা আষ্টম কাদা পা ষ্টেনয় ষ্টবোোয় উনি প়েব? 
মে ো বনে আপষ্টে তাই ষ্টবশ্বাস কনরে? আর আপষ্টে মে আমার বাষ্টজর টাকা ো ষ্টদনয় 
িনে োনেে এটা মকমে কথা? 
  
ষ্টকনসর বাষ্টজর টাকা? 
  
আপষ্টে বনেনেে বাষ্টত মথনক দশ  জ। আষ্টম মমনপষ্টে। ষ্টতে কদনম হয় এক  জ। আনো 
মথনক এই বাষ্ট়ে দুইশ দশ কদম। দুইশ দশ ভা  ষ্টতে কত হে? সিুর ো? অথযাৎ সত্ত্বর 
 জ। কানজই আপষ্টে বাষ্টজনত মহনরনেে। 
  
মাহফুজ পনকট মথনক একশ টাকার একটা মোট মবর করে। ষ্টিত্রা েুব স্বাভাষ্টবক ভষ্টেনতই 
মসই মোটটা হনত ষ্টেে। 
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০৪. 
  
রােু মেট রাইজার। সকাে েটার আন  মস ষ্টবোো মথনক োনম ো। ষ্টকন্তু গ্রানম এনস তার 
ষ্টসনেম ষ্টকেু  ণ্ডন াে হনয়নে। েত রানতই মস ঘুমুনত োয় ো মকে মভারনবো পাষ্টের 
ষ্টকষ্টিষ্টমষ্টিনত ঘুম ভানঙ। পাষ্টেনদর হল্লা এোময মবনের মিনয়ও তীব্র ও তীক্ষ্ণ। পাষ্টেনদর 
মিাঁিানমষ্টিনত মস অভুস্ত েয় বনেই মভারনবো ঘুম ভাঙার বুাপারটা ঘটনে বনে রােুর 
ধারণা। রােু এনত ষ্টবরক্ত ো। বরং সকােনবো মজন  ওিাটা তার ভাে ো নে। ঘুম-ঘুম 
মিানে ষ্টকেুক্ষণ বারান্দায় দাাঁষ্ট়েনয় থাকা। সকাে হওয়া মদো। পাষ্টেনদর এক  াে মথনক 
আনরক  ানে োাঁপ মদনয় মদো। তারপর ষ্টসাঁষ্ট়ে মবনয় একতোয় োমা। একতোয় োমার 
সনে সনে রষ্টমজ হানত এককাপ িানয়র কাপ ধষ্টরনয় মদয়। আগুে- রম মধায়া ওিা িা। 
সকানের এই অংশটাও রােুর পেন্দ। রষ্টমজ অেু কাজকময মতমে পানর ো বা পারনেও 
কনর ো, তনব রােুনক মদোমাত্র অষ্টতদ্রুত িা বাোনোর কাজটা েুব ভাে পানর। শুধু 
একটাই মদাষ কাপটা থানক কাোয় কাোয় ভষ্টতয। প্রষ্টতবারই রােু বনে এমে ভষ্টতযকাপ 
মদনবে ো। প্রষ্টতবারই রষ্টমজ মাথা কাত কনর বনে, ষ্টি আো আপা। আবার প্রষ্টতবারই 
এই ভুে কনর। 
  
আজ রােু অেুষ্টদনের মিনয়ও সকানে উনিনে। শীত শীত ো ষ্টেে বনে িাদরটা  ানয় ষ্টদনয় 
িনে এনসনে। ষ্টবোোর িাদর জ়োনোয় তানক মদোনে মকােবাষ্টেনশর মত। মা মদেনত 
মপনে েুব রা নতে। ভাষ্ট ুস ষ্টতষ্টে এোনে মেই। উিানে দাাঁষ্ট়েনয় রােু মুগ্ধ হনয় ম ে। 
প্রষ্টতষ্টদেই মুগ্ধ হয়, আজনকর মুগ্ধতাটা অেুষ্টদনের মিনয় মবষ্টশ। কারণ আজ মরষ্টেং-এ 
অদু্ভত সুন্দর একটা পাষ্টে বনস আনে। পাষ্টেটার  ানয়র পােক মযূ়নরর পােনকর মনতা 
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 াঢ় েীে। মিাাঁট টকটনক োে। পাষ্টেটা রােুনক ঘা়ে কাত কনর মদেে। আশ্চনেযর বুাপার 
উন়ে িনে ম ে ো। মেে মস বুেনত মপনরনে রােু োনমর মমনয়টানক ভয় পাবার ষ্টকেু 
মেই। ষ্টবোোর িাদর  ানয় ষ্টদনয় মকােবাষ্টেশ মসনজ িনে এনেও মস েুব ভাে মমনয়। 
  
কাক ো়ো অেু মকাে পাষ্টে মােুষনক মবষ্টশক্ষণ সহু করনত পানর ো। কানজই েীে-
পােনকর পাষ্টে এক সময় উন়ে ম ে বা ানের ষ্টদনক। রােু পাষ্টে মকাথায় ম ে মদেনত 
ষ্ট নয় অেু একটা দৃশু মদনে অবাক হনয় তাষ্টকনয় রইে। 
  
তার বয়সী সুন্দর একষ্টট মমনয় বা ানে একা-একা হাাঁটনে। মমনয়ষ্টটর হানত িানয়র কাপ। 
মানে মানে িানয়র কানপ িুমুক ষ্টদনে। মমনয়টার মাথা ভষ্টতয িুে। িা মেনত মেনত মস 
োোে ষ্টদনক মাথা দুোনে বনে মাথার িুে। পদযার মনতা দুেনে। মস আবার ষ্টব়েষ্টব়ে কনর 
পা নের মত ষ্টক মেে বেনে। আবার হাসনেও। 
  
অনিো একটা মমনয় িা মেনত মেনত তানদর বা ানে হাাঁটার বুাপারটা কী? এটা স্বনের 
মকাে দৃশু ো-নতা। রােুর ষ্টকেু ষ্টকেু স্বে বাস্তনবর মনতা স্পি হয়। এোনেও কী তাই 
হনে। 
  
মমনয়ষ্টট এেে তানক মদেনত মপনয়নে। িানয়র কাপ হানত দাাঁষ্ট়েনয় আনে। তার দৃষ্টি ষ্টস্থর। 
রােুর মনে হে মমনয়টার  ানয় রঙ ময়ো হনেও েুবই মায়াকা়ো মিহারা। বয়সও মনে 
হনে তার মিনয় কম। তনব কানোনমনয়নদর বয়স সহনজ মবাো োয় ো। ো তানদর বয়স 
তারনিনয়ও তানদর অনেক কম মদোয়। রােু ষ্টসাঁষ্ট়ে মবনয় োমনে। একবার মনে হে 
মমনয়টার সনে কথা বোর আন   ানয়র িাদরটা মফনে োওয়া দরকার। তারপরই মনে 
হে থাক ো িাদর। 
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রষ্টমজ মনে হয় িানয়র কাপ ষ্টেনয় ততষ্টরই ষ্টেে। রােু ষ্টসাঁষ্ট়ের ম া়োয় োমনতই হানত িানয়র 
কাপ ধষ্টরনয় ষ্টদে। রােু বেে, মমনয়টা মক? 
  
রষ্টমজ বেে, োটনকর মমনয়। 
  
োটনকর মমনয় মানে ষ্টক? 
  
ষ্টটপু সুেতাে োটক মে হইব তার মমনয়। ময়মেষ্টসংহ থাইকুা ভা়ো কইরা আেনে। 
  
আমানদর এই বা ানে মস ষ্টক করনে? 
  
মব়োইনতনে। শহরবন্দনর থানক ম রানমর বা াে মদনে োই। মদইেুা মজা পাইনতনে। 
  
তা মজা পাক ষ্টকন্তু আমানদর এই বা ানে মস ষ্টকভানব এে? 
  
রাষ্টিনর আমরার বাষ্ট়েত ষ্টেে। আফনেরা ঘুমাইয়া প়েষ্টেনেে তহে মাহফুজ ভাই ষ্টেয়া 
আসনে। 
  
আমানদর এোনেই ষ্টক তার থাকার কথা ষ্টেে? 
  
এই বাষ্ট়ে ো়ো আর কই থাকব? আর থাকনের জা া আনে? 
  
 মমনয়টার োম ষ্টক? 
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োম জাষ্টে ো আফা। 
  
রােু এষ্ট নয় ম ে। তার কানে পুনরা বুাপারটা এেনো অদু্ভত ো নে। এবং এেে মকে 
জাষ্টে মনে হনে মমনয়টার সনে কথা বনে তার ভাে ো নব। গ্রানম আসার পর মথনক 
সারাক্ষণ বাবার বকৃ্ততা ধরনের কথা শুনে শুনে মস ক্লাি হনয় পন়েনে। আসে বকৃ্ততা 
ষ্টতষ্টে এেনো মদে ষ্টে। এই কষ্টদে ো হনয়নে তা আসে বকৃ্ততার ষ্টরহানসযে। আসে বকৃ্ততা 
ষ্টেশ্চয়ই ভয়াবহ হনব। বকৃ্ততা ো়োও বাবা আজকাে তুে ষ্টবষয় ষ্টেনয়ও অনেক মবষ্টশ কথা 
বনেে। বুাপারটা মনে হয় বয়নসর কারনণ হনে। বয়স্ক মােুষ মে মকাে কানজ ক্লাি হনয় 
পন়ে, শুধু কথা বোয় তানদর ক্লাষ্টি মেই। 
  
রােু মমনয়ষ্টটর সামনে দাাঁষ্ট়েনয় হাষ্টস মুনে বেে, আপষ্টে মকমে আনেে? 
  
ষ্টিত্রা ষ্টেিু  োয় বেে, ভাে আষ্টে। 
  
আপষ্টে মে রানত আমানদর বাষ্ট়েনত ষ্টেনেে জােতাম ো। ঘুম মভনেই আপোনক মদনে 
িমনক ম ষ্টে। প্রথনম মভনবষ্টেোম স্বে মদেষ্টে। আপোর োম ষ্টক? 
  
ষ্টিত্রা। 
  
আমার ডাক োম রােু। আষ্টম এই বাষ্ট়ের মমনয়। 
  
আষ্টম জাষ্টে। 
  
রষ্টমজ ষ্টেশ্চয়ই আপোনক সব বনেনে। 
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ষ্টি। 
  
আমানদর বা ােটা েুব সুন্দর ো? 
  
 েুব সুন্দর। 
  
পুকুর-ঘাট মদনেনেে? পুকুর-ঘাট আনরা সুন্দর। পুকুরটা অবষ্টশু সুন্দর ো। সবুজ শুওো 
এমেভানব পন়েনে মে পাষ্টে মদো োয় ো। তনব বাাঁধানো ঘাটটা েুব সুন্দর। িেুে আপোনক 
পুকুর-ঘাট মদোই। আপষ্টে কষ্টদে থাকনবে? 
  
আজ রাতটা থাকব। 
  
পরশু োনবে? 
  
ষ্টি। 
  
তাহনে েুবই ভাে। আপষ্টে আমানদর সনে মেনত পারনবে। আমরাও পরশু োষ্টে। বাবার 
মবাধ হয় আনরা কনয়কষ্টদে থাকার ইো ষ্টকন্তু আমার অসহু ো নে। 
  
রােুর মনে হে মমনয়টা ষ্টিক সহজ হনত পারনে ো। প্র  করনে জবাব ষ্টদনে ষ্টিকই। 
ষ্টেজ মথনক ষ্টকেু বেনে ো। মনে হনে েুব েজ্জা পানে। োটক-ষ্টথনয়টানরর মমনয়নদর 
এত েজ্জা থাকার কথা ো। তানদর অনেনকর সনে ষ্টমশনত হয়। অনেনকর সনে কথা 
বেনত হয়। 
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রােু বেে, রানত আপোর ঘুম মকমে হনয়নে। 
  
ভাে হয় োই। 
  
েতুে জায় া ঘুম ভাে হবার কথা ো। আমারও একই অবস্থা। মকাে েতুে জায় ায় ম নে 
প্রথম রানত আমার এক মফাাঁটা ঘুম হয় ো। মনে হয় ঘুষ্টমনয় প়েনেই দরজা মভনঙ েয়-
সাত জে ষণ্ডাগুণ্ডা ঢুনক প়েনব। েতবার ষ্টবোোয় োই ততবারই মনে হয় দরজা ষ্টিকমনতা 
ো াে হে ো। ষ্টবোো মেন়ে উনি ষ্টেটষ্টকষ্টে পরীক্ষা কষ্টর। ষ্টবোোয় আবারও ঘুমুনত োই। 
তেে আবারও মনে হয় ষ্টেটষ্টকষ্টে মদয়া হয়ষ্টে। অথি আন ই ষ্টেটষ্টকষ্টে মদনে এনসষ্টে। 
আপোরও ষ্টক মসরকম হয়? 
  
ো। কাে রানত আমার ঘুম হয় ষ্টে অেু কারনণ। 
  
কারণটা ষ্টক আমানক বো োনব? 
  
ষ্টি-ো বো োনব ো। 
  
বেনত ইো ো হনে বেনত হনব ো। 
  
রােু ষ্টিত্রার ষ্টদনক তাষ্টকনয় আনে। ষ্টিত্রা মাথা ষ্টেিু কনর হাসে। ষ্টিত্রার মনে হে কাে রানত 
ঘুম ো হবার কারণটা এই অদু্ভত সুন্দর মমনয়টানক বো মেনত পানর। এনত মদানষর ষ্টকেু 
হনব ো। ষ্টিত্রা হাসনত হাসনত বেে, আো আপোনক বষ্টে। কাে রানত ষ্টক্ষধার জনেু ঘুম 
হয় ষ্টে। 
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তার মানে? 
  
সারাষ্টদে মেৌকায় ষ্টকেু োওয়া হয় ষ্টে। মাহফুজ ভাই অনেক রানত এ বাষ্ট়েনত মরনে 
ম নেে। তেনো োওয়ার কথা ষ্টকেু বনেে োই। মরনেই িনে ম নেে। 
  
একটা পুনরা ষ্টদে আর পুনরা রাত আপষ্টে ো মেনয় কাষ্টটনয়নেে? 
  
ষ্টিত্রা আবারও হাসে। রােু বেে, আমার েুব রা  ো নে। আপষ্টে োবার মদয়ার কথা 
মাহফুজ ভাইনক বেনত পারনেে ো। 
  
বোর ইো করষ্টেে ষ্টকন্তু বেনত পাষ্টর োই। 
  
রােু বেে, আই এুাম সষ্টর। আই এুাম মসা সষ্টর। আমার েুবই োরাপ ো নে। 
  
আপোর োরাপ ো নব মকে? 
  
আমার বাষ্ট়েনত একটা মমনয় ো মেনয় থাকনব আর আমার মে োরাপ ো নব ো? আপষ্টে 
এক ষ্টমষ্টেট দাাঁ়োে। আষ্টম রষ্টমজ ভাইনক োস্তার কথা বনে আসষ্টে। আনরকটা কথা, 
আপোর পানয় ষ্টক মকাে সমসুা? পা মটনে মটনে হাাঁটনেে। 
  
কাে রানত এোনে আসার সময় কাাঁটা ফুনটনে। মবর করনত পাষ্টর ষ্টে। 
  
আো দাাঁ়োে আষ্টম বুবস্থা করষ্টে। 

http://www.bengaliebook.com/
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ষ্টক বুবস্থা? 
  
বাবানক বেব। উষ্টে বুবস্থা করনবে। মে মকাে সমসুা বাবা সমাধাে করনত পানরে। 
সমসুা জষ্টটে মহাক বা সহজই মহাক। আপষ্টে দাাঁষ্ট়েনয় থাকুে, আষ্টম আসষ্টে। হাাঁটাহাাঁষ্টট 
করার দরকার মেই। 
  
ষ্টিত্রা দাাঁষ্ট়েনয় আনে। তার েুবই অবাক ো নে। ষ্টবোোর িাদর  ানয় ষ্টদনয় একটা মমনয় 
এনসনে। ষ্টসাঁষ্ট়ে ষ্টদনয় েেে োমষ্টেে তেে মনে হষ্টেে উ়েনত উ়েনত োমনে। এেে আবার 
পাষ্টের মতই উন়ে োনে বনে মনে হনে। দ্রুত োনে বনে  ানয়র িাদর পাষ্টের ডাোর 
মত পাো মমনেনে। মমনয়টা এত সুন্দর মসটাও একটা ষ্টবিয়কর ঘটো। মােুষ এত সুন্দর 
হয় ষ্টকভানব? ষ্টিত্রার বয়স উষ্টেশ। মস তার উষ্টেশ বের বয়নস এত সুন্দর মমনয় মদনেনে 
বনে মনে করনত পারে ো। সনে কুানমরা থাকনে মমনয়টানক পানশ ষ্টেনয় মস েষ্টব তুেত। 
মসই েষ্টব মানক মদষ্টেনয় বেত, মা মদে পরীর মমনয়র সনে েষ্টব তুনেষ্টে। 
  
মা অবশুই েষ্টব মদনে োোে েুাঁত মবর করত। মিাে মোট, োক মমাটা, হাাঁটা ভাে ো। 
  
মস তেে মানক মিনপ ধরত, েষ্টব মদনে ষ্টক কনর বুেনে হাাঁটা ভাে ো। েষ্টবনত ষ্টক মমনয়টা 
হাাঁটনে? মতামার ষ্টেনজর িুাং মেই বনে মতামার কানে মনে হয় জ নতর সব মমনয়র হাাঁটা 
োরাপ। 
  
ষ্টিত্রার মে একটু োরাপ হনয় ম ে। মেৌকা মথনক োমার পর মথনক একবারও মার কথা 
মনে হয় ষ্টে। এই প্রথম মনে হে। েুবই আশ্চনেযর বুাপার মস মানক কত দ্রুতই ো ভুনে 
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মেনত পারনে। ময়মেষ্টসংহ ষ্টফনর ষ্ট নয় মস েষ্টদ মদনে মা মারা ম নেে তাহনে মস েুব ষ্টক 
কি পানব? হুাাঁ, কি পানব। তনব ভয়াবহ কি ো। কনির মিনয় মবষ্টশ হনব দুঃষ্টশ্চিা। মস 
থাকনব মকাথায়? োনব কার কানে? 
  
রােু এনস পানশ দাাঁ়োে। হ়েব়ে কনর বেে, পনরাটা বাোনত বনে এনসষ্টে। পনরাটা আর 
ম াশত। রানতর ম াশত আনে। ঐটা  রম কনর মদনব। আর ষ্টডম মভনজ মদনব। ষ্টিক 
আনে? 
  
ষ্টিত্রা  ম্ভীর  োয় বেে, ো হনব ো। আষ্টম মপাোও মকামযা োব। আর রুই মাে ভাজা 
োব। 
  
ষ্টিত্রা কথাগুনো এমেভানব বেে মে রােুর প্রথনম মনে হে মমনয়টা সষ্টতু সষ্টতু মপাোও 
মকামযা মেনত িানে। রহসু কনর মে কথা বনে মস 
  
কথা মশষ কনর ষ্টফক কনর হনস মফনে। এই মমনয় হাসনেও ো। কথা মশষ কনর আনরা 
 ম্ভীর হনয় ম নে। বাহ্ মজার মমনয় মতা। 
  
রােু বেে, আষ্টম মতামানক তুষ্টম কনর বষ্টে? আমার বনয়সী মকাে মমনয়নক আষ্টম মবষ্টশক্ষণ 
আপষ্টে বেনত পাষ্টর ো। মতামার বয়স কত? 
  
উষ্টেশ। 
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রােু প্রায় মিাঁষ্টিনয় বেে, ষ্টক আশ্চেয আমার বয়সও উষ্টেশ। আমার একটা স্বভাব ষ্টক জাে? 
োনক আমার পেন্দ হয় আষ্টম শুধু তার সনে আমার ষ্টমে েুাঁনজ মবর করনত থাষ্টক। 
  
ষ্টিত্রা বেে, আমানদর দুজনের মনধু ব়ে একটা ষ্টমে আনে। তুষ্টম অনেক ষ্টমে েুাঁনজ মবর 
করনেও এই ষ্টমে কেনো মবর করনব ো। 
  
রােু বেে, ষ্টক ষ্টমে? 
  
ষ্টিত্রা বেে, আমরা দুজেই মমনয়। 
  
রােু মহনস মফেে। মমনয়টানক এত অে সমনয় তার এত পেন্দ হনে। মকে মস বুেনত 
পারনে ো। 
  
রােু হিাৎ  ম্ভীর হনয় বেে, আো মশাে, মতামার মাথায় ষ্টক মানে মানে অদু্ভত পা োমী 
আনস। 
  
ষ্টক রকম পা োমী? 
  
মেমে ধর এক  াদা ঘুনমর অসুধ মেনয় মফো। মেড ষ্টদনয় হানত আাঁি়ে মদয়া? 
  
ো, এরকম পা োমী আমার মনধু মেই। 
  
আমার ষ্টকন্তু আনে। একবার আষ্টম ষ্টক কনরষ্টেোম মশাে, মপষ্টন্সে কাটানরর মে মেড আনে, 
মসই মেড স্ক্রু ড্রাইভার ষ্টদনয় েুনেষ্টে। তারপর মসই মেড ষ্টদনয় হানতর ম া়ো মথনক কষ্টি 
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পেযি মকনটষ্টে। তুষ্টম মভনবে একটা দা  ষ্টদনয়ষ্টে? তা ো অসংেু দা  ষ্টদনয়ষ্টে। মসই  দা 
এেনো আনে। আষ্টম মে ফুে হাতা োউজ পনরষ্টে এই জনেু পনরষ্টে। োশতা োওয়া মহাক 
তারপর আষ্টম মতামানক দা  মদোব। 
  
ষ্টিত্রা অবাক হনয় তাকাে। রােু বেে, এেে মতামার কানে মনে হনে ো আমার মাথা 
পুনরাপুষ্টর োরাপ? শুধু মে হানত দা  ষ্টদনয়ষ্টে তা ো, সারা শরীর দা  ষ্টদনয়ষ্টে। এমে সব 
জায় ায় ষ্টদনয়ষ্টে ো কাউনক মদোনো োয় ো। তনব মতামানক মদোব। 
  
মকে এরকম কর? 
  
রােু হাসনত হাসনত বেে, জাষ্টে ো মকে কষ্টর। 
  
. 
  
শুধু মে অষ্টধক মশানক মােুষ পাথর হয় তা-ো অষ্টধক রান ও মােুষ পাথর হয়। সুেতাে 
সানহব হনয়নেে। ষ্টতষ্টে শাি ভষ্টেনত িা োনেে। প্রিণ্ড রান র ষ্টকেুই তার মিাহরায় মেই। 
ষ্টতষ্টে বরং অেুষ্টদনের মিনয়ও শাি। তনব ষ্টস ানরট ধরাবার সময় ষ্টতষ্টে েক্ষ করনেে তার 
হানতর আংগুে সামােু কাাঁপনে। ঘটোটা রা  মিনপ রাোর কারনণই ঘটনে তা মবাো 
োনে। ষ্টতষ্টে এই ষ্টকেুক্ষণ আন  রােুর কানে শুনেনেে ষ্টথনয়টানরর একষ্টট মমনয়  ত রানত 
তার বাষ্ট়েনত ষ্টেে। মমনয়টার োম ষ্টিত্রা। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, ও আো। 
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 এমেভানব বেনেে মেে ষ্টথনয়টানরর মমনয় থাকনতই পানর। 
  
রােু বেে, ষ্টক কাণ্ড মদে বাবা। মমনয়টা িষ্টিশ ঘণ্টা ষ্টকেু োয় ষ্টে। এক মোক  ভীর 
রানত তানক এ বাষ্ট়েনত মফনে মরনে উধাও হনয় ম নে। আর তার মকাে মেস মেই। 
মভারনবোয় মে মস এনস মোাঁজ মেনব তাও এেে পেযি মেয় ষ্টে। 
  
সুেতাে সানহব আবারও বেনেে, ও আো। 
  
তারপরও ঘটো আনে। মমনয়টার পানয় কাাঁটা ফুনটনে। বাবা মতামানক পানয়র কাাঁটা মবর 
করার বুবস্থা করনত হনব। 
  
সুেতাে সানহব মমনয়র ষ্টদনক অপেক মিানে তাষ্টকনয় রইনেে। 
  
তুষ্টম িা োও বাবা। আষ্টম ষ্টিত্রার সনে  ে করনত করনত োস্তা োব। 
  
রােু বুস্ত ভষ্টেনত িনে ম ে। প্রিণ্ড রান  সুেতাে সানহব জনম ম নেে। মওোো ইস্কান্দার 
আষ্টের কথা ষ্টতষ্টে অষ্টবশ্বাস কনরষ্টেনেে, এেে মদো োনে মওোো সষ্টতু কথাই বনেনে। 
োরাপ একটা মমনয়নক সষ্টতু সষ্টতু তার বাষ্ট়েনত এনে তুনেনে। এরা তানক ষ্টজনেস করার 
মকাে প্রনয়াজে মনে কনর ষ্টে। 
  
এই মুহূনতযই মমনয়টানক বাষ্ট়ে মথনক মবর কনর মদয়া দরকার। ষ্টকন্তু তা ষ্টতষ্টে রােুর জনেুই 
করনত পারনবে ো। জ নতর জষ্টটেতা সম্পনকয রােুর ধারণা মেই। মস পৃষ্টথবীনক মদেনে 
শাদা মিানে। রােুর দৃষ্টি আহত ো কনর তানক আ ানত হনব। মমনয়ষ্টটনক মবর কনর ষ্টদনত 
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হনব এমেভানব মে রােুর কানে বুাপারটা স্বাভাষ্টবক মনে হনব। মাহফুজ োনমর 
মেনেষ্টটনকও একটা কষ্টিে ষ্টশক্ষা ষ্টদনত হনব। এমে ষ্টশক্ষা মেে তার অনেক ষ্টদে মনে 
থানক। ধরানক মকউ মকউ সরা মনে কনর। এই মেনে সরাও মনে করনে ো। ষ্টপষ্টরি মনে 
করনে। রষ্টমজনক পাষ্টিনয় স্কাউভ্রােটানক কাে ধনর ষ্টেনয় আসা দরকার। তনব ষ্টতষ্টে তা 
করনবে ো। ষ্টতষ্টে একজে ষ্টডনোনমট। মকাে ষ্টডনোনমটই কেনো হুট কনর ষ্টকেু কনর 
ো। তারা সময় মেয়। মনহন্দ্রক্ষনণর জনেু অনপক্ষা কনর। ষ্টতষ্টেও করনবে। হাষ্টসমুনেই 
অনপক্ষা করনবে। মরাজ মেমে গ্রানমর মভতর ষ্টদনয় একটা িক্কর মদে, আজও মদনবে। 
মভনঙ প়ো মসষ্টজদটা একবার মদেনত মেনত হনব। মসষ্টজনদর ইটগুনো রক্ষার বুবস্থা 
করনত হনব। আষ্টকযওেষ্টজ ষ্টবভান র মকউ এনস মদেুক। মসষ্টজদ মদেনত ষ্ট নয় মাহফুজ 
মেনেটানক মডনক পািানো মেনত পানর। মসটা ষ্টিক হনব ো। ষ্টেনজর বাষ্ট়ের বাইনর ষ্টতষ্টে 
মেোনেই ম নেে তাাঁনক ষ্টঘনর মোকজে জমা হনয়নে। কষ্টিে কথা সাক্ষী মরনে বেনত হয় 
ো। মাহফুজনক ষ্টেনজর বাষ্ট়েনতই মডনক পািানত হনব। তেে তার সনে মে কথাগুনো 
বেনবে সব ষ্টিক কনর রােনত হনব। প্রথম কথাটা হে 
  
মাহফুজ সনন্ধনবো মতামানদর োটনক আষ্টম মেনত পারব ো। আষ্টম পাবষ্টেক ফাংশাে মথনক 
দূনর থাকনত িাই। সারাজীবে তাই মথনকষ্টে ভষ্টবষুনতও তাই থাকব। 
  
আর ষ্টিতীয় কথা হনে, আমানক ষ্টকেু ো বনে মকানয়নশ্চনেবে কুানরক্টানরর একটা মমনয়নক 
মরনে ম ে। এই কাজটা শুধু মে ষ্টিক কনরা ষ্টে তা ো। অপরাধ পেযানয়র একটা কাজ 
কনরে। আধঘন্টার মনধু মমনয়ষ্টটনক অেু মকাথাও ষ্টেনয় োনব। এবং এই কাজ মে তুষ্টম 
আমার ষ্টেনদযনশ কনরে তা মেে আমার মমনয় ো জানে। এেে আমার সামনে মথনক ষ্টবনদয় 
হও। 
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এই মমঘ, মরৌদ্রোয়! মকানো মােুষই মভনব রাো কথা ষ্টিকিাক বেনত পানর ো। মকাথাও 
ো মকাথাও গুবনেট কনর মফনে। সুেতাে সানহনবর বুাপানর এরকম কেনো হয় ো। মে-
কথা মেভানব বেনবে বনে ষ্টতষ্টে ভানবে মসই কথা ষ্টতষ্টে ষ্টিক মসই ভানবই বেনত পানরে। 
  
সুেতাে সানহব সকানের োশতা একা একা করনেে। এই সময় রােু তার সামনে থানক। 
আজ মস েুব সম্ভব েি মমনয়ষ্টটর সনে আনে। এবং মসটাই স্বাভাষ্টবক। ভােমােুনষর সে 
কেনোই ইন্টানরষ্টেং হয় ো। মন্দ মােুনষর সে ইন্টানরষ্টেং হয়। মে েত মন্দ তার সে 
ততই আেন্দময়। 
  
োশতা মশষ কনর সুেতাে সানহব ষ্টকেুক্ষণ ষ্টেম ধনর বনস রইনেে। তারপর কা জ কেম 
ষ্টেনয় বসনেে। ষ্টকেু একটা ষ্টেেনত ইো করনে। কী ষ্টেেনবে বুেনত পারনেে ো। গুষ্টেনয় 
কাউনক একটা ষ্টিষ্টি ষ্টেেনত পারনে হত। ষ্টিষ্টি মেোর তার মােুষ মেই। ষ্টতষ্টে ষ্টেনেে 
সরকাষ্টর ষ্টিষ্টি। মসই ষ্টিষ্টি মকাে মােুষনক মেো হয় ো। সরকাষ্টর মকাে পদধারীনক মেো 
হয়। মসইসব ষ্টিষ্টিনত কেনো মেো থানক ো– ভাই আপোর শরীর এেে মকমে োনে? 
  
রােু দরজা ধনর দাাঁ়োে। সুেতাে সানহব বেনেে, ষ্টকেু বেষ্টব? 
  
 রােু বেে, আষ্টম ষ্টকেু বেব ো। মতামার ষ্টক আনরক কাপ িা ো নব? 
  
ো। 
  
ষ্টক ষ্টেেে? 
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 ষ্টকেু ষ্টেেষ্টে ো। 
  
ষ্টকেু ষ্টেেে ো তাহনে কেম হানত বনস আে মকে? 
  
বনু্দক হানত বনস থাকনেই মে গুষ্টে করনত হনব এমে কথা মেই। ষ্টিক মতমষ্টে কেম 
হানত বসনেই ষ্টেেনত হনব এমে কথা মেই। তুই োশতা কনরষ্টেস? 
  
হুাাঁ। 
  
মমনয়টা োশতা কনরনে। 
  
ষ্টিত্রার শরীরটা ভাে ো বাবা। একটা পারাটার সামােু একটা টুকরা মুনে ষ্টদনয় মবিারী 
আর মেনত পানরে ষ্টে। আষ্টম  ানয় হাত ষ্টদনয় মদনেষ্টে ির। মবশ ির, এেে শুনয় আনেে। 
  
ির ষ্টেনয় োটক করনব ষ্টকভানব? 
  
আষ্টমও মসই কথা ষ্টজনেস কনরষ্টেোম। উষ্টে বেনেে, মকাে অসুষ্টবধা হনব ো। একবার 
ো-ষ্টক একশ ষ্টতে ির ষ্টেনয় োটক কনরনেে। 
  
মাহফুজ মেনেটা ষ্টক জানে তার অষ্টভনেত্রী অসুস্থ? 
  
আষ্টম েবর পাষ্টিনয়ষ্টে। 
  
মাহফুজ এনেই ওনক আমার কানে পািাষ্টব। 
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আো। 
  
 দুই কাপ িা ষ্টেনয় আয়। 
  
দুই কাপ মকে? 
  
এক কাপ মতার জনেু এক কাপ আমার জনেু। আয় িা মেনত মেনত বাপ-নবষ্টটনত ষ্টকেুক্ষণ 
 ে কষ্টর। 
  
ষ্টবনশষ ষ্টকেু বেনব? 
  
হুাাঁ। 
  
ষ্টদনেরনবো ষ্টবনশষ কথা শুেনত ইনে কনর ো বাবা। ষ্টবনশষ কথা শুেনত হয় রানত। 
মতামার ষ্টবনশষ কথা রানত শুেব। 
  
কথা ো শুেষ্টে, আয় একসনে িা োই। 
  
আসষ্টে। বাবা, তুষ্টম ষ্টকন্তু এেনো ষ্টিত্রার পানয়র কাাঁটা মতাোর বুবস্থা কর ষ্টে। আমার মনে 
হনে পা েুাঁিােুাঁষ্টি কনরই মস ইেনফকশে বাাঁষ্টধনয়নে। একজে ডাক্তার আোও। 
  
 ণ্ডগ্রানম তহ কনর ডাক্তার পাওয়া মুশষ্টকে। মদষ্টে ষ্টক করা োয়। 
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সুেতাে সানহব রােুর সনে মেসব কথা বেনবে বনে ষ্টিক কনরনেে তা গুষ্টেনয় মেবার 
মিিা করনেে। মকাে কথাটার পর মকােটা বেনবে। ষ্টসাঁষ্ট়ে ম াঁনথ ম াঁনথ ওিা। মেপগুনো 
এমে হনব মে েুব সহনজ টপকানো োয়। মেে হাাঁপ ো ধনর। 
  
প্রথম শুরুটা করনবে ধময ষ্টবষয়ক আনোিো ষ্টদনয় বুেষ্টে রােু আমানদর এই ষ্টবশ্বব্রহ্মানণ্ড 
শুধু মে পৃষ্টথবী োমক গ্রনহই মােুষ এনসনে তা মতা ো। আনরা অনেক গ্রনহই এনসনে। 
এর উনল্লে ষ্টকন্তু মকারাে শরীনফ আনে। সূরা জাষ্টসয়ার ৩৬ েং আয়ানত বো আনে– 
  
All praise be to Allah Sustainer and nourisher. Of the Heavens, and 
Sustainer and nourisher Of the Earth. Sustainer and nourisher Of the 
worlds 
  
এই সূরায় পষ্টরষ্কার কনর বো হনয়নে ষ্টতষ্টে পৃষ্টথবীর পষ্টরিােক, আসমানের পষ্টরিােক 
এবং জ তসমূনহর পষ্টরিােক। রােু তেে ষ্টেশ্চয়ই বেনব ষ্টক আশ্চেয, মকারাে শরীনফ এই 
কথা আনে? ষ্টতষ্টে বেনবে– মকারাে শরীনফ আনরা অনেক আশ্চেয কথা বো হনয়নে ো 
আধুষ্টেক ষ্টবোে বেনে। মেমে ধর ইউষ্টেভাসয সৃষ্টি হে ষ্টব  বুাং এর মাধুনম। তারপর 
মথনক ষ্টক হনে ষ্টবশ্বব্রাহ্মণ্ড েষ্ট়েনয় প়েনে। এনক বো হয় expanding Universe. সূরা 
েষ্টরোর সাতিষ্টল্লশ েম্বর আয়ানত আনে — 
  
We created the Heaven with a 
Twist of the (Divine) Hand. 
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And surely we are expanding it. 
  
ম ট ষ্টদনয় সংকুষ্টিত ভষ্টেনত একজে ঢুকনে। মে ঢুকনে তানক রােু আন  মকােষ্টদে মদনেষ্টে 
তবু মস িট কনর ষ্টিনে মফেে– মোকটা আর মকউ ো মাহফুজ। মোকটা এমে 
সংকুষ্টিতভানব ঢুকে মকে? মস-নতা মকাে রাজবাষ্ট়েনত ঢুকনে ো। ম নট দানরায়াে মেই 
মে দানরায়াে তানক ঢুকনত মদনব ো। মােুষটার সানটযর একটা মবাতাম ো ানো মেই। এই 
বুাপারটা েুব মিানে প়েনে। োবার সময় কানরা মিাাঁনটর কানে েষ্টদ একটা ভাত মেন  
থানক এবং মস মসটা ো জানে তেে অস্বষ্টস্তনত রােুর  া ষ্টকটষ্টকট কনর। তার ইনে কনর 
মপপার মেপষ্টকে ষ্টদনয় মস ষ্টেনজই ভাতটা সষ্টরনয় মদয়। 
  
ঘনর ষ্টক মকাে মবাতাম আনে? মোকটার শানটয একটা মবাতাম ষ্টক োষ্ট নয় মদয়া োয় ো? 
আো মোকটার  োর স্বর মকমে?  োর স্বর রােুর কানে েুবই গুরুেপূণয বুাপার। কানরা 
 োর স্বর পেন্দ ো হনে তানক রােুর কেনোই পেন্দ হনব ো। মস েত ভাে মোকই 
মহাক ষ্টকেুই োয় আনস ো। মাহফুজ োনমর মােুষটা মদেনত সুন্দর। অবষ্টশু মিানের কানে 
একটা মবাকা মবাকা বুাপার। 
  
মাহফুজ রােুর সামনে দাাঁ়োনতই রােু বেে, মাহফুজ সানহব, আপষ্টে ভাে আনেে? 
  
মাহফুজ থতমত মেনয় বেে, ষ্টি। 
  
রােু স্বষ্টস্তর ষ্টেশ্বাস মফেে-মােুষটার  োর স্বর ভাে। শুধু ভাে ো মবশ ভাে।  োর স্বর 
শুেনেই মনে হয় মােুষটা তার ষ্টেনজর মকউ। োর সনে ফাজোষ্টম করা োনব। রষ্টসকতা 
করা োনব। ধমক-ধামক মদয়া োনব। রােু বেে, আপষ্টে সারা গ্রানম ষ্টবোপে ষ্টদনয় 
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মফনেনেে, আপষ্টে ষ্টক জানেে ষ্টবোপনে দুটা বাোে ভুে? প্রধাে বাোে ভুে, অষ্টতষ্টথ 
বাোেও ভুে। মেনহতু বাবা প্রধাে অষ্টতষ্টথ ষ্টতষ্টে ভুে বাোে মদনে েুব রা  কনরনেে। 
আপষ্টে আজ োবার সময় আমার কাে মথনক শুি বাোে মজনে োনবে এবং ষ্টবোপনের 
বাোেগুনো ষ্টিক করনবে। 
  
মাহফুজ বেে, ষ্টি আো। 
  
আপোর ষ্টবরুনি আনরা অষ্টভনো  আনে। আপষ্টে একটা মমনয়নক এোনে মরনে ম নেে 
রানত োবার বুবস্থা কনরে ষ্টে। 
  
মাহফুজ ষ্টবব্রত ভষ্টেনত তাষ্টকনয় আনে। রােু বেে, আপোর ষ্টবরুনি তৃতীয় অষ্টভনো  
হনে ষ্টিত্রার পানয় কাাঁটা ফুনটনে, আপষ্টে কাাঁটা মতাোর বুবস্থা কনরে ষ্টে। শাষ্টস্ত ষ্টহনসনব 
এেে আষ্টম আপোনক পানয় একটা কাাঁটা ফুষ্টটনয় মদব। মুে হাষ্টস হাষ্টস কনর োভ মেই। 
আষ্টম মমানটই িাট্টা করষ্টে ো। 
  
মাহফুনজর ষ্টবিনয়র সীমা রইে ো। মমনয়ষ্টটর রূপ আগুনের মনতা। ষ্টবিনয়র জনেু এটাই 
েনথি। এমে রূপবতী মমনয় হিাৎ হিাৎ মদো োয়। ষ্টকন্তু সবনি ব়ে কথা হনে মমনয়ষ্টটর 
সহজ কথা বোর ভষ্টে। মমনয়ষ্টটনক ো নে দীষ্টঘর মনতা, োর পাষ্টে কানকর মিানের মনতা 
পষ্টরষ্কার। পুকুনরর মােোনের বােু কণাগুনোও মদো োনে। কণাগুনোও সূনেযর আনো 
পন়ে েেমে করনে। 
  
রােু বেে, আপোর ষ্টবরুনি অষ্টভনো  এেনো মশষ হয় ষ্টে। আপষ্টে ষ্টিত্রানক ধমক 
ষ্টদনয়নেে মকে? 
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মাহফুজ বেে, ধমক মদই োই। 
  
অবশুই ধমক ষ্টদনয়নেে। েেে ে়ে শুরু হে, মেৌকা দুেনে। তেে আপষ্টে ষ্টিত্রানক ষ্টজনেস 
করনেে, তুষ্টম সাাঁতার জাে? 
  
মসই মবিারী এষ্টম েন়ের কারনণ ভনয় অষ্টস্থর। মস বেে, সাাঁতার জাষ্টে ো। তেে আপষ্টে 
ধমকানত শুরু করনে-নকে সাাঁতার জাে ো। ষ্টবরষ্টক্তনত ভূরু-টুরু কুাঁিনক মফনেষ্টেনেে। মস 
সাাঁতার জানে ো মসটা তার বুাপার। তার বুাপানর আপষ্টে ধমকা-ধমষ্টক করনবে মকে? 
আপষ্টে ষ্টক মেে িাোনত পানরে? ষ্টেশ্চয় পানরে ো। এেে েষ্টদ আপোনক আষ্টম ধমকানত 
শুরু কষ্টর মকে মেে িাোনত পানরে ো, মসটা ষ্টক ষ্টিক হনব? 
  
মেে িাোনো আর সাাঁতার মতা এক ষ্টজষ্টেস ো। 
  
অবশুই এক ষ্টজষ্টেস। মেেও আকানশ সাাঁতার কানট। এেে আপষ্টে মভতনর োে। ষ্টিত্রা 
আপোর জনেু অনপক্ষা করনে। আপোর আসার কথা ষ্টেে েুব মভানর-এেে বানজ দশটা। 
এই আপোর েুব মভার? 
  
মাহফুজ ষ্টিত্রার ঘনর ঢুনক ম ে। 
  
. 
  
মেনত কনর িা ষ্টেনয় রােু উপষ্টস্থত হে। মেনত দুকাপ ো ষ্টতে কাপ িা। সুেতাে সানহব 
মদেনেে রােুর মপেনে মাহফুজ মুে কাাঁিুমািু কনর দাাঁষ্ট়েনয় আনে। রােু বেে, বাবা মাহফুজ 
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সানহব এনসনেে। মতামার সনে মদো ো কনরই িনে মেনত িাষ্টেনেে। মতামানক মদেনেই 
ো-ষ্টক উোর ভয় োন  আষ্টম মজার কনর ধনর ষ্টেনয় এনসষ্টে। তুষ্টম বকা ষ্টদনয় দাও মতা। 
  
বকা মদব? 
  
উষ্টে ষ্টিত্রা মমনয়ষ্টটনক িষ্টিশ ঘন্টা ো োইনয় মরনেনেে। ওর পানয় কাাঁটা ফুনটনে। কাাঁটা 
মতাোর বুবস্থা কনরে ষ্টে। 
  
সুেতাে সানহব ভুরু কুাঁিনক তাষ্টকনয় আনেে। এটা তার মশাবার ঘর। রােু তার মশাবার 
ঘনর একজেনক ষ্টেনয় উপষ্টস্থত হনব এটা ষ্টতষ্টে ভানবে ষ্টে। মাহফুজ এনস তার পা ধনর 
সাোম করনত করনত বেে- মেটা েুবই োরাপ ষ্টেে সুার। একঘণ্টা আন  মেটা এত 
ভাে হনয়নে মে বোর ো। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, এক ঘন্টা আন  ষ্টবনশষ ষ্টক ঘটো ঘটে? 
  
ভুজে বাবুর অুাষ্টসসনটন্ট িনে এনসনেে। অুাষ্টসসনটন্ট বেে, ভুজে বাবু সন্ধুা ো াদ িনে 
আসনবে। ভুজে বাবু বনেষ্টেনেে আসনবে ষ্টকন্তু ষ্টিক ষ্টবশ্বাস হয় োই। এই জনেু ষ্টবকে 
বুবস্থাও মরনেষ্টেোম। 
  
ভুজে বাবুটা মক? 
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ষ্টটপু সুেতানের পাি করনবে। বাষ্ট়ে ম ৌরীপুর। মারাত্মক অষ্টভনেতা। আসে োম মনোয়ার 
মহানসে। একবার োত্রায় ভুজে োনম পাি করনেে। তারপর মথনক োম হনয় ম ে ভুজে 
বাবু। 
  
ও আো। 
  
 মভাটার ষ্টেনেও উোর োম ভুজে বাবু। 
  
ও। 
  
এষ্টদনক ষ্টিত্রা বাবার ষ্টবোোয় কাত হনয় পন়েনে। আমার মটেশাে আর ষ্টকেুনতই কনম ো। 
একটা কনম মতা আনরকটা ততষ্টর হয়। 
  
মাহফুজ তাাঁর সামনে বনসই িুকিুক কনর িা োনে। ষ্টতষ্টে তানক ষ্টকেুই বেনত পারনেে 
ো। 
  
মে একটু রাত কনর শুরু হনব সুার। দূর দূর মথনক মোকজে আসনব। এনদর ষ্টিকিাক 
মনতা বসনত ষ্টদনত হনব। আনরকটা ভাে েবরও সুার আনে–মমরাজকান্দার েদরুে বুাপারী 
আসনবে। 
  
েদরুে বুাপারীটা মক? 
  
বুবসা কনরে। 
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ষ্টকনসর বুবসা? 
  
উোর অনেক ধরনণর বুবসা আনে। তনব সবনি িােু বুবসা হে ষ্টবষ্ট়ের বুবসা। উষ্টে 
ষ্টবনশষ অষ্টতষ্টথ। উোর সম্পনকয অনেক আনজবানজ বদোম আনে। তনব উষ্টে ষ্টবরাট 
দােশীে মােুষ। 
  
সুেতাে সানহব ষ্টবরস মুনে িানয় িুমুক ষ্টদনেে। আজনকর অেুষ্ঠানে একজে ষ্টবষ্ট়ের 
বুবসায়ীর পানশ ষ্টতষ্টে বসনবে। ষ্টতষ্টে ষ্টেষ্টশ্চত মসই বুবসায়ী েুষ্টে পনরই মনে উপষ্টস্থত 
হনব। তার সারা  া মথনক ষ্টবষ্ট়ের  ন্ধ আসনব এটাই স্বাভাষ্টবক। 
  
েদরুে বুাপারীর অবষ্টশু আমানদর অেুষ্ঠানে আসার কথা ষ্টেে ো। উষ্টে আসনবে মওোো 
ইস্কান্দার আষ্টের মদায়া ষ্টেনত। এই েবর মপনয় আষ্টম মিনপ ধরোম। আপোর কথাও 
বেোম-তেে রাষ্টজ হনয়নেে। 
  
সুেতাে সানহব শুকনো মুনে বেনেে, আমার কথা বোর দরকার হে মকে? 
  
আপষ্টে এত ব়ে একজে মােুষ। আপোর কথা আষ্টম বেব ো? 
  
. 
  
মাহফুজ আেনন্দ েেমে করনে। আেনন্দর উৎস েদরুে বুাপারী। বুাপারী সানহব ব়ে 
ধরনের মকাে দাে করনবে এটাই কী মাহফুজ আশা করনে? মসই আশানতই তানক ষ্টবনশষ 
অষ্টতষ্টথ করা হে। তানক প্রধাে অষ্টতষ্টথ করার মূনেও এই আশা কাজ করনে। এই গ্রানম 
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তার জায় া-জষ্টম আনে। মতমে হুেুসু্থে ধরনের ষ্টকেু ো, ষ্টকন্তু আনে। এই বাষ্ট়েটা আনে। 
মস-সব দাে করার কথা ষ্টতষ্টে ভাবনেে ো। জষ্টম-জমা ষ্টকেু আনে বনেই ষ্টতষ্টে েুষ্টট োটায় 
মেনে-নমনয় ষ্টেনয় আসনত পানরে। সামােু হনেও একটা মো সূত্র আনে। মসটা োনত 
থানক মসই মিিা তানক করনত হনব। 
  
তাো়ো কনয়কটা পাকা দাোে বাষ্টেনয় সু্কে-কনেজ িােু কনর ষ্টদনেই হয় ো। মসই সু্কে-
কনেজ োনত িােু থাকনত পানর মসই বুবস্থাও করনত হয়। ষ্টশক্ষকনদর মবতে, োত্র-োত্রী 
মজা া়ে। অনেক ষ্টকেুই আনে। মসই অনেক ষ্টকেুর কথা সু্কে-কনেনজর উনদুাক্তানদর মনে 
থানক ো। মােুষ অষ্টত বুষ্টিমাে প্রাণী হনেও তার দৃষ্টি মমাটামুষ্টট বতযমানেই আটনক থানক। 
ভষ্টবষুৎ মস মদেনত পানর ো। বা মদেনত পারনেও মদেনত িায় ো। সুেতাে সানহব িানয়র 
কাপ োষ্টমনয় মরনে রােুর ষ্টদনক তাষ্টকনয় বেনেে, রােু মা, আষ্টম মাহফুনজর সনে ষ্টকেু 
কথা বেব। 
  
রােু বেে, তুষ্টম িাও ো আষ্টম মসই কথাগুনো শুষ্টে? আমানক িনে মেনত বেে। 
  
সুেতাে সানহব মমনয়র ষ্টদনক তাষ্টকনয় হাসনেে। রােু উনি িনে ম ে। মনে হে মস 
োষ্টেকটা হনেও অপমাষ্টেত মবাধ করনে। সুেতাে সানহব পনকট মথনক ষ্টস ানরট মবর 
করনত করনত বেনেে, মাহফুজ মতামানক কনয়কটা জরুষ্টর কথা বোর জনেু রােুনক 
সষ্টরনয় ষ্টদোম। রােু অসুস্থ। আষ্টম িাই ো মস এইসব কথা শুেুক বা এইসব কথা তানক 
মকােভানব অুানফক্ট করুক। 
  
মাহফুজ অবাক হনয় বেে, উোর ষ্টক অসুে? 
  

http://www.bengaliebook.com/
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তার ষ্টক অসুে মসটা আমানদর আনোিোর জনেু গুরুেপূণয ো তারপনরও বেষ্টে তার 
অসুেটা শারীষ্টরক ো। মােষ্টসক। মস ষ্টকেু বুাষ্টক্ত ত দুনেযান র মভতর ষ্টদনয় ষ্ট নয়নে। োর 
িাপ মস সহু করনত পানর ষ্টে। তার ষ্টকেু মােষ্টসক সমসুা হনয়নে। সাইষ্টকয়াষ্টেে তার 
ষ্টিষ্টকৎসা করনে। আষ্টম মে মমনয়নক ষ্টেনয় এোনে এনসষ্টে এই কারনণই এনসষ্টে। তানক 
আোদা কনর একা ষ্টকেু সময় মদবার জনেু এনসষ্টে। 
  
মাহফুজ ষ্টকেু বেে ো। মস তাষ্টকনয় রইে। তার তাষ্টকনয় থাকার ভষ্টে মবাো োনে মস 
েুবই দুঃষ্টেত মবাধ করনে। সুেতাে সানহব ষ্টস ানরনট েম্বা টাে ষ্টদনয় বেনেে- আষ্টম 
আমার মমনয়নক সবরকম োনমোর বাইনর রােনত িাই। অথি তুষ্টম োনমোই ততষ্টর 
কনরে। তুষ্টম মকাে রকম কথাবাতযা ো়ো মকানয়নশ্চনেে িষ্টরনত্রর একষ্টট মমনয়নক আমার 
বাষ্ট়েনত এনে তুনেে। 
  
সুার আপষ্টে…। 
  
কথার মােোনে কথা বেনব ো। আমার কথা মশষ মহাক তারপর ো বোর বেনব। তুষ্টম 
ঐ মমনয়ষ্টটনক আমার এোে মথনক ষ্টেনয় োনব। এেষ্টে ষ্টেনয় োনব। 
  
ষ্টজ আো। 
  
রানত মতামার এই োটনকর েন্ত্রণায় আমানক জ়োনব ো। কাউনক প্রধাে অষ্টতষ্টথ বা ষ্টবনশষ 
অষ্টতষ্টথ করনত হনে তাাঁর পূবয সম্মষ্টতর প্রনয়াজে আনে। তুষ্টম আমানক ষ্টকেুই ষ্টজনেস কর 
ষ্টে… 
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সুার আপষ্টে ো ম নে… 
  
কথার মােোনে কথা বেনত মতা ষ্টেনষধ কনরষ্টে। তারপনরও কথা বেে মকে? মেভার ডু 
দুাট এন ইে। আষ্টম কনয়কটা ষ্টদে একা থাকনত এনসষ্টে। আমানক একা থাকনত দাও। 
আমার ো বোর বনেষ্টে এেে তুষ্টম মেনত পার। মমনয়ষ্টটনক ষ্টেনয় মেও। 
  
মাহফুজ শুকনো  োয় বেে, ষ্টি আো। 
  
সুেতাে সানহব ষ্টবরক্ত  োয় বেনেে, আর মশাে মমনয়ষ্টটর পানয় ো ষ্টক কাাঁটা ফুনটনে। 
দয়া কনর কাাঁটা মতাোর বুবস্থা করনব। 
  
. 
  
রােু েুবই অবাক। 
  
একটা মমনয় ষ্টবোোয় শুনয় আনে। িনর তার  া পুন়ে োনে। তানক এেে ষ্টেনয় মেনত 
হনব কারণ োটনকর ষ্টরহানসযর হনব। ষ্টক উদ্ভট কথা। মাহফুজ মাথা ষ্টেিু কনর বেে, 
ষ্টরহানসযে ো নবই। ভুজে বাবু বনে পাষ্টিনয়নেে। উষ্টে েুবই মমজাজী মােুষ। মশনষ মদো 
োনব োটক মফনে উষ্টে িনে ম নেে। 
  
িনে ম নে িনে োনবে। প্রনয়াজে হনে আষ্টম ভুজনের সনে কথা বেব। আমানক ভুজনের 
কানে ষ্টেনয় িেুে। 
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ষ্টিত্র ষ্টবোো মথনক উিনত উিনত বেে, এত োনমো কনর োভ মেই আষ্টম োই। ষ্টরহানসযে 
মশষ কনর িনে আসব। 
  
রােু বেে, আষ্টম ষ্টক ষ্টরহানসযে মদোর জনেু মেনত পাষ্টর? 
  
মাহফুজ বেে, ো। ভুজে বাবু বাইনরর কানরা সামনে ষ্টরহানসযে কনরে ো। 
  
রােুর মেটা হিাৎ েুব োরাপ হনয় ম ে। ষ্টিত্রা মমনয়টানক তার অসম্ভব ভাে মেন নে। 
এত ভাে মেন নে মে তানক তার মিানের আ়োে করনত ইো করনে ো। তার প্রধাে 
সমসুা এটাই, োনক ভানো োন  তানক মিানের আ়োে করনত ইো কনর ো। ষ্টকন্তু তার 
ভানোবাসার মােুষরা সবাই মিানের আ়োনে িনে োয়। ষ্টিত্রা ষ্টরহানসযে মশষ কনর এোনে 
িনে আসনব এটা এেে আর তার মনে হনে ো। ষ্টিত্রা আর আসনব ো। মমনয়টার সনে 
 েই করা হে ো। রােু ষ্টিক কনর মরনেষ্টেে পুকুরঘাটটা পষ্টরষ্কার কনর মসোনে ইনটর 
িুো মপনত আজ মস ষ্টেনজ রান্না করনব! পানশ থাকনব ষ্টিত্রা। রান্না করনত করনত  ে 
করনব। বেনভাজে বেনভাজে ভাব িনে আসনব। শুাওো পষ্টরষ্কানরর পর েষ্টদ মদো োয় 
পুকুনরর পাষ্টে টেটে পষ্টরষ্কার তাহনে তারা দুজে ষ্টকেুক্ষনণর জনেু হনেও পাষ্টেনত 
োমনব। ষ্টকেুই করা হে ো। রােু বা ানে িনে ম ে। 
  
েীে পােনকর পাষ্টেটা বা ানে ষ্টেশ্চয়ই মকাথাও আনে। পাষ্টেটানক েুাঁনজ মবর করনত হনব। 
সনে একটা দূরবীে থাকনে ভাে হত। মিানে দূরবীে োষ্ট নয় পাষ্টে মোাঁজা। 
  
সুেতাে সানহবনক বারান্দায় মদো োনে। ষ্টতষ্টে মেনম আসনেে। রােু জানে ষ্টতষ্টে এেে 
বারান্দায় আসনবে। মকাে জষ্টটে ষ্টবষয় ষ্টেনয় কথা বেনত শুরু করনবে। ভাবনতই রােুর 
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অসহু োন । রােু এেে ষ্টকেুক্ষণ একা থাকনত িায়। বাবানক মস ষ্টক কষ্টিে  োয় বেনত 
পানর ো মে তুষ্টম আমানক ষ্টকেুক্ষণ একা থাকনত দাও। তুষ্টম সনে থাকনে পাষ্টেটা আষ্টম 
েুাঁনজ পাব ো। হুাাঁ, ষ্টেশ্চয় পানর। 
  
কী করষ্টেস মর মা? 
  
পাষ্টে েুাঁজষ্টে। 
  
কী পাষ্টে েুাঁজষ্টেস? 
  
 েীে পােনকর একটা পাষ্টে। 
  
মিাাঁট কী োে? 
  
হু। 
  
তাহনে মােরাো। মােরাো পাষ্টের ষ্টবনশষে জাষ্টেস? 
  
রােু শাি  োয় বেে, ষ্টবনশষে জাষ্টে ো। এবং ষ্টবনশষে জাোর আমার মকাে ইোও 
মেই। তুষ্টম দয়া কনর এেে পাষ্টে ষ্টবষয়ক মকাে বকৃ্ততা শুরু করনব ো। আষ্টম একা একা 
বা ানে মব়োনত এনসষ্টে। বকৃ্ততা শুেনত এেে ইো করনে ো। 
  
 সুেতাে সানহব ষ্টবষ্টিত হনয় বেনেে, মকাে কারনণ ষ্টক মতার মেটা ষ্টবষ্টক্ষি? 
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হা ষ্টবষ্টক্ষি। 
  
কারণটা বো োনব? 
  
হুাাঁ োনব। কারণ হে তুষ্টম। 
  
আষ্টম? 
  
হুাাঁ তুষ্টম। তুষ্টম মাহফুজ সানহবনক বনেে ষ্টিত্রা মমনয়ষ্টটনক এই বাষ্ট়ে মথনক ষ্টেনয় মেনত। 
বে ষ্টে? 
  
সুেতাে সানহব অবাক হনয় েক্ষ করনেে তাাঁর মমনয় থরথর কনর কাাঁপনে। এটানতা ভাে 
কথা ো। 
  
রােু বেে, ষ্টিত্রানক মে তুষ্টম ষ্টবনদয় কনরে এ বুাপানর আষ্টম এেে পুনরাপুষ্টর ষ্টেষ্টশ্চত। 
  
ষ্টকভানব ষ্টেষ্টশ্চত হষ্টে? 
  
মাহফুজ সানহনবর সনে আষ্টম অনেকক্ষণ  ে কনরষ্টে। তানক বনেষ্টে ষ্টিত্রা অসুস্থ। ষ্টতষ্টে 
বনেনেে ষ্টবশ্রাম ষ্টেক। সনন্ধনবো োটনকর আন  ম নেই হনব। আর তারপরই মতামার 
সনে উোর কথা হে। সুেতাে সানহব তেে বেনত শুরু করনেে ভুজে বাবুর সনে 
ষ্টরহানসযে। এতক্ষণ ভুজে বাবু ষ্টেনেে ো। মতামার সনে কথা বোর পরই ভুজে বাবু উদয় 
হনেে। বাবা তুষ্টম ষ্টক সুেতাে সানহবনক বে ষ্টে ষ্টিত্রা মমনয়ষ্টটনক ষ্টেনয় িনে মেনত। 
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বনেষ্টে। মকে বনেষ্টে জােনত িাস? 
  
ো, আষ্টম জােনত িাই ো। জােনত িাইনেই তুষ্টম দশ বানরাটা সুন্দর েুষ্টক্ত মদোনব। 
েুষ্টক্তগুনো েুবই গ্রহণনো ু মনে হনব। আষ্টম েুষ্টক্ত শুেনত োষ্টে ো। শুধু েুষ্টক্ত মকে আষ্টম 
মতামার মকাে কথাই শুেনত িাষ্টে ো। 
  
আমার মকাে কথাই শুেনত িাষ্টেস ো। 
  
ো। কারণ তুষ্টম একজে ভাে সবযস্ব মােুষ। আষ্টম ভাে পেন্দ কষ্টর। 
  
আষ্টম ভাে সবযস্ব মােুষ? 
  
অবশুই। তুষ্টম কেনো েুষ্টে পর ো। তুষ্টম অনেকবার বনেে েুষ্টে হনে একটা মোংরা এবং 
অশােীে মপাষাক, অথি তুষ্টম েেেই গ্রানম আস তেষ্টে েুষ্টে ষ্টেনয় আস। এবং গ্রানমর 
পনথ েুষ্টে পনর ঘুনর মব়োও। কারণ গ্রানমর মোকজে এই বুাপারটা মদনে বেনব- আহা 
মােুষটা কত সহজ সরে। 
  
রােু তুই উনিষ্টজত হনয় পন়েষ্টেস। এরকম উনিষ্টজত হবার মত মকাে ঘটো ঘনট ষ্টে। 
  
আষ্টম মতামার মত ো বাবা। আষ্টম সাধারণ মােুনষর মত। উনিষ্টজত হবার মত মকাে ঘটো 
মদেনে আষ্টম উনিষ্টজত হই। তুষ্টম কেে হও ো। মতামার মাথা সব সময় িাণ্ডা। পনের 
বের আন  তুষ্টম েুব িাণ্ডা মাথায় আমার মানক বাষ্ট়ে মথনক মবর কনর ষ্টদনত মপনরষ্টেনে। 
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আমার তেে বয়স কত? দুবের। আমানক মার সনে মেনত দাও ষ্টে। আমার মদোনশাোর 
জনেু আনরকষ্টট ষ্টবনয় তুষ্টম কনরে। মসষ্টটও কনরে েুব িাণ্ডা মাথায়। 
  
Young lady compose yourself. 
  
 Thanks. I will try. 
  
সুেতাে সানহব ষ্টসাঁষ্ট়ে মবনয় আবারও উনি ম নেে। রােু একা একা পাষ্টে েুাঁজনত ো ে। 
পাষ্টেটা বা ানেই মকাথাও আনে। েুষ্টকনয় আনে পাতার আ়োনে। রােুর ধারণা একু্ষষ্টণ 
পাষ্টেটানক পাওয়া োনব। 
  
. 
  
ষ্টিত্রা মকমে এনোনমনো পা মফেনে। মাহফুজ ষ্টিষ্টিত মবাধ করনে। সুেতাে সানহনবর 
বাষ্ট়ে মথনক তার বাষ্ট়ে অনেকোষ্টে পথ। মমনয়টার ির েষ্টদ েুব মবষ্টশ হয় তাহনে মস 
এতোষ্টে পথ মহাঁনট মেনত পারনব ো। কপানে হাত ষ্টদনয় ষ্টক মদেনব ির কত? এটা ষ্টক 
ষ্টিক হনব? ো, ষ্টিক হনব ো। 
  
ষ্টিত্রা বেে, ভুজে বাবু কেে এনসনেে? 
  
মাহফুজ বেে, উষ্টে এেনো আনসে ষ্টে। তার অুাষ্টসসনটন্ট িনে এনসনে। 
  
আপষ্টে মে বেনেে, ভুজে বাবু এনসনেে। ষ্টরহানসযে করনবে। 
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ষ্টমথুা কথা বনেষ্টে। মতামানক ষ্টেনয় আসার জেু বনেষ্টে। 
  
মকাথায় ষ্টেনয় োনেে আমানক? 
  
আমার বাষ্ট়েনত। 
  
 ঐ বাষ্ট়েনতই মতা আষ্টম েুব ভাে ষ্টেোম। 
  
মাহফুজ ষ্টেিু  োয় বেে, আমার বাষ্ট়েনতও েুব ভাে থাকনব। িাদর  ানয় ষ্ট নয় শুনয় 
থাকনব। ষ্টবশ্রাম হনব। শরীর োরাপ কনরনে এেে ষ্টবশ্রাম দরকার। ভাে ষ্টবশ্রাম ো হনে 
রানত োটক টােনত পারনব ো। 
  
ষ্টিত্রা হিাৎ থমনক দাাঁষ্ট়েনয় ম ে। কষ্টিে  োয় বেে, ঐ বাষ্ট়ে মথনক ষ্টক আমানক মবর 
কনর ষ্টদনয়নে? সুেতাে সানহব োনমর মােুষটা ষ্টক বনেনে আমানক একু্ষষ্টণ ষ্টবনদয় কনর 
ষ্টদনত হনব। 
  
মাহফুজ বেে, আনর ো। ষ্টক বে তুষ্টম। সুেতাে সানহব এরকম মােুষই ো। তুষ্টম অসুস্থ 
শুনে েুবই বুস্ত হনয় পন়েষ্টেনেে। আমানক বেনেে- একু্ষষ্টণ ডাক্তার মজা া়ে করনত। 
আমার মাথায় একশ োনমো, এর মনধু মকাথায় ডাক্তার পাব তুষ্টমই বে। 
  
ষ্টিত্রার মিােমুে কষ্টিে হনয় ষ্ট নয়ষ্টেে মাহফুনজর কথায় আবার স্বাভাষ্টবক হে। মস হাাঁটনত 
শুরু করে। তনব মমনয়টার শরীর মনে হয় মবশ োরাপ। মনে হনে হাাঁটনতই পারনে ো। 
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মাহফুজ বেে, তুষ্টম মদষ্টে েুবই আশ্চেয মমনয়। তুষ্টম মভনব বসনে মতামানক বাষ্ট়ে মথনক 
মবর কনর ষ্টদনয়নে। হা হা হা। 
  
ষ্টিত্রা  ম্ভীর  োয় বেে, এ রকম হা হা করনবে ো। বাষ্ট়ে মথনক মবর কনর মদবার ঘটো 
আমার জীবনে আন  ঘনটনে বনেই আষ্টম বনেষ্টে। একবার রাত দুটার সময় আমানক মবর 
কনর ষ্টদে। রাত একটার সময় োটক মশষ হনয়নে। আষ্টম ঘনর ষ্ট নয় মমকাপ তুেষ্টে তেে 
মে বাষ্ট়েনত আমার থাকার জায় া মসই বাষ্ট়ের একজে বুন়ো মােুষ এনস েুবই োরাপ 
ভাষায় আমানক মবর হনয় মেনত বেনেে। োরা আমানক মসই বাষ্ট়েনত তুনেষ্টেে তারাও 
মকউ মেই। আমানক মরনে িনে ম নে। ষ্টক মে ষ্টবপনদ প়েোম। 
  
সুেতাে সানহব মসরকম ো। ইষ্টে অেু ধরনের মােুষ। 
  
ষ্টিত্রা মোট্ট কনর ষ্টেশ্বাস মফনে বেে, ষ্টতষ্টে মে অেু রকম মােুষ তা তাাঁর মমনয়টানক মদনেই 
মবাো োয়। মমনয়টা ষ্টক আশ্চেয রূপবতী। মনে হয় তুষ্টে ষ্টদনয় আাঁকা। 
  
. 
  
মাহফুনজর বাষ্ট়েনত মেনত হনে ক্লাবঘনরর সামনে ষ্টদনয় মেনত হয়। ক্লাবঘনরর সামনে মবশ 
ষ্টভ়ে। কানির সবকটা মিয়ার মরানদ পাতা হনয়নে। একটা মবেও মবর করা হনয়নে। 
হাতেওয়াো মিয়ারটায় েদরুে বুাপারী বনস আনেে। েদরুে বুাপারী কেনো একা 
ঘুরানফরা কনরে ো। সনে িার পাাঁিজে মোক থানক। এেনো আনে। গ্রানমর মোকজে 
তানদর ষ্টঘনর আনে। েদরুে বুাপারী মাহফুজনক মদনে হাত ইশারায় ডাকে। মাহফুজ 
অবাক হনয় এষ্ট নয় ম ে। েদরুে বুাপারী এেে আসার কথা ো। তার আসার কথা 
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সন্ধুার আন  আন । ষ্টতষ্টে মওোো ইস্কান্দার আষ্টের জনেু ইফতার ষ্টেনয় আসনবে। 
ইস্কান্দার আষ্টেনক ইফতার োইনয় োটক মদনে িনে োনবে। ষ্টক মনে কনর সকানে 
এনসনেে মক জানে। 
  
েদরুে বুাপরীর মুে ভষ্টতয পাে। ষ্টতষ্টে অনেক আনয়াজে কনর  ো োকাষ্ট়ে ষ্টদনয় পানের 
ষ্টপক মফেনত মফেনত বেনেে মাহফুজ ষ্টময়া ভাে আে? 
  
ষ্টজ, ভাে আষ্টে। 
  
একটু আন  আন  িইো আসোম। ভাবোম মতামানদর অেেটা ঘুরা ষ্টদয়া মদষ্টে। 
  
ষ্টি েুব ভাে করনেে। 
  
ঐ মে দূনর দাাঁ়োয় আনে মমনয়টা মক, োটনকর ো? 
  
 ষ্টি। 
  
োটক মকমে কনর? 
  
েুব ভাে কনর। 
  
োম ষ্টক? 
  
 ষ্টিত্রা। 
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 মমনয়টার ষ্টক শইে োরাপ? 
  
 ষ্টি, ির এনসনে। 
  
আো ষ্টিক আনে। তুষ্টম তানর মকাথায় ষ্টেয়া োইনতে োও। মতামার কাজকময কর। আমানর 
ষ্টেয়া বুস্ত হবা ো। আষ্টম মতামানদর অেেটা ঘুরা ষ্টদনয় মদেব। ইস্কান্দার সানহনবর সনে 
কথাবাতযা বেব। 
  
ষ্টি আো। 
  
 সুেতাে সানবর সানথও মদো করা দরকার- এমে ষ্টবষ্টশি মােুষ। 
  
আপষ্টে মদো করনত িাইনে ষ্টেনয় োব। 
  
ষ্টেনয় োইনত হনব ো। আমার মেোনে োইনত ইো কনর ষ্টেনজই িইেুা োই। 
  
েদরুে বুাপারী আবারও পানের ষ্টপক মফেে। এবারও আন র মনতা আনয়াজে কনর ষ্টপক 
মফো। শুধু ষ্টপক মফোনতই ঘটো মশষ হয় ো। ষ্টপক মফনে মসই ষ্টপনকর ষ্টদনক তাষ্টকনয় 
মথনক ঘটোর ইষ্টত হয়। 
  
ষ্টিত্রা দূর মথনক মােুষটানক মদেনে। তার কানে মনে হনে একজে মৃত মােুষ মিয়ানর 
বনস আনে। রক্ত শূেু মুে। হেুদ মিাে। বনস থাকার ভষ্টের মনধুই ক্লাষ্টি এবং অবসাদ। 
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মনে হনে এই মােুষটা অনেকষ্টদে ধনর ঘুমুনত পানর ো। তার েুব ভাে ঘুম দরকার। 
মিয়ানর মস বনস আনে ষ্টিকই, ষ্টকন্তু পুনরাপুষ্টর মজন  মেই। 
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০৫. 
  
অনেকষ্টদে পর আজ ইস্কান্দর আষ্টে মরাজা ভােনেে। ইোকৃত মরাজা ভাো ো। মজাহনরর 
আজানের আন  আন  মকাে কারণ ো়োই মুে ভষ্টতয কনর বষ্টম করনেে। মরাজা ভাোর 
কারণ ঘটে। তাাঁর মে মবশ োরাপ হনয় ম ে। এমে েষ্টদ হত তার মকাে অসুে কনরনে 
তাহনে একটা সান্ত্বো থাকত। অসুে ষ্টবসুে ষ্টকেু ো, শরীর ভাে। বষ্টম করার ফনে শরীরটা 
মমে হয় আনরা েরেনর হনয় ম নে। িেমনে ষ্টক্ষনধ হনে। ষ্টিকে িানের ভাত এবং সনষয 
ইষ্টেশ মেনত ইো করনে। অনেক ষ্টদে ইষ্টেশ মাে োওয়া হয় ো। এই অেনে ইষ্টেশ 
পাওয়া োয় ো। 
  
ষ্টবনশষ মকাে োওয়া োনদুর জনেু মে আেিাে করাটা মদাষেীয় ষ্টক ো ষ্টতষ্টে বুেনত 
পারনেে ো। োওয়া োদু আল্লাপানকর একটা মেয়ামত। কানজই োওয়া োনদুর জনেু 
মোভ হনে মসটা মদাষেীয় হনত পানর ো। আবার অেুষ্টদনক সবুনরর বুাপারটাও আনে। 
সবযষ্টবষনয় সবুর করনত বো হনয়নে। মসই ষ্টহনসনব সুোনদুর মোভনক প্রশ্রয় মদয়া ষ্টিক 
ো। েবী কষ্টরম ষ্টদনের পর ষ্টদে শুধু মেজুর মেনয় থাকনতে। ভাে োনদুর জনেু তার 
মকাে োেি ষ্টেে ো। 
  
ইস্কান্দর আষ্টে রান্না ি়োনেে। মরাজা েেে মভনেই ম নে ষ্টেনজর হানত রান্নাবান্না করা 
োক। িারটা িাে মসি করনবে। মসি িানের সনে একটা ষ্টডম ষ্টদনয় মদনবে। ভাত এবং 
ষ্টডম একসনে মসি হনব। শুকনো মষ্টরি, মপাঁয়াজ আবার েবণ ষ্টদনয় ষ্টডনমর ভতযা কনর 
মেনবে। ষ্টডনমর ভতযা ষ্টদনয়  রম ভাত স্বাদু হবার কথা। ঘনর ভাে  াওয়া ষ্টঘ আনে।  রম 
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ভানতর উপর  াওয়া ষ্টঘ। মফেভানত  াওয়া ষ্টঘর মকাে তুেো হয় ো। ইস্কান্দর আষ্টের 
ষ্টজনভ পাষ্টে এনস ম ে। ষ্টতষ্টে েুবই েষ্টজ্জত মবাধ করনেে। ষ্টজনভর পাষ্টে মোকজে মদেনত 
পায় ো এটা একটা ভাে বুাপার। মিানের পাষ্টের মত েষ্টদ ষ্টজনভর পাষ্টে টপটপ কনর 
মিাাঁট  ষ্ট়েনয় প়েত তাহনে েুবই েজ্জার বুাপার হত। আল্লাহপানকর অসীম করুণা, ষ্টতষ্টে 
মােুষনক েজ্জার হাত মথনক রক্ষা কনরনেে। মােুষ এনক অেুনক েজ্জা ষ্টদনত পেন্দ কনর 
ষ্টকন্তু আল্লাহপাক তার অষ্টত ে ণু বান্দানকও েজ্জা ষ্টদনত িাে ো। 
  
ভাত এবং আেু ভতযার সনে ডাে থাকনে মকমে হয়? ঘনর মু  ডাে আনে। কি কনর 
একটু ডাে মবাঁনধ মফেনে হয় ো? আজ েেে মরাজা রাো হয় ষ্টে, োওয়া দাওয়াটা ভাে 
কনর করা োক। ষ্টতষ্টে আনরকটা িুোয় আগুে ষ্টদনেে। মহাক আজনকর োওয়া দাওয়াটা 
ভাে মত মহাক। শুধু ইষ্টেশ মােটা মাথা থানক দূর হনে ো। বাটা রাই সষ্টরষা, সামােু 
েবণ, একটা দুফাো কনর কাাঁিা মষ্টরি ষ্টদনয় মাষ্টেনয় কোপাতায় ইষ্টেশ মাে মুন়ে সামােু 
আাঁি ষ্টদনত হনব। মেনত হনব  রম  রম। িাণ্ডা হে ষ্টক স্বাদ িনে ম ে। এনক্কবানর মবনহশষ্টত 
োো। মবনহশনত ইষ্টেশ মাে ষ্টক পাওয়া োনব? পাষ্টের মাংনসর কথা মকারাে মষ্টজনদ উনল্লে 
আনে। তনব ইষ্টেশ মােও পাওয়া োনব। মবনহশতী মােুষ ো িানব তাই পানব। 
  
রান্না মশষ কনর ইস্কান্দর আষ্টে োবার আনয়াজে করনেে। পাষ্টট পাতনেে। থাো 
সাজানেে। ষ্টপষ্টরনি ষ্টেমক ষ্টদনেে। মেবু কাটনেে। োওয়া শুরুর আন  েবী-এ কষ্টরম 
সাল্লাহু আোয়ষ্টহ সাোম ষ্টজনভ ষ্টেমক হুাঁয়ানতে। ষ্টতষ্টে পানত মেবু ষ্টেনতে ষ্টক-ো মস কথা 
কেনো শুনেে োই। আরব জাহানে ষ্টক মেবু আনে? 
  
আনসাোমু আোয়কুম! 
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ইস্কােদর আষ্টে িমনক তাকানেে। দরজা ধনর একজে মরা া অপষ্টরষ্টিত মােুষ দাাঁষ্ট়েনয় 
আনে। মােুষটা মনে হয় অসুস্থ। মিাাঁট মরা মােুনষর মত শাদা। মিাে হেুদ।  ানয়র িাম়ো 
কুাঁকন়ে আনে। মাথার িুে সামােু মৃত মােুনষর মাথার িুে মেমে আে াভানব মাথায় 
ো াে থানক এরও তাই। মনে হনে মাথায় হাত বুোনেই হানতর সনে সব িুে উনি 
আসনব। 
  
মকমে আনেে ইস্কান্দর সানহব? 
  
ষ্টি জোব ভাে। 
  
কী করনেে? 
  
োওয়ার আনয়াজে করষ্টে। 
  
 আষ্টম মতা শুনেষ্টে আপষ্টে সারাবের মরাজা রানেে। 
  
ভুে শুনেনেে জোব। মেষ্টদে মেষ্টদে আল্লাহপানকর হুকুম হয় মসষ্টদে মসষ্টদে রাষ্টে। আজ 
হুকুম হয় োই। সকােনবো বষ্টম কনরষ্টে। বষ্টম করনে মরাজা মভনে োয়। 
  
মবনে মবনে আজনকর ষ্টদনেই মরাজা ভােনেে। আজ আষ্টম ষ্টিক কনরষ্টেোম আপোনক 
ইফতারী করাব। 
  
অেু আনরকষ্টদে ইফতার করব জোব। 
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আপষ্টে ষ্টক আমানক ষ্টিনেে? আষ্টম েদরুে মবপারী। 
  
মওোো েষ্টজ্জত  োয় বেনেে, জোব আষ্টম আপোর োম শুষ্টে োই। 
  
এটা েুবই আশ্চনেযর কথা মে আপষ্টে আমার োম শুনেে োই। োই মহাক ষ্টক আর করা। 
ষ্টক রান্না কনরনেে? 
  
দষ্টরদ্র মােুনষর দষ্টরদ্র আনয়াজে জোব। ডাে ভাত। 
  
আষ্টম েষ্টদ আপোর সনে োই আপোর ষ্টক োবানর কম প়েনব? 
  
ষ্টি ো জোব। আল্লাহপাক েষ্টদ আমার এোনে আপোর ষ্টরষ্টজক রানেে তাহনে কম প়েনব 
ো। আসুে মেনত বষ্টস। 
  
ভয় মেই আষ্টম েুব সামােু োব। ইদােীং হজনমর সমসুা হনয়নে ষ্টকেুই হজম করনত পাষ্টর 
ো। জাউ ভাত মেনেও টক মঢকুর উনি। 
  
েদরুে মবপারীর সনের মোকজে ইস্কান্দর আষ্টের বাষ্ট়ের উনিানে ঘুর ঘুর করষ্টেে। 
েদরুে মবপারী হাত ইশারায় তানদর িনে মেনত বেনেে। 
  
 রম ভানতর উপর ষ্টঘ ষ্টদনত ষ্টদনত ইস্কান্দর আষ্টে বেনেে, অষ্টত দষ্টরদ্র আনয়াজে, ষ্টেজ 
গুনণ ক্ষমা করনবে। 
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েদরুে মবপারী ষ্টকেু বেনেে ো। তীক্ষ্ণ মিানে োবানরর বুবস্থা মদেনত ো নেে। তাাঁনক 
সামােু ষ্টিষ্টিত মনে হে। 
  
এই মমঘ, মরৌদ্রোয়া– পানত ষ্টঘ ষ্টদনয়নেে? ষ্টঘ োওয়া আমার জনেু সমূ্পণয ষ্টেষ্টষি। 
আল্লাহপানকর োম ষ্টেনয় োে আল্লাহ পানকর োম ষ্টেনয় মেনে ইেশাআল্লাহ ষ্টকেু হনব ো। 
  
এটানতা মওোো ষ্টিক বেনেে ো, ো ষ্টেষ্টষি তা সব সময়ই ষ্টেষ্টষি। েুে ষ্টেষ্টষি। 
আল্লাহপানকর োম ষ্টেনয় েুে করনেও মসই েুে ষ্টসি হনব ো। োই মহাক ষ্টবসষ্টমল্লাহ বনে 
আষ্টম োষ্টে। এত ষ্টেনষধ মােনে িনে ো। 
  
হাত ধুনবে ো জোব? হাত মধায়ার পাষ্টে ষ্টদনয়ষ্টে। 
  
 হাত মধায়ার দরকার োই। 
  
েদরুে মবপারী োবার উনেনশু বসনেে ো। হিাৎ মেনত িাইনে একজে মােুষ ষ্টক কনর 
মসটা মদোই ষ্টেে তাাঁর উনেশু। ষ্টক মনে কনর োওয়া শুরু করনেে। 
  
েদরুে মবপারী এত আরাম কনর দীঘযষ্টদে োে ষ্টে। োবার এমে স্বাদ হয় তা ষ্টতষ্টে মনে 
হয় ভুনেই ষ্ট নয়ষ্টেনেে। 
  
মওোো সানহব আপোর রান্নার হাত িমৎকার। েুবই আরাম কনর মেনয়ষ্টে। েুবই তৃষ্টি 
মপনয়ষ্টে। সাধারণ োবানর এত স্বাদ থানক ভুনেই ষ্ট নয়ষ্টেোম। 
  

http://www.bengaliebook.com/
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ইস্কান্দর আষ্টে বেনেে োওয়া োনদু স্বাদ মদবার মাষ্টেক আল্লাহপাক। স্বাদ উিানয় মেওয়ার 
মাষ্টেকও আল্লাহপাক। 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, আষ্টম শুনেষ্টেোম মৃতুুর আন  আন  োওয়ার স্বাদ িনে োয়। 
এটা ষ্টক সষ্টতু? 
  
এই ষ্টবষয় আষ্টম ষ্টকেু জাষ্টে ো জোব। 
  
আষ্টম েুব ভনয় ভনয় ষ্টেোম। ো োই মকােষ্টকেুনত স্বাদ পাই ো। আষ্টম ধনরই ষ্টেনয়ষ্টেোম 
আমার মৃতুুর মবষ্টশ মদষ্টর মেই। আজ মনে হনে মৃতুুর মদষ্টর আনে। োওয়ার স্বাদ ষ্টফনর 
এনসনে। 
  
হায়ত-মউনতর মাষ্টেক আল্লাহপাক। মােুষ এই ষ্টবষনয় ষ্টকেুই জানে ো। েবী-এ কষ্টরনমর 
একমাত্র পুত্র কানশম মে তশশনবই মারা োনব এটা েবী-এ করীম সাল্লাোহ আোইষ্টহস 
সাোম জােনতে ো। অথি ষ্টতষ্টে ষ্টেনেে আল্লাহপানকর মপয়ারা মদাস্ত। 
  
েদরুে মবপারী ষ্টস ানরট ধরানত ধরানত বেনেে, আপোর সম্পনকয অনেক কথাবাতযা 
শুনেষ্টে। কথা ো শুনেষ্টে তা মবাধ হয় সতু ো। মােুষ ষ্টতেনক তাে বেনত পেন্দ কনর। 
মেং়ো ষ্টব়োে মদনে এনে মিাে ব়ে ব়ে কনর বনে, মেং়ো বাঘ মদনে এনসষ্টে। তারপনরও 
আমার ধারণা আপষ্টে সুষ্টে মােুষ। আপোর কানে ষ্টকেু উপনদশ িাই, উপনদশ ষ্টদে। 
  
উপনদশ মদওয়ার মত মো ুতা আমার োই জোব। 
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মো ুতা আনে ষ্টক োই মসটা আষ্টম ষ্টবনবিো করব। আপোনক পরামশয ষ্টদনত বেোম 
আপষ্টে পরামশয ষ্টদনবে। তার আন  মজনে রােুে আষ্টম েুবই দুি প্রকৃষ্টতর মোক। শয়তানের 
সনে আমার একটাই অষ্টমে শয়তাে অেুনদর োরাপ করার মিিা কনর আষ্টম মিিা কষ্টর 
ো। ষ্টেনজ োরাপ কাজ কষ্টর। এনতই আষ্টম েুষ্টশ। অেুনক োরাপ বাোনয় েুষ্টশ হবার 
প্রনয়াজে আমার োই। বুেনত পারনেে ষ্টক বেষ্টে? 
  
ইস্কান্দর আষ্টে হুাাঁ ো ষ্টকেুই বেনেে ো। তার সামনে বনস থাকা মোকষ্টট মে ষ্টবনশষ 
গুরুেপূণয তা ষ্টতষ্টে বুেনত পারনেে। অষ্টত গুরুেপূণয মােুষনদর কথা বোর একটা ষ্টবনশষ 
ভষ্টে আনে। এই ভষ্টে মস আয়ে কনর ো। আপোনতই তার মনধু িনে আনস। 
  
ইস্কান্দর আষ্টের ধারণা তার ষ্টেনজর মনধু এই ভষ্টে িনে এনসনে। তার ষ্টেনজর কথা বোর 
ভষ্টে এেে তাাঁর কানেই অপষ্টরষ্টিত োন । কথা বোর সময় মনে হয় মস কথা বেনে ো 
অেু কথা বেনে। 
  
মওোো সানহব? 
  
 ষ্টি। 
  
আষ্টম অষ্টত দুি একজে মােুষ। এটা আষ্টম ষ্টবেয় কনর বেষ্টে ো। ষ্টবেয় আমার মনধু োই। 
অবশু আমার মনধু অহংকারও োই। আষ্টম ো, আষ্টম তা। এ ষ্টেনয় ষ্টবেয় করারও ষ্টকেু 
োই, অহংকার করারও ষ্টকেু োই। আষ্টম ষ্টক ষ্টিক বনেষ্টে মওোো সানহব? 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 116 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

বুেনত পারষ্টে ো জোব। আমার োে বুষ্টি অতুি কম। মে ো বনে আমার কানে মনে 
হয় মসটাই সষ্টতু। 
  
েদরুে মবপারী আন র ষ্টস ানরট েুাঁন়ে মফনে েতুে ষ্টস ানরট ধরানত ধরানত বেনেে– 
আপষ্টে মোকটা হয় অষ্টত িাোক েয় অষ্টত মবাকা। মকােটা এেনো ধরনত পারষ্টে ো। তনব 
ধরনত পারব। 
  
জোব, আপষ্টে মােুষটা মকমে? 
  
আষ্টম মবাকা। তনব শয়তাষ্টে িাোষ্টক আমার আনে। শুধু আনে বেনে কম বো হয়- অনেক 
মবষ্টশ আনে। আষ্টম আবার ষ্টেনজর ো মন্দ তা বনে মফষ্টে। মপনট ষ্টকেু রাষ্টে ো। আমার 
হজনমর  ণ্ডন াে আনে এইজেুই মপনট ষ্টকেু রােনত পাষ্টর ো। কথা হজম হয় ো বনে 
বষ্টম কনর মফষ্টে। হা হা হা। 
  
ইস্কান্দর আষ্টে ষ্টেিু  োয় বেনেে, ষ্টেনজর মন্দটা বেনে মদাষ কাটা োয় ো। ো মন্দ, 
বনে মব়োনেও মন্দ। ো বনে মব়োনেও মন্দ। 
  
মদাষ কাটার জনেু মতা বষ্টে ো। বেনত ভাে োন  এই জনেু বষ্টে। মােুনষর এই এক 
ষ্টবষ্টিত্র স্বভাব। মে ভাে কাজ কনর মস ভাে কানজর কথা বনে আেন্দ পায়। মে মন্দ কাজ 
কনর মস মন্দ কানজর কথা বনে আেন্দ পায়। আপোর এোনে পাে আনে মওোো 
সানহব? 
  
ষ্টি ো, পাে োই। 
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 পাে োইনত ইো করনতনে। 
  
 আপনে বনসে আষ্টম ষ্টেয়া আষ্টস। 
  
দরকার োই। তারনি বরং  েগুজব কষ্টর। আপোর িষ্টরনত্র োরাপ ষ্টক আনে বনেে মতা 
শুষ্টে। ভাে মােুষ অেু মােুনষর িষ্টরনত্র ভাে ষ্টক আনে। শুেনত িায়। োরাপ মােুষ িায় 
অনেুর োরাপটা শুেনত। 
  
ষ্টেনজর োরাপ ষ্টজষ্টেসটানতা ষ্টেনজর বো মুশষ্টকে। 
  
মুশষ্টকে হনব মকে? আপোর োরাপটানত সবনি ভাে আপষ্টে জােনবে। আমারটা মেমে 
আষ্টম জাষ্টে। আমার োরাপ ষ্টক বেব? 
  
দরকার োই জোব। 
  
দরকার অদরকার ষ্টকেু োই। শুনেে বষ্টে, বেনত ইো করনতনে। আমার সবনি ব়ে মদাষ 
হে আপোর মমনয় মােুনষর মদাষ। মকাে মমনয় মােুষ একবার েষ্টদ মিানে মেন  োয় 
তাহনে সবযোশ। 
  
মওোো তাষ্টকনয় আনেে। ষ্টক আশ্চেয মােুষ কত সহনজই ো কত ভয়ংকর কথা বেনে। 
মে মােুষ সহনজ ভয়ংকর কথা বনে মস সহনজ ভয়ংকর কাজও কনর। 
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েদরুে মবপারী  ো ষ্টেিু কনর বেনেে মমনয় মােুনষর মদাষ কাটার মকাে তাষ্টবজ ষ্টক 
আনে? 
  
মওোো ইস্কান্দার বেনেে, আষ্টম তাষ্টবনজর ষ্টবষনয় ষ্টকেু জাষ্টে ো। 
  
ো জােনে ষ্টক আর করা? 
  
েদরুে মবপারী উনি দাাঁ়োনেে। পনকট মথনক মাষ্টেবুা  মবর কনর দুটা পাাঁিশ টাকার মোট 
এষ্ট নয় ষ্টদনত ষ্টদনত বেনেে, টাকাটা রানেে মওোো সানহব। সামােু উপহার। 
  
িকিনক েতুে মোট। ইস্কান্দর আষ্টের ইো করনে বনেে, জোব আষ্টম আপোর টাকা 
ষ্টেব ো। মন্দ মােুনষর উপহার গ্রহণ করা ষ্টেনষধ আনে। ইস্কান্দর আষ্টে তা বেনত পারনেে 
ো। হাত বাষ্ট়েনয় টাকাটা ষ্টেনেে। টাকাটার দরকার। হাত এনকবানর োষ্টে। শীত আসনে 
এই অেে শীত মবষ্টশ পন়ে। মেপ মকো দরকার। ভাে কাাঁপাষ্টস তুোর একটা মেনপর 
দাম ষ্টতেশ টাকা। মশাষ্টরও মকো দরকার। তাাঁর মশাষ্টরটা ইাঁদুর মেনয় মফনেনে। ব়ে 
ইাঁদুনরর উপদ্রব। ইাঁদুর মারা একটা কে ষ্টকেনত হনব। 
  
েদরুে মবপারী সামােু হাসনেে। হাসনত হাসনতই বেনেে, শুরুনত বনেষ্টেোম ো 
আপোর উপনদশ িাইনত এনসষ্টে। এটা ষ্টিক ো। আষ্টম কানরা উপনদনশ িষ্টে ো। আবার 
কানরা মদায়ার ধারও ধাষ্টর ো। আপোর সম্পনকয োোে কথা শুষ্টে, আপোনক মদোর ইো 
ষ্টেে। মদো হনয়নে এনতই আষ্টম েুষ্টশ। 
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ভরনপট োওয়ার পর েদরুে মবপারীর শরীর সব সময় হাাঁসফাাঁস কনর, ষ্টেশ্বানসও সামােু 
কি হয়। আর মস রকম ষ্টকেু হনে ো। শরীর েরেনর ো নে। একটা পাে োওয়া 
দরকার। কাাঁিা সুপাষ্টর সনে ক়ো জদা। ডাবে একসাে। এই গ্রানম িা পাে ষ্টস ানরনটর 
মদাকাে এেনো মিাে প়েনে ো। আনে ষ্টেশ্চয়ই এেেকার গ্রাম আর আন র মত ো। পাে 
ফুষ্টরনয় ম ে মতা  ানে হাত ষ্টদনয় অনপক্ষা কর হাটবানরর জেু। বুধবার হাট। বুধবানরর 
আন  পাে পাওয়া োনব ো। মস গ্রাম আর মেই। 
  
েদরুে মবপারী মওোোর ঘর মথনক মবর হনতই তার সনের মোকজেনদর মদো মপে। 
তারা আনশপানশই ঘাপষ্টট মমনর ষ্টেে। তানদর দাষ্টয়ে েদরুে মবপারীনক োয়ার মত 
অেুসরণ করা, তারা মসই দাষ্টয়ে ষ্টেষ্ঠার সনে পােে কনর। তানদর একজনের সনে ষ্টপস্তে 
আনে। মিারাই ষ্টপস্তে ো। োইনসন্স করা ষ্টপস্তে। ষ্টপস্তনের দাম সাত হাজার টাকা আর 
োইনসন্স মবর করার ঘুনষর দাম এক োে দশ হাজার। অস্ত্রশস্ত্র ো়ো মবর হওয়া েদরুে 
মবপারীর মত মােুনষর সমসুা হনয় ম নে। িাষ্টরষ্টদনক শুক্র। আন  শত্রু ষ্টমত্র মিো মেত 
এেে তাও োয় ো। ষ্টমত্র ভানব মে েুব কানে আনস মদো োয় মস মহা শত্রু। 
  
 ত িার বেনর দুবার েদরুে মবপারীনক েুে করার মিিা করা হনয়নে। প্রথম বার মতা 
মমনরই মফনেষ্টেে। বশযা মপনট ঢুষ্টকনয় এনফাাঁ়ে ওনফাাঁ়ে কনর ষ্টদনয়ষ্টেে। মসই আঘাত 
সামোনো ম নে। ষ্টিতীয়বানর অবষ্টশু প্রথমবানরর মত ভয়ংকার হয় ষ্টে। তনব হনত 
পারনতা। এেে েদরুে মবপারী অনেক সাবধাে। তনব সাবধাে হনয়ও োভ মেই। কপানে 
ো থাকনব তাই হনব। মবহুোর মত সাবধাে স্ত্রীর স্বামীনকও সানপর কাম়ে মেনত হনয়নে। 
মোহার ঘর বাষ্টেনয়ও রক্ষা হয়ষ্টে। তারপরও েতটুকু পারা োয় সাবধাে থাকা। 
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েদরুে মবপারী একজেনক কাাঁিা সুপাষ্টর জদা ষ্টদনয় পাে আেনত পািানেে। মসই সনে 
বনে ষ্টদনেে মাহফুজনক েবর ষ্টদনত। মাহফুনজর সনে জরুষ্টর আোপগুনো মসনর মফো 
দরকার। আোপটা ক্লাবঘনর হনব। ক্লাবঘনরর উিানে ো হনয় ঘনরর মভতর হনব। উিনকা 
মােুষ মেে ো থানক। েষ্টদও জরুষ্টর সব আোপ অনেক মােুনষর সামনে হওয়া দরকার। 
োনত সাক্ষী থানক। েদরুে মবপারী ক্লাবঘনরর ষ্টদনক রওো হনেে। মাহফুনজর সনে কথা 
বেনবে, ভাো মসষ্টজদটা মদেনবে। েতুে একটা মসষ্টজদ এই গ্রানম কনর মদয়া োয়। 
মসষ্টজদ বাষ্টেনয় মদয়ার কথা মকউ এেনো তানক বনে ষ্টে। ো িাইনত ষ্টতষ্টে ষ্টকেু মদে ো। 
তার কানে িাইনত হনব। ষ্টবনকনে োনবে সুেতাে সানহনবর সনে কথা বোর জনেু। 
তারপর সন্ধুায় ষ্টটপু সুেতাে োটক- ভুজে বাবুর অনেক োম ডাক। তার োটক আন  
মদো হয় ষ্টে। এইবার মদো োনব। ষ্টতষ্টে মসাোর একটা মমনডে সুাকরার মদাকাে মথনক 
ষ্টেনয় এনসনেে। োর অষ্টভেয় ভাে হনব তানক মদনবে। মমনডে ভুজে পানব এটানতা বো 
বাহুেু। আনরকটা মমনডে থাকনে ভাে হত। মমনয়টানক মদয়া মেত। োটনকর মােোনে 
মসাোর মমনডে ষ্টডনক্লয়ার করা আেন্দময় ঘটো। িারষ্টদনক তহ তি পন়ে োয়। োটক োরা 
কনর তানদর মিনয় মমনডে মে ষ্টদনে মস হিাৎ গুরুেপূণয হনয় উনি। েদরুে মবপারী ষ্টিক 
করনেে আনরকটা মমনডে ষ্টকেনত কাউনক পািানবে। মমনডে মে ষ্টদনতই হনব এমে মকাে 
কথা মেই, হানত থাকে। এমেওনতা হনত পানর ষ্টতষ্টে োটক মদেনতই ম নেে ো। মােুনষরা 
ষ্টসিাি অষ্টত দ্রুত বদোয়। মজায়ার ভাটা হয় ষ্টেষ্টদযি সমনয়। মােুনষর মজায়ার ভাটার মকাে 
সময় মেই। ষ্টেয়মও মেই। এই মজায়ার এই ভাটা। আবার উনোটাও হয়–এই মজায়ার, 
এই আবার মজায়ার। তারপর আবারও মজায়ার। ভাটার মদো মেই। 
  
. 
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আজ ষ্টক েদরুে মবপারীর কপাে ভাে োনে? পাে োনেে অথি পাে োে ো নে ো। 
তাাঁর ষ্টজনভ ষ্টক মেে হনয়নে বনে পাে মেনত পানরে ো। োে োন । ডাক্তার বনেনে 
ষ্টভটাষ্টমে ষ্টব এর অভাব মসই ষ্টভটাষ্টমেও  াদা োষ্টেক মেনয় মদনেনেে। োভ হয় ষ্টে। তানক 
পাে মেনত হয় েুব কি কনর। আজ কি হনে ো। একটু পর পর পানের ষ্টপক মফেনত 
হনে ো। পানের ষ্টপনকও োে মেই। আশ্চেয মতা। 
  
ষ্টতষ্টে বনস আনেে ক্লাবঘনরর মভতনর। জরুষ্টর ষ্টকেু আনোিো করনবে মাহফুনজর সনে। 
মাহফুজ তার সামনে বনস আনে। তানক মদনে মনে হনে। মস মকাে একটা বুাপানর 
ষ্টিষ্টিত। তার োটনকর মজা া়ে েনন্ত্র মবাধ হয়। োনমো হনয়নে। ভুজে মশষ মুহূনতয 
জাষ্টেনয়নে তার পাতো পায়োো হনে মস আসনত পারনব ো। 
  
ক্লাব ঘনরর দরজা জাোো বন্ধ। ক্লাবঘনরর বাইনর েদরুে সানহনবর মোকজে হাাঁটাহাষ্টট 
করনে। একজে শুধু মভতনর। তার ব নে িাম়োর একটা বুা । তার  ানয় োই রনঙর 
িাদর। িাদর ষ্টদনয় মস িাম়োর বুা  মঢনক রাোর মিিা করনে। মানে মনধু বুান র মকাো 
মবষ্টরনয় প়েনে, মস তৎক্ষণাৎ অষ্টতষ্টরক্ত বুস্ততায়  ানয়র িাদনর বুা  ঢাকনে। 
  
েদরুে মবপারী একটু েুাঁনক এনস ষ্টজনেস করনেে, মাহফুজ ষ্টময়া মকমে আে? 
  
মাহফুনজর োনমর মশনষ ষ্টময়া মেই েদরুে মবপারী তার পেনন্দর মােুষনদর োনমর মশনষ 
আদর কনর ষ্টময়া েুক্ত কনরে। মাহফুজনক তার পেন্দ হনয়নে। 
  
মাহফুজ ষ্টিষ্টিত  োয় বেে, ষ্টি ভাে। 
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 মতামানর ষ্টিষ্টিত ো নে মকে? 
  
 ষ্টি-ো, আষ্টম ষ্টিষ্টিত ো। 
  
ভুজে এেনো আনস োই? 
  
ষ্টি-ো। তার অুাষ্টসসনটন্ট িনে এনসনে। 
  
মানেমানে এ রকম হয়- অুাষ্টসসনটন্ট আনস। আসে আর আনস ো। তেে ষ্টক করা োন  
জাে? তেে এুষ্টসসনটন্টনক ধনর মাইর ষ্টদনত হয়  রু মিানরর মাইর। বস্তার ষ্টভতনর ঢুকানয় 
মাইর। শইনেু দা  প়েব ো। হা হা হা। 
  
মাহফুজ ষ্টকেু বেে ো। েদরুে মবপারী হাষ্টসমুনে তার ষ্টদনক তাষ্টকনয় আনেে। মাহফুজ 
বেে, আপোর ষ্টক ইস্কান্দর আষ্টের সনে মদো হনয়নে? 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, মদো হনয়নে। তার সনে োোষ্টপো করোম। মবাকা মোক। তনব 
মবাকা মোকরাই সংসানর োনমো ততষ্টর কনর। বুষ্টিমাে মোকনদর কাে মথনক সাবধাে 
থাকার দরকার োই। বুষ্টিমাে মোকরা ষ্টেনজরা োনমো মথনক দূনর থাকনত িায় বনে 
োনমো কনর ো। মবাকারা এইসব বুনে ো বনে োনমো কনর। ইস্কান্দর আষ্টের ষ্টবষনয় 
মতামানক সাবধাে কনর ষ্টদোম। এনক গ্রানম রাো ষ্টিক ো। এেে আষ্টম কানজর কথা মশষ 
কষ্টর। তুষ্টম এমে ষ্টিষ্টিত মুে কনর বনস থাকনব ো। ষ্টিিা দূর কর। সহজভানব বস। 
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মাহফুজ সহজ হনয় বসার মিিা করে। েদরুে মবপারী ষ্টস ানরট ধরানত ধরানত বেনেে, 
মতামানর আষ্টম সবযনমাট দশ োে টাকা ষ্টদব। েয় োে ে দ। বাষ্টক িার োে টাকার ষ্টদব 
ইট সুরষ্টক। আমার ইনটর ভাটা আনে। মসোে মথনক ইটা আেবা। আোর েরি মতামার। 
সৎ কাজ কনর আষ্টম মবনহশনত োব। হুরপরীনদর সানথ রং ঢং করব এই ইো আমার 
োই। পনরর টাকায় সৎ কাজ কনর তুষ্টম েষ্টদ মবনহশনত োইনত পার োও। মসইটা মতামার 
বুাপার। আষ্টম আর দশটা মোনকর মত ো। মুনে বেব এত টাকা ষ্টদোম তারপনর আর 
মোাঁজ োই। আষ্টম ো কষ্টর ে দ ে দ কষ্টর। মতামার েয় োে টাকা আষ্টম ষ্টেয়া আসষ্টে। 
ঐ কানো িাম়োর বুান  টাকাটা আনে। টাকা ম াণার দরকার োই। টাকা ম াণা আনে। 
মতামানক মকাে রষ্টশদও ষ্টদনত হনব ো। আষ্টম মতামানরই পুরাপুষ্টর ষ্টদোম। আষ্টম মতামার 
ষ্টবষনয় অেুসন্ধাে কনরষ্টে। তুষ্টম মবতাে ষ্টকেুই করবা ো। টাকা েি হনব ো। ষ্টিক বনেষ্টে? 
  
ষ্টি ষ্টিক বনেনেে। 
  
সু্কে কনেনজর কাজ শুরু কনর মদও। েষ্টদ মকােষ্টদে মিনক োও আষ্টম মবাঁনি থাকনে আমার 
কানে আসবা। পনথর ফষ্টকর মোক োরা মকাষ্টটপষ্টত হয় তারার েুবই টাকার মায়া থানক। 
একটা পয়সা েরি করনত তানদর কষ্টেজায় োন । আমার হনয়নে উো। আমার কষ্টেজায় 
ষ্টকেু োন  ো। কারণ আমার কষ্টেজা োই োই মহাক এেে মতামানর একটা প্র  বে মদষ্টে 
আষ্টম মে এত টাকা দাে েয়রাত কষ্টর– মকে কষ্টর? পুনণুর আশায় মে কষ্টর ো এটানতা 
মতামনক আন ই বেোম। তাহনে কষ্টর মকে? 
  
জাষ্টে ো। 
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এইসব কষ্টর োনত মোকজে আমার ষ্টদনক অেু ভানব িায়। আমানক মদনে মেে ষ্টফসষ্টফস 
কনর বনে- ঐ োয় েদরুে মবপারী। মতামার সু্কে কনেজ ততষ্টর হবার পর আষ্টম একষ্টদে 
সু্কনের সামনে রাস্তা ষ্টদনয় েুষ্টে পনর স্পনঞ্জর সুানেে পানয় ষ্টদনয় মহাঁনট োব। তেে সু্কনের 
সব োত্র ষ্টশক্ষক প়ো বন্ধ কনর আমানর মদেনব। ষ্টফসষ্টফস কনর বেনব- েদরুে সাব 
োয়। এই ষ্টফসষ্টফসাষ্টে মশাোর জনেু কষ্টর বুেো? 
  
ষ্টি। 
  
আো এেে অেু একটা ষ্টবষয় োটনকর মে মমনয়টানর তুষ্টম এনেে তার োম মেে ষ্টক? 
  
ষ্টিত্রা। 
  
ষ্টিত্রা? আষ্টম প্রথনম ভুে শুনেষ্টেোম। আষ্টম শুনেষ্টেোম ষ্টিতা, অবাক হনয় মভনবষ্টেোম 
বানঘর োনম মমনয়নেনের োম হনব মকে? োই মহাক এই মমনয় তুষ্টম ময়মেষ্টসংহ মথনক 
এনেে? 
  
ষ্টি। 
  
মস ময়মেষ্টসংহ োনব কনব? 
  
কাে তানক আষ্টম ষ্টদনয় আসব। 
  
েদরুে মবপারী হাই তুেনত তুেনত বেে, মতামার ষ্টদয়া আসার দরকার োই। আষ্টম ষ্টেনজ 
কাে ময়মেষ্টসংহ োব। আষ্টম তানর মেোনে মেনত িায় ষ্টদয়া আসব। মতামার দাষ্টয়ে মশষ। 
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সব দাষ্টয়ে এেে আমার। তুষ্টম তানর োটনকর মশনষ আমার ওোনে মপৌঁোনয় ষ্টদবা। ষ্টিক 
আনে? থাক মতামার মপৌঁোয়া মদয়ার দরকার োই। আমার মোকজে তানর ষ্টেয়া োনব। 
  
মাহফুজ েুবই অবাক হনয় তাকাে। মনে হনে মস কথাগুনোর অথযও ধরনত পারনে ো। 
েদরুে মবপারী হাষ্টসমুনে বেনেে আমার কথা শুইেুা তুষ্টম মনে হয় েুব অবাক হইো। 
  
ষ্টি, অবাক হনয়ষ্টে। 
  
অবাক হওয়ার ষ্টকেু োই। এই ধরনের মমনয়রা োটনকর বাইনরও এইভানব ষ্টকেু বা়েষ্টত 
মরাজ ার কনর। এনত তারার ষ্টেনজনদর সংসার ভাে িনে আর আমার মত দুি মোকরারও 
ষ্টকেু সুষ্টবধা হয়। 
  
মমনয়টা এ রকম ো। 
  
মতামার কানে হয়ত ো। মতামার কানে এই মমনয় ভাে ভাে কথা। বনেনে। আমার সানথ 
বেনব ো। োই মহাক তুষ্টম এত দুঃষ্টশ্চিাগ্রস্ত হনয়া ো। এই মমনয়র সনে কথাবাতযা ো 
বোর আমার মোকজে বেনব। তারপর েষ্টদ এই মমনয় আমার সনে ময়মেষ্টসং মেনত িায় 
আমার সনে োনব। আর েষ্টদ মেনত ো িায় থাকনব। মজার জবরদষ্টস্তর মকাে বুাপার ো। 
সবই হনব আনপানষ। এনত ষ্টক মতামার অসুষ্টবধা আনে। 
  
ষ্টি অসুষ্টবধা আনে। আষ্টম মমনয়র মানক কথা ষ্টদনয় এনসষ্টে আষ্টম ষ্টেনজ তানক মপৌঁনে ষ্টদনয় 
আসব। 
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তুষ্টম মতামার কথা রাোর মিিা কর। তুষ্টম মতামার কাজ করার মিিা করনব। আষ্টম আমার 
কাজ করার মিিা করব। 
  
মাহফুনজর মাথার েন্ত্রণা শুরু হনয়নে। পাে মঘাঁোর মত শব্দ হনে। েটেট েটেট েটােট। 
েটেট েটেট েটােট। দাদীজাে শুধু মে পাে োনেে তাই ো, মনে হনে মুিষ্টক মুিষ্টক 
হাসনেেও। এেে মনে হনে। কথাও বেনেে– আবু ও আবু ষ্টক হইনে? 
  
দাদীজাে িুপ কনরে। আষ্টম ষ্টবপনদর মইনধু আষ্টে। 
  
মতানর বেষ্টেোম ো। মমনয়টানর ষ্টেয়া আইসুা ভাে করস োই। বেষ্টেোম, ষ্টক বষ্টে োই? 
  
হুাাঁ বেষ্টেনেে। 
  
 এেে মদেনতেস কত ব়ে ষ্টবপদ? 
  
হু। 
  
বৃিা পাে মঘাঁনে োনেে। েটােট েটেট শব্দ হনে। মাহফুনজর মাথায় েন্ত্রণা ক্রনমই 
বা়েনে। 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, মতামার ষ্টক শরীর োরাপ কনরনে? 
  
মাহফুজ ষ্টকেু বেে ো। েদরুে মবপারী ষ্টেিু  োয় বেনেে, মতামার মিাে টকটকা োে। 
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আমার মাথায় েন্ত্রণা। 
  
মবষ্টশ? 
  
 হুাাঁ মবষ্টশ। 
  
আমার কথাবাতযা শুনে ষ্টক মাথার েন্ত্রণা শুরু হনয়নে? 
  
 ষ্টি। 
  
তাহনে আষ্টম েুবই শরষ্টমন্দা। োই মহাক, তুষ্টম টাকাটা োও। ষ্টেনয়। িনে োও। 
  
মাহফুজ ব়ে কনর ষ্টেশ্বাস মফনে বেে, আপোর টাকা আষ্টম ষ্টেব ো। েদরুে মবপারী 
মাহফুনজর কথায় িমকানেে ো, বা ষ্টবষ্টিতও হনেে ো। মনে হয় ষ্টতষ্টে ধনরই ষ্টেনয়ষ্টেনেে 
মাহফুজ এই ধরনের কথা বেনব। ষ্টকংবা ষ্টতষ্টে মে মকাে ধরনের কথা শুনে অভুস্ত। 
  
তুষ্টম আমার টাকা ষ্টেনব ো? 
  
ষ্টি ো। 
  
মকে? আষ্টম দুি মোক বনে? আষ্টম মে দুি এটানতা তুষ্টম আন ই জােনত। জাোর পনরও 
মতা টাকার জেু ষ্ট নয়ে। োও োই? 
  
মাহফুজ হুাাঁ সূিক মাথা ো়েে। 
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েদরুে মবপারী সহজ  োয় বেনেে, মােুষ মন্দ হয়। মােুনষর টাকা মন্দ হয় ো। টাকার 
 ানয় ভাে মন্দ মেো থানক ো। ভাে মােুনষর টাকা ষ্টদনয়ও মেমে অষ্টত মন্দ কাজ করা 
োয়, মন্দ মােুনষর টাকা ষ্টদনয়ও অষ্টত ভাে কাজ করা োয়। এই মদনশর মবষ্টশর ভা  সু্কে, 
কনেজ, মাদ্রাসা কারা কনরনেে? পয়সাওয়াো মোনকরা কনরনেে। োনদর প্রিুর টাকা 
পয়সা থানক তারা মসই টাকা পয়সা ষ্টকভানব মজা া়ে কনর? োোে ফষ্টন্দ ষ্টফষ্টকর কনর 
মজা া়ে কনর। ধান্ধাবাষ্টজ কনর মজা া়ে কনর, কানোবাজাষ্টর কনর মজা া়ে কনর। অষ্টত 
সৎ মে মােুষ তার ঘনর টাকা জনম ো। বুনেে? সৎ মােুনষর ডাে থানক মতা েুে থানক 
ো। 
  
ষ্টি বুনেষ্টে। 
  
কানজই ধনর ষ্টেনত পাষ্টর এই মদনশর মবষ্টশর ভা  সৎ কময করা হনয়নে– েি মােুনষর 
দানে। েুষ্টক্ত ষ্টক তুষ্টম মাে? 
  
মাষ্টে। 
  
এেে তাহনে আমার টাকা ষ্টেনত মতামার অসুষ্টবধা োই। 
  
আমার অসুষ্টবধা আনে। আষ্টম আপোর টাকা ষ্টেব ো। 
  
মাথার মভতর েটেট শব্দটা বা়েনে। বুষ্ট়ে ব়ে েন্ত্রণা করনে। বুষ্ট়ে আবার কথা বো শুরু 
ো করনেই হয়। 
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মাহফুজ উনি দাাঁ়োে। 
  
 েদরুে মবপারী বেনেে, িনে োে ো-ষ্টক? 
  
মাহফুজ বেে, ষ্টি। 
  
আো ভাে। সৎ কাজ সৎ অনথয করাই ভাে। মতামার মিাে মে রকম োে হনয়নে, মতামানক 
মদনে ভয় ো নে। বাষ্ট়েনত ষ্ট নয় ষ্টবশ্রাম কর। 
  
েদরুে মবপারী একজেনক মসাোর মমনডে ষ্টকেনত পাষ্টিনয় ষ্টদে। তার এেে ঘুম ঘুম 
পানে। ক্লাব ঘনর োট পাতা আনে। ষ্টকেুক্ষণ ঘুষ্টমনয় মেয়া োয়। 
  
মাহফুজ ক্লাবঘর মথনক মবর হে। মস ষ্টিকমত পা মফেনত পারনে ো। সব মকমে 
এনোনমনো ো নে। েক্ষণ ভাে ো। তার শরীর এেে অষ্টত দ্রুত োরাপ করনব। মিাে 
হনব পাকা করমিার মত োে। মস মরানদর ষ্টদনক তাকানত পারনব ো। তার দাদীজাে 
মাথার ষ্টভতনর এনস পাে মহাঁিনত মহাঁিনত কথা বো শুরু করনব। বুন়ো-বুষ্ট়ে এষ্টমনতই কথা 
বনে। মৃতুুর পর বুষ্ট়ের কথা বো েুব মবন়েনে। বুষ্ট়ের সব ষ্টকেুনতই োক  োনত হনব। 
সব। ষ্টবষনয় কথা বেনত হনব। বুষ্ট়ের মকাে কথা এেে মশাোর দরকার মেই। বুষ্ট়ে 
উোপাো কথা বেনত থাকুক। মস শুধু শুনে োনব। জবাব মদনব ো। 
  
বুষ্ট়ের মাথার মভতর মডনক উিে, আবু। ও আবু? 
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মাহফুজ জবাব ষ্টদে ো। বুষ্ট়ে তানত দমবার পাত্রী ো। মস মডনকই োনে। বাধু হনয় 
মাহফুজ এক সময় বেে, ষ্টক িাও? 
  
বুষ্ট়ে বেে, আষ্টম ষ্টকেু িাই ো। তুই ভয় পাইেস? 
  
ভয় পাব ষ্টক জনেু? 
  
েদরুে মবপারীর সানথ ষ্টববাদ করেস ভয় মতা পাওনেরই কথা। মহ তনর িাইটা োইয়া 
মফেব। মহ হইে িাইট্টা োউ়ো। 
  
িুপ কর। 
  
তনর একটা বুষ্টি মদই। 
  
 ষ্টক বুষ্টি? 
  
বুষ্ট়ের বুষ্টি তুই শুেষ্টব? 
  
ো। 
  
তাইনে আর বুষ্টি ষ্টদয়া োভ ষ্টক? 
  
মকাে োভ োই। তুষ্টম মতামার পাে োও। 
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আইো। 
  
বুষ্ট়ে পাে মঘাঁো শুরু করে। েটেট েটেট। েটােট েটােট। এরনি বুষ্ট়ের কথা মশাো 
ভাে ষ্টেে। বাাঁনশর মিানঙ পাে মঘাঁোর শব্দ অসহু ো নে। মসই বাাঁশও ফাটা বাাঁশ। এক 
সনে দুই ষ্টতে রকম শব্দ হনে। 
  
ও আবু। আবু। 
  
হু। 
  
োটক বাদ মদ, মাইয়াটানর তার মার কানে পািাইয়া মদ। এক্ষণ েইয়া রওো মদ। মতার 
সানথ বাদাইমুা ষ্টকেু পুোপাে আনে। এবানর সানথ কইরা মে। 
  
োটক করব ো? 
  
দূর বুাটা োটক- জানে বাাঁিনে োটক ষ্টথনয়টার। 
  
এইসব কথা বইেুা োভ োই দাদীজাে। োটক হনব। মের োম ষ্টটপু সুেতাে। 
  
োটনকর মশনষ েদরুে মবপারী েেে মমনয় তুইেুা ষ্টেয়া োনব তেে তুই ষ্টক করষ্টব? 
  
দুষ্টেয়া ষ্টক অত মসাজা দাদীজাে? 
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হনর বুাটা দুষ্টেয়া মসাজা। োরার টাকার পয়সা আনে, ক্ষমতা আনে। এরা দুষ্টেয়াটানর 
মসাজা বাোইয়া মফেনত পানর। েদরুে মবপারী দুইটা েুে করনে। তার ষ্টকেু হইনে? 
ষ্টকেুই হয় োই। 
  
তুষ্টম ষ্টিত্রানর ময়মেষ্টসং পািাইয়া ষ্টদনত বেনতে? 
  
আনরকটা বুষ্টি আনে। 
  
 ষ্টক বুষ্টি? 
  
তুই মতা আমার বুষ্টি শুইেুা হাসষ্টব। তয় আষ্টম বুষ্ট়ে মােুষ, মনে মেটা আনস কইয়া মফষ্টে, 
আমার কথায় হাসনেরও ষ্টকেু োই, কান্দনেরও ষ্টকেু োই। 
  
মতামার বুষ্টিটা ষ্টক? 
  
মাইয়াটানর ষ্টববাহ কইরা মফে। 
  
ষ্টক কইো? 
  
ইস্কান্দর মাওোোনর েবর ষ্টদয়া আে তুই। ম াসে কইরা একটা পাঞ্জাবী ষ্টপন্দা মফে- 
ঈনদর পাঞ্জাবীটা আনে ো? 
  
দাদীজাে িুপ কনরে। 
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মাইয়াটানর মতা তর পেন্দ হইনে। 
  
মক বেনে পেন্দ হইনে? 
  
আো ো পেন্দ হয় োই মাইয়াটা ষ্টবপনদ প়েনে তানর বাাঁিাইষ্টব ো? মাইয়াটানর ষ্টববাহ 
করনে তর োভ ষ্টবনে ক্ষষ্টত োই। মতার মহা োভ। 
  
ষ্টক োভ? 
  
ভা়ো কইরা োটনকর মমনয় আেনের দরকার হনব ো। ঘনরই আনে। োটনকর মমনয়। ষ্টহ 
ষ্টহ ষ্টহ। 
  
েবদার দাদী হাসবা ো। 
  
আইো ো হাসব ো। তুই এক কাম কর েদরুে মবপারীনর ষ্ট য়া ক, মমনয়টানর তুই ষ্টববাহ 
করনতেস। েদরুে মোক োরাপ, তাই বইেুা ঘনরর বউ ষ্টেয়া িইেুা োনব ো। 
  
আর কথা ো দাদী, িুপ। 
  
আো ো িুপ করোম। 
  
পােও োইনত পারবা ো। পাে োওয়া োওষ্টয় বন্ধ। 
  
এইটানত পারব োনর বুাটা। 
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বুষ্ট়ে পাে মঘাঁিা শুরু করে। মাহফুজ এনোনমনো পা মফনে তার। বাষ্ট়ের ষ্টদনক রওো হে। 
হাাঁটা দূনরর কথা, মস দাাঁষ্ট়েনয়ও থাকনত পারনে ো। বাষ্ট়েনত ষ্ট নয় ষ্টকেুক্ষণ শুনয় থাকনত 
হনব। অথি তার এেে প্রাইমারী সু্কনের ষ্টদনক োওয়া দরকার। সু্কনের মানি মেজ বাোনো 
হনে। সামেু আনে মেনজর দাষ্টয়নে। সামেুর কাজ েুবই ম াোনো। মকাে রকম োনমো 
হনব ো। তারপরও মোাঁজ মেয়া দরকার। ষ্টকেু মিয়ানরর বুবস্থা করনত হনব। ষ্টবষ্টশিজেরা 
আসনবে। তারানতা আর পা মেনে িাটাইনয়র উপর বসনবে ো। মমনয়নদর বসার জনেু 
আোদা জায় া করার জনেু বো হনয়নে। পুরুষ এবং মষ্টহোনদর মােোনে ষ্টিনকর পদযা 
থাকার কথা। ষ্টিনকর পদযা পাওয়া োনে ো। হুাাঁজানকর জনেু একজেনক মেত্রনকাো 
পািানো হনয়নে। োনক পািানো হনয়নে মস মকাে কাজই ষ্টিকিাক মত করনত পানর ো। 
মে কানজ মকাে োনমো মেই মসই কানজও মস োনমো পাকায়। হুাজাক মস ষ্টেনয় আসনব 
ষ্টিকই মদো োনব মমেটে আনে ষ্টে। োটনকর মোকরা রানত োনব। োটক শুরু করার 
আন  হােকা ষ্টকেু োনব। মশষ হবার পর ভােমত োনব। োবানরর দাষ্টয়ে হনয়নে 
মষ্টেরুষ্টেেনক, মস ষ্টক করে ো করে তার মোাঁজ মেয়াও দরকা। ভুজে বাবুনক আমার 
জনেু মষ্টেরনক পািানো হনয়নে। ভুজে বাবু আবার ষ্টজষ্টেস ো মেনয় মেনজ উিনত পানরে 
ো। মেনজ ওিার আন  এক গ্লাস মকনরাষ্টসে হনেও তানক মেনত হনব। মষ্টের েষ্টদ বুষ্টি 
কনর দুএকটা মবাতে ষ্টেনয় আনস তাহনে সমসুা মেই, ো আেনে আনরকজেনক মেত্রনকাো 
পািানত হনব। 
  
মাহফুজ হাাঁটনত শুরু করে। মকাে ষ্টকেু ষ্টেনয়ই মস এেে দুঃষ্টশ্চিা করনব ো। মস মিাে 
বন্ধ কনর সন্ধুা ো হওয়া পেযি শুনয় থাকনব। 
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মাহফুজ ো়োও। তুষ্টম মদষ্টে আন্ধার মত িেনতে। আমার সামনে ষ্টদয়া ম ো আমানর 
মদেো ো। 
  
মাহফুজ থমনক দাাঁ়োে। কু্ষব্ধ মুনে  ষ্টণ ষ্টময়া দাাঁষ্ট়েনয় আনেে। মরাদ মতমে মেই, তারপরও 
একজে তার মাথার উপর োতা ধনর আনে। মাহফুজ েষ্টজ্জত  োয় বেে,  ষ্টণ িািা 
আমার ষ্টদশা োই, শরীরটা েুব োরাপ করনে। মনে হয় ির আসনতনে। 
  
মতামার শরীর মে োরাপ এইটা বুেনতষ্টে। িউে োে। 
  
 ষ্টণ ষ্টময়া ষ্টক বেনেে মাহফুনজর কানে ঢুকনে ো। মস দাাঁষ্ট়েনয় কথাগুনো মশাোর মিিা 
করনে। 
  
মোকমুনে শুেনতষ্টে েদরুে মবপারী ১০ োে টাকা ে দ ষ্টদনতনে। ঘটো ষ্টক সতু? 
  
আষ্টম এেনো ষ্টকেু জাষ্টে ো। 
  
ষ্টদনে আষ্টম আিােযু হব ো। পনথর ফষ্টকর থাইকুা পয়সা হইনে এই জনেু পয়সা 
মোকজেনর মদোইনত িায়। েদরুে মবপারীর মা বাজানরর েষ্টটনবষ্টট ষ্টেে এইটানতা জাে? 
টাকা মদোইয়া মার কেংক ঢাকনত িায়। মটকায় কেংক ঢানক ো। 
  
িািা আষ্টম োই, শরীরটা েুব োরাপ ো নতনে। 
  
মশাে মাহফুজ, সুেতাে সানবর সানথ আমার বসার বুবস্থা রােবা। ম রানম আমার ইজ্জত 
আনে এইটা ষ্টেয়াে রােবা। েদরুে মতা সুেতাে সানবর সানথ বসব। দশ োে টাকা 
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ষ্টদতানে মস ো বসনে মক বসব? এক ধার ষ্টদয়া মহ বসুক, আনরকধার ষ্টদয়া মেে আষ্টম 
বষ্টস। দশ োে ো ষ্টদনেও আষ্টম ষ্টকেু ষ্টদব। আমারনতা দশ োে মদওনের দরকার োই। 
আমার মা মতা েষ্টটনবষ্টট ষ্টেে ো। ষ্টক কও? 
  
মাহফুজ িুপ কনর রইে  ষ্টণ ষ্টময়া বেনেে– ষ্টতেটা  ষ্টদওয়াো ষ্টিয়ার আষ্টম পািাইয়া ষ্টদষ্টে। 
  
ষ্টি আো। 
  
পাাঁি দশ ষ্টমষ্টেট কথা বোর সুনো  থাকনে আমানর বেবা। কনয়কটা িুম্বক কথা পাবষ্টেকনর 
বেব। এনত মতামার োভ ষ্টবনে ক্ষষ্টত হনব ো। ষ্টিক আনে? 
  
ষ্টি, ষ্টিক আনে। 
  
মতামার শরীনরর অবস্থা ব়েই মশািেীয়। োও ষ্টবশ্রাম কর ষ্ট য়া। আন  শরীর ষ্টিক রােবা। 
ধে মদৌেত ষ্টকেু ো। স্বাস্থুই আসে। েদরুে মবপারীনর মদে তার ষ্টক টাকা পয়সার অভাব 
আনে? ষ্টকন্তু তার স্বাস্থুটা মদে। শুেষ্টে ষ্টকেুই হজম করনত পানর ো। পাষ্টে োইনেও ো- 
ষ্টক বদ হজম হয়। মিাকা মঢকুর ওনি। 
  
. 
  
মাহফুজ ঘনরর ষ্টদনক রওো হে। মাথার েন্ত্রণা বা়েনত শুরু কনরনে। ষ্টকেুক্ষনণর মধুই 
হুাঁস োে বনে ষ্টকেু থাকনব বনে মনে হনে ো। এটা োরাপ ো। োর হুাঁস োে োই তার 
দুঃষ্টশ্চিা োই। সবনি সুষ্টে মােুষ হে মৃত মােুষ। 
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. 
  
ষ্টিত্রা বারান্দায় হাাঁটাহাাঁষ্টট করষ্টেে। তার হানত োটনকর বই। পাি তার মুেস্ত। তারপনরও 
মিাে বুষ্টেনয় োওয়া। মফঃস্বনের োটনক মমনয়নদর ষ্টরহানসযনের দরকার হয় ো। োটনকর 
আন  তানদর মেনজ তুনে মদয়া হয়। ষ্টিত্রা বই মথনক মুে তুনে েুবই আশ্চেয হে। মাহফুজ 
উনিানে দাাঁষ্ট়েনয় আনে। এমেভানব তাকানে মেে ষ্টেনজর বাষ্ট়েঘর ষ্টিেনত পারনে ো। 
মাহফুজনক ভয়ংকর মদোনে। মনে হনে টপটপ কনর মিাে ষ্টদনয় রক্ত। প়েনব। ষ্টিত্রা 
মদনে আাঁৎনক উনি বেে, আপোর ষ্টক হনয়নে? মাহফুজ িট কনর জবাব ষ্টদনত পারে ো। 
তাষ্টকনয় রইে। তার মকমে মেে ধাাঁধার মত ো নে। ষ্টিত্রা মমনয়টানক এত সুন্দর ো নে 
মকে? সকানেও মতা এত সুন্দর োন  ষ্টে। অবষ্টশু এেে ষ্টবকাে। আকানশ সামােু মমঘ 
আনে। মমঘো ষ্টবকানে কেুা সুন্দর আনো মবর হয়। মসই আনো মনে হয় মবর হনয়নে। 
সুেতাে সানহনবর মমনয় রােুর মিনয়ও তানক মবষ্টশ সুন্দর ো নে। মনে হয় মমনয়টার শরীর 
এেে ির মেই। মস ম াসে কনরনে। ম াসনের পর পর মে মকাে মমনয়র মসৌন্দেয দশগুণ 
মবন়ে োয়। 
  
মাহফুজ মথনম মথনম বেে, তুষ্টম ষ্টক ম াসে কনরে? 
  
ষ্টিত্রা বেে,আষ্টম ম াসে কনরষ্টে ষ্টক কষ্টর োই তা ষ্টদনয় আপোর দরকার ষ্টক? 
  
ির ষ্টেে মতা। ির  ানয় ম াসে করা ষ্টিক ো এই জনেু ষ্টজনেস কনরষ্টে। 
  
হুাাঁ আষ্টম ম াসে কনরষ্টে। আপোর ষ্টক হনয়নে? 
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ষ্টকেু ো। 
  
মাহফুনজর মাথা ঘুরনে। আর ষ্টকেুক্ষণ দাাঁষ্ট়েনয় থাকনে মাথা ঘুনর পন়ে োনব। মস উনিানেই 
বনস প়েে। ষ্টিত্রা এষ্ট নয় এনস মাহফুনজর সামনে দাাঁ়োে। মাহফুনজর মনে হনে মমনয়টা 
মেে বাতানস ভাসনত ভাসনত তার ষ্টদনক আসনে। 
  
আপোর শরীর ষ্টক আবারও োরাপ কনরনে? 
  
হু। 
  
প্রায়ই ষ্টক আপোর এরকম শরীর োরাপ কনর? 
  
মকাে োনমো হনে শরীর োরাপ কনর। 
  
ষ্টক োনমো হনয়নে? 
  
মকাে োনমো হয় োই। একটু পাষ্টে োব। 
  
আপষ্টে ঘনর এনস শুনয় প়ুেে। আষ্টম পাষ্টে এনে ষ্টদষ্টে। 
  
ষ্টিত্রা ির মদোর জনেু কপানে হাত ষ্টদনত ম ে। মাহফুজ মাথা সষ্টরনয় ষ্টেে। ষ্টিত্রা কষ্টিে 
 োয় বেে, আষ্টম  ানয় হাত ষ্টদনয় ির মদেনে ষ্টক মকাে সমসুা আনে। 
  
মাহফুজ ষ্টব়েষ্টব়ে কনর বেে, ো। 
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তাহনে মাথা সষ্টরনয় ষ্টেনেে মকে? আষ্টম োরাপ মমনয়, শরীনর হাত ো নে শরীর মোংরা 
হনয় োনব, এই জনেু? 
  
আনর ষ্টেঃ এইসব ষ্টক বে? 
  
তাহনে আপষ্টে আমার হাত ধরুে। আপোনক ষ্টবোোয় শুইনয় ষ্টদব। মাথায় মনে হয় পাষ্টেও 
ঢােনত হনব। 
  
মাহফুজ ষ্টব়েষ্টব়ে কনর বেে, মতামানক সুন্দর ো নে। 
  
ষ্টিত্রা ষ্টবষ্টিত হনয় তাষ্টকনয় আনে। মােুষটা মনে হয় িনরর মঘানর কথা বো শুরু কনরনে। 
ির একবার মাথায় বসনে মাথার মভতনরর অনেক কথা আনস্ত আনস্ত মবর হনত শুরু 
কনর। ষ্টিত্রার মনে হয় এই মোকটার মাথার মভতনর অনেক মজার মজার কথা আনে। 
কথাগুনো শুেনত ষ্টেশ্চয়ই ভাে ো নব। তনব মাথার  ভীনর বনস থাকা কথা শুেনত মেই। 
পাপ হয় তার ষ্টেনজর মাথার মভতনরও অনেক ভয়ংকর কথা আনে। মসই কথাগুনো অেু 
মকউ শুেনে ষ্টেশ্চয়ই তার ভাে ো নব ো। সব মােুনষরই ষ্টকেু ো ষ্টকেু ভয়ংকর কথা 
থানক। কথা েত ভয়ংকর মাথার তত  ভীনর তার বাস। রােুর মত ভাে মমনয়রও ভয়ংকর 
কথা ষ্টকেু ো ষ্টকেু থাকনব। মওোো ইস্কান্দার থাকনব। থাকনতই হনব…। 
  
মাহফুজ ষ্টব়েষ্টব়ে কনর বেে, দাদীজাে একটু থানমে। 
  
ষ্টিত্রা বেে, ষ্টক বেনেে? 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 140 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

মাহফুজ ক্ষীণ  োয় বেে, মতামানক ো। দাদীজানের সনে কথা বষ্টে। 
  
মকাথায় আপোর দাষ্টদজাে? 
  
মাহফুজ হতাশ ভষ্টেনত িারষ্টদনক মদেনে। ষ্টিত্রা শক্ত  োয় বেে, আর কথা ো। এবার 
উিুে। আপোনক ষ্টবোোয় ষ্টেনয় োষ্টে। 
  
মাহফুজ বেে, মতামানক েুবই সুন্দর ো নে। অনবোয় ম াসে কনরে মতা। এই জনেু। 
অনবোয় ম াসে করনে মমনয়নদর েুব সুন্দর োন । 
  
ষ্টিত্রা বেে, ম াসে ো করনেও আষ্টম সুন্দর। আর ষ্টব়েষ্টব়ে করনত হনব ো। হাত ধরুে। 
  
মাহফুজ হাত ধরে। হাত ধনর মে তানক প্রায় মটনে ষ্টেনয় োনে মস মক? তার পষ্টরষ্টিত 
মকউ? তার  া মথনক অদু্ভত  ন্ধও আসনে। জদার  নন্ধর মত  ন্ধ। ভাে োন , ষ্টকন্তু 
মাথা ধনর োয়। দাদীজানের মুনের পাে মথনক ষ্টক এই জদার  ন্ধ আসনে। পাে মহাঁিার 
েটােট শব্দটা হনে ো। তার অথয একটাই- বুষ্ট়ে পাে োওয়া শুরু কনরনে। 
  
দাদীজাে তুষ্টম আে? 
  
বুষ্ট়ে মাথা দুোনত দুোনত ে়ো কাটে, 
  
োউ এর ষ্টভতনর বইয়া বুষ্ট়ে 
মোঁিা গুয়া োয়। 
 একোে মিো মদওোে মদষ্টহ 
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কেুর দূরা োয়। 
  
বুষ্ট়ে ে়ো বেনত বেনত ষ্টেকষ্টেক কনর হাসনে। মাহফুজ মভনব মপে ো বুষ্ট়ের মনে এত 
আেন্দ মকে! 
  
. 
  
ষ্টিত্রার েুবই অদু্ভত ো নে। সমূ্পণয অনিো একটা জায় ায় মস আনে, অনিো একজে 
মােুনষর মাথায় পাষ্টে ঢােনে অথি বুাপারটা তার কানে মমানটই অস্বাভাষ্টবক ো নে ো। 
  
মাহফুনজর বাষ্ট়েটা মাষ্টটর। মাষ্টটর বাষ্ট়ে বনেই ষ্টক মবষ্টশ আপে ো নে? ইনটর দাোে, ষ্টটে 
বাাঁনশর মব়োর বাষ্ট়ে মতা এত আপে োন  ো। 
  
মােুষ মাষ্টটর ততষ্টর বনেই ষ্টক মাষ্টটর ঘর-বাষ্ট়ে এত আপে োন ? ষ্টিত্রার মা বেনতে- 
মােুনষর আসে ঘর মাষ্টটর-কির। 
  
ষ্টিত্রা তেে বেত, ওটা ঘর ো মা,  তয। মাষ্টটর ষ্টেনি ঘর হয় সানপর আর ইাঁদুনরর। 
মােুনষর ঘর হনব মাষ্টটর উপনর। মৃতুুর পর মােুষ আর মােুষ থানক ো,তেে মস  নতয 
ঢুনক োয়। 
  
ষ্টিত্রার মা তেে অষ্টত ষ্টবরক্ত হনয় বেনতে– এর সানথ কথা কইনেও পাপ হয়। ষ্টবরাট 
পাপ। 
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মতামানক ষ্টক কথা বোর জেু পা ধনর সাষ্টধ? কথা ো বেনেই হয়। মমনয়র সানথ ষ্টেতাি 
প্রনয়াজে ো়ো ষ্টিত্রার মা কথা বেনতে ো। দুজে মােুষ পাশাপাষ্টশ বাস করনে, মকউ 
কানরা সনে কথা বেনে ো। 
  
মাহফুজ মিাে বন্ধ কনর শুনয় আনে। ঘুষ্টমনয় পন়েনে বনে মনে হয়। ষ্টক ভয়ংকর ষ্টেজযে 
বাষ্ট়ে। গ্রানমর বাষ্ট়ে কেনো এমে ষ্টেজযে হয় ো। মকউ ো মকউ সারাক্ষণ উাঁষ্টক েুাঁষ্টক ষ্টদনত 
থানক। আজ মকউ মেই। সবাই জ়ে হনয়নে প্রাইমারী সু্কনের ময়দানে, ষ্টকংবা ক্লাবঘনরর 
আনশপানশ। কাউনক মপনে ভাে হত। তানক ডাক্তানরর মোাঁনজ পািানো মেত। এই গ্রানম 
ডাক্তার থানকে বনে ষ্টিত্রার মনে হয় ো। তনব দুবের পর থাকনব। ডাক্তার থাকনব, 
হাসপাতাে থাকনব, পাকা রাস্তা থাকনব। মরা ীর েবর মপনে সাইনকে ষ্টবক্সায় টং টং 
করনত করনত পাকা রাস্তায় ডাক্তার িনে আসনব। 
  
মাহফুজ পাশ ষ্টফরনত ষ্টফরনত বেে, দাদীজাে পাষ্টে োব। ষ্টিত্রা পাষ্টে আোর জনেু উনি 
দাাঁ়োে। একটা বুাপানর ষ্টিত্রা েুবই আশ্চেযনবাধ করনে। মােুষটা অসুস্থ হনেই ষ্টব়েষ্টব়ে 
কনর তার দাদীজানের সনে কথা বনে। 
  
ষ্টেে পাষ্টে এনসষ্টে। 
  
মাহফুজ পাশ ষ্টফনর শুনয় আনে। মসই অবস্থানতই মস মুে হা করে। ষ্টিত্রা বেে, এই ভানব 
মতা পাষ্টে মেনত পারনবে ো। আপোনক উনি বসনত হনব। উনি বসনত পারনবে? 
  
মাহফুজ সনে সনে উনি বসে। গ্লাস হানত ষ্টেনয় সহজ ভষ্টেনত পাষ্টে মেনয় োট মথনক 
োমনত ম ে। ষ্টিত্রা তানক ধনর মফনে বেে, মকাথায় োনেে? 

http://www.bengaliebook.com/
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ক্লাবঘনর োব। 
  
এই অবস্থায় ক্লাবঘনর োনবে মানে? 
  
মতামানক মতামার মার কানে পািানোর বুবস্থা করনত হনব। োনমো হনয় ম নে। ষ্টবরাট 
োনমো। োটক বন্ধ। এেেই মতামানক পাষ্টিনয় ষ্টদব। 
  
ঘটো ষ্টক বেুে মতা? 
  
ঘটো ষ্টকেু ো মতামানক পাষ্টিনয় ষ্টদনত বনেনে। 
  
মক আমানক পাষ্টিনয় ষ্টদনত বনেনে? 
  
আমার দাদীজাে। 
  
ষ্টিত্রা কষ্টিে  োয় বেে, আপষ্টে আমার কথা শুেুে। িনর আপোর মাথা এনোনমনো হনয় 
ম নে। আপষ্টে ষ্টক বেনেে ো বেনেে ষ্টেনজই জানেে ো। 
  
মাহফুজ ক্লাি  োয় বেে, এেে মতামানক পািানয় ো ষ্টদনে ষ্টবরাট োনমো হনব। েদরুে 
মবপারীনক তুষ্টম মিে ো। ভয়ংকর মােুষ। োটনকর মশনষ মস মতামানক ষ্টেনয় োনব। 
  
ষ্টিত্রা বেে, ষ্টেনয় ম নে ষ্টেনয় োনব। আপোনক এত ষ্টিিা করনত হনব ো। 
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তুষ্টম বুাপারটা বুেনত পারে ো। 
  
বুেনত পারব ো মকে? এটা মতা েতুে মকানো োনমো ো। পুরনো োনমো। োটনকর 
মমনয় মফঃস্বনে োটক করনত ষ্ট নয়নে আর মফঃস্বনের ক্ষমতাবাে মােুষনদর মকউ 
মমনয়টার সনে রাত কাটানত িায় োই এটা মতা এেনো হয় োই। 
  
ও 
  
আমার জনেু এটা েতুে ষ্টকেু ো। 
  
ও 
  
এসব আমানদর ষ্টহসানবর মনধু ধরা থানক। 
  
ও 
  
আমার মা ষ্টেনেে োরাপপা়োর োরাপ মমনয়। আষ্টম ষ্টেনজও মসই ষ্টজষ্টেস। আপোর এত 
ষ্টিিা ষ্টক জনেু? শুনয় থানকে। 
  
মাহফুজ শুনয় প়েে। 
  
ষ্টিত্রা ষ্টেনজর মনে কথা বনে োনে। মাহফুজ কথাগুনো শুেনে ষ্টক শুেনে ো তা ষ্টেনয় তার 
মাথা বুথা মেই। 
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আপনে েেে ষ্টেনেে ো তেে েদরুে মবপারীর মোক আমার কানে এনসষ্টেে। তার সানথ 
কথা হনয়নে। এক রানতর জনেু আষ্টম পাব দশ এই হাজার টাকা। বুনেনেে। এই টাকাটা 
আমার দরকার। আমার মার দরকার। 
  
মাহফুজ তাষ্টকনয় আনে। তার মাথার তীব্র েন্ত্রণা কনম আসনে। মাথার মভতর বনস থাকা 
দাদীজাে মনে হয় পাে মেনয় মেনয় এেে ক্লাি। কাাঁথামুষ্ট়ে ষ্টদনয় ঘুমুনত োনব। 
  
আবু ও আবু! 
  
মাহফুজ িমনক ম ে। বুষ্ট়ে এেনো ঘুমায় ষ্টে। মজন  আনে। 
  
 আবুনর মশাে। 
  
 শুেনতষ্টে। 
  
মমনয়টা ষ্টমথুা কথা বেনতনে। ো বেনতনে সবই ষ্টমথুা। 
  
আইো। 
  
 দুঃে ধান্ধায় ব়ে হইনে মতা। োোে সমনয় ষ্টমথুা বেনত হইনে। 
  
আইো ষ্টিক আনে। 
  
তুই মে োরাপ কষ্টরস ো। 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 146 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
আনর ষ্টক েন্ত্রণা, আষ্টম মে োরাপ করব কুাে? 
  
 মাহফুনজর মাথায় পাষ্টে ঢাো হনে। মমনয়টা শুধু মে পাে ঢােনে তা ো। মাথায় হাত 
বুষ্টেনয় ষ্টদনে। মাথার েন্ত্রণা মাহফুনজর এেে মেই ষ্টকন্তু তার কানে সবষ্টকেুই মকমে 
এনোনমনো ো নে। তার হাত-পা িাণ্ডা হনয় আসনে। মাথা অসম্ভব োষ্টে োষ্টে ো নে। 
এরনি বুষ্ট়ে েষ্টদ পাে মেিনতা ভাে ো নতা। 
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০৬. 
  
সুেতাে সানহব েুবই ষ্টবরষ্টক্তনবাধ করনেে। ষ্টতষ্টে গ্রানমর বাষ্ট়েনত এনসনেে বনেই েেে 
তেে মে মকউ তার ঘনর ঢুনক প়েনব তা মমনে ষ্টেনত পারনেে ো। আবার মকউ তার সনে 
মদো করনত এনে ষ্টতষ্টে বেনবে- এেে মদো হনব ো। পনর অুাপনয়ন্টনমন্ট কনর আসনত 
হনব। মসটাও তার কানে। গ্রহণনো ু মনে হনে ো। গ্রানম ষ্টতষ্টে সহজ সাধারণ একজে 
ষ্টহনসনব থাকনত িাে। এমে একজে োর কানে মে মকউ মে মকাে সময় আসনত পানর A 
man has many faces. তার গ্রানমর মে েষ্টব তা তাাঁর কমযজীবনের েষ্টবর মত হনব ো। 
ষ্টকন্তু তা মবাধহয় হবার েয়। মােুনষর েুব সম্ভব একটা Face ই থানক। 
  
তাাঁর কানে এই মুহূনতয একজে মদো করনত এনসনে। দশযেপ্রাথযীরা োম েদরুে মবপারী। 
মবপারী কানরা োম হনত পানর ো। বুবসা করনেই োনমর মশনষ মবপারী েুক্ত করার ষ্টেয়ম 
থাকনে তার ষ্টেনজর োম হত সুেতাে অুানম্বনসডর। মোকটার টাকা পয়সা আনে বনে 
সবাই তানক মতায়াজ করনে। মসও ষ্টেশ্চয়ই মতায়াজ মপনয় অভুস্থ হনয় ম নে। ধনরই 
ষ্টেনয়নে মস েেে ইো, োর সনে ইো, মদো করনত পানর। এ ধারণা মভনে মদয়া দরকার। 
ষ্টতষ্টে ষ্টিক করনেে রষ্টমজনক বেনবে- আজ ষ্টতষ্টে মদো করনবে ো। তার শরীর ভাে 
মেই। 
  
তাাঁর শরীর ভােই আনে। মেটা ভাে মেই। শরীর মনের ওজে বহে কনর। মকাে কারনণ 
মে ভারী হনে শরীনরর মসই ওজে বহে করনত কি হয়। এই কিটা তার এেে হনে। 
রােু তার মে োরাপ কনর ষ্টদনয়নে। তাাঁর সম্পনকয রােুর ধারণা মে এতটা োরাপ ষ্টতষ্টে 
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বুেনত পানরে ষ্টে। তাাঁর মবাো উষ্টিত ষ্টেে। রােু তানক বুেনত মদয় ষ্টে। এই ষ্টবষনয়ও 
রােুর সনে কথা বো দরকার। মসই কথাগুনো গুষ্টেনয় মেবার জনেুও সময় ো নব। 
  
ষ্টপ্রয়জেনদর সনে মােুষ সব সময় কষ্টিে েুি কনর। আদনশযর েুি। পেন্দ অপেনন্দর েুি। 
মােষ্টসকতার েুি। মসই েুি মধুেুন র তনোয়ার বশীর েুনির মিনয় কম ভয়াবহ েুি ো। 
মসই েুনিও আহত হবার মত বুাপার ঘনট। রক্তক্ষরণ হয়। মে মকাে েুনি প্রস্তুষ্টত োন । 
অস্ত্র শাষ্টেনয় ষ্টেনত হয়। তূনণ ধারানো তীর জমা করনত হয়। তাাঁনক এই কাজটা করনত 
হনব। েুনি মেনম মেে অনস্ত্রর অভানব েুি বন্ধ করনত ো হয়। এমে এক জষ্টটে সমনয় 
েদরুে মবপারীর সনে মকমে আনেে, ভাে আষ্টে টাইপ কথা বো সম্ভব ো। 
  
সুেতাে সানহব রষ্টমজনক বেনেে, আমার সনে ষ্টেষ্টে মদো করনত এনসনেে তাাঁনক ষ্ট নয় 
বে আষ্টম এেে প়োনশাো করষ্টে। ষ্টতষ্টে মেে পনর আনসে। তাাঁর সনে পনর কথা বেব। 
  
রষ্টমজ অবাক হনয় বেে, িনে মেনত বেব? 
  
সুেতাে সানহব ভুরু কুাঁিনক বেনেে, হুাাঁ িনে মেনত বেনব। তনব েুব ভদ্রভানব বেনব। 
  
রষ্টমজ ইতঃস্তত কনর বেে, েদরুে মবপারী েুবই ষ্টবষ্টশি মোক। 
  
েত ষ্টবষ্টশিই মহাক আষ্টম এেে ষ্টেনি োমব ো। 
  
সুেতাে সানহব ষ্টবিনয়র সনে েক্ষু করনেে রষ্টমজ দাাঁষ্ট়েনয় আনে মেনত িানে ো। 
রষ্টমজনক প্রিণ্ড ধমক মদয়া উষ্টিত। ষ্টতষ্টে ধমক ষ্টদনেে ো। সহজ  োয় বেনেে, ষ্টিক 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 149 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আনে উোনক বসনত বে, আষ্টম আসষ্টে। আর দুকাপ িা দাও। ঘনর মকাে োবার থাকনে 
দাও। 
  
রষ্টমনজর মুনে হাষ্টস মদো ম ে। মনে হে মস ষ্টবরাট ষ্টবপনদর হাত মথনক অনের জনেু 
রক্ষা মপনয়নে। েদরুে মবপারীর মত ষ্টবষ্টশি মোকনক অপমানের হাত মথনক রক্ষা কনরনে। 
  
সুেতাে সানহবনক মদনে েদরুে মবপারী উনি দাাঁ়োে। অতুি ষ্টবেনয়র সনে বেে, সুার 
আষ্টম েুবই শরষ্টমন্দা মে আপোনর ষ্টবরক্ত করনতষ্টে। ষ্টবশ্রাম করনতষ্টেনেে। 
  
মকাে অসুষ্টবধা মেই। বসুে। 
  
আপোনক মদোর ব়েই শে ষ্টেে। শে ষ্টমটানোর জনেু এনসষ্টে। 
  
শে ষ্টমনটনে? 
  
ষ্টি ষ্টমনটনে। আমার মনে েেে মে শে উনি শে ষ্টমটানয় মফোর মিিা কষ্টর। মওোো 
ইস্কান্দর সানহবনক মদেনের শে ষ্টেে, মদেোম। আপনেনর মদেনের শে ষ্টেে, মদেোম। 
মোকজে তাজমহে মদেনত োয়, সমুদ্র মদেনত োয়। আষ্টম োই মােুষ মদেনত। আসে 
মজা মােুনষর মনধু। সুেতাে সানহব মোকষ্টটর কথা বোর কায়দায় অবাক হনেে অষ্টশষ্টক্ষত 
মােুষ এমে গুষ্টেনয় কথা বনে ো। সুেতাে সানহব বেনেে, আপোর প্রধাে কাজ তাহনে 
মােুষ মদনে মব়োনো? 
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েদরুে মবপারী সনে সনে বেে, ষ্টি ো। এটা আমার শে। মকাে মােুষ সম্পনকয েেে 
ষ্টবনশষ ষ্টকেু শুষ্টে তেে মােুষটানর মদেনত ইো কনর। 
  
আমার সম্পনকয ষ্টবনশষ ষ্টক শুনেনেে? 
  
অনেক ষ্টকেু শুনেষ্টে জোব। আপষ্টে একটা বই ষ্টেনেনেে। মসই বই সংগ্রহ কনর পন়েষ্টে। 
অতুি তৃষ্টি মপনয়ষ্টে। ষ্টকেু অষ্টত সতু কথা বনেনেে। 
  
সুেতাে সানহব ভুরু কুাঁিনক ম ে। একষ্টট বই ষ্টতষ্টে ষ্টিকই ষ্টেনেনেে। বাংোনদনশর 
স্বাধীেতা েুি ষ্টেনয় মেো বই। োম The End game ইংনরজীনত মেো এই বই সামনে 
বনস থাকা েুষ্টে ফনতায়া পরা মােুষটা পন়েনে এটা ষ্টবশ্বাসনো ু ো। বই োপা হনয়নে 
মমাট এক হাজার কষ্টপ। এই বই সংগ্রহ করাই মুশষ্টকে। 
  
আপষ্টে আমার বইটা পন়েনেে? 
  
 ষ্টি জোব। 
  
বইটা ইংনরজীনত মেো। 
  
ষ্টি জোব। আমার মসনক্রটারীনক বনেষ্টে মস বাংো কনর আমনক শুোনয়নে। 
  
বই এর মকাে জায় াটা আপোর ভাে মেন নে? 
  

http://www.bengaliebook.com/
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েদরুে মবপারীর হাষ্টস মুনে বেে, আপোর মবাধ হয় মনে সনন্দহ হনয়নে বইটা আষ্টম 
পষ্ট়ে োই। আপোর সনে মদো করব ষ্টিক করার পর আপোর সম্পনকয জাোর জনেু 
বইটা ঢাকা মথনক এনে প়োর বুবস্থা কনরষ্টে। বইনয়র মকাে জায় াটা ভাে মেন নে 
জােনত মিনয়নেে- োমটা ভাে মেন নে। োম ষ্টদনয়নেে মশষ মেো অথি বইটানত বনেনেে 
মুষ্টক্তেুি শুরু হবার কথা। এইটা ভাে হনয়নে। জোব েষ্টদ ইজাজত মদে তাহনে উষ্টি? 
  
এেে উিনবে মকে? িা োে। 
  
ষ্টি ো, িা োব ো। জোব উষ্টি। 
  
 েদরুে মবপারী উনি দাাঁ়োে। 
  
সুেতাে সানহব বেনেে, বসুে বসুে। এনসই িনে োনেে। আপষ্টে মেমে আমার বুাপানর 
মকৌতূহে মবাধ করনেে। আষ্টমও করষ্টে। আপষ্টে একজে ষ্টবষ্টশি মােুষ। 
  
জোব, আষ্টম মাষ্টটর কৃষ্টম। ষ্টবষ্টশি ষ্টকেু ো। তারপরও েষ্টদ আমার। ষ্টবষনয় ষ্টকেু জােনত 
িাে বনেে। 
  
োনমর মশনষ মবপারী েুক্ত কনরনেে মকে? 
  
েদরুে মবপারী বসনেে ো, দাাঁষ্ট়েনয় মথনকই বেনেে, ষ্টেনজ ষ্টকেু েুক্ত কষ্টর োই। মোনকর 
মুনে মুনে মবপারী হনয়ষ্টে। আষ্টম এনতই েুষ্টশ। মোকজে ইো করনে আমানর েদরুে-
মিারা বেনত পারত। মোটনবোয় িুষ্টর-িামাষ্টর করতাম। আমার ভা ু মকউ মিার বনে ো। 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 152 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

এোেকার সু্কে ফানে আপষ্টে মডানেশে ষ্টদনেে বনে শুেনত পাষ্টে। 
  
ষ্টি ষ্টদষ্টে। টাকা সনে কনর ষ্টেনয় এনসষ্টে। আষ্টম আবার ে দ কারবানর ষ্টবশ্বাস কষ্টর। 
  
সুেতাে সানহব ষ্টজনেস করনত োষ্টেনেে দানের পষ্টরমােটা কত। মশষ মুহূনতয ষ্টেনজনক 
সামোনেে। এমে অরুষ্টিকর একটা প্র  মে তাাঁর মনে এনসনে। এজনেুও তাাঁর েজ্জা 
ো নে। 
  
েদরুে মবপারী  ো োকাষ্টর ষ্টদনয় বেনেে, সুানরর মনে হয় জাোর ইো কতটাকা 
ষ্টদনতষ্টে। প্রথম দফায় দশ োে টাকা। এটা ো়ো মসষ্টজদটা কনর ষ্টদব। পুরাো মসষ্টজদটা 
মভনঙ পন়ে ম ে। মেটা োরাপ হনয়নে। আষ্টম ষ্টেনজ োমাজ পষ্ট়ে ো তানত ষ্টক অেু 
দশজে মতা পন়ে। জোব োই। অনেক ষ্টবরক্ত কনরষ্টে। োবার আন  আনরকটা কথা বনে 
োই মবয়াদবী মাফ কনর মদনবে। আপষ্টে মে বইটা ষ্টেনেনেে তার োমটাই শুধু ভাে 
হনয়নে। বইটা ভাে হয় োই। 
  
েদরুে মবপারী ঘর মথনকই মবর হনয় স্তষ্টম্ভত হনয় ম ে। বা ানে একটা পরী হাাঁটনে। পরী 
মতা অবশুই। পৃষ্টথবীর মকাে মমনয় এত সুন্দর হনত পানর ো। ষ্টেশ্চয়ই সুেতাে সানহনবর 
মমনয়। সবুজ রনঙর শাষ্ট়ে পনরনে। সবুজ  ােপাোর মভতর সুবজ রনঙর শাষ্ট়ে। বা ানের 
সনে মমনয়টার ষ্টমনশ োবার কথা। ষ্টমনশ োয় ষ্টে। মনে হনে সমস্ত বা াে এক ষ্টদনক আর 
মমনয়ষ্টট অেুষ্টদনক। েদরুে মবপারীর মিাে িকিক করনে। মমনয়টা ষ্টেনজর মনে হাাঁটনে। 
েদরুে মবপারীর ষ্টদনক তাকানে ো। এটা ভাে। মিানে মিাে প়েনে েদরুে মবপারীনক 
িমে মেনত হনব। মিাে ো প়ো পেযি তাষ্টকনয় থাকায় মকাে মদাষ মেই। 
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. 
  
সুেতাে সানহব ইষ্টজনিয়ার মটনে জাোোর কানে ষ্টেনয় এনেে। তাাঁর মে পুনরাপুষ্টর ষ্টবষ্টক্ষি। 
তারপনরও মকে জাষ্টে ঘুম ঘুম পানে। অভুস্ত জীবে োত্রা মথনক সনর এনে ষ্টসনেনম 
 ণ্ডন াে হনয় োয়। েেে ঘুম পাবার কথা ো, তেে ঘুম পায়। ঘুনমর সময় ষ্টবোোয় বনস 
থাকনত হয়। 
  
আনয়াজে কনর ঘুমুনত ম নে ঘুম হনব ো। ষ্টতষ্টে মবশ আনয়াজে কনরই ইষ্টজনিয়ানর 
ষ্টেনজনক এষ্টেনয় ষ্টদনেে। মাথার ষ্টেনি বাষ্টেশ। হাত-পা ে়োনো। আনয়াজে মদনেই ঘুনমর 
পাষ্টেনয় োবার কথা। 
  
বাবা, আমার ষ্টদনক একটু তাষ্টকনয় মদে মতা! 
  
সুেতাে সানহব মিাে মমেনেে। রােু তার সামনে দাাঁষ্ট়েনয়। রােুর মুে হাষ্টসহাষ্টস। তানক 
মদনে মনে হনে তার জীবে স্বে এবং আেন্দময়। বাবার সনে কথা বনেও মস তৃষ্টি 
পানে। 
  
আমানক মকমে মদোনে বাবা? 
  
 েুবই সুন্দর মদোনে। সবুজ শাষ্ট়ে পরার জনেু বে-পরী ো নে। 
  
বে-পরী আবার তুষ্টম মকাথায় মপনে? জে-পরী আনে। বে-পরী বনে ষ্টকেু মেই। 
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গ্রীক ষ্টমথেজীনত বে-পরী আনে। এরা এক াে মথনক আনরক  ানে। উন়ে উন়ে মব়োয়। 
এনদর স্বভাবও োষ্টেকটা উগ্র। 
  
উগ্র স্বভানবর বে-পরী হনয় োভ মেই। আমানক েুবই সুন্দর ো নে। ষ্টক-ো মসটা বে। 
  
মে সুন্দর তানক সবসময় সুন্দর োন । মোঁ়ো কাাঁথা  ানয় ষ্টদনয় মবর হনেও তানক মদনে 
মনে হনব– মোঁ়ো কাাঁথানত তার মসৌন্দেয ফুনটনে। 
  
দনশর মনধু তুষ্টম আমানক কত মদনব? 
  
দনশ সান়ে আট। 
  
আষ্টম ষ্টকেুক্ষণ পর অেু একটা শাষ্ট়ে পনর আসব। তেনো তুষ্টম োম্বার মদনব। ষ্টতেটা শাষ্ট়ে 
পরব। এর মনধু মে শাষ্ট়েটায় আমানক সবনি সুন্দর ো নব মসইটা পনর োটক মদেনত 
োব। 
  
ষ্টতেটায় েষ্টদ একই রকম ভাে োন  তেে ষ্টক করষ্টব? 
  
 তেে টস করব। বাবা মশাে, তুষ্টম মতা োে ো, তাই ো? 
  
 ো, োষ্টে ো। 
  
আষ্টম রষ্টমজ ভাইনক ষ্টেনয় োব। তুষ্টম মকাে দুঃষ্টশ্চিা করনব ো। 
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আষ্টম দুঃষ্টশ্চিা করষ্টে ো। 
  
মতামানক মদনে মনে হনে ঘুনম মতামার মিাে বন্ধ হনয় আসনে। ষ্টেজ, ঘুমুনব ো। তুষ্টম 
হে ষ্টবউষ্টট কেনটনের ষ্টবিারক। 
  
মতানক এত েুষ্টশ েুষ্টশ ো নে মকে? 
  
েকে েুষ্টশ বাবা। ষ্টিত্রা অষ্টভেয় কনর মেনজ অনেক দশযনকর সামনে। আষ্টম কষ্টর বাষ্ট়েনত। 
আমার দশযক একজে- তুষ্টম। 
  
সুেতাে সানহব মশায়া অবস্থা মথনক উনি বসনত বসনত বেনেে, একটা কথার জবাব ষ্টদনয় 
ো, তুই ষ্টক আমানক েুবই অপেন্দ কষ্টরস। 
  
রােু বেে, হুাাঁ। 
  
মকে? 
  
একবার মতা বনেষ্টে মকে। 
  
আমার মনধু প্রিুর ভাে এই জনেু? 
  
হুাাঁ। মতামানক আমার েকে মােুষ মনে হয়। 
  
আধুষ্টেক ষ্টশষ্টক্ষত মােুষ মাত্রই েকে মােুষ। মবাস আমার সামনে বুাপারটা বুােুা কষ্টর। 
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বকৃ্ততা শুেনত একদম ইো করনে ো। 
  
বকৃ্ততা ো। আসে মােুষ, েকে মােুষ বুাপারটা শুধু বুােুা করব। দুষ্টমষ্টেনটর মবষ্টশ ো নব 
ো। 
  
রােু বাবার ডােপানশর োনট পা েুষ্টেনয় বসে। মস পা োিানে। সুেতাে সানহব েক্ষু 
করনেে, রােু পানয় আেতা ষ্টদনয়নে। আেতা মদয়া ভাে হয় ষ্টে। রঙ মেনে ম নে। 
তারপনরও সুন্দর ো নে। মনে হনে আেতা এভানবই ষ্টদনত হয়। সুেতাে সানহব ষ্টস ানরট 
ধরানত ধরানত বেনেে– মনে করা োক েষ্টে মথনক একেণ্ড হীরক পাওয়া ম ে। এই 
হীরাটানক আমরা বেব আসে। কারণ হীরাটা আনে Crude ফনময। মসই হীরা পষ্টেশ করা 
হে। হীরা কাটা হে। অথযাৎ Crude হীরা আধুষ্টেক হে। তুই আধুষ্টেক হীরানক বেষ্টে 
েকে। 
  
রােু বেে, মতামার েুষ্টক্ত আমার কানে েুবই এনোনমনো মনে হনে। হীরানক পষ্টেশ করনে 
বা কাটনে ো থানক তাও হীরা। আন  আসে পনরও আসে। এক টুকরা কাাঁি েষ্টদ মদেনত 
হীরার মত হয় মসটা হে েকে। 
  
হুাাঁ। 
  
 মতার মার সনে আমার বষ্টেবো হয় ষ্টে এই কারনণ আষ্টম েকে? 
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উনো। মানক মতা আষ্টম েকে বেষ্টে ো। বষ্টেবো মতা মারও মতামার সনে হয় ষ্টে। মানক 
আসে বেষ্টে। 
  
েকে হনেও মতামার আনো েুবই প্রবে। মিাে ধাাঁষ্টধনয় োয়। এই জনেু আষ্টম ষ্টিক কনরষ্টে 
মতামার সনে থাকব ো। 
  
সুেতাে সানহব শাি  োয় বেনেে, মকাথায় োষ্টব? 
  
মকাথায় োব এেনো ষ্টিক কষ্টর ষ্টে। তনব মার কানে ষ্ট নয় মানক ষ্টবব্রত করব ো। হুট কনর 
মকাে এক জায় ায় িনে োব। আসে মকাে মােুষনক ষ্ট নয় বেব– আমানক আশ্রয় ষ্টদে। 
  
আসে-েকে ষ্টিেষ্টব ষ্টকভানব মতার কানে কষ্টিপাথর আনে? 
  
 হুাাঁ আনে। 
  
তুই ষ্টক জাষ্টেস তুই অসুস্থ? েুবই অসুস্থ। 
  
 মে অসুস্থ তার কানেই সুস্থ মােুষনক অসুস্থ মনে হয়। 
  
মতার ধারণা আষ্টম অসুস্থ? 
  
হুাাঁ। 
  
এবং তুই আমানক মেন়ে িনে োষ্টব? 
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 হুাাঁ। 
  
মসই ঘটোটা কনব ঘটনব? 
  
 মে মকােষ্টদে ঘটনত পানর। আজও ঘটনত পানর। 
  
সুেতাে সানহব তাষ্টকনয় আনেে। রােু উনি দাাঁ়োে। হাষ্টসমুনে বেে, বাবা এেে োই। 
অেু একটা শাষ্ট়ে পনর আষ্টস। মনে রােনব সবুজ শাষ্ট়েনত তুষ্টম আমানক ষ্টদনয়ে সান়ে 
আট। সুেতাে সানহব জবাব ষ্টদনেে ো। মমনয়র ষ্টদনক তাষ্টকনয় রইনেে। 
  
মমনয়র সনে কথাবাতযার পর তার ঘুম িনে োবার কথা। ষ্টকন্তু ঘুম োনে ো। তাাঁর মনে 
হে ষ্টতষ্টে মােষ্টসকভানব ক্লাি হনয় পন়েনেে। মােষ্টসক ক্লাষ্টি েষ্ট়েনয়নে শরীনর। তাাঁর শরীর 
ক্লাি হনে। ঘুম পানে। ষ্টকন্তু তানক ঘুমুনে িেনব ো। তানক মজন  থাকনত হনব। 
  
বাবা তাকাও। 
  
সুেতাে সানহব তাকানেে। রােু এবার হেুদ শাষ্ট়ে পনর এনসনে হেুদ শাষ্ট়ে োে পা়ে। 
 ানয় হেুনদর অেুষ্ঠাে ষ্টকংবা পনহো ফাল্গুনে মমনয়রা এধরনণর শাষ্ট়ে পনর। 
  
মকমে ো নে বাবা। 
  
েুব সুন্দর ো নে। 
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 দনশ কত মদনব? 
  
 সান়ে আট। 
  
সামােু বা়োনো োয় ো? 
  
 ো। 
  
 ষ্টেজ বাবা, েয় কনর দাও। 
  
রােু হাত মজা়ে কনর তার সামনে দাাঁষ্ট়েনয়নে। তার মুে ভষ্টতয হাষ্টস। মমনয়টা আজ ব়েই 
আেনন্দ আনে। সুেতাে সানহনবর বুনক হিাৎ ধাক্কার মত ো ে। তার মমনয়টা অসুস্থ। 
অসুস্থ অবস্থায় মস ভয়াবহ কাণ্ড মানে মনধু কনর। োদ মথনক োষ্টফনয় প়োর মত ভয়ংকর 
ষ্টকেু। কাণ্ডটা েেে কনর তার আন  আন  মস েুব আেনন্দ থানক। এবং মিানে প়োর মত 
সাজন াজ কনর। 
  
রােু বেে, বাবা তুষ্টম এমে ষ্টেম মমনর আে মকে? ষ্টকেু বে। 
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০৭. 
  
মওোো ইস্কান্দর শুনয় আনেে। ঘর অন্ধকার। এশার োমানজর ওয়াক্ত হনয় এনসনে। এই 
সময় ষ্টবোোয় শুনয় থাকা োয় ো। শরীর োরাপ থাকনে একটা কথা ষ্টেে। তার শরীর 
োরাপ ো। মাথায় সূক্ষ্ম েন্ত্রণা হনে। এটাও ব়ে ষ্টকেু ো। োরা পাক মকারাে মষ্টজদ মুেস্থ 
করার মিিা কনর তানদর কানরা কানরা মাথায় সূক্ষ্ম েন্ত্রণার মত হয়। এই েন্ত্রণা কেনো 
োয় ো। কেনো বান়ে কেনো কনম। এেে এই েন্ত্রণা সামােু মবন়েনে। 
  
মওোো উনি বসনেে। বারান্দায় ষ্ট নয় অজু করনেে। এশার আজাে মদয়া দরকার। 
অবষ্টশু আজাে ষ্টদনয় োভ মেই। আজাে হনে োমানজর জনেু আহ্বাে। মসষ্টজদই মেই, 
োমানজর জনেু আসনব মক? তাো়ো গ্রানম আজ ষ্টবরাট উৎসব। শুধু এই গ্রানমর ো, 
আনশপানশর গ্রাম মথনক মোকজে িনে এনসনে। ষ্টটপু সুেতাে মে হনব। ভুজে োনমর 
একজে ষ্টটপু সুেতানের পাট করনবে। েুবই োষ্টম মোক। ষ্টতষ্টে ো-ষ্টক মােুষনক জাদু কনর 
মফনেে। অষ্টভেয় শুরু করনে মােুষ ষ্টেশ্বাস মফেনত ভুনে োয়। দুনধর ষ্টশশু মানয়র মকাে 
মথনক টপ কনর পন়ে োয়, মা বুেনত পানর ো। মা হা কনর তাষ্টকনয় থানক ভুজনের 
ষ্টদনক। 
  
ইস্কান্দর আষ্টে এশার োমানজ দাাঁ়োনেে। রুকুনত োবার সয় হিাৎ তাাঁর মনে হে ষ্টতষ্টে 
েষ্টদ ভুজে বাবুর পাট মদেনত োে তাহনে আল্লাহপাক ষ্টক তার উপর েুব োরাজ হনবে? 
ষ্টিিাটা মনে আসনতই ইস্কান্দর েজ্জা এবং দুঃনে কুাঁকন়ে ম নেে। ষ্টেঃ ষ্টেঃ ষ্টক ভয়ংকর 
কথা। এরকম একটা ষ্টিিা োমানজ দাাঁষ্ট়েনয় তার মনে এে? োমানজ দাাঁ়োনো মানে 

http://www.bengaliebook.com/
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আল্লাহপানকর সামনে দাাঁ়োনো। তাাঁর সামনে দাাঁষ্ট়েনয় ষ্টতষ্টে ষ্টক কনর ভুজে বাবুর পাট 
মদোর কথা ভাবনত পারনেে? এক বােষ্টত টাটকা দুনধ এক মফাাঁটা ম া-মূত্র প়েনে দুধ 
েি হনয় োয়। সারাজীবনের সুকমযও এক মুহূনতযর অসৎ ষ্টিিায় েি হনয় মেনত পানর। 
ইস্কান্দার আষ্টের মিানে পাষ্টে এনস ম ে। ষ্টতষ্টে োমাজ মশষ করনেে। ষ্টকেুক্ষণ বারান্দায় 
িুপিাপ বনস রইনেে। তাাঁর মে বেনে আল্লাহপাক এই অপরানধর জনেু তাাঁনক ক্ষমা 
করনবে ো। কষ্টিে শাষ্টস্ত মদনবে। ষ্টতষ্টে বারান্দা মেন়ে ঘনর ঢুনক মকারাণ শরীফ ষ্টেনয় 
বসনেে। মিাে বন্ধ কনর ষ্টতষ্টে মকারাণ পাি করনবে। মরনের উপর মকারাণ শরীফ থাকনব। 
মকাথাও আটনক ম নে পাতা উনে মদনে মেনবে। তার ধারণা ষ্টতষ্টে আটনক োনবে। তাাঁর 
মত ষ্টেি প্রকৃষ্টতর মােুষনক আল্লাহপাক এত দয়া কনরে ো। মে দয়ার মো ু আল্লাহ পাক 
তানকই দয়া কনরে। 
  
মওোো ইস্কান্দার আষ্টে মকারাণ পাি শুরু করনেে। 
  
. 
  
েদরুে মবপারীর হিাৎ মনে হে, মকাথায় একটা সমসুা হনয়নে। েুব মোট্ট সমসুা, ষ্টতনের 
মতই মোট তনব এই মোট্ট ষ্টতে তাে হনয় উিনত পানর। মসই সম্ভাবো আনে। সমসুাটা 
েদরুে মবপারী ধরনত পারনেে ো। ষ্টকন্তু অেুভব করনত পারনেে। মকউ তানক সতকয 
কনর ষ্টদনে। মসই মকউটা মক? মােুনষর মভতর ষ্টক আনরা মকাে মােুষ বাস কনর? োর 
প্রধাে কাজ সতকয কনর মদয়া? তার উষ্টিত এই মুহূনতয এই অেে মেন়ে ষ্টেনজর ষ্টেরাপদ 
জায় ায় িনে োওয়া। মসটা করনতও ইো করনে ো। ভুজে বাবুর পাট মদনে মেনত ইো 

http://www.bengaliebook.com/


 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 162 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

করনে। েদরুে মবপারীর পাঞ্জাবীর পনকনট মসাোর মমনডে। মসাোর মমনডেটা ষ্টতষ্টে 
ষ্টেনজই ভুজে বাবুর  োয় পষ্টরনয় মদনবে। 
  
রাত েটা বানজ। এ ারটার আন  োটক শুরু হনব ো। এর মনধুই মােুনষর সমুদ্র হনয় 
ম নে। এেনো মরানতর মত মোক আসনে। এই মোট্ট গ্রানমর ষ্টক এত মােুনষর জায় া 
মদবার মত অবস্থা আনে? ষ্টবশৃঙ্খো শুরু হনে সামোবার বুবস্থা ষ্টক আনে? অে ষ্টকেু 
মােুনষর মানে ষ্টবশৃঙ্খো মদো ষ্টদনে মসই ষ্টবশৃঙ্খো সামোনো োয়। মেোনে অসংেু মােুষ 
মসোনে ষ্টবশৃঙ্খো ডােপাো ে়োনত থানক। 
  
েদরুে মবপারী তার সেীনদর ষ্টদনক তাকানেে। সবাই আনশপানশই আনে। শুধু একজে 
মেই। তানক সুাকরার মদাকাে মথনক আনরকটা মমনডে ষ্টকেনত পািানো হনয়নে। মসই 
মমনডেটা মদয়া হনব ষ্টিতা োনমর মমনয়নক। ো ষ্টিতা ো ষ্টিত্রা। মমনডে ষ্টেনয় এেনো ষ্টফরনে 
ো। ষ্টফরনে ভাে হত। রাতটা ভাে মনে হনে ো। আজ রানত সবারই আনশপানশ থাকা 
দরকার। 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, মাহফুজ কই। মাহফুজনক মডনক আে। তানর দুটা কথা বেব। 
তানর ষ্টকেু পরামশয ষ্টদব। েদরুনের এক সষ্টে মুসনেম ষ্টময়া কানে এনস ষ্টফসষ্টফস কনর 
বেে, উোর শরীর েুবই োরাপ। বাষ্ট়েনত শুনয় আনেে। মাথায় পাষ্টে ঢাো হইনতনে। 
  
কস ষ্টক? 
  
ষ্টবোোয় উনি বসার ক্ষমতা োই। 
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ষ্টবোোয় উনি ো বসনে িেনব ষ্টক ভানব? মতামানদর মনধু একজে োও। ডাক্তার ষ্টেনয় 
আস। ডাক্তারনর বেবা মেভানবই মহাক মস মেে মাহফুজনক উনি বসাবার বুবস্থা কনর। 
আইজ রাইনত তানক প্রনয়াজে হনব। 
  
েদরুে মবপারী ষ্টস ানরট ধরানেে। মুসনেম ষ্টময়া িনে ম ে। তাাঁর মে বেনে কাজটা ষ্টিক 
হয় োই। কাজটা ভুে হনয়নে। তার দনের সবাইনক আনশ পানশ থাকা দরকার। রাতটা 
ভাে ো। 
  
েদরুে মবপারী ক্লাবঘর মথনক মবর হনেে। এেে শুক্লপক্ষ। আকানশ িাাঁনদর আনো আনে। 
আষ্টশ্বেমানসর িাাঁনদর আনোয় অস্পিতা থানক। তনব আজনকর আকাশ পষ্টরষ্কার। কুয়াশাও 
মেই। িাাঁনদর আনোয় িারষ্টদক মদো োনে। মজার বুাপার হনে গ্রানম ভয়ংকর 
বুাপারগুনো অমাবশুানতও হয় ো, আবার পূষ্টণযমানতও হয় ো। এরকম সমনয় হয়। তাাঁনক 
প্রথমবার েুে করার মিিা করা হয় আষ্টশ্বে মানস। িাাঁনদর কত তাষ্টরে তা মনে োই। 
আকানশ িাাঁদ ষ্টেে এটা মনে আনে। তার মপট মথনক  ে ে কনর রক্ত মবর হনে। ষ্টতষ্টে 
ষ্টিৎ হনয় শুনয় তাষ্টকনয় আনেে িাাঁনদর ষ্টদনক। তার পষ্টরষ্কার মনে আনে। েদরুে মবপারীর 
সেীরা তার মপেনে মপেনে আসনে। তারা হাাঁটনে োষ্টেকটা দূরে মরনে। একজনের  ানয় 
িাদর। তার ব নে কানো িাম়োর বুা । বুা ভষ্টতয পাাঁিশ টাকার মোট। এই েবরটাও 
ষ্টেশ্চয়ই এরমনধু মকউ মকউ মজনে ম নে। টাকার জনেুও সমসুা হনত পানর। এতগুনো 
টাকা কেনোই সনে রাো উষ্টিত ো। ষ্টকন্তু েদরুে মবপারী মবনে মবনে অেুষ্টিত কাজগুনোই 
কনরে। তার ভাে োন । 
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ষ্টতষ্টে ষ্টেনজর মনধু এক ধরনের উনিজো অেুভব করনেে। এই ধরনণর উনিজোর 
মুনোমুষ্টে হওয়ার মনধুও আেন্দ আনে। 
  
কুেুস! 
  
কুেুস তাাঁর ষ্টদনক মদৌন়ে এে। সামােু পথ মদৌন়েই মস হাাঁপানে। এই হাাঁপানোটা ষ্টক 
ইোকৃত? 
  
পাে মেনত ইো করনতনে। কাাঁিা-সুপাষ্টর ষ্টদয়া পাে। 
  
 কুেুস ষ্টবষ্টিত হনয় বেে, আষ্টম োব? 
  
হুাাঁ। তুষ্টম োনব। মতামার মেনত মকাে অসুষ্টবধা আনে? 
  
 দুএকটা আনজবানজ মোক ঘুরাষ্টফরা করনতনে। 
  
হু। 
  
কাো রষ্টফকনর মদেোম। িাের ষ্টদয়া শইে ঢাইকুা আসনে। তার সানথ মোকজে আনে। 
  
ষ্টটপু সুেতাে মদেনত আসনে। আষ্টম েষ্টদ আসনত পাষ্টর তার আসনত মদাষ ষ্টক? আমরা 
োটক মদেব দুই িউনে। কাো রষ্টফক মদেব এক িউনে। 
  
মনে হয় আপোর ষ্টদনক েজর আনে। 
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থাকুক েজর। মতামানক পাে আেনত বেষ্টে তুষ্টম পাে আে। 
  
কুেুস ষ্টেতাি অষ্টেোর সনে রওো হে। ষ্টপস্তেটা তার কানে থানক। ব়ে সানহনবর উষ্টিত 
তানকই সবসময় পানশ রাো। ষ্টকন্তু ষ্টতষ্টে তা কনরে ো। মে মকাে কানজ তানক পাষ্টিনয় 
মদে। পাে আোর মত তুে কানজ মেনত তার েুবই োরাপ ো নে। 
  
েদরুে মবপারী সু্কে ঘনরর ষ্টদনক রওো হনেে। তার মপেনে এেে শুধু একজেই আনে। 
মস কানো িাম়োর বুা  ব নে ষ্টেনয় কুাঁনজা হনয় হাাঁটনে। েদরুে মবপারী হাত ইশারায় 
তানক ডাকনেে। মৃদু  োয় বেনেে, আমার ষ্টপনে ষ্টপনে আসার দরকার োই তুষ্টম ক্লাবঘনর 
থাক। একা একা হাাঁটনত আমার ভাে ো তানে। মানেমনধু একা থাকা ভাে। িাষ্টন্নটাও 
উিনে ভাে। বহুত ষ্টদে িাষ্টন্ন মদষ্টে ো। 
  
. 
  
মাহফুজ ঘুমানে। ঘুমি মােুষটানক মদনে ষ্টিত্রার েুবই মায়া ো নে। েষ্টদও মায়া ো ার 
ষ্টকেু মেই। মোট বাচ্চারা েেে কুণু্ডষ্টে পাষ্টকনয় ঘুমায় তেে মদেনত ভাে োন । মোট 
বাচ্চারা ঘুনমর মনধুই হানস। ঘুনমর মনধুই মিাাঁট বাাঁষ্টকনয় কান্নার ভষ্টে কনর। তানদর জনেু 
মায়া হওয়াটা স্বাভাষ্টবক। ষ্টকন্তু একজে বয়স্ক মােুষ ঘুমুনে তার জনেু মায়া হনব মকে? 
ষ্টিত্রার হনে। শুধু মে হনে তাই ো েুব মবষ্টশ হনে। 
  
মােুষটা এতক্ষণ েটফট করষ্টেে। এেে মসই েটফটাষ্টে মেই। মকমে শাি হনয় ঘুমুনে। 
আশ্চেয বুাপার ঘুনমর মনধু মোট বাচ্চানদর মত মিাাঁট বাকানে। মােুষটা ঘামনে। তার 
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মানে ির কনম োনে। ষ্টিত্রা ষ্টেষ্টশ্চত, ষ্টকেুক্ষণ আরাম কনর ঘুমানোর পর মােুষটা সহজ 
স্বাভাষ্টবক ভষ্টেনত উনি বসনব।  ম্ভীর  োয় বেনব- িে মে শুরু করা োক। তেে আর 
তার আন র কথা ষ্টকেু মনে থাকনব ো। 
  
মাহফুনজর বুাপারটা ষ্টিত্রা পুনরাপুষ্টর ধরনত পারনে ো। মােুষটার মাথায় রাস্তাঘাট, সু্কে-
কনেজ এই সব ঘুরনে মকে? ষ্টেনজর মকাে কাজ-কময মেই বনে? ষ্টিত্রার মা বেনতে– 
ষ্টকেু মােুষ আনে োরা জন্ম মেয় ভূনতর ষ্টকে োওনের জনেু। সারাজীবে এরা ভূনতর 
ষ্টকে োয়। ভূনতর ষ্টকে ষ্টক ষ্টজষ্টেস? ভূনতর ষ্টকে হইে দশভূনতর জনেু কাম করা। ষ্টেনজর 
জনেু কাাঁিকো। এরা ভূনতর কাম করনব। ভূনতর ষ্টকে োইনব। এইটাই এরার কপাে। 
  
ষ্টিত্রার ধারণা এই মােুষটাও জনন্মনে ভূনতর ষ্টকে োবার জনেু। তার েুব কানের মকউ 
মেই মে তানক বনে মদনব ভূনতর ষ্টকে োওয়াটা এমে জরুষ্টর ষ্টকেু ো। আন  ষ্টেনজনক 
গুষ্টেনয় ষ্টেনত হনব তারপর ভূত- মপ্রনতর ষ্টকে মেনত িাইনে োওয়া। 
  
এই মােুষটার ষ্টেনজর মনে হনে ষ্টকেুই মেই। ঘর-বাষ্ট়ের েুবই ভয়াবহ অবস্থা। তার 
ষ্টেনজর ধােী জষ্টমর সবটাই মস সু্কে ফানে ষ্টদনয়নে। তার েুষ্টক্ত আষ্টম ষ্টেনজ েষ্টদ ো মদই, 
অেুরা আমানর ষ্টদব মকে? ভূনতর ষ্টকে োওয়ার জনেু োনদর জেু তানদর জনেু এই 
েুষ্টক্ত েুবই ভাে। ষ্টকন্তু ষ্টিত্রার কানে এই েুষ্টক্ত গ্রহণনো ু ো। ষ্টিত্রা ষ্টিক কনরনে িনে 
োবার আন  মস মােুষটানক কনয়কটা জরুষ্টর কথা বনে োনব। 
  
এক. আপষ্টে একটা ষ্টবনয় করুে। এমে একটা মমনয়নক ষ্টবনয় করুে মে আপোনক মদেনব 
এবং আপষ্টে মদেনবে আপোর গ্রাম, রাস্তাঘাট, সু্কে কনেজ। 
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দুই. আপষ্টে আপোর অসুেটার ষ্টিষ্টকৎসার বুবস্থা করুে। আপষ্টে মেমে রাস্তা-ঘাট, সু্কে-
কনেজ বাোনেে– আপোর অসুেটাও আপোর মাথার মভতর বনস রাস্তা-ঘাট, সু্কে-কনেজ 
বাোনে। 
  
ষ্টতে. আষ্টম অষ্টভনেত্রী মােুষ মতা। অষ্টভেয় কনর োোে সমনয় োোে কথা বষ্টে। আপষ্টে 
মেমে সবসময় সষ্টতু কথা বনেে আষ্টমও মতমে সবসময় ষ্টমথুা কথা বষ্টে। সষ্টতু কথা 
বনে বনে আপোর হনয় ম নে। অভুাস মতমষ্টে ষ্টমথুা কথা বনে বনে আমার হনয় ম নে 
অভুাস। আপোনক বনেষ্টেোম ো েদরুে মবপারীর সনে আমার কথা হনয়নে। আষ্টম 
োটনকর পর তার সনে িনে োব। দশ হাজার টাকা পাব। কথাটা ষ্টমথুা। মকে বনেষ্টে 
জানেে? আমার কথাটা শুনে আপষ্টে মনে কি পাে ষ্টক-ো মদোর জনেু। আষ্টম জােতাম 
আপষ্টে কি পানবে। ষ্টকন্তু এতটা কি পানবে ভাষ্টব ষ্টে। 
  
িার. আষ্টম মতা আন ই বনেষ্টে আষ্টম ষ্টমথুা কথা বষ্টে। এবং সুনো  মপনেই একটু অষ্টভেয় 
কনর মফষ্টে। বনেষ্টেোম ো আমার পানয় কাাঁটা ফুনটনে? আসনে ষ্টমথুা। আষ্টম কাাঁটা ফুটার 
অষ্টভেয় কনরষ্টে। তনব অষ্টভেয়টা মজারাে করার জনেু মসফষ্টটষ্টপে ষ্টদনয় মোাঁিােুষ্টি করাটা 
েুব ভুে। তেে সষ্টতুকারই বুথা মপনয়ষ্টে। এটা করা ষ্টিক হয় ষ্টে। কাটার ফুটার অষ্টভেয় 
মকে করোম? আপষ্টে বুষ্টিমাে হনে ষ্টেনজই বুেনতে মকে কনরষ্টে। মেনহতু আপষ্টে 
বুষ্টিমাে ো, আষ্টম বনে ষ্টদষ্টে। কাাঁটা ফুটার। অষ্টভেয় করোম োনত আষ্টম আপোর হাত 
ধনর ষ্টকেুক্ষণ হাাঁটনত পাষ্টর। রা  করনবে ো। সষ্টতু কথাটা বেোম। আষ্টম েুবই োরাপ 
মমনয়। অষ্টভেনয়র বাইনরও আমানক অনেক ষ্টকেু করনত হয়। েি মমনয়নদরও মতা 
মানেমনধু মে মকমে কনর। কানরার হাত ধরনত ইো কনর। কনর ো? 
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পাাঁি. আপষ্টে ভুনেও ভাবনবে ো মে আপোনক ভুোবার জনেু এইসব কথা বেষ্টে। পুরুষ 
মােুষনক আষ্টম ষ্টমষ্টি কথা ষ্টদনয় ভুোই ো, শরীর ষ্টদনয় ভুোই। এরকম আাঁৎনক উিনবে 
ো। আাঁৎনক উিার মত ষ্টকেু বষ্টে ষ্টে। 
  
ষ্টিত্রা মাহফুনজর  ো পেযি িাদর মটনে ষ্টদে। তেষ্টে ঘনর ঢুকে সামেু। সামেু োষ্টেকটা 
উনিষ্টজত এবং ভয়ংকর ষ্টিষ্টিত। কারণ ভুজে বাবু আনসে ষ্টে। মশষ মুহূনতয েবর ষ্টদনয়নেে 
আসনত পারনবে ো। সামেু মাহফুজনক মডনক তুেনত ম ে। ষ্টিত্রা িাপা  োয় বেে, 
েবদযার উোনক ডাকনবে ো। ঘুমুনে ঘুমুনত ষ্টদে। ো বোর ঘুম ভাোর পর বেনবে। 
  
মাহফুজ ভাইনর এেে দরকার। 
  
দরকার হনেও উোনক ডাকা োনব ো। আপষ্টে বাইনর আসুে। উিানে দাাঁষ্ট়েনয় কথা বেুে। 
  
তারা উিানে দাাঁ়োে। সামুে বেে, েুবই ভয় ো তানে। মনে হইনতনে ষ্টবরাট োনমো 
হইব। মাহফুজ ভাইনক এক্ষণ দরকার। কাো রষ্টফক তার দেবে ষ্টেয়া আসনে। মকে 
আসনে বুেনতষ্টে ো। 
  
ষ্টিত্রা বেে, োর ইো মস আসুক। কাো রষ্টফকটা মক? 
  
মটকা ষ্টেয়া মােুষ েুে কনর। 
  
মােুষ েুে করনত কত টাকা মেয়? 
  
মােুষ বুইজুা দাম। পাাঁিশ টাকার মােুষ আনে। আবার ধনরে োে মটকার মােুষও আনে। 
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ষ্টিত্রা বেে, আপষ্টে, সু্কে ঘনর থানকে। উোর ঘুম ভাঙনেই আষ্টম উোনক ষ্টেনয় িনে 
আসব। ভুজে বাবু মেই মতা ষ্টক হনয়নে? প্রনমাটারনক ষ্টটপু সুেতানের মড্রস পনর দাাঁ়ে 
কষ্টরনয় মদব। মফঃস্বনের োটনক এরকম প্রায়ই হয়। এটা মকাে বুাপার ো। 
  
. 
  
ষ্টিত্রার েুব ক্লাষ্টি ো নে। আজ োটক ো হনে ভােই হয়। তার ঘুম পানে। োটনকর 
োনমো ো থাকনে মস শুনয় একটা েম্বা ঘুম মদনব। সুন্দর িাাঁদ উনিনে। িাাঁনদর আনোয় 
হাাঁটনত ভাে ো নে। োটক ষ্টেনয় তার মাথায় মকাে দুঃষ্টশ্চিা মেই। োটক হনব ষ্টক হনব 
ো এই দাষ্টয়ে তার ো। মস ততরী হনয়ই আনে। েেে তার ডাক প়েনব মস মনে উনি 
োনব। মস তার অংশটা শুধু মে ভাে করনব তা ো েুবই ভাে করনব। ষ্টটপু সুেতানের 
ডায়ে  মশষ হবার আন ই তার প্রনবশ। ষ্টটপু একা একা কথা বেনেে 
  
ষ্টটপু : পোশীর ষ্টবষবৃক্ষ। মীরজাফর, উষ্টমিাাঁদ, জ ৎনশনির দে স্বহনস্ত মরাপে কনরষ্টেে 
মে ষ্টবষবৃক্ষ- মীরমদে, মমাহেোনের বক্ষ-রনক্ত মতা মভনস ম ে তবু মস ষ্টবষবৃনক্ষর মূে 
ষ্টশষ্টথে হে ো। 
  
এই সময় মসাষ্টফয়া ঢুকনব। ষ্টটপু সুেতােনক িমনক ষ্টদনয় বেনব— 
  
 মসাষ্টফয়া : হায়দার আষ্টে োাঁ বাহাদুর এবং ফনত আষ্টে ষ্টটপুও বুনকর রক্ত মঢনে মস 
ষ্টবষবৃক্ষনক উৎপাষ্টটত করনত পারনবে ো। 
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ষ্টটপু : মক! মক কথা কইনে! মক তুষ্টম? 
  
 মসাষ্টফয়া : বাষ্টদর োম মসাষ্টফয়া 
  
ষ্টটপু : মসাষ্টফয়া বাষ্টেকা তুষ্টম ষ্টক কনর জােনে ইংনরজ ষ্টবজনয় আমরা অক্ষম! 
  
মসাষ্টফয়া : ও মজুাষ্টতষীর  ণো। হাঃ হাঃ হাঃ 
  
মজােো-ভরা উিানে হাাঁটনত হাাঁটনত ষ্টিত্রা স্পি শুেে মষ্টহশূনরর মহাপরাক্রমশােী ষ্টটপু 
সুেতাে হাসনেে। হাষ্টসর শনব্দ ষ্টিত্রার শরীর েেেে করনত ো ে। আর ষ্টিক তেষ্টে 
সু্কেঘনরর ষ্টদক মথনক তহ তি এর শব্দ আসনত ো ে। মনে হনে ভয়ংকর ষ্টকেু ঘনট 
োনে। আগুে আগুে বনে ষ্টিৎকার মশাো োনে। ষ্টিত্রা মেে ষ্টকেুই হয় ষ্টে এমে ভষ্টেনত 
ঘনর ঢুকে। 
  
মাহফুজ ষ্টবোোয় বনস আনে। মস ষ্টিত্রার ষ্টদনক তাষ্টকনয় বেে, ষ্টক হনয়নে? 
  
ষ্টিত্রা বেে, ষ্টকেু হয় ষ্টে। আপোর শরীর এেে মকমে? 
  
মাহফুজ বেে, ভাে। ষ্টিৎকার ষ্টকনসর? 
  
ষ্টিত্রা বেে, আষ্টম ষ্টক কনর জােব ষ্টকনসর ষ্টিৎকার। আপোর গ্রানমর ষ্টিৎকার আপষ্টে 
জােনবে। 
  
. 
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সুেতাে সানহব ইষ্টজনিয়ানর ঘুষ্টমনয় পন়েষ্টেনেে। ঘুনমর মনধু স্বে মদেনেে– মেনে কনর 
ষ্টতষ্টে োনেে। কামরায় ষ্টতষ্টে এবং রােু। রােু জাোোর পানশ বনস  নের বই প়েনে। 
বইটা মজার। রােু একটু পর পর ষ্টেে-ষ্টেে কনর মহনস উিনে। ষ্টতষ্টে বইটার োম প়েনত 
মিিা করনেে পারনেে ো। রােু আ়োে কনর মরনেনে। ষ্টতষ্টে বেনেে, বইটা উাঁিু কনর 
ধর মতা মা। রােু কষ্টিে  োয় বেে, ো। রােুর মিাে-মুে শক্ত হনয় ম ে। ষ্টতে ষ্টবষ্টিত। 
রা  করার মত কথা মতা বনেে ষ্টে। রােু এমে রা  করনে মকে? এই সময় ষ্টকেু একটা 
ঘটে। মেে মথনম ম ে। মেনের সমস্ত োষ্টত্ররা তহ তি করনত শুরু করে। তহ তি ষ্টিৎকার 
এবং কান্নাকাষ্টট। ষ্টতষ্টে জাোো ষ্টদনয়  ো মবর কনর ষ্টক হনয়নে মদেনত মিিা করনেে। 
শুধু তানদর কামরায় বাষ্টত আনে। তানদর কামরা ো়ো পুনরা মেে অন্ধকার। ষ্টতষ্টে ষ্টিষ্টিত 
 োয় বেনেে, রােু ষ্টক হনয়নে জাষ্টেস? রােু তাাঁর কথার জবাব ষ্টদনে ো। মস ষ্টেে-ষ্টেে 
কনর হাসনে এই সময় তার ঘুম ভাঙে। ষ্টতষ্টে মদেনেে সষ্টতু সষ্টতু তহ তি হনে। ষ্টিৎকার 
মশাো োনে। ঘনর ষ্টতষ্টে একা– রােু মেই। ষ্টতষ্টে ডাকনেে- রষ্টমজ রষ্টমজ। মকউ সা়ো 
ষ্টদে ো। সা়ো মদবার কথা ো। রষ্টমজ রােুনক ষ্টেনয় োটক মদেনত ষ্ট নয়নে। তহ তি ষ্টক 
মসোনেই হনে? 
  
সুেতাে সানহব একতোয় োমনেে। একতো মথনক বাষ্ট়ের সামনের বা ানে ম নেে। 
তহচি এবং ষ্টিৎকার স্পি হে। উির ষ্টদনকর আকাশ োে হনয় আনে। মকাথাও আগুে 
মেন নে। ষ্টতষ্টে ম নটর কানে এনস থমনক দাাঁ়োনেে। সামনের রাস্তা ষ্টদনয় মক মেে েুনট 
ম ে। একটা ক্রাইষ্টসস ততরী হনয়নে। ক্রাইষ্টসনসর সময় মাথা িাণ্ডা রােনত হনব। উনিষ্টজত 
হওয়া োনব ো। তার অসুস্থ মমনয়টা মসোনে আনে। ব়ে ক্রাইষ্টসস সুস্থ মােুষ একভানব 
মদনে অসুস্থ মােুষ একভানব মদনে। তানক এেে ো করনত হনব তা 2602- Taking 
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 হুোয় ূন আহমেদ । এই মেঘ, ম ৌদ্রছায়া । উপনযাস  

 172 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

notes is not the most intellectual job in the world. But during crises 
only thing you can do is taking notes. 
  
এটা কার কথা? মাকয মটানয়নের? মক মেে েুনট আসনে। পানয়র শব্দ পাওয়া োনে। ষ্টতষ্টে 
ম ট েুনে বাইনর এনেে। মে আসনে তানক থামানত হনব। ষ্টতষ্টে ক়ো  োয় বেনেে, মক? 
মক? 
  
পানয়র শব্দ মথনম ম ে। মে এষ্ট নয় এে তানক ষ্টতষ্টে মিনেে ো। তানত ষ্টকেু োয় আনস 
ো। ষ্টতষ্টে ো ষ্টিেনেও মস ষ্টেশ্চয়ই তাাঁনক মিনে। 
  
মতামার োম ষ্টক? 
  
আমার োম ষ্টবষু্ণ। 
  
তহচি ষ্টকনসর? 
  
 একটা মাডার হনয়নে। 
  
মক মাডযার হনয়নে? 
  
বেনত পারব ো। 
  
আগুে ষ্টকনসর? 
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ইসু্কে ঘনর আগুে ো াইয়া ষ্টদনে। 
  
 ণ্ডন ােটা ষ্টক োটনকর মােোনে শুরু হনয়নে? 
  
 োটক হয় োই। 
  
আমার মমনয়টানক মদনেে? রােু োম? 
  
উোনর ষ্টিষ্টে। মি ো উোনর মদষ্টে োই। 
  
 তুষ্টম মদৌন়ে োে মকাথায়? 
  
 শুেতাষ্টে রায়ট হইব। সব ষ্টহনু্দবাষ্ট়ে িাোনয় ষ্টদব। 
  
 রায়ট হবার ষ্টক আনে? আো ষ্টিক আনে তুষ্টম োও। 
  
ষ্টবষু্ণ েুনট োনে রায়ট হবার সম্ভাবো ষ্টতষ্টে উষ্ট়েনয় ষ্টদনেে ো। পৃষ্টথবীর সব মদনশই 
সংেুােঘুরা অকারনণ ষ্টেেযাষ্টতত হয়। মে মকাে সমসুার প্রথম বষ্টে সংেুােঘু সম্প্রদায়। 
  
পূবযষ্টদনকর আকাশ আনরা োে হনয়নে। মনে হয় আগুে েষ্ট়েনয় প়েনে। সুেতাে সানহব 
ষ্টব়েষ্টব়ে কনর বেনেে– Taking notes is not the most intellectual job in the 
world… : 
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একদে মােুষ মদৌন়ে আসনে। তানদর হানত মশাে ো-ষ্টক? মশাে ষ্টমষ্টেে শহুনর বুাপার। 
গ্রানমর মােুষ মশাে পানব মকাথায়? গ্রানমর মােুষনদর হানত থানক টিযোইট। সুেতাে 
সানহব এক পা এষ্ট নয় থমনক দাাঁ়োনেে। গুষ্টের শব্দ হে। একবার, দুবার, ষ্টতেবার। 
 ােপাোর েত পাষ্টে সব এক সনে মডনক উিে। সুেতাে সানহব িাপা  োয় ডাকনেে 
রােু, রােু, ও রােু। ষ্টতষ্টে মদৌ়োনত শুরু কনরনেে। ষ্টতষ্টে ভুনে ম নেে তার পানয় সুানেে 
মেই। ষ্টতষ্টে োষ্টে পানয় মদৌ়োনেে। 
  
. 
  
মওোো ইস্কান্দার আষ্টে একটা মঘানরর মনধু িনে ষ্ট নয়নেে। ষ্টকেুক্ষণ আন  তাাঁর মকারাণ 
শরীফ পাি মশষ হনয়নে। ষ্টতষ্টে পুনরাটা মুেস্থ বেনত মপনরনেে। তাাঁনক মরনের উপর রাো 
মকারাণ শরীনফর পাতায় মিাে বুোনত হয় ষ্টে। তাাঁর কপাে মবনয় টপটপ কনর ঘাম প়েনে। 
উনিজোয় তাাঁর বুক উিাোমা করনে। তার উষ্টিত এই মুহূনতয মশাকরাো োমানজ দাাঁ়োনো। 
ষ্টকন্তু ষ্টতষ্টে উনি দাাঁ়োনত পারনেে ো। মনে হনে শরীনর মকাে মজার মেই। ইস্কান্দার আষ্টে 
ষ্টব়েষ্টব়ে কনর ষ্টক মেে বেনেে। তাাঁর মিাে শুকনো ষ্টকন্তু ষ্টতষ্টে কাাঁনধ রাো  ামোয় একটু 
পর পর মিাে মুেনেে। বাইনর প্রিণ্ড তহ তি হনে, মসই তহ তি-এর ষ্টকেুই তার কানে 
ঢুকনে ো। তাাঁর মনে প্রিণ্ড ভয় ঢুনক ম নে মকারাণ মষ্টজদ পুনরাটা মুেস্থ ষ্টতষ্টে বনেনেে, 
ষ্টকন্তু পনর েষ্টদ ষ্টতষ্টে আর ো পানরে। েষ্টদ এমে হয় মে োমানজ দাাঁষ্ট়েনয় সূরার মাোমাষ্টে 
জায় ায় সব ভুনে োে। তেে ষ্টক হনব? হানফজ েুরুষ্টেে সানহনবর জীবনে এই ঘটো 
ঘনটষ্টেে। হানফজ সানহনবর বাষ্ট়ে কুষ্টমল্লার গুণবতী গ্রানম। ষ্টতষ্টে ষ্টেনেে হানফজ ও ক্বাষ্টর। 
অষ্টত সুকণ্ঠ। মকারাণ মষ্টজদ পুনরাটা ষ্টেে কণ্ঠস্থ। শুধু োমানজ দাাঁ়োনে সব  ণ্ডন াে হনয় 
মেত। এমেও হনয়নে সূরা ফানতহার মাোমাষ্টে এনস ষ্টতষ্টে আটনক ম নেে। এমে ভয়ংকর 
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ষ্টকেু তার জনেু অনপক্ষা করনে ো মতা? ইস্কান্দর আষ্টের পাষ্টের ষ্টপপাসা হনে ষ্টকন্তু উনি 
ষ্ট নয় পাষ্টে আোর মত শষ্টক্ত তাাঁর মেই। অবসাদ, উনিজো আেন্দ এবং ভনয় তার শরীর 
মেে মকমে করনে… 
  
. 
  
েদরুে মবপারী একটা  ানের আ়োনে আনেে। পুরানো জাম াে। এই  ানের আ়োনে 
ষ্টেনজনক েুষ্টকনয় রাো সম্ভব। ষ্টতষ্টে তার  ানয়র শাদা িাদরটা মফনে ষ্টদনয়নেে। অন্ধকানর 
শাদা রঙ মিানে পন়ে। ষ্টেনজনক েুষ্টকনয় মফো এেে েুবই প্রনয়াজে হনয় পন়েনে। ষ্টতষ্টে 
ষ্টেষ্টশ্চত হনয়নেে  ণ্ডন ােটা হনে তাাঁর জনেু। কাো রষ্টফনকর দে আসনে তাাঁনক েুাঁজনে। 
কাজ উিানরর জনেু হিাৎ একটা োনমো ততরী হনয়নে। ষ্টেরীহ একজে মােুষ মারা 
পন়েনে। ভুজে বাবুর অুাষ্টসসনটন্ট।  ণ্ডন ােটা শুরু হনয়নে এইভানব- কাো রষ্টফক ভুজে 
বাবুর অুাষ্টসসনটন্টনক শানটযর কোর ধনর সু্কনের মাি মথনক একটু দূনর এনে বনেনে- 
মতার ওস্তাদ আসে ো কুাে। 
  
অে বয়স্ক মোকরা অুাষ্টসসনটন্ট হয়ত এর উিনর অপমােসূিক ষ্টকেু বনেনে। কাো 
রষ্টফকনক সুনো  কনর ষ্টদনয়নে। কাো রষ্টফক থমথম  োয় বনেনে- শুওনরর বাচ্চা মদষ্টহ 
আমানর বাপ তুইেুা  াইে মদয়। শুওনরর বাচ্চানর একটু ষ্টটপা ষ্টদনয় মদও মদষ্টহ। এই বনে 
ষ্টেতাি অবনহোর সনে তানক অেুনদর হানত ষ্টদনয় উনি এনসনে। তারপরই সু্কেঘনর 
আগুে মেন  ম নে। সু্কেঘনর আগুে ো ানোর একটা উনেশু োনমো েষ্ট়েনয় মদয়া। 
েদরুে মবপারী পুনরাপুষ্টর ষ্টেষ্টশ্চত হনেে েেে মদেনেে গ্রানমর িারষ্টদনক পাহারা বনসনে। 
ষ্টতষ্টে তেেই ষ্টেনজর  া মথনক শাদা িাদর েুনে মফেনেে। আর সময় মেই েুষ্টকনয় প়েনত 
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হনব। প্রথম মথনকই অস্পিভানব তাাঁর মনে হষ্টেে তাাঁর ষ্টেনজর দে এই োনমোর সনে 
েুক্ত। েতই সময় োনে তার ধারণা ততই স্পি হনে। তাাঁর দনের মোনকরা েষ্ট়েনয় 
ষ্টেষ্টটনয় আনে। কেনোই এক সনে মেই। কাো রষ্টফনকর সনে কুেুসনক আোপ করনতও 
মদেনেে। দুজে একসনে ষ্টস ানরট ধরাে। দাবার মেো শুরু হনয়নে। েুবই জষ্টটে মেো। 
ষ্টতষ্টে ষ্টেনজই রাজা ষ্টেনজই মন্ত্রী। তনব রাজা মন্ত্রী ো়ো আর মকউ মেই। তাাঁর হাতী-নঘা়ো 
তার ষ্টদনকই েুনট আসনে। এটা োরাপ ো। মেেনত হনে এরকম মেোই মেো উষ্টিত। 
  
েদরুে মবপারী পাঞ্জাবীর পনকট মথনক পাে মবর কনর মুনে ষ্টদনেে। কুদুনসর এনে মদয়া 
কাাঁিাসুপাষ্টরর পােগুনো কানজ ো নে। অন্ধকানর দাাঁষ্ট়েনয় পাে ষ্টিবুনত মজা ো নে। 
ষ্টস ানরট মেনত ইো করনে। ষ্টস ানরট োওয়া োনব ো। ষ্টস ানরনটর আগুে দূর মথনক 
মদো োনব। 
  
শুকনো পাতায় ম়ে ম়ে শব্দ কনর মক মেে আসনে। অেু সময় হনে েদরুে মবপারী 
বেনতে– মক আনস? আজ ষ্টকেু বেনেে ো তীক্ষ্ম দৃষ্টিনত অন্ধকানরর ষ্টদনক তাষ্টকনয় 
রইনেে। ো ভয় পাবার ষ্টকেু মেই। মে আসনে মসই বরং ভনয় অষ্টস্থর হনয় আনে। বার 
বার মথনম প়েনে। এষ্টদক ওষ্টদক তাকানে। মমনয়টানক এেে মিো োনে। সুেতাে 
সানহনবর মমনয়। ভনয় মমনয়টার মুে মোট হনয় ম নে। মমনয়টা এেে দাাঁষ্ট়েনয় আনে। ষ্টকন্তু 
মস থরথর কনর কাাঁপনে। মমনয়টা একটু পর পর আকানশর ষ্টদনক তাকানে। আকানশ মস 
ষ্টক মদোর মিিা করনে? িাাঁদ? 
  
েদরুে মবপারী  ো োকাষ্টর ষ্টদনেে। রােু কান্না কান্না  োয় বেে, মক?  ানের ওপানশ 
মক? 
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েদরুে মবপারী  ানের আ়োে মথনক মবর হনত হনত বেনেে, আমানর তুষ্টম ষ্টিেবা ো। 
আমার োম েদরু। 
  
রােু বেে, আষ্টম আপোনক ষ্টিেব ো মকে? আষ্টম আপোনক েুব ভাে কনর ষ্টিষ্টে। আপোর 
োম েদরুে মবপারী। শুেুে আপষ্টে আমানক আমার বাবার কানে ষ্টদনয় আসুে। 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, আষ্টম এইোনে মথনক মবর হনত পারব ো। মোকজে আমানর 
েুাঁজতানে। 
  
আপোনক েুাঁজনে মকে? 
  
েুে করার জনেু েুাঁজনতনে। 
  
 ষ্টক আশ্চেয! মকে? 
  
েদরুে মবপারী মহনস মফেনেে। এষ্ট নয় এনেে রােুর কানে। মমনয়টা মবাকার মত মোো 
জায় ায় দাাঁষ্ট়েনয়নে আনে। িাাঁনদর আনো পন়েনে তার  ানয়। অনেক দূর মথনক মদো 
োনব। 
  
মতামার োম ষ্টক? 
  
আমার োম রােু। 
  
একটু আ ানয় অন্ধকানর দাাঁ়োও। 
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মকে? 
  
 এত মকে মকে করবা ো। ো বেনতষ্টে কর। 
  
আপষ্টে এরকম কনর কথা বেনেে মকে? 
  
ষ্টক রকম কনর কথা বেনতষ্টে? 
  
মকমে মেে অেুরকম কনর কথা বেনেে। তনব আপোনক মদনে আমার ভয় মকনট ম নে। 
আষ্টম আসনে প্রিণ্ড ভয় মপনয়ষ্টে। আপষ্টে ষ্টক জানেে িার-পাাঁিটা বাষ্ট়েনত আগুে োষ্ট নয় 
ষ্টদনয়নে। 
  
জাষ্টে। 
  
পুষ্টেশ কেে আসনব?  ণ্ডন াে থামনব ো? 
  
আমানর েষ্টদ মারনত পানর তাহনে  ণ্ডন াে থামনব। তনব আমানক মারা সহজ ো। আষ্টম 
ষ্টবরাট মেনোয়া়ে। 
  
েদরুে মবপারী ভুরু কুাঁিনক মফেে। মমনয়টা ো থাকনে তার মকাে সমসুা ষ্টেে ো। 
মমনয়টা তাাঁনক সমসুায় মফনে ষ্টদনয়নে। মমনয়টানক মফনে ষ্টতষ্টে িনে মেনত পারনেে ো। 
এই সময় আগুনের মত রূপবতী একটা মমনয়র সনে থাকা েুবই ষ্টবপদজেক বুাপার। 
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রােু ষ্টকেু বেনত োষ্টেে েদরুে মবপারী হিাৎ তার মুে মিনপ ধরনেে। মশাে িাষ্টেনয় 
িার-পাাঁি জে মোক আসনে। এনদর দুজনের হানত বশযা। রােুর ভয় মকনট ষ্ট নয়ষ্টেে। 
হিাৎ প্রবে ভয় তানক অষ্টভভূত কনর মফেে। তার কানে মনে হে মস অোে হনয় পন়ে 
োনে। 
  
েদরুে মবপারী ষ্টফসষ্টফস কনর বেে, ভয় োই আষ্টম জীষ্টবত থাকনত মতামার ষ্টকেু হনব 
ো। জীষ্টবত কতক্ষণ থাকব এইটা হইে কথা। এরা আমানর েুাঁজনতনে। এনদর একজে 
আমার েুব আপে মোক। োম কুেুস। 
  
রােু বেে, আপষ্টে আমানদর বাষ্ট়েনত িেুে। আষ্টম আপোনক েুষ্টকনয় রােব। 
  
মতামানর মতামার বাষ্ট়েনত ষ্টেয়া োব। তনব মতামার বাবা সুেতাে সানহব আমানর জায় া 
ষ্টদনব ো। 
  
অবশুই মদনবে। ষ্টক বেনেে আপষ্টে? 
  
েদরুে মবপারী ক্লাি  োয় বেনেে, ষ্টদনে মতা ভােই। িে জেনের ষ্টভতর ষ্টদয়া হাাঁষ্টট। 
আনস্ত পা মফেবা মেে শব্দ ো হয়। 
  
রােু কাাঁনদা কাাঁনদা  োয় বেে, আপষ্টে আমার হাত ধনর ষ্টেনয় োে। আমার প্রিণ্ড ভয় 
ো নে। 
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েদরুে মবপারী তার দীঘয জীবনে মকাে তরুণীনক মা ডানকে ষ্টে হিাৎ তার ষ্টক মনে হে, 
ষ্টতষ্টে বেনেে, মা হাতটা ধর। বেোম ো আষ্টম জীষ্টবত থাকনত মতামার মকাে ভয় োই। 
মনর ম নে ষ্টভন্ন কথা। মনর ম নে তুষ্টম িেবা মতামার ষ্টেনজর ষ্টদশায়। 
  
মবষ্টশদূর োওয়া ম ে ো। মশাে হানত দেটা আবার ষ্টফনর আসনে। েদরুে মবপারী 
মওোো ইস্কান্দার আষ্টের বাষ্ট়ের ষ্টদনক রওয়াো হনেে। মমনয়টানক মওোোর হানত তুনে 
ষ্টদনয় তানক দ্রুত সনর প়েনত হনব। হানত সময় মবষ্টশ মেই। 
  
. 
  
মাহফুজ তার বাষ্ট়ের উনিানের জেনিৌষ্টকনত বনস আনে। তানক মদনে মনে হনে একজে 
মৃত মােুষ। মস তাষ্টকনয় আনে শূেু দৃষ্টিনত। তার সামনে ষ্টিত্রা এনস দাাঁষ্ট়েনয়নে। অথি 
মনে হনে মস ষ্টিত্রানক মদেনত পানে ো। ষ্টিত্রা বেে, অবস্থা েুবই োরাপ। এনকর পর 
এক বাষ্ট়েনত আগুে ো ানো হনে। আপষ্টে বনস থাকনে মতা হনব ো। মাহফুজ বেে, 
আষ্টম ষ্টক করব? আমার এেে ষ্টক করার আনে? 
  
আপষ্টে বাষ্ট়ে মথনক মবর হনবে। আপোর ষ্টেনজর মোক মজা া়ে করনবে। আপষ্টে আ ানবে 
আপোর দে ষ্টেনয়। 
  
দে মকাথায় আমার? 
  
এনককটা বাষ্ট়ের সামনে দাাঁ়োনবে। তানদর ডাকনবে। অবশুই তারা মবর হনব। আপোনক 
এই গ্রানমর মােুষ অসম্ভব পেন্দ কনর। আপোর ডাক তারা শুেনব। 
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আমার মাথা ঘুরনে ষ্টিত্রা। আষ্টম উনি দাাঁষ্ট়েনত পারষ্টে ো। 
  
আপষ্টে আপােনক হাত ধনর ষ্টেনয় োব। 
  
 মাহফুনজর মাথার মভতর তার দাদী কথা বনে উিনেে– ও আবু এই মমনয়টা মেে মতানর 
োই়ো ো োয়। অষ্টত অবশুই এনর তুই ষ্টববাহ করষ্টব। োনমো ষ্টমটনে আইজ রাইনতই। 
ইস্কান্দার মওোোনর ডাক ষ্টদয়া আইেুা ষ্টববাহ করষ্টব। এইটা মতার উপর আমার হুকুম। 
ঐ মবকুব আমার কথা শুেনতেস? 
  
মাহফুজ ষ্টব়েষ্টব়ে কনর বেে, িুপ কর। 
  
আমার কথা ো শুেনে োই। মমনয়টা ষ্টক বেতানে মশাে। মহ মকাে ভুে কথা বেতানে ো। 
  
মাহফুজ ঘর মথনক মবর হে। তার হানত এক াদা পাটেষ্ট়ে। পাটেষ্ট়েনত আগুে ো ানো 
হনয়নে। তানক মদনে মনে হনে মস মশাে ষ্টেনয় মবর হনয়নে। মাহফুজ ঘর মথনক মবর 
হনয়ই ষ্টিৎকার কনর বেে, মক মকাথায় আনেে। আনসে মদষ্টে আমার সানথ। আষ্টম 
মাহফুজ। 
  
ষ্টিত্রা েক্ষু করে একজে দুজে কনর আসনে। মাহফুজ আবারও ষ্টিৎকার কনর ডাকে- 
কই আনসে। ঘনর বনস মথনক োভ োই। মবর হে। 
  
. 
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রােু ষ্টফসষ্টফস কনর বেে, আপোনক আমার পেন্দ হনয়নে। 
  
েদরুে মবপারী জবাব ষ্টদনেে ো। হাসনেে। তাাঁর মিাে-কাে মোো, হাাঁটনেে কুাঁনজা হনয়। 
তার মে বেনে দূর মথনক তাাঁনক মকউ েক্ষু করনে। মে েক্ষু করনে মস একা বনেই 
কানে আসনত সাহস পানে ো। মস োনে তার দে ষ্টেনয় আসনত। রােু মমনয়টানক অষ্টত 
দ্রুত মওোো ইস্কান্দার আষ্টের হানত তুনে ষ্টদনয় তানক অন্ধকানর ষ্টমনশ মেনত হনব। সবনি 
ভাে হয় পাঞ্জাবী েুনে োষ্টে  া হনয় ম নে। েগ্ন- ানত্রর মােুষ অন্ধকানর মিানে পন়ে ো। 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, তুষ্টম মদৌ়োনত পারবা? 
  
রােু বেে, আষ্টম হাাঁটনতই পারষ্টে ো, মদৌ়োব ষ্টকভানব? 
  
আো ষ্টিক আনে তুষ্টম মেভানব োইনতে মসভানবই োও। েদরুে মবপারী একটা বুাপার 
মভনব সামােু আেন্দ পানেে তার হানত মেমে সময় মেই, োরা তাাঁনক েুাঁজনে তানদর 
হানতও সময় মেই। েন়ের প্রথম োপটা পার হনয় ম নে। সাধারণত প্রথম ধাক্কায় ষ্টকেু 
ো হনে পনর আর হয় ো। ষ্টতষ্টে ষ্টেষ্টশ্চত এর মনধু তাাঁর ষ্টেনজর জায় ায় েবর িনে ম নে। 
তার মোকজে েুনট আসনে। মাহফুজ মবর হনয়নে। ষ্টতষ্টে তার  ো শুেনত মপনয়নেে। মস 
মোকজে সংগ্রহ করনে। 
  
তাাঁনক দাবা মেোয় আর ষ্টকেুক্ষণ ষ্টটনক থাকনত হনব। ষ্টকেুক্ষণ ষ্টটকনত পারনেই হাষ্টত-
মঘা়ো, তসেু-সামি িনে আসনব। তেে ষ্টতষ্টে হাতীর িাে মদনবে ো, তসেুও এষ্ট নয় 
মদনবে ো। ষ্টতষ্টে মদনবে মঘা়োর িাে। েদরুে মবপারীর মঘা়োর িাে ষ্টক মোকজে 
মদেনব। ভুজে বাবুর পানটর মিনয় মসটা োরাপ হনব ো। ভাে কথা, ষ্টতষ্টে ভুজে বুাটানকও 
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ধনর আোনবে। সু্কনের মানি োটক হনব। ভুজেনক ষ্টটপু সুেতানের পাট করনত হনব। 
ষ্টতষ্টে ষ্টেনজর হানত ভুজেনক মসাোর মমনডে পষ্টরনয় মদনবে। তনব তার আন  ভুজেনক 
একশ বার কানে ধনর উি-বস করানবে। ভুজে মসাোর মমনডনের কথা সবাইনক বনে 
মব়োনব ষ্টকন্তু কানে ধনর উি-বনসর কথা কাউনক বেনত পারনব ো। 
  
মােুষ তার জীবনের সব ঘটো বেনত পানর ো। ষ্টকেু ষ্টকেু ঘটো মিনপ োয়। ষ্টতষ্টে বেনত 
পানরে। কারণ ষ্টতষ্টে ষ্টিক মােুষ মশ্রষ্টণর ো, পশু মশ্রষ্টণর। এক সময় তার মা মদওয়াে নঞ্জ 
ঘর ষ্টেনয় েষ্টট-নবষ্টট হনয়ষ্টেনেে এই কথা বেনত তার মুনে আটকায় ো। তনব মানয়র 
উপর তার মকাে রা  োই। স্বামীর মৃতুুর পর এই মষ্টহো দুনধর ষ্টশশু ষ্টেনয় মরনত 
বনসষ্টেনেে। মকউ তানক োওয়া মদয় োই। মস ষ্টশশু-সিাে ষ্টেনয় পনথ পনথ ঘুনরনে। 
মদওয়াে  নঞ্জর মোকজে তাাঁর কানে এনসষ্টেে একটা মাদ্রাসা হনব,  ােযস সু্কে হনব তার 
জনেু সাহােু। ষ্টতষ্টে সাহােু কনরনেে। তাাঁর ইো হনয়ষ্টেে বনেে আমার মানক মতামরা 
বাজানরর েষ্টট-নবষ্টট বাষ্টেনয়ষ্টেনে। তার শাষ্টস্ত ষ্টহনসনব মদওয়াে নঞ্জর সবাই ষ্টমনে দশ বার 
কাে ধনর উি-নবাস কর। আষ্টম মাদ্রাসা বাষ্টেনয় ষ্টদব, মসষ্টজদ বাোনয় ষ্টদব, সু্কে-কনেজ 
কনর ষ্টদব। পাকা রাস্তা বাষ্টেনয় ষ্টদব। ষ্টতষ্টে তা বনেে োই। ষ্টতষ্টে ক্ষমা কনরনেে। মানে-
মনধু ইোর ষ্টবরুনিও মােুষনক ক্ষমা করনত হয়। 
  
রােু বেে, আর কতদূর? 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, ঐ মতা মদো োয়। বারান্দায় ইস্কান্দার মওোো বনস আনে। তুষ্টম 
মকাে কথা ো বনে ঘনর ঢুনক োনব। ঘনরর ষ্টভতর কুপী িেনতনে। ফুাঁ ষ্টদনয় কুপী ষ্টেভানয় 
ষ্টদনব। ইস্কান্দার মওোোর সনে কথা ো বোর আষ্টম বেব। 
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মওোো ইস্কান্দার আষ্টে অবাক হনয় তাষ্টকনয় আনেে। েদরুে মবপারী বেনেে, মমনয়টানক 
মরনে ম োম। োনমো ষ্টমটনে তানক মপৌঁোনয় ষ্টদনবে। বুেনত পারনতনেে ষ্টক বেোম? 
  
মওোো ইস্কান্দার ষ্টব়েষ্টব়ে কনর বেনেে, জোব আমার একটা েবর ষ্টেে। আেনন্দর 
েবর। 
  
েদরুে মবপারী বেনেে, েবর মশাোর সময় োই। ো বেোম করনবে। 
  
েুবই ব়ে একটা সংবাদ জোব। আষ্টম পাক মকারাণ মুেস্থ কনরষ্টে। আমার োম এেে 
হানফজ ইস্কান্দার আষ্টে। 
  
োই হানফজ সানহব। 
  
িাইরষ্টদনক আগুে োই া ম নে বুাপারটা ষ্টক জোব? 
  
েদরুে মবপারী বুাপার বোর সুনো  মপনেে ো। মওোো ইস্কান্দানরর উিানে ষ্টতেজে 
এনস দাাঁ়োে। ষ্টতেজনের একজনের োম কুেুস। কুদুনসর হানত মোো ষ্টপস্তে। কুদুনসর 
পানশই কাো রষ্টফক। কাো রষ্টফনকর  ানয় হেুদ রনঙর িাদর! িাদনর মস মাথা মঢনক 
মরনেনে। তার মিাে িে িে করনে। কাো রষ্টফক একদো থুথু মফেে। েদরুে মবপারী 
শাি  োয় বেনেে, কুেুস তুষ্টম ষ্টক িাও? 
  
কুেুস  ো োকাষ্টর ষ্টদে। 
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কাো রষ্টফক িাপা  োয় বেে, কুেুস মদরী করনতে মকে? হানত সময় সংনক্ষপ। 
  
কুেুস ষ্টপস্তে উাঁিু কনর এক পা এষ্ট নয় আসনতই মওোো ইস্কান্দার আষ্টে তার সামনে 
দুহাত তুনে োাঁষ্টপনয় প়েনেে। আতযোনদর মত মিাঁষ্টিনয় উিনেে– ষ্টক করনতে? ষ্টক সবযোশ! 
মতামরা ষ্টক করনতে? 
  
তাাঁর ষ্টিৎকার োষ্টপনয় পরপর দুবার ষ্টপস্তনের গুষ্টের আওয়াজ হে। দূর মথনক তহচি ষ্টিৎকার 
মশাো োনে। মাহফুজ তার ষ্টবশাে দে ষ্টেনয় এষ্টদনকই আসনে। তারা গুষ্টের শব্দ শুেনত 
মপনয়নে। 
  
. 
  
হানফজ মওোো ইস্কান্দার আষ্টের উিাে ফাাঁকা। ষ্টতষ্টে উিানে ষ্টিৎ হনয় পন়ে আনেে। তাাঁর 
বুক মথনক  ে ে কনর রক্ত মবর হনে। মওোোর পানশই েদরুে মবপারী। ষ্টতষ্টে 
ষ্টেষ্টবযকার ভষ্টেনত ষ্টস ানরট ধরানেে। মওোোর ঘনরর দরজা ধনর রােু দাাঁষ্ট়েনয় আনে। মস 
থরথর কনর কাাঁপনত কাাঁপনত বেে, উোর ষ্টক হনয়নে? 
  
েদরুে মবপারী দুটা টাে ষ্টদনয় ষ্টস ানরট মফনে ষ্টদনয় ইস্কান্দার আষ্টের পানশ বসনেে। 
িাপা  োয় বেনেে, মওোো সানহব মনে সাহস রানেে। আমানক কনয়ক ঘন্টা সময় 
মদে। কনয়ক ঘন্টা সময় েষ্টদ পাই আষ্টম আপোনক বাাঁিানয় মফেব। আমার সমস্ত টাকা-
পয়সা একষ্টদনক আর আপনে একষ্টদনক। 
  

http://www.bengaliebook.com/
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মওোো ইস্কান্দার আষ্টে ষ্টফসষ্টফস কনর বেনেে, হায়াত-মউনতর মাষ্টেক আল্লাহপাক। সব 
ষ্টকেুনতই উষ্টে ষ্টেধযারণ কনর মরনেনেে। আপোর আমার করার ষ্টকেু োই। 
  
েুব কি হইনতনে, পাষ্টে োনবে? 
  
মওোো ো-সূিক মাথা ো়েনেে। ষ্টকেুটা সময় ষ্টতষ্টেও আল্লাহপানকর কানে িানেে। 
আনরকবার মেে মকারাণ মষ্টজদ শুরু মথনক মশষ পেযি প়েনত পানরে। মসই সময় ষ্টক 
তাাঁর মত পাপী-বান্দানক আল্লাহপাক মদনবে? এত দয়া ষ্টক ষ্টতষ্টে মদোনবে? হানফজ 
ইস্কান্দার আষ্টে ষ্টবসষ্টমল্লাহ বনে শুরু করনেে। সময় মেই, অষ্টত দ্রুত আবৃষ্টি করনত হনব। 
তাাঁর সুরমা মদয়া দুই মিানে অশ্রু। িাাঁনদর আনোয় মসই অশ্রু ষ্টিকষ্টিক করনে। 
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