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২৭. বাহান্নটা োর্ে..................................................................................... 470 

২৮. শাহানার ড়বতে হতে কগল .................................................................... 475 

২৯. ড়বতের প্রথম ড়েছুড়দন......................................................................... 479 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 3 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 
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১. নীলরু কেমন কয়ন লাগমে লাগল 
স্ন্ধ্োর পর কথতে নীলুর কেমন কেন লাগতে লাগল। কেমন এে যরতনর অস্বড়স্ত। হিাৎ 
ঘুম ভাঙতল কে—রেম লাতগ কস্-রেম। স্মস্ত শরীর ড়িম যতর আতছ। মাথার কভেরটা 
িাাঁো িাাঁো। 
  
নীলু বারান্দাে এতস্ দাাঁিাল। এ বাড়ির বারান্দাটা সু্ন্দর। েলোণপুতরর ড়দতে শহর কেমন 
বািতে শুরু েতর ড়ন। গ্রাম গ্রাম এেটা ভাব আতছ। বারান্দাে দাাঁিাতল ড়িতলর মতো 
খাড়নেটা জােগা কচাতখ পতি। গে শীতের আতগর শীতে িাাঁতে িাাঁতে বুতনা হাাঁস্ কনতমড়ছল। 
েী অদু্ভে দৃশে! এ বৎস্র নামতব ড়েনা কে জাতন। কবাযহে না। শহর এড়গতে আস্তছ। 
পাড়খরা শহর পছন্দ েতর না। 
  
িাণ্ডা বাোস্ ড়দতে। কবশ শীে পতিতছ এবার। আজোতলর মতযেই কলপ নামাতে হতব। 
নীলু, শাড়ির আাঁচতল মাথা কঢতে দূতর ড়িতলর ড়দতে োড়েতে রইল। 
  
বস্ার ঘতর োর ননদ কচাঁড়চতে কচাঁড়চতে পিতছ। েখগ ও েজ দুইড়ট স্মতোণী ড়িভুজ। 
ইহাতদর েখ ও ে বাহু দুইড়ট স্মান। প্রমাণ েরা কে। ড়মড়ি গলা শাহানার। পিাটা 
শুনতেও গাতনর মতো লাগতছ। আজ ড়ে ওর প্রাইতভট মাস্টাতরর আস্ার োড়রখ? আজ 
বুযবার না মঙ্গলবার? নীলু মতন েরতে পারল না। ভদ্রতলাে বুযবাতর আতস্ন। নীলু মতন 
মতন প্রাথেনা েরতে লাগল কেন আজ বুযবার না হে। 
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বুযবার হতলই ভদ্রতলাে আস্তবন। এবং নীলুতে স্ারাক্ষণ োতদর আতশপাতশ বতস্ থােতে 
হতব। নজর রাখতে হতব। োরণ শাহানা গে স্প্তাতহ কচাখ-মুখ লাল েতর োতে বতলতছ, 
ভাবী, এই স্োতরর োতছ আড়ম পিব না। 
  
নীলু অবাে হতে বতলতছ, কেন? 
  
স্োরটা ভাতলা না ভাবী। কচোতরর ড়নতচ পা ড়দতে স্ারাক্ষণ আমার পা ছুাঁতে চাে। 
  
েী কে বল! হিাৎ হেতো কলতগ কগতছ। 
  
না ভাবী, হিাৎ না। আড়ম েেই পা স্ড়রতে ড়নই, কস্ েেই ড়নতজর পা এড়গতে কদে। 
  
নীলু আর ড়েছু বতল ড়ন। ড়েন্তু বলতলই কো আর মাস্টার বদলাতনা োে না। এে েম 
টাোে পাওোও োতব না। োউতে। মাস্টার ছািা চলতবও না। ড়প্রতটতস্ট শাহানা অতে 
কপতেতছ এগাতরা। োতদর বতিা আপা গম্ভীর হতে জাড়নতে ড়দতেতছন, শাহানাতে কেন 
ইতলেড়টভ অতে কোচ েরাতনা হে। প্রাইতভট মাস্টার কজাগাি েরতে হতেতছ বহু িাতমলা 
েতর। ড়েন্তু বুতিামতো এই ভদ্রতলাতের এ েী োণ্ড। অথচ ভাতলামানুতষর মতো কচহার। 
পিােও ভাতলা। েে যরতনর মানুষ থাতে স্ংস্াতর! 
  
নীলু। কছাট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। বারান্দাে দাাঁড়িতে থােতে োতলা লাগতছ না। আবার 
কভেতর কেতেও ইো েরতছ না। কেন জাড়ন ইো হতে বচড়চতে োাঁদতে। এ-রেম োর 
েখতনা হে না। নীলুর এেটু ভে-ভে েরতে व्लोव्। 
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বাড়িতে কস্ এবং শাহানা ছািা ড়িেীে প্রাণী কনই। স্বাই ড়খলগাাঁতে এে ড়বতের দাওোতে 
কগতছ। রাে এগারটার আতগ ড়িরতব না। ড়েংবা কে জাতন হেতো আতরা রাে হতব। 
বাতরাটা–এেটা বাজতব। 
  
শাহানা কভের কথতে র্ােল, ভাবী, এেটু শুতন োও কো? নীলু। কভেতর ঢুেল। 
  
জানালাে কে কেন খটখট েরতছ ভাবী। আমার ভে-ভে লাগতছ। েুড়ম এখাতন বতস্ থাে। 
  
নীলু বস্ল োর পাতশ। শাহানা বলল, কোমাতে এ-রেম কদখাতে কেন ভাবী? 
  
ড়ে রেম কদখাতে? 
  
মুখটা ড়ে রেম োতলা োতলা লাগতছ। 
  
োতলা মানুষ, োতলা োতলা কো লাগতবই। 
  
শাহানা এেদৃড়িতে োড়েতে রইল। ভাবীর ড়দতে। ভাবী োতলা ড়িেই ড়েন্তু োর মতযে 
অদু্ভে এেটা ড়িগ্ধো আতছ। আর এে সু্ন্দর ভাবীর কচাখ! শুযু োড়েতে থােতে ইো 
েতর। 
  
এ-রেম োড়েতে আছ কেন শাহানা? 
  
শাহানা লিা কপতে কচাখ নাড়মতে ড়নল। নীলু বলল, আজ েী বার, মঙ্গলবার না বুযবার? 
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মঙ্গলবার। 
  
কোমার স্োর আজ আস্তব না কো? 
  
না। 
  
শাহানা ইেস্তে েতর বলল, স্োতরর েথাটা েুড়ম োউতে বল ড়ন কো ভাবী? 
  
না। 
  
োউতে বলতব না। বতিা লিার বোপার। েুড়ম ভাবী ভদ্রতলােতে ড়নতষয েতর দাও। 
প্রাইতভট মাস্টার আমার লাগতব না। 
  
নীলু ড়েছু বলল না। আিতচাতখ কদখল, শাহানার িস্ো গাল লাল হতে আতছ। এই কমতেটা 
বতিা স্হতজই লিা পাে। োর এ জতনে লিা পাবার েী আতছ? 
  
নীলু উতি দাাঁিাল। শাহানা বলল, োে কোথাে ভাবী? 
  
োড়ে না। কস্ািাে এেটু কশাব। শরীরটা ভাতলা লাগতছ না। শাহানা। 
  
ড়ে হতেতছ? 
  
বুিতে পারড়ছনা। 
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শাহানা েীক্ষ্ণ দৃড়িতে োড়েতে রইল। োরও কেমন ভে-ভে েরতে লাগল–কস্-স্ব ড়েছু 
না কো? ড়েন বছর আতগ এেড়দন ড়বতেলতবলা ভাবী োর চুল কবণী েতর ড়দড়েল। হিাৎ 
ক্লান্ত স্বতর বলল, শাহানা, মাতে এেটু র্াে কো, শরীরটা কেমন কেন েরতছ। 
  
কদখতে কদখতে কনড়েতে পিল কস্। েী োণ্ড, েী কছাটাছুড়ট। কপতট ড়েন মাতস্র বাচ্চা! 
র্াক্তার এতস্ বলতলন, এোতবারশন হতে কগতছ। হাস্পাোতল ভড়েে েরাতে হতব। পতনর 
ড়দন হাস্পাোতল কথতে োড়ির মতো হতে কস্ ড়িতর এল। 
  
র্াক্তার ভে যড়রতে ড়দতলন। বতল ড়দতলন খুব স্াবযাতন থােতে হতব। এোতবারশন হবার 
এেটা স্বাভাড়বে কটতণ্ডড়ি োর আতছ। ড়েছু ড়েছু কমতের থাতে এ-রেম। 
  
শাহানা লক্ষ েরল, নীলু। খুব ঘামতছ। কস্-রেম ড়েছু না কো? কস্ ভতে ভতে র্ােল, 
ভাবী! নীলুোেল, ড়েছু বলল না। 
  
ভাবী, কস্-রেম ড়েছু না কো? 
  
না কবাযহে। র্াক্তার বতলড়ছল, স্াে মাস্ পার হতল ভে কনই। 
  
কোমার এখন েেড়দন? আট মাস্ না? 
  
হুাঁ। 
  
পাড়ন খাতব ভাবী? 
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না। 
  
ভাবী, বাড়িওোলাতদর বাস্াে ড়গতে োউতে কর্তে আনব? 
  
না। োউতে র্ােতে হতব না। 
  
শাহানা এেটা বাড়লশ এবং চাদর এতন ড়দল। মৃদুস্বতর বলল, কস্ািার উপরই শুতে থাে। 
চুল কটতন কদব? 
  
ড়েছু েরতে হতব না। েুড়ম পিতে বস্ কো। আমার শরীর এখন ভাতলাই। 
  
স্ড়েে বলছ? 
  
হুাঁ। শুযু শুযু ড়মথো বলব কেন? 
  
শাহানার পিাে আর মন বস্তছ না। োবী কেমন কচাখ বন্ধ্ েতর শুতে আতছ। এমন মাো 
লাগতছ কদখতে! শাহানার মতন হল, এই পড়রবাতর এতস্ ভাবী ড়িে সু্খী হে ড়ন। ড়বতের 
পর স্ব কমতেরাই ড়নতজর এেটা আলাদা স্ংস্ার চাে। ভাবীও ড়নশ্চেই চাে। ড়েন্তু এখাতন 
ভাবীর কোতনা আলাদা স্ংস্ার কনই। 
  
মাতস্র এে োড়রতখ স্ংস্াতরর পুতরা টাোটা মার হাতে েুতল কদে। স্ব কেনাোটা হে 
মার হাতে। র্াল রান্না হতব না। আলুভাজা হতব, এই স্ামানে ড়জড়নস্টাও মাতে ড়জতজ্ঞস্ 
েতর ড়নতে হে। মার কমজাতজর ড়দতে লক্ষ করতখই ভাবী স্ব ড়েছু েতর, েবু মাতি মাতি 
মা এমন খারাপ বেবহার েতরন কে শাহানার ড়নতজরই লিাে মতর কেতে ইো েতর। 
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এেবার ভাবী োর ড়নতজর মার অসু্তখর খবর শুতন এে শটা টাো পািাল মাড়নঅর্োর 
েতর। োর রড়শদ এতস্ পিল মার হাতে। ড়েড়ন এমন বহচচ শুরু েরতলন, স্ব টাো 
পেস্া পাচার হতে োতে কগাপতন। ড়নতজতদর কেখাতন চতল না… ইেোড়দ ইেোড়দ। 
  
ভাবী লিাে অপমাতন নীল হতে কগল। ড়েন্তু এেড়ট েথাও বলল না। বারান্দাে দাাঁড়িতে 
কচাখ মুছতে লাগল। ভাবী না হতে অনে কোতনা কমতে হতল েী কে োণ্ড হে কে জাতন! 
খাওোদাওো বন্ধ্ েতর ড়দে ড়নশ্চেই। ড়েন্তু ভাবী খুব স্বাভাড়বে। কেন কেমন ড়েছু হে ড়ন। 
ড়বতেতল ড়িেই রান্না েরল। রাতে স্বাইতে খাইতে ড়নতজ শাশুড়ির স্তঙ্গ কখতে বস্ল। 
  
মা েখন আবার টাোর প্রস্ঙ্গ েুলতলন, কব মা কশান, ড়েছু ড়েছু কমতে আতছ, স্বামীর বাড়িতে 
ড়নতজর বাড়ি মতন েরতে পাতর না। সু্তোগ কপতলই বাতপর বাড়িতে ো পাতর। পাচার 
েরতে কচিা েতর। মতন েতর কস্টাই আস্ল জােগা। এটা ড়িে না। ড়বতের পর বাড়ি 
এেটাই-স্বামীরবাড়ি। 
  
ভাবী শান্ত স্বতর বলল, আপড়ন ড়চন্তা েরতবন না মা। আড়ম আর পািাব না। আর কেটা 
পাড়িতেড়ছ, কস্টা স্ংস্াতরর টাো না। আমার ড়নতজর টাো। 
  
কোমার আবার টাো এল কোতেতে। 
  
ও আমাতে মাতি মাতি ড়েছু হােখরচ কদে। কস্টা আড়ম খরচ েড়র না। 
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কোমার আবার আলাদা হােখরতচর দরোরটা ড়ে? েুড়ম কো আর সু্কল-েতলতজ োও না 
কে ড়রেশা ভািা, বাস্ ভািা লাগতব? আর হােখরতচর কস্ই টাোও কো স্ংস্াতরর টাো, 
ড়িে না? 
  
  
  
জানালাে আবার খটখট শব্দ হতে। শাহানা ভতে ভতে র্ােল, ভাবী, ও ভাবী। নীলু উতি 
বস্ল। 
  
ড়ে? 
  
জানালাে ড়েতস্র কেন শব্দ হতে। 
  
বাোতস্র শব্দ। েুড়ম কদখ কো শাহানা েটা বাতজ? 
  
আটটা। 
  
মাি আটটা? 
  
েী হতেতছ ভাবী? 
  
নীলু। জবাব ড়দল না। হিাৎ েলতপতট এেটা েীব্র ও েীক্ষ্ণ েন্ত্রণা কবায েরল। অনে কোতনা 
শারীড়রে েন্ত্রণার স্তঙ্গ এর কোতনা ড়মল কনই। এর জাে আলাদা। নীলুর কচাখ ড়ভতজ কগল। 
কস্ািা আাঁেতি যতর কস্ বেথার যাক্কা স্ামলাতে কচিা েরল। 
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এ-রেম েরছ কেন ভাবী? 
  
নীলু ক্ষীণস্বতর বলল, মতর োড়ে শাহানা শাহানা েী েরতব কভতব কপল না। োর গা োাঁপতে 
লাগল। 
  
ড়স্াঁড়িতে পাতের শব্দ পাওো োতে। বাড়িওোলার এে ভাতে ড়চতলতোিার ঘরটাে থাতে। 
কস্ নাড়ে? শাহানা গলা িাড়টতে র্ােল, আড়নস্ ভাই, আড়নস্ ভাই। কেউ জবাব ড়দল না। 
  
শাহানা দরজা খুতল কবড়রতে এল। িুটিুতট অন্ধ্োর, রাস্তাে বাড়ে কনই। কস্ ছুতট কগল। 
র্ানড়দতের এেেলা বাড়িতে। বাড়িওোলা রশীদ স্াতহব োাঁর ড়িেীে স্ত্রী ড়নতে থাতেন। 
কস্ বাড়ি োলা-বন্ধ্। কদােলার বাড়িতেও কোতনা পুরুষমানুষ কনই। করাগা এে জন মড়হলা 
(োতে শাহানা আতগ কোতনা ড়দন কদতখ ড়ন) ড়বরক্ত স্বতর বলল, কছাটাছুড়ট েতর কো লাভ 
হতব না–কটড়লতিান ের হাস্পাোতল। 
  
কোথাে আতছ কটড়লতিান? 
  
রাস্তার ওপাতশ হলুদ রতঙর বাড়িটাতে োও। বাড়ির স্ামতন োাঁিাল গাছ আতছ। ড়চনতে 
পারড়ছ? 
  
শাহানা ড়চনতে পারল না–েবু ছুতট কগল। হলুদ বাড়ি। স্ামতন োাঁিাল গাছ। রাস্তার দু 
পাতশই ঘন অন্ধ্োর। শীতের জতনে দরজা-জানালা বন্ধ্ েতর করতখতছ স্বাই। কেমন 
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ভূেুতি লাগতছ চারড়দে। পান-ড়বড়ির এেড়ট কদাোতন েতেে জন কছােরা েীক্ষ্ণ দৃড়িতে 
কদখতছ শাহানাতে। এে জন বুতিা ড়রেশাওোলাও গভীর মনতোতগ োড়েতে আতছ। 
  
এই শাহানা। ড়ে বোপার? 
  
শাহানা েতেে মুহূেে আড়নস্তে ড়চনতেই পারল না। 
  
খাড়লপাতে কোথাে োে? 
  
বতিা ড়বপদ আড়নস্ ভাই। ভাবী কেন কেমন েরতছ। 
  
বাস্াে কেউ কনই? 
  
না। 
  
েুড়ম বাস্াে োও, আড়ম কবড়বটোড়ি ড়নতে আড়স্। 
  
আড়নস্ কদ তি কগল বতিা রাস্তার কমাতির ড়দতে। কস্খাতন মাতি মাতি কবড়বটোড়ি পাওো 
োে। 
  
  
  
নীলুতে ড়পড়জতে কনো হল রাে নটাে। মরণাপন্ন করাগীতে র্াক্তাররা ড়নোন্ত অবতহলাে 
ইমাতজেড়িতে কিতল রাতখন বতল কে যারণা প্রচড়লে আতছ, কস্টা কবাযহে ড়িে না। 
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দুজন র্াক্তার নীলুতে েৎক্ষণাৎ অপাতরশন কটড়বতল ড়নতে কগতলন। এেজন আড়নস্তে 
বলতলন, করাগীর অবস্থা খুবই খারাপ, প্রচুর ড়িড়র্ং হতে। রক্ত লাগতব। রতক্তর বেবস্থা 
েরুন। 
  
শাহানা বারান্দাে দাাঁড়িতে থরথর েতর োাঁপতছ। আড়নস্ কোতনা োরণ ছািাই এে বার 
ড়েন েলাে উিতছ, এে বার ড়নতচ কনতম োতে। রতক্তর বেবস্থা েী ভাতব েরতে হে, কস্ 
ড়েছুই জাতন না। 
  
রাে নটা এেচড়িশ ড়মড়নতট এে জন র্াক্তার এতস্ শাহানাতে বলতলন, খুড়ে, োন্না থামাও। 
কমতে হতেতছ এেড়ট। করাগী ভাতলাই আতছ। 
  
বাচ্চাড়ট? বাচ্চাড়ট? 
  
খুব ভাতলা না, েতব ড়িে হতে োতব। 
  
দাড়ি-তগাাঁিওোলা র্াক্তারড়ট হাস্তলন। শাহানার ইো হল কস্ প্রচণ্ড ড়চৎোর েতর ঢাো 
শহতরর স্বাইতে জাড়নতে কদে, কোমরা কশান, আমাতদর ভাবীর এেড়ট কমতে হতেতছ। ড়েন্তু 
কস্ ড়েছুই বলতে পারল না। বোেুল হতে োাঁদতে লাগল, কস্ বতিা ভে কপতেতছ। 
  
  
  
টোাঁ-টোাঁ েতর এেড়ট বাচ্চা োাঁদতছ। এড়ট ড়ে োর বাচ্চা? এে জন নাস্ে েী কেন বলতছ, 
ড়েছুই োতন োতে না। নীলু কচাখ কমলতে কচিা েরল, কচাখ পাথতরর মতো ভাড়র। ড়েছুতেই 
কমতল রাখা োতে না। রাতজের ঘুম কচাতখ। চারপাতশ োরা কেন হাাঁটাহাাঁড়ট েরতছ। মুতখর 
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ড়িে উপতর হলুদ আতলা। কচাখ বন্ধ্, েবুও কস্ আতলা কেমন েতর কেন কচাতখর কভের 
ঢুতে োতে। 
  
োাঁদতছ! এেটা কছাট্ট ড়শশু কেমন অদূ্ভে শতব্দ োাঁদতছ। বতিা কদখতে ইো েরতছ। নীলু 
ঘুতমর অেতল েড়লতে োবার আতগ পড়রষ্কার শুনল, শাহানা কিাাঁপাতে কিাাঁপাতে বলতছ।–
ভাবী, োড়েতে কদখ কোমার বাবুতে। 
  
নীলু, ঘুতমর মতযেই হাস্তে কচিা েরল। নেুন ড়শশুড়ট েড়িন েতে প্রড়েবাদ জানাতে। 
পৃড়থবীর কোতনা ড়েছুই এখন আর োর ভাতলা লাগতছ না। পৃড়থবীর আশা, আনন্দ, সু্খ 
এেড়দন হেতো োতে স্পশে েরতব, ড়েন্তু আজ েরতছ না। কস্ োর কছাট কছাট হাে মুড়ি 
পাড়েতে ক্রমাগে োাঁদতছ। 
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২. বাবু হাে-পা ছদিমে ঘুমামছছ 
বাবু হাে-পাছড়িতে ঘুমাতে। 
  
ঘুতমর মতযেই েী োরতণ কেন োর ড়নতচর কিাাঁট কবাঁতে কগল। মুগ্ধ হতে োড়েতে রইল 
নীলু। েী অপূবে দৃশে! এমন মাো লাতগ! কচাতখ পাড়ন এতস্ োে, বুতের োছটাে বেথা-বেথা 
েতর। নীলুমৃদুস্বতর র্ােল, এই বাবু এই! বাবুর বাাঁো কিাাঁট আবার ড়িে হতে োতে। আাঁহ 
কেন এে মাো লাতগ? নীলু ড়নচু হতে োর েপাতল চুমু কখল। কেমন বাড়স্ ড়শউড়ল িুতলর 
গন্ধ্ বাবুর গাতে। েী অদু্ভে কস্ই গন্ধ্! 
  
ভাবী। 
  
নীলু চমতে স্তর কগল। োতরা স্ামতন বাবুতে আদর েরতে োর বতিা লিা লাতগ। 
শাহানা হাড়স্মুতখ দরজার পদো যতর দাাঁড়িতে আতছ। 
  
বাবু কজতগতছ ভাবী? 
  
নাহ্! 
  
জাগতলই আমাতে খবর কদতব। আড়ম কোতল কনব। 
  
ড়িে আতছ, কদব। 
  
এ কো কদড়খ রােড়দনই ঘুমাে! এে ঘুমাে কেন? 
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ড়ে জাড়ন। 
  
শাহানা এতস্ বস্ল বাবুর পাতশ। 
  
েী কছাট কছাট োন কদতখছ? ইদুতরর োতনর মতো। োই না ভাবী? 
  
হুাঁ। 
  
কছাট োন োতদর, োতদর রাগ খুব কবড়শ হে। ওর খুব রাগ হতব, মার কচতেও ও কবড়শ 
রাগী হতব। 
  
নীলু ড়েছু বলল না। শাহানা বাবুর হাে যতর বতস্ রইল। ড়েছুক্ষণ, োরপর ইেস্তে েতর 
বলল, ওতে কোতল ড়নতে বারান্দাে ড়গতে এেটু বস্ব ভাবী? 
  
ঘুম ভাঙার আতগই? 
  
হুাঁ। 
  
ড়িে আতছ, ড়নতে োও। এতস্া, আড়ম কোতল েুতল ড়দই। 
  
শাহানা হাে কপতে বস্ল। নীলু। কছাট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কগাপন েরল। বাবুতে কস্ খুব েম 
স্মতের জতনেই োতছ পাে। কভারতবলা ঘুম ভাঙতেই োর শাশুড়ি মতনাোরা এতস্ বাবুতে 
ড়নতে োন। 
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করাদ উিতলই বাচ্চাতে কেল মাখাতে বতস্ন। কেল মাখাতনা এে প্রবল কবতগ চতল কে 
নীলুর ভে-ভে লাতগ। পট েতর এেটা নরম হাি হেতো কভতঙ োতব। কেল মাখাতনাতেই 
কশষ নে। ড়েড়ন নাে ড়িে েরতে বতস্ন, দীঘে স্মে যতর নাে ড়টতপ ড়টতপ যতরন, োতে 
ভড়বষেতে বাচ্চার খািা নাে হে। োরপর বুতিা আঙুল ড়দতে থুেড়নতে অল্প অল্প চাপ কদন। 
দীঘে স্মে যতর। এরেম েরতল বাচ্চার মুখ পরবেেী স্মতে িজড়ল আতমর মতো হতব না। 
  
কবলা এগারটার ড়দতে বাবুর কগাস্ল হে। নীলুর খুব ইো কগাস্লড়ট কস্ ড়নতজ েরাে, ড়েন্তু 
এখন পেেন্ত কস্ সু্তোগ পাে ড়ন। এে ড়দন ভতে-ভতে বতলড়ছল, আমার োতছ ড়দন মা, 
আড়ম েড়রতে ড়দই। 
  
মতনাোরা ড়বরক্ত হতে বতলড়ছতলন, েুড়ম এস্ব পারতব না। োতন পাড়ন ঢুেতব। োন পচতব। 
কোমাতে কেটা েরতে বলড়ছ, কস্টা ের। গরম পাড়ন ড়মড়শতে কগাস্তলর পাড়নটাতে েুসু্ম 
গরম ের। 
  
পাড়ন েুসু্ম গরম েরাও এেটা দীঘে িাতমলার োজ। লাল োড়িতের গামলাে নীলু। 
কেেড়ল কথতে গরম পাড়ন ঢাতল। মতনাোরা হাে িুড়বতে কচাঁড়চতে ওতিন, এ ড়ে োণ্ড কব মা! 
এ কো আগুন-গরম পাড়ন! োও, িাণ্ডা পাড়ন এতন কমশাও। 
  
িাণ্ডা পাড়ন কমশাতনার পর ড়েড়ন আবার কচাঁড়চতে ওতিন, এ কে কদড়খ বরতির মতো িাণ্ডা 
েতর কিলতল। কোতনা এেটা োজও ড়ে ড়িে মতো পার না? 
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কগাস্তলর পরপরই বাচ্চার ড়খতদ পাে। কস্ই দুয খাওোতনার পতবেও মতনাোরা পাতশ বতস্ 
থাতেন। নীলুর বতিা লিা লাতগ। ড়েন্তু কোতনা উপাে কনই। 
  
মতনাোরা েীক্ষ্ণ দৃড়িতে দুয খাওোতনার বোপারটা ড়িেমতো হতে ড়ে না কস্ড়দতে লক্ষ 
রাতখন। 
  
এ ড়ে কব মা, বুতের স্তঙ্গ এভাতব কচতপ যতর আছ কেন? দম বন্ধ্ েতর মারতে চাও নাড়ে? 
মাথাটা আতরেটু উাঁচু েতর যর। আহ আাঁচল যতর এে টানাটাড়ন েরছ, কেন? এখাতন 
পুরুষমানুষ ড়ে কেউ আতছ কে লিাে মতর োতে? 
  
দুপুতরর খাওোদাওোর পর মতনাোরা খাড়নেক্ষতণর জতনে ঘুমুতে োন। েখন আতস্ন নীলুর 
শ্বশুর কহাতস্ন স্াতহব। ড়েড়ন মাস্ ছতেে হল ড়রটাোর েতরতছন। ঘতর বতস্ থাোর নেুন 
জীবনোিাে এখতনা ড়নতজতে পুতরাপুড়র অভেস্ত েতর েুলতে পাতরন ড়ন। নানান যরতনর 
োজেতমে বেস্ত থাোর কচিা েরতছন। কোতনাড়টতেই স্িল হন ড়ন। ইদানীং কহাড়মওপোড়থর 
বইটই খুব পিতছন। োাঁর যারণা হতেতছ, কহাড়মওপোড়থর পতর ড়চড়েৎস্াশাতস্ত্র এখতনা ড়েছু 
বেড়র হে ড়ন। ড়িে মতো লক্ষণ ড়বচারটাই হতে আস্ল েথা। 
  
নীলু োর শ্বশুরতে খুবই পছন্দ েতর। স্ব স্মে কচিা েতর োাঁর জতনে বািড়ে ড়েছু 
েরতে। কস্টা েখতনা স্ম্ভব হে না। বাাঁযা আতের বি স্ংস্াতর োতরা জতনে বািড়ে ড়েছু 
েরা োে না। 
  
দুপুতর মতনাোরা ঘুড়মতে পিতল কহাতস্ন স্াতহব আতস্ন। দরজার বাইতর কথতে চাপা গলাে 
বতলন, টুনী ড়ে ঘুমাতে কব মা? 
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ড়ি, বাবা। আসু্ন। 
  
ড়েড়ন এতস্ হাড়স্মুতখ ড়বছানার পাতশ বতস্ন। ড়নচুস্বতর র্াতেন, টুড়ন, টুড়ন। টুনটুড়ন, িুনিুড়ন, 
খুনখুড়ন, শুনশুড়ন। 
  
বাবুর এখতনা নাম ড়িে হে ড়ন। েখন োর ো ইো োই র্াতে। 
  
এেমাি কহাতস্ন স্াতহব প্রথম ড়দন কথতে টুড়ন কর্তে আস্তছন। 
  
এই নাম মতনাোরার কমাতটই পছন্দ নে। প্রথম ড়দতনই ড়েড়ন ড়বরক্ত হতে বতলতছন, েী টুড়ন 
টুড়ন েরছ? টুড়ন এেটা নাম নাড়ে? 
  
টুড়ন নামটা খারাপ ড়ে? 
  
টুড়ন নাতমর কছতলপুতলরা বতিা হে না। টুনটুড়ন পাড়খর মতো কছাট থাতে। 
  
মানুতষর বাচ্চা বতিা হতে মানুতষর মতোই হতব; োতরা নাম হাড়ে রাখতলই কস্ হাড়ের মতো 
হতব নাড়ে? 
  
বাতজ েেে েরতব না। 
  
বাতজ েেে েী েরলাম? 
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আমার স্ামতন েুড়ম টুড়ন র্ােতব না, বেস্। েড়দ র্ােতে ইো হে আিাতল র্ােতব। 
  
কহাতস্ন স্াতহব প্রাে প্রড়েড়ট কক্ষতিই স্ত্রীর োতছ পরাজে স্বীোর েতর কনন। এই এেড়ট 
কক্ষতি েতরন ড়ন। ড়দতনর মতযে কবশ েতেে বার ড়েড়ন কবশ উাঁচুস্বতরই র্ােতবন!——টুড়ন, 
টুড়ন! বোপারটা উতেশেমূলে। ড়েড়ন অেেন্ত সূ্ক্ষ্মভাতব এেটা চাল চালতছন। ড়নতজর 
পছতন্দর নামড়ট প্রড়েড়িে েরতে চাইতছন। োাঁর স্াযনা কে পূতরাপুড়র ড়বিতল োতে, কস্টা 
বলা ড়িে হতব না। ড়েড়ন ছািাও এ বাড়ির কলােজনও এে-আযা বার মতনর ভুতল টুড়ন 
বতল কিলতছ। মতনাোরা ড়নতজই এেড়দন বতলতছন। 
  
কহাতস্ন স্াতহতবর যারণা, এ-রেম ভুল এরা েরতেই থােতব এবং এেস্মে টুড়ন নামড়টই 
স্থােী হতব। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়নচু গলাে বলতলন, কদখতে োর মতো হতেতছ কব মা? 
  
বুিতে পারড়ছনা কো। স্বাই বলতছ। ওর বাবার মতোই হতেতছ। 
  
শড়িতের মতো হতেতছ? আতর না। শড়িতের স্াতথ কোতনা ড়মল কনই। কোমার স্াতথ ড়েছু 
ড়মল আতছ। গাতের রঙটা কপতেতছ কোমার শাশুড়ির। এতেবাতর কগালাতপর মতো রঙ। 
  
নীলু হাড়স্ কগাপন েরবার জতনে মুখ অনে ড়দতে কিরাল। কস্ বুতিা মানুষড়টর এই দুবেলোটা 
খুব ভাতলা জাতন, িাাঁে কপতলই ড়েড়ন স্ত্রীর প্রস্তঙ্গ এেড়ট প্রশংস্াসূ্চে মন্তবে েতর ড়নতজই 
অপ্রস্তুে হতে পতিন। এখন কেমন হতেতছন। নীলু বলল, চা খাতবন বাবা? এে োপ চা 
েতর ড়দই? 
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দাও। ড়চড়ন ড়দও না। ড়চড়নটা শরীতরর জতনে মারাত্মে ক্ষড়েের। 
  
োই নাড়ে বাবা? 
  
হুাঁ ড়চড়ন কেমন ক্ষড়ে েতর, লবণও কস্-রেম ক্ষড়ে েতর। এই জতনে কপ্রস্ার হতল লবণ 
খাওো েমাতে বতল র্াক্তাতররা। স্াদা রতঙর স্ব খাদেদ্রবেই শরীতরর পতক্ষ ক্ষড়েের। 
  
নীলু কহতস্ বলল, দুয? দুযও কো স্াদা? 
  
কহাতস্ন স্াতহব অপ্রস্তুে ভড়ঙ্গতে বতস্ রইতলন। নীলুর ড়নতজর োতছই খারাপ লাগতে 
লাগল। দুতযর প্রস্ঙ্গটা না েুলতলও হে। 
  
আপনার চাতে দুয কদব বাবা? 
  
নীলু োর শ্বশুরতে খুব ভাতলা মতোই কচতন। ড়লোর চা এে চুমুে কখতেই ড়েড়ন বলতবন, 
এে চামচ ড়চড়ন দাও কো মা। ড়চড়ন কদবার পর বলতবন, আয চামচ দুয ও দাও, কেমন 
েষা-েষা লাগতছ চাটা। জাল কবাযহে কবড়শ হতেতছ। 
  
নীলু চাতের োপ ড়নতে ঢুতে কদখল, কহাতস্ন স্াতহব বাবুতে কোতল ড়নতে বতস্ আতছন। 
ড়েড়ন নীলুতে কদতখ লড়িে ভড়ঙ্গতে বলতলন, হাে-পা নািানাড়ি েরড়ছল। ভাবলাম, উতি 
পতি ড়েনা। কোতল ড়নতেই শান্ত। 
  
চা ড়নন বাবা। 
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চাতে চুমুে ড়দতে কহাতস্ন স্াতহব েৃড়প্তর স্বতর বলতলন, আহ িাস্ ক্লাস্ চা হতেতছ মা, এেটু 
কবাযহে ড়চড়ন ড়দতেছ? 
  
এে চামচ ড়দতেড়ছ। 
  
ভাতলা েতরছ। ড়বনা ড়চড়নর চা ড়বতষর মতো লাতগ। 
  
নীলু বলল, ড়স্গাতরট খাতবন? কদব? 
  
কদড়খ, দাও! কোমার শাশুড়ি উতি না পিতল হে। 
  
উনার উিতে কদড়র আতছ। 
  
নীলু ড্র্োর খুতল ড়স্গাতরতটর পোতেট কবর েরল! কহাতস্ন স্াতহব এবং নীলুর মতযে এই 
কগাপন বোপার আতছ! মতনাোরা েখন ঘুড়মতে থাতেন ড়েংবা বাইতর কোথাও োন, েখন 
কহাতস্ন স্াতহব ইেস্তে েতর বতলন, কব মা, কদখ কো শড়িে োর ড়স্তগারতটর পোতেট 
কিতল কগতছ ড়েনা। কিতল কগতল দাও এেটা। 
  
শড়িে ড়স্গাতরতটর পোতেট কিতল োবার কলাে না। নীল োর শ্বশুতরর জতনে ড়স্গাতরট 
আড়নতে আলাদা লুড়েতে রাতখ। মাতি মাতি শড়িতের কছাট ভাই রড়িে কস্খাতন ভাগ 
বস্াে। 
  
ভাবী, কগাপন জােগা কথতে এেটা ড়স্গাতরট ছাি কো। 
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নীলু এড়িতে োবার কচিা েতর, আমার োতছ কনই। 
  
দও না ভাবী, ড়েজ। এ-রেম ের কেন? 
  
উপাে কনই, ড়দতে হে। রড়িে আতেস্ েতর ড়স্গাতরতট টান ড়দতে বতল, কোমার কচহারা 
এে মাো-মাো, ড়েন্তু আচার-আচরণ এে েড়িন কেন? 
  
েড়িন কোথাে? ড়দলাম কো এেটা। 
  
েুড়ম বতলই এেটা ড়দতল, পৃড়থবীর অনে স্ব ভাবীরা কগাটা এেটা পোতেট আড়নতে ড়দে। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ। এখন কশান ভাবী, েুড়ম কোমার কমতেড়ল বুড়ি ড়দতে এেটা স্মস্োর স্মাযান ের। 
এেটা েড়িন স্মস্ো। 
  
রড়িে আজগুড়ব এেটা স্মস্ো হাড়জর েরতব। কস্ই স্মস্োর কোতনা আগা কনই, মাথা 
কনই। কেমন, গে স্প্তাতহই কস্ গম্ভীর মুতখ বলল, আো! ভাবী, যর এেটা কছতলর এেটা 
কমতেতে পছন্দ হতেতছ। খুবই পছন্দ। রীড়েমে লে োতে বতল। এখন কছতলটা কমতেটাতে 
কস্ই েথাটা বলতে চাে, বা ড়নতজর অনভূড়ের বোপারটা কমতেটাতে বুিতে ড়দতে চাে। েী 
ভাতব কস্টা েরা উড়চে? 
  
নীলু হাড়স্মুতখ বলল, কমতেটা কে? 
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কমতে কেই কহাে। েুড়ম স্মস্োটার স্মাযান ের। 
  
কছতলটা এেটা ড়চড়ি ড়লখতব ড়েংবা বলতব মুতখ। 
  
েুড়ম এতেবাতর পাগল-ছাগতলর মতো েথা বলড়ছ ভাবী। আড়ম চাড়ে। এেটা ইউড়নে 
ড়েছু। কেখাতন হাই ড্র্ামা থােতব, স্াস্তপি থােতব। 
  
োহতল এে োজ ের। কমতেটার স্ামতন হিাৎ বুতে হাে ড়দতে শুতে পি। োরপর গিগড়ি 
কখতে থাে। েখন চারড়দতে কলােজন জতম োতব এবং কমতেড়টও এতস্ পাতশ দাাঁিাতব েখন 
ড়িস্ড়িস্ েতর বল। 
  
এেটা ড়স্ড়রোস্ বোপার ড়নতে কোমার োছ কথতে এরেম িাট্টা-োমাশা আশা েড়র ড়ন। 
কমাি আনিরচুতনট। 
  
খুব ড়স্ড়রোস্ নাড়ে? 
  
রড়িে জবাব না ড়দতে উতি পতি। ভাইতে ভাইতে এমন অড়মল হে েী েতর, নীলু। প্রােই 
ভাতব। শড়িতের স্তঙ্গ রড়িতের কোতনা ড়মল কনই। শড়িে উের কমরু হতল রড়িে দড়ক্ষণ 
কমরু। 
  
শড়িতের চড়রতি হালো কোতনা বোপারই কনই। স্োলতবলা ঘুম কথতে উিতব। েনেতন 
িাণ্ডা পাড়ন ড়দতে কগাস্ল স্ারতব। নাশো কখতে অড়িতস্র জতনে বেড়র হতব। এে িাাঁতে 
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শুযু বলতব-নীলু কদখ কো পড়িো এতস্তছ নাড়ে। স্োলতবলা েথাবােো এই পেেন্তই। োতে 
ড়েছু ড়জতজ্ঞস্ েরতল হোাঁ হাাঁ ছািা অনে কোতনা জবাব কদতব না। 
  
পাড়রবাড়রে স্মস্োর বোপারগুড়ল কস্ শুনতব খুব মন ড়দতে। েখতনাই কোতনা প্রশ্ন েরতব 
না। স্মস্োর স্মাযান েরতব এে লাইতন। নীলু। প্রথম ড়দতে বলে, েথা েম বল কেন? 
েথা বলতে ড়ে কোমার েি হে? শড়িে বলে, না, েি হে না। 
  
োহতল? ড়দন-রাে মুখ বন্ধ্ েতর থাে েী ভাতব? 
  
অতনের েথা শুনতেই আমার কবড়শ ভাতলা লাতগ। 
  
এটাও স্ড়েে নে। স্বাই ড়মতল হেতো েথাবােো বলতছ, হিাৎ কদখা োতব শড়িে ড়নিঃশতব্দ 
উতি চতল কগতছ। কেন কোথাও োর কোতনা ভূড়মো কনই। 
  
িুটিুতট এেটা কমতে হতেতছ, এই ড়নতেও োর কেমন কোতনা উৎস্াহ কনই। শাহানা 
এেবার বলল, ভাইো, েুড়ম কো েখতনা বাবুতে কোতল নাও না। কস্ কহতস্ বতলতছ, কছাট 
বাচ্চা, ঘাি শক্ত হে ড়ন, এই জতনেই ড়নই না। এেটু বতিা কহাে।–বতিাস্তিা হতল কদখড়ব, 
কোল কথতে আর নামাব না। নীলুর প্রােই মতন হে শড়িতের কভের মাো-মমোটা কবাযহে 
এেটু েম। এেটু না, হেতো অতনেটাই েম। নীলুর েখন এতবাত রশন হল, েী ভোবহ 
অবস্থা। হাস্পাোতলই োটাতে হল। পতনর ড়দতনর মতো। এই পতনর ড়দতন শড়িে োতে 
কদখতে কগল মাি ড়েন ড়দন। কেন বাইতরর কোতনা অল্প পড়রড়চড়ে আত্মীে োতে কদখতে 
ড়গতেতছ। চার-পাাঁচ ড়মড়নট বতস্ই উতি দাাঁড়িতে বতলতছ, োই নীলু? 
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নীলুর কচাতখ প্রাে পাড়ন এতস্ ড়গতেড়ছল। কস্ ড়েছু বলল না। কচাতখর পাড়ন কগাপন েরবার 
জতনে অনে ড়দতে োোল। শাহানা অবাে হতে বলল, এখনই োতব ড়ে ভাইো, এইমাি 
কো এতল! 
  
বতস্ কথতে েরব েী? 
  
ভাবীর স্তঙ্গ গল্প ের। 
  
শড়িে অবাে হতে বতলতছ, েী গল্প েরব? 
  
মানুষ এমন অদূ্ভে হে কেন? প্রাে পাাঁচ বছর হতেতছ োতদর ড়বতের। এই দীঘে ড়দতন এে 
বারও কস্ বতল ড়ন-নীলু, এই নাও কোমার জতনে এেটা শাড়ি ড়েনলাম। 
  
এই কে স্ংস্াতর নেুন এেড়ট বাবু এতস্তছ—স্বার মতযে েে আনন্দ, েে উতেজনা, অথচ 
শড়িে ড়নড়বোর। রাতের খাওোদাওো চুতে কগতল ঘণ্টাখাড়নে বারান্দাে চুপচাপ বতস্ 
থােতব, োরপর অেেন্ত স্হজভাতব ঘুমুতে োতব। নীলু। মাতি মাতি েথাবােো চালাবার 
কচিা েতর। 
  
বাবুর জতনে কোতনা নামটাম কভতবছ? 
  
কোমরাই ড়িে ের এেটা। 
  
বাবা টুড়ন রাখতে চান। টুড়ন কেমন লাতগ কোমার? 
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ভাতলাই কো। টুড়নই রাখ। 
  
মার টুড়ন নাম এতেবাতরই পছন্দ না। বাবার স্তঙ্গ এই ড়নতে োাঁর কলতগ োতে। 
  
শড়িে হাই েুতল বতল, স্ামানে এেটা নাম ড়নতে এে িাতমলা কেন? 
  
নামটাতে এে স্ামানে ভাবছ কেন? স্ারা জীবন এটা থােতব। এে জীবতন েে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ োতে এই নাতম র্ােতব। নামটা কো এেটা গুরুত্বপুণে ড়জড়নস্। ড়িে না? 
  
হোাঁ, ড়িে বতলছ। েুড়ম মাতি মাতি খুব গুড়ছতে েথা বল। 
  
নীলুর আতরা েে েথা বলতে ইো েতর। ড়েন্তু শড়িতের ড়নিঃশ্বাস্ অল্প স্মতের মতযেই 
ভাড়র হতে ওতি। 
  
কস্ ইদানীং খুব পড়রশ্রম েরতছ। জেতদবপুতর োতদর নাড়ে ড়ে েনস্ট্রােশন হতে। করাজ 
ড়েনটার স্মে মড়েড়িল কথতে চতল কেতে হে জেতদবপুতর। বাস্াে ড়িরতে ড়িরতে রাে 
নটা-দশটা। খাওোদাওো কশষ েতর ড়বছানাে কেতে-না-তেতেই ঘুম। 
  
  
  
নীলুর ঘুম েতম কগতছ। অতনে রাে পেেন্ত কস্ কজতগ থাতে। ঘতর এেটা ড়জতরা পাওোতরর 
বান্ধ্ িতল স্ারা রাে। নাতমই ড়জতরা পাওোর, আস্তল কবশ আতলা। স্পি স্বড়েছু কদখা 
োে! কস্ প্রােই চুপচাপ বতস্ বাবুর মুতখর ড়দতে োড়েতে থাতে। এে ভাতলা লাতগ োড়েতে 
থােতে; লাল েম্বতলর িাাঁতে টুেটুতে িস্ে এেটা মুখ। ভাড়গেস্ কমতেড়ট োর মতো োতলা 
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হে ড়ন। ওর চাচার রং কপতেতছ। নীলুর মাতি মাতি ইো েতর স্ারা রাে বাবুতে কোতল 
ড়নতে বতস্ থােতে। কস্ োর কমতের স্তঙ্গ মৃদুস্বতর েথাবােোও বতল, ড়ে হতেতছ কস্ানামড়ন। 
ওমা ওমা, কিাাঁট বাাঁো েরতছ কেন আবার, স্বপ্ন কদখড়ছ মা? ভতের স্বপ্ন? দূর কবাো কমতে, 
এই কো আড়ম পাতশ। এই কো কোমার হাে যতর বতস্ আড়ছ। 
  
উষ্ণ এেড়ট শেো। এে পাতশ মা, অনে পাতশ বাবা, েবু কছাট বাবু মাতি মাতি ভে কপতে 
বা অনে কোতনা োরতণ কচাঁড়চতে কোঁতদ ওতি। কস্ োন্না স্হতজ থাতম না। 
  
মতনাোরা উতি দরজাে যাক্কা কদন, েী হতেতছ, এই কব মা? 
  
ড়েছু না মা, এমড়ন োাঁদতছ। 
  
আহ্ দরজাটা কখাল না। কদড়খ েী বোপার। 
  
শড়িে ঘুম-ঘুম কচাতখ দরজা খুতল কদে। মতনাোরা ড়বরক্ত স্বতর বতলন, ড়নশ্চেই ড়পাঁপিা 
োমতিতছ। েে বার বড়ল-তশাবার স্মে ড়বছানার চাদর ভাতলা েতর িািতব। কোতনা এেটা 
োজও ড়িেমতো েরতে পার না কেন? 
  
ড়পাঁপিা খুাঁতজ পাওো োে না, ড়েন্তু দুড়ট মশা পাওো োে। রক্ত কখতে লাল হতে আতছ। 
  
কব মা, কশাবার আতগ মশাড়রটাও কদতখ ড়নতে পার না? 
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বাচ্চা োাঁদতেই থাতে। কহাতস্ন স্াতহব টচে হাতে উপড়স্থে হন। গম্ভীর গলাে বতলন, কপট 
বেথা। কপট বেথার োন্না এ-রেম কথতম কথতম হে। এে কর্াজ আড়নেো টু হানতড্র্র্ কখতল 
আরাম হতব। 
  
মতনাোরা কচাখ লাল েতর োোতেই ড়েড়ন চুপ েতর োন। চড়ট িটিট েরতে েরতে 
রড়িে এতস্ উপড়স্থে হে। 
  
বড্ড কবড়শ ক্রাইং হতে। কহাোট হোতপণ্ড? কদড়খ, আমার কোতল দাও কো ভাবী। এে 
ড়মড়নতটর মতযে েুল র্াউন েতর ড়দড়ে। 
  
মতনাোরা যমতে ওতিন, ভোজর ভোজর েড়রস্ না। ো এখান কথতে। 
  
আড়ম অসু্ড়বযা েী েরলাম? এ রেম শেুন চকু্ষতে আমার ড়দতে োড়েতে আছ কেন? 
  
োন্না কেমন হিাৎ শুরু হতেড়ছল, কেমড়ন হিাৎ েতর কথতম োে। বাবু হাে-পা ছড়িতে 
ঘুমুতে শুরু েতর। কে বলতব এই েতেে ড়মড়নট আতগই কস্ রীড়েমতো এেটা ড়বেব 
ঘড়টতে কিতলড়ছল। 
  
রড়িে হাই েুতল বতল, োাঁচা ঘুম ভাড়ঙতে ড়দতেতছ, এখন ঘুমাতনা মুশড়েল হতব। এে োপ 
চা কখতল মন্দ হে না। ড়ে বল ভাবী? 
  
নীলু জবাব কদে না। কহাতস্ন স্াতহব ক্ষীণস্বতর রড়িেতে স্মথেন েতরন। 
  
দুয ড়চড়ন ছািা হালো ড়লোতরর এে োপ চা খাওো োে। আইড়র্োটা খারাপ না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
মতনাোরা রাগী গলাে বতলন, ঘুমুতে আস্া। রাে দুতটার স্মে চা বানাতে হতব? মাথাটা 
খারাপ হতেতছ নাড়ে? 
  
কহাতস্ন স্াতহব ঘুমুতে োন। নীলু। স্ড়েে স্ড়েে, রাে দুতটার স্মে চা বানাতে োে। 
চারড়দতে শুনশান নীরবো। গোতস্র চুলার নীল আগুন িলতছ। ড়বজড়বজ শব্দ হতে 
কেেড়লতে। কেন জাড়ন অনে রেম এেটা ভাব আতস্ নীলুর মতন। অনে এে যরতনর 
আনন্দ। পৃড়থবীটাতে বতিা সু্ন্দর মতন হে। কছাটখাট দুিঃখ কো থােতবই, েবু স্ব ড়েছু 
ছাড়িতে আমাতদর চারড়দতে গভীর এেটা আনন্দ আতছ। এটা কে আতছ, ো স্ব স্মে যরা 
পতি না। ড়েছু রহস্েমে মুহূতেেই শুযু যরা পতি। 
  
গাঢ় আনতন্দ নীলুর কচাখ ড়ভতজ ওতি। কস্ গাতের চাদর ড়দতে কচাখ কমাতছ। রড়িে চাতের 
োগাদা ড়দতে এতস্ দৃশেড়ট কদতখ থমতে দাাঁিাে। 
  
োাঁদছ কেন ভাবী? 
  
োাঁদড়ছ না। 
  
রড়িে ইেস্তে েতর বলল, এ বাড়ির আমরা স্বাই কোমাতে খুব ভালবাড়স্, এই েথাটা 
ড়ে েুড়ম জান? 
  
জাড়ন। 
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এর পরও েড়দ দুপুর রাতে এো এো োাঁদ, োহতল খুব মন খারাপ হতে োে। আর 
োাঁদতব না। 
  
নীলু হাস্ল। 
  
েুড়ম েড়দ চাও োহতল এেটা খুব মজার গল্প বতল কোমাতে হাস্াবার কচিা েরতে পাড়র। 
  
রড়িে ড়েছুক্ষণ অনেমনস্ক কথতে মৃদুস্বতর বলল, োল কভাতর েুড়ম আমাতে এে শটা টাো 
ড়দতে কপার? যারা। আড়ম দুই স্প্তাতহর মতযে কিরে কদব। অতনি। 
  
এইটা কোমার মজার গল্প? 
  
মজার গল্পটা এেটু পতর বলড়ছ। আতগ স্মস্োর েথাটা বতল ড়নই। ভাবী, পারতবা? 
  
এে শ পারব না। পঞ্চাশ ড়দতল হে? 
  
বাড়ে পঞ্চাশ পাব কোথাে? 
  
খুব েড়দ দরোর হে, োহতল কোমার ভাইতে বতল কদখতে পাড়র। বলব? 
  
বল। েতব ভাবী, আমার েথা বলতে পারতব না। বলতব, কোমার ড়নতজর দরোর। 
  
ড়িে আতছ, বলব! এখন কশানাও কোমার হাড়স্র গল্প। 
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োরা দু জন চাতের োপ হাতে বস্ার ঘতর এতস্ বস্ল। রড়িে োর নেুন গজাতনা দাড়িতে 
হাে কবালাতে কবালাতে গল্প শুরু েরল: 
  
এে কলাে মস্ড়জতদ কগতছ নামাজ পিতে। বদনাে পাড়ন কবড়শ ড়ছল না, োতজই এেড়ট 
মাি পা কযাো কগল। 
  
নামাজ েখন শুরু হল েখন কদখা কগল ঐ কলাে বতের মতো এে পাতে দাাঁড়িতে নামাজ 
পিতছ। অনে পা-ড়ট গুড়টতে করতখতছ। েখন ইমাম… 
  
এই পেেন্ত শুতনই নীলু মুতখ শাড়ির আাঁচল গুাঁতজ হাস্তে হাস্তে কভতঙ পিল। রড়িে ড়ববক্ত 
স্বতর বলল, গল্প না-শুতনই হাস্ছ কে। স্বটা শুতন নাও। কমতেতছতলতদর স্াতথ হাড়স্র গল্প 
বলাও এেটা মুড়স্বে। না শুতনই হাড়স্। কহাোট ইজ ড়দস্? 
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৩. পরুামনা ঢাোর দঘদির মমযয 
পুরাতনা ঢাোর ড়ঘড়ির মতযে কে এমন এেড়ট ড়বশাল এবং আযুড়নে যরতনর বাড়ি থােতে 
পাতর, কস্টা রড়িতের েল্পনাতেও আতস্ ড়ন। কস্ কগতটর কভেতর পা কদতব ড়ে কদতব না, 
বুিতে পারল না। এ জােীে বাড়িতে েুেুর থােতবই। এস্ব েুেুররা আবার কোতনা 
এেটা ড়বতশষ ইড়িতের োরতণই কবাযহে মানুষতদর মতযে কে কশ্রণীর এেটা বোপার আতছ, 
কস্টা চমৎোর বুতি কিতল। কোতনা আগন্তুে োতদর মুড়নতবর কশ্রণীর কচতে ড়নম্ন কশ্রণীর 
হতলই োমিাবার জতনে ছুতট আতস্। 
  
বাড়ির কগট বন্ধ্। েতব কগতটর কভেরও আবার কছাট কগট আতছ, মাথা ড়নচু েতর োর 
কভের ড়দতে ঢুেতে হে। রড়িে োই েরল এবং আশ্চেে, স্ড়েে স্ড়েে এেড়ট েুেুতরর 
র্াে কশানা কগল! ভোবহ ড়েছু নে, মৃদু গজেন। রড়িে চট েতর মাথাটা কটতন ড়নল। মৃদু। 
কগতটর দাতরাোন বলল, ও ড়েছু েরতব না। আতস্ন। োতে চান? বতিাতলাতের বাড়িতে 
কঢাোর এই আতরে িোেিা-জােগােজােগাে জবাবড়দড়হ েতর ঢুেতে হতব। কগতট এেবার 
বলতে হতব। বাড়িতে কবল ড়টপতল ড়িেীে এে বেড়ক্ত আস্তব, োতেও বলতে হতব। োরপর 
োতে বস্াতনা হতব, এবং দীঘে স্মে বতস্ থােতে হতব। বতিাতলাতেরা চট েতর কদখা কদন 
না। 
  
োর োতছ োতবন? 
  
এই দাতরাোনড়টর বাড়ি কবাযহে রাজশাহী-টাজশাহীর ড়দতে হতব। শুি ভাষাে েথা বলতছ। 
কচহারাও মাই ড়র্োর টাইতপর। রড়িে হাড়স্মুতখ বলল, রহমান স্াতহব ড়ে আতছন? 
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ড়ি-না, উড়ন নাই। স্ন্ধ্োর আতগ ড়িরতবন না। 
  
োাঁর কমতে ড়ে আতছ? 
  
ড়ি, আপামড়ন আতছন। োন, কস্াজা চতল োন। দরজার বা ড়দতে েড়লং কবল আতছ। েুেুর 
ড়েছু েরতব না। 
  
রড়িে খুব স্হজ ভড়ঙ্গতে হাাঁটবার কচিা েরল। ড়েন্তু েুেুরটা আস্তছ স্তঙ্গ স্তঙ্গ। ড়বশাল 
পবেতের মতো এেটা জন্তু। োর কচাতখ গভীর স্তন্দহ। কবাযহে কটর কপতে কিতলতছ, এই 
কলাে োতদর স্মাতজর না। এবং এই কলাতের পতেতট আতছ মাি দুড়ট পাাঁচ টাোর কনাট, 
োর এেড়ট কছাঁিা বতল কেউ ড়নতে চাতে না। গে এে স্প্তাতহ েতেে বার ড়ভতির মতযে 
বাস্ েনর্ােটাতরর হাতে গড়ছতে কদবার কচিা েরা হতেতছ। োজ হে ড়ন। 
  
রড়িে কবল ড়টতপ দাাঁড়িতে রইল। েুেুরটা বতিা ড়বরক্ত েরতছ। োতে শুতে শুতে কদখতছ। 
কস্ বহু েতি েুেুরটার কপতট প্রচণ্ড এেটা ড়েে কদবার ইো দমন েরল। েড়লং কবল নি 
ড়েনা কবািা োতে না। োতরার কোতনা স্ািা কনই। রড়িে ড়িেীে বার কবল ড়টপল। 
  
োতে অবাে েতর দরজা খুলল শারড়মন। শারড়মনতে আজ অনে ড়দতনর কচতেও অতনে 
কবড়শ সু্ন্দর লাগতছ। ড়নতজর বাড়িতে আতছ বতলই হেতো কচহারাে কোতনা োড়িনে কনই। 
চুল বাাঁযা নে। ড়পিমে ছিাতনা। স্াযারণ এেটা সু্ড়ের শাড়ি এতলাতমতলা েতর পরা। রড়িে 
বলল, ড়চনতে পারতছন কো? 
  
ড়চনতে পারব না কেন? আসু্ন, কভেতর আসু্ন। 
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রড়িে হিবি েতর বলল, আগামড়স্ কলতন এতস্ড়ছলাম এেটা োতজ। োরপর ভাবলাম। 
এে োতছ েখন এতস্ড়ছ, েখন বরং কদতখই োই। 
  
ভাতলা েতরতছন। আড়ম কে এখাতন থাড়ে, কস্টা জানতলন েীভাতব? 
  
রড়িে জবাব ড়দল না। মাথা ঘুড়রতে ঘুড়রতে চারড়দে কদখতে লাগল। বস্ার ঘরটা কেমন 
জমোল নে, বরং বলা চতল কবশ স্াযারণ। কবতের ড়েনড়ট কস্ািা। পাতশ কছাট কছাট েড়ি 
কটড়বল। োতপেটড়টও ড়ববণে। বাড়ির স্তঙ্গ খাপ খাে না। শারড়মন হাড়স্মুতখ বলল, এে মন 
ড়দতে েী কদখতছন? 
  
আপনাতদর বস্বার ঘরটা আতরা জমোল হতব কভতবড়ছলাম। 
  
এটা ড্র্ইং রুম না। এটা হতে এড়স্ট্র রুম। বস্বার ঘতর কঢােবার আতগর ঘর। 
  
বতলন ড়ে! 
  
ড়ব্রড়টশ আমতলর বাড়ি। ওতদর মতো েতর বানাতনা হতেতছ। এমন ড়ে বস্বার ঘতর এেটা 
িাোর কেস্ পেেন্ত আতছ। 
  
মাই গর্! 
  
আসু্ন, আপনাতে কদখাই। 
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বস্বার ঘতর ঢুতে রড়িতের মন খারাপ হতে কগল। কোতনা এে জন মানুতষর এে কবড়শ 
টাো থােতব এবং অনে এে জতনর পতেতট থােতব দুড়ট পাাঁচ টাোর কনাট, োর এেড়ট 
কছাঁিা বতল চালাতনা োতে না। 
  
শারড়মন বলল, এবার পছন্দ হতেতছ বস্বার ঘর? 
  
োহতল মুখ এমন গম্ভীর েতর আতছন কেন? ক্লাতস্ কো আপনার েথার েন্ত্রণাতে স্বাই 
অড়স্থর! 
  
রড়িতে িোোতস্ভাতব হাস্ল। 
  
বসু্ন, দাাঁড়িতে আতছন কেন? 
  
রড়িে বস্ল। বস্তে বস্তে বলল, আপনারা এেটা বতিাতলাে, আড়ম বুিতে পাড়রড়ন। 
  
বুিতে পারতল আস্তেন না? 
  
রড়িে কস্ প্রতশ্নর জবাব না ড়দতে বলল, আপনার এখাতন ড়স্গাতরট খাওো োতব? 
  
োতব না কেন, এটা কো আর মস্ড়জদ না। খান। োরপর বলুন কোতনা োতজ এতস্তছন, 
না এমড়নতেই এতস্তছন? 
  
শারড়মতনর মুখ হাড়স্—হাড়স্। রড়িে কবশ অবাে হল। এই কমতেড়ট ক্লাতস্ প্রাে কোতনা 
েথাই বতল না। কছতলরা কেউ োতছ কগতল কচাখ-মুখ েড়িন েতর রাতখ। অথচ এখন কেমন 
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স্হজ-স্বাভাড়বে ভড়ঙ্গতে েথাবােো বলতছ। আতরেড়ট ড়জড়নস্ কদতখও রড়িে অবাে হল, 
শারড়মতনর পাতে স্পতির স্োতণ্ডল। স্াে-আট টাোে কে-স্ব পাওো োে, কস্-স্ব। োর 
যারণা, এ-রেম বাড়িতে োরা থাতে, োরা ঘতর স্াযারণে জেপুরী ঘাতস্র স্োতণ্ডল পতর। 
ড়ে শারড়মন বলল, চুপ েতর আতছন কেন? বলুন, কোতনা োতজ এতস্তছন ড়ে? 
  
না, কোতনা োতজ আড়স্ ড়ন। 
  
গল্প েরবার জতনে এতস্তছন? 
  
হোাঁ। 
  
কবশ, গল্প েরুন, এমন ড়স্টি হতে আতছন কেন? আমার মতন হে এই িুইং রুমটাে 
আপড়ন ড়িে ইড়জ ড়িল েরতছন না। আমার ড়নতজর এেড়ট বস্ার ঘর আতছ, আড়ম আমার 
ড়নতজর মতো েতর স্াড়জতেড়ছ। চলুন, ওখাতন বড়স্। এই ঘরটা আমার ড়নতজতরা ভাতলা 
লাতগ না, কেমন কেন স্টাড়ি মতন হে। 
  
শারাড়মতনর ড়নতজর বস্বার ঘতর কঢােবার স্তঙ্গ স্তঙ্গ ট্রড়লতে েতর এেড়ট োতজর কমতে 
চা ড়নতে এল। চমৎোর এেড়ট রূতপার থালাে িুট কেে। অনে এেড়ট কেতট ড়শউড়ল িুতলর 
মতো যবযতব স্াদা স্তন্দশ। 
  
এই স্তন্দশ ঘতর বেরী। আমাতদর রড়মজ ভাইতের েরা, এে বারু কখতল স্ারা জীবন মতন 
থােতব। এর এেড়ট নাম আতছ। নামড়ট আমার কদো–কগালাপ বাহার। স্তন্দতশ কগালাতপর 
গন্ধ্ আতছ। 
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খাবার ড়জড়নতস্ িুতলর গন্ধ্ আমার ভাতলা লাতগ না। িুতলর গন্ধ্ থােতব িুতল। স্তন্দতশ 
থােতব স্তন্দতশর গন্ধ্। 
  
শারড়মন ড়খলড়খল েতর কহতস্ উিল। এে সু্ন্দর হে মানুতষর হাড়স্ে! রড়িে োড়েতে রইল 
মুগ্ধ কচাতখ। 
  
আপড়ন খুব ভাতলা ড়দতন এতস্তছন। আজ আমার জন্মড়দন! এই কেে অবড়শে জন্মড়দতনর 
কেে না। জন্মড়দতনর কেে বাবা স্ন্ধ্োতবলা ড়নতে আস্তবন। আপড়ন ড়নশ্চেই স্ন্ধ্ো পেেন্ত 
থােতবন? 
  
না, আড়ম এখন উিব। 
  
রড়িে উতি দাাঁিাল। 
  
এখনই উিতবন ড়ে! চা কো কশষ েতরন ড়ন। 
  
অতনে দূর কেতে হতব। 
  
েে দূর? 
  
আমরা থাড়ে েলোণপুর। শহতরর বাইতর। 
  
শারড়মন মুখ ড়টতপ বলল, িার ফ্রম ড়দ কমড়র্ং ক্রাউর্? 
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না, কস্-রেম ড়েছু না। ঐড়দতে বাড়িভািা েম। আো, োই োহতল? 
  
এে ড়মড়নট দাাঁিান। আড়ম ড্র্াইভারতে বতল ড়দড়ে, আপনাতে কপৌঁতছ কদতব। 
  
কপৌঁতছ ড়দতে হতবনা। 
  
দাাঁিান কো। এ-রেম েরতছন কেন? 
  
রড়িেতে কপৌঁতছ কদবার জতনে চমৎোর এেড়ট লাল রতঙর গাড়ি কবর হল। রড়িে ড়বব্রে 
কবায েরতে লাগল। 
  
শারড়মন হাড়স্মুতখ বলল, আবার েড়দ েখতনা আপনার বনু্ধ্র বাড়িতে আতস্ন, োহতল 
এড়দতে আস্তে পাতরন। আড়ম খুড়শই হব। কেউ েখতনা আতস্ না। 
  
আতস্ না কেন? 
  
খুব োতদর টাো পেস্া আতছ, োতদর কেউ পছন্দ েতর না। আমার বনু্ধ্বান্ধ্বরা এে বার 
এতস্ ড়িেীে বার আস্তে চাে না। আজ আমার জন্মড়দন, অথচ োউতে আড়ম আস্তে বড়ল 
ড়ন। আপড়ন হিাৎ েতর এতলন। 
  
রড়িে ইেস্তে েতর বলল, আপনার জতনে এেটা বই এতনড়ছলাম। 
  
শারড়মন অবাে হতে বলল, আমার জতনে! কেন? 
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রড়িে জবাব ড়দতে পারল না। পড়লড়থতনর বোতগ কমািা বইড়ট এড়গতে ড়দল। 
  
এেটা েড়বোর বই–এই বস্তন্ত। স্বতচ অবাে োণ্ড হতে, বইড়টতে কলখা—শারড়মতনর 
জন্মড়দতন। োর মাতন, জন্মড়দতনর েথাটা রড়িে জানে। রড়িে বলল, োই শারড়মন। 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। কস্ বতিাই অবাে হতেতছ এবং োর কেমন কেন লিা লিাও 
েরতছ। কোথাে কেন সূ্ক্ষ্মোতব মন খারাপ হবার মতো এেটা বোপার ঘতট কগতছ। কস্ 
কছাট্ট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। 
  
এই কছতলড়টতে কস্ পছন্দ েতর। দারুণ হুজুতগ কছতল। স্ারাক্ষণই এেটা-না–এেটা বহচচ 
ড়নতে আতছ। গে মাতস্ কস্ হিাৎ কঘাষণা েরল-এটা হতে স্াতমের েুগ। েড়ব নজরুতলর 
ভাষাে পুরুষ-রমণীতে কোতনা কভদাতভদ কনই। ড়েন্তু এই আমাতদর ক্লাতস্ই বোপারটা 
উতটা। এ ক্লাতস্র স্ব েেটা কমতে প্রথম ড়দতের দুস্াড়র কচোতর এতস্ বস্তব। এই দুস্াড়র 
ওতদর জনে ড়রজাভের্। এখন কথতে এটা বাড়েল। কমতেতদর জতনে এখন আর আলাদা 
জােগা থােতব না। কে আতগ আস্তব, কস্ আতগ বস্তব। 
  
ক্লাতশর স্ব কছতলর বহচহ েতর োতে খুব স্াতপাটে ড়দল। োতজর স্মে স্বাই ড়পড়ছতে 
কগল। শুযু রড়িেতে কদখা কগল কমতেতদর মািখাতন বইখাো ড়নতে গম্ভীর হতে বতস্ আতছ। 
স্োর অবাে হতে বলতলন, েী বোপার, েুড়ম এতদর মতযে কেন? ক্লাতস্ দারুণ হাড়স্াহড়স্ 
শুরু হতে কগল। স্োর ড়বরক্ত হতে বলতলন, োও োও, ড়নতজর জােগাে ড়গতে বস্। স্বার 
কচিা েীভাতব কমতেতদর ড়বরক্ত েরা োে। এটা ভাতলা না। কমতেতদর ড়দতে মন কদবার 
স্মে অতনে পাতব, এখন পিাতশানার ড়দতে মন দাও। আবার হাড়স্র িি উিল। 
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আবার এে ড়দন কস্ র্াোতস্ উতি গম্ভীর গলাে এে বকৃ্তো ড়দতে বস্ল, আমরা কছতলতদর 
েুই েুই েতর বড়ল অথচ কমতেতদর বড়ল আপড়ন েতর। আজ এই বারই কস্তেম্বতরর 
স্োলতবলা আড়ম কঘাষণা েরড়ছ এখন কথতে আমরা কমতেতদরও েুই েতর বলব। 
  
ক্লাতস্ নাস্ড়রন হতে স্বতচ গম্ভীর যরতনর কমতে। কমতে না বতল বলা উড়চে মড়হলা। দুড়ট 
বাচ্চা আতছ োর। রড়িে নাস্ড়রতনর োতছ ড়গতে বলল, নাস্ড়রন, েুই কেমন আড়ছস্? 
নাস্ড়রন করতগতমতগ অড়স্থর। কচাখ-মুখ লাল েতর বলল, আমার স্তঙ্গ িাজলাড়ম েরতবন 
না। কমতেতদর েুই র্াোর বোপাতর এখাতনই চাপা পতি কগল। এে যমতেই উৎস্াহ ড়মইতে 
কগল রড়িতের। েে ড়বড়চি যরতনর মানুষই না আতছ! 
  
শারড়মন অলস্ ভড়ঙ্গতে বাড়ির কপছতনর ড়দতে রওনা হল। কস্খাতন ড়েনটা বতিা বরই গাছ 
আতছ। করাতদর মতযে হাাঁটতে ভাতলা লাগতছ। ড়বশাল এোলতস্ড়শোনড়ট আস্তছ োর কপছতন 
কপছতন। শারড়মন োর ড়দতে োড়েতে বলল, হোতলা মাড়ট স্াতহব? েুেুরড়ট কলজ নািাল। 
চমৎোর এেড়ট স্োল, ড়ে বল মাড়ট? মাড়ট মাথা নািাল। কেন কস্ শারড়মতনর েথার অথে 
বুিতে পারতছ। চমৎোর এেড়ট স্োতল স্মূ্পণে অোরতণ মাতি মাতি মানুষতদর মন 
খারাপ হে। োতদর ড়েছুই ভাতলা লাতগ না। কোমাতদরও ড়ে কস্-রেম হে? 
  
মাড়ট স্াতহব কলজ নািাত ল। োর কোতনা অথে কবািা কগল না। েুল গাতছ কহলান ড়দতে পা 
ছড়িতে বতস্ থােতল কেমন হে? শারড়মন োই েরল। মাড়ট স্াতহতবর বতস্ থাোর 
পড়রেল্পনাটা মতন যরল না। কস্ রওনা হল কগতটর ড়দতে। 
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গাছ কিাঁতপ েুল হতেতছ। পাো েুতলর গতন্ধ্ মম েরতছ চারড়দে। খাবার কলাে কনই। 
প্রোণ্ড এই বাড়িতে োরা দুড়টমাি মানুষ—কস্ এবং বাবা। চার-পাাঁচ জন োতজর মানুষ 
আতছ, ড্র্াইভার এবং দাতরাোন আতছ, ড়েন্তু ওতদর থাোর জােগা ড়ভন্ন। কগতটর োতছ 
োতদর জতনে বি এেটা ঘর বেড়র আতছ। 
  
স্ব ড়েছুই মানুতষর অতভেস্ হতে োে। এই ড়বরাট বাড়িতে েে দীঘে ড়দন যতরই োরা দু 
জন থােতছ। খুব কছাটতবলাে কস্ ঘুতমাে। বাবার স্তঙ্গ। কোতনা কোতনা রাতে ভোনে স্ব 
স্বপ্ন কদতখ কজতগ উতি োাঁদে। বাবা বলতেন, এই কো আড়ম, কোমার হাে যতর আড়ছ। 
কোতনা ভে কনই। স্বপ্ন কদতখছ? 
  
হুাঁ। 
  
েী স্বপ্ন? ভূতের স্বপ্ন। দূর কবাো কমতে, ভূে আতছ নাড়ে পৃড়থবীতে? ভূে-তপ্রে বতল ড়েছু 
কনই। 
  
বাড়ে িাড়লতে রাখ, বাবা। 
  
বাবা বাড়ে িড়লতে ড়দতেন। 
  
বাথরুম েরব। 
  
ড়েড়ন োতে কোতল েতর বাথরুতম ড়নতে কেতেন। 
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শারড়মতনর প্রােই মতন হে। পৃড়থবীর কোতনা বাবা কবাযহে োর বাবার মতো নে। কোতনা 
বাবা োাঁর কমতেতে এেটা ভাতলাবাতস্ন না। কস্ই েতব শারড়মতনর মা মারা কগতলন। বাবা 
েখন েুবে মানুষ, স্াোশ-আিশ বছর বেস্। ড়েন্তু কমতের েি হতব এই কভতব ড়িেীে 
বার ড়বতে েরতলন না। 
  
োাঁর অথে ড়বে কোতনা ড়েছুর অভাব ড়ছল না। ইো েরতলই ড়েড়ন কমতের কদখাতশানার 
জতনে েতেে র্জন োতজর কলাে রাখতে পারতেন। োও ড়েড়ন েতরন ড়ন। কমতের প্রড়েড়ট 
প্রতোজন ড়নতজ কমটাতে কচিা েতরতছন। 
  
করাজ ড়নতজ োতে সু্কতল ড়নতে কেতেন। ক্লাস্ কশষ হতল বাড়িতে ড়িড়রতে আনতেন। মোড়টে 
ক্লাস্ পেেন্ত স্ন্ধ্োর পর পিা কদড়খতে ড়দতেতছন। মাতের োতলাবাস্ার অভাব ড়েড়ন এো 
কমটাতে কচিা েতরতছন। ড়েন্তু ড়েছু ড়েছু অভাব আতছ, ো ড়েছুতেই কবাযহে কমতট না। 
চাপা পতি থাতে শুযু। 
  
আিামড়ন! আপতনর কটড়লতিান। 
  
কে েতরতছ? 
  
বতিা স্ার। 
  
শারড়মন উতি ড়গতে কটড়লতিান যরল। 
  
ড়ে েরড়ছতল মা-মড়ন? 
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ড়েছু না। েুল গাতছর ড়নতচ বতস্ করাদ কপাহাড়েলাম। 
  
বনু্ধ্বান্ধ্ব োউতে আস্তে বতলছ? 
  
না বাবা। আমরা দুজতনই জন্মড়দন েরব। েুড়ম েখন আস্তব? 
  
স্ােটার মতযে এতস্ পিব। খুব কবড়শ কদড়র হতল স্াতি স্াে। 
  
না, এে কদড়র েরতল চলতব না। কোমাতে আস্তে হতব ছটার মতযে। পড়জড়টভড়ল? 
  
আজ রাতে ড়ে আমরা বাইতর খাড়ে? 
  
না, ঘতরই খাতব। আড়ম রান্না েরব বাবা। 
  
চমৎোর! েী রান্না হতে? 
  
ো বলব না। এেটা স্ারপ্রাইজ আতছ। 
  
খাওো োতব কো মা? 
  
োতব। োতবনা কেন? 
  
রহমান স্াতহব হাস্তে লাগতলন। শারড়মন বলল, েুড়ম ড়েন্তু ছটার মতযে আস্তব। 
  
হোাঁ, আস্ব। আর কশান মা, আতমড়রোে এেড়ট েল বুে েতর স্াড়িতরর স্তঙ্গ েথা বল। 
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শারড়মন লড়িে স্বতর বলল, কেন? 
  
জন্মড়দন উপলতক্ষ েথা বলা! 
  
কস্ কো উড়ন আমাতে েরতবন। আড়ম কেন েরব? 
  
োও কো ড়িে। েুড়ম আস্ছতো বাবা স্ন্ধ্ো ছাাঁটার মতযে? 
  
হোাঁ। 
  
আড়ম ড়েন্তু পাাঁচটার স্মে আবার কোমাতে কটড়লতিান েরব। মতন েড়রতে কদবার জতনে। 
  
ড়িে আতছ, মতন েড়রতে ড়দও। 
  
শারড়মন কটড়লতিান করতখ ড়দল, এবং প্রাে স্তঙ্গ স্তঙ্গই আতমড়রোে এেটা েল বুে েরল। 
কস্খাতন এখন বাতজ রাে বারটা। স্াড়িরতে পাওো োবার েথা। শারড়মন এেবার ভাবল 
ড়নতজর পড়রচে না ড়দতে খাড়নেক্ষণ েথাবােো বলতল কেমন হে। 
  
হোতলা। কে? 
  
গলা শুতন বুিতে পারতছন না কে? 
  
ও, শারড়মন, েী বোপার? 
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কোতনা বোপার কনই। আপনার গলা এমন লাগতছ কেন? 
  
কেমন লাগতছ? 
  
ভাঙা ভাঙা। মতন হতে কোতনা োরতণ খুব োন্নাোড়ট েতরতছন। 
  
েী কে পাগতলর মতে েথা বল! শারড়মন ড়খলড়খল েতর হাস্ল। হাড়স্ থাড়মতে গম্ভীর গলাে 
বলল, আপনাতে ড়লতখড়ছলাম েতেেটা স্াতেি ড়িেশন পািাতে, আপড়ন পাড়িতেতছন ভূতের 
উপনোস্। 
  
ড়স্টিান ড়েং পাড়িতেড়ছ। খুব ভাতলা কলখা। 
  
ভূতের গল্প পতি, কশতষ রাতে ভতে মাড়র আর ড়ে! আপড়ন স্াতেি ড়িেশন পািাতবন। 
এড়স্মতভর নেুন কোতনা বই। 
  
ড়িে আতছ। আর কশান, কোমাতে কে এেটা ড়জড়নস্ পািাতে বতলড়ছলাম, কস্টা কো পািাতল 
না। 
  
শারড়মন লিাে লাল হতে কগল। 
  
ঐ স্ব পািাতনা োতব না। 
  
োতব না বলতল হতব না। পািাতব। 
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শারড়মন েথা কঘারাবার জতনে বলল, আজ ড়েন্তু আমার জন্মড়দন। 
  
োই নাড়ে? মাই গর্, আমার মতনই ড়ছল না। 
  
ো থােতব কেন? আো, করতখ ড়দড়ে। 
  
না, রাখতব না। অতনে েথা আতছ। 
  
শারড়মন হাস্ল। 
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৪. শাহানার সযার 
শাহানার স্োর এতস্তছন। শাহানা অতনেক্ষণ যতরই উশখুশ েরতছ। ভাবীর এতস্ োতছই 
কোথাও বস্বার েথা। ড়েন্তু ভাবী আস্তছ না। স্োর ভাড়র গলাে বলতলন, এে ছটিট 
েরছ, কেন, ড়ে হতেতছ? 
  
ড়েছু হেড়ন স্োর। 
  
োহতল মন ড়দতে কশানা ড়ে বলড়ছ। এ ড়েউব োস্ ড়ব ড়েউব… 
  
স্োর, আড়ম এেটু আস্ড়ছ। 
  
শাহানা উতি রান্নাঘতর কগল। নীলু ভাে চড়িতেতছ। স্াযারণে স্ন্ধ্োর আতগই ভাে হতে 
োে, আজ কদড়র হতে। বাস্াতবা কথতে নীলুর এে খালাশাশুড়ি এতস্ড়ছতলন। মাি ড়েছুক্ষণ 
আতগ কগতলন। 
  
ভাবী। 
  
েী বোপার? 
  
এেটু এতস্ বস্ না ভাবী। স্োর এতস্তছন। 
  
ভাে চড়িতেড়ছ। শাহানা, বাবাতে বল। 
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বাবা রশীদ স্াতহতবর স্তঙ্গ েথা বলতে কগতছন। স্োরতে বতল ড়দই। আজ পিতব না? 
  
ড়িে আতছ। কোমার েড়দ পিতে ইো না েতর, বতল দাও। 
  
শাহানা দাাঁড়িতে রইল। 
  
েুড়ম এতস্ বতল দাও না ভাবী। 
  
আড়ম কেন? 
  
শাহানা ইেস্তে েতর েুলল, বতল দাও আড়ম আর োাঁর োতছ পিব না। আজও কস্-রেম 
হতেতছ ভাবী। 
  
ভুতল হে। স্ামানে ড়জড়নস্টাতে এে বতিা েতর কদখছ কেন? 
  
শাহানা অনে ড়দতে মুখ ড়িড়রতে বলল, ভুতল না ভাবী। 
  
ড়িে আতছ। চল, বলব ওনাতে। 
  
আড়ম োব না। েুড়ম এে ড়গতে বলতব। 
  
আর পিাতে হতব না শুতন মাস্টার স্াতহব ড়েছু বলতলন না। নীলুর যারণা ড়ছল ড়জতজ্ঞস্ 
েরতবন–কেন? ড়েন্তু ড়েড়ন ড়েছু েরতলন না। আপনার পাওনা টাোটা আপড়ন স্ামতনর 
মাতস্র ড়েন োড়রতখ এতস্ ড়নতে োতবন। 
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মাস্টার স্াতহব উতি দাাঁিাতলন। 
  
বসু্ন, চা কখতে োন। 
  
মাস্টার স্াতহব স্তঙ্গ স্তঙ্গ বস্তলন। শাহানা ড়নতজই চা এতন ড়দল। চাতের স্তঙ্গ কদবার 
মতো ড়েছু ড়ছল না। শুযু চা ড়দতে শাহানার লিা লাগড়ছল। মাস্টার স্াতহব খুব আগ্রহ 
েতর চা কখতলন। মৃদু স্বতর বলতলন, োই শাহানা, মন ড়দতে পিতব। 
  
শাহানার মন খারাপ হতে কগল। এমন এে জন ভাল ড়টচার, ড়েন্তু েী বাতজ এেটা স্বভাব! 
ড়নশ্চেই আতরা অতনে জােগা কথতে োাঁতে এভাতব ড়বদাে ড়নতে হতেতছ। 
  
শাহানার আজ আর বই ড়নতে বস্তে ইো েরতছ না। রান্নাঘতর ড়গতে ভাবীর স্তঙ্গ গল্প 
েরতে ইো হতে, ড়েন্তু এখন কস্খাতন মা আতছন। 
  
রান্নাঘতর কগতলই মাস্টার চতল কগল কেন কস্ই প্রশ্ন উিতব। শাহানার ড়িে এই মুহূতেে 
কোতনা প্রতশ্নর জবাব ড়দতে ইো েরতছ না। কস্ দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে শুনল, মা চিা গলাে 
কচাঁচাতেন— 
  
মনটা েে কছাট কদখ কব মা। বাবুর মুখ কদতখ দশটা টাো ড়দতে কগল, োও মেলা এেটা 
কনাট। হাতে ড়নতল স্াবান ড়দতে হাে যুতে কিলতে হে। 
  
বাদ কদন মা। 
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কেন, বাদ কদব কেন? োর নােনীর মুখ কদতখ কদি শ টাো খরচ েতর আঙড়ট ড়দতেড়ছ। 
োর কছাট কমতের ড়বতের স্মে ড়েন শ টাো খরচ েতর জামদাড়ন ড়দতেড়ছ। আমার টাো 
ড়ে গাতছ িতল? বল কব মা, গাতছ িতল? 
  
স্বাই টাো খরচ েরতে পাতর না, মা। 
  
বাতজ েথা বলতব না। খরচ ড়িেই েরতে পাতর। ড়নতজর কবলাে পাতর। পাঁড়চশ বছর যতর 
কদখড়ছ কো। নাড়িনক্ষি জাড়ন। োও কব মা, ঐ দশ টাোটা েুড়ম রাস্তাে কিতল ড়দতে আস্, 
আমার আলমাড়রর উপর আতছ। 
  
বাদ কদন মা। 
  
কোমাতে কিলতে বতলড়ছ কিতল ড়দতে আতস্। ঐ দশ টাো ড়নতে আড়ম স্বতগ োব না। 
  
নীলু কবড়রতে আস্তেই শাহানা ড়িস্ড়িস্ েতর বলল, আমাতে ড়দতে ড়দও ভাবী। 
  
এস্, ড়নতে োও। আর এেটু বাবুর োতছ ড়গতে বস্, একু্ষড়ণ দুয খাবার জতনে োাঁদতব। 
  
বাবুর পাতশ শড়িে বতস্ ড়ছল। গভীর মনতোতগ কস্ িাইল কদখতছ। আজ স্ারাটা ড়দন োর 
নি হতেতছ। ড়হস্াতব কোথাও জট পাড়েতে কগতছ। ড়হস্াবপি কদখার দাড়েত্ব মণীিনাতথর। 
কস্ ছুড়ট ড়নতে বাড়ি কগতছ। 
  
ভাইো, আস্ব কভেতর? 
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আে। 
  
েী েরছ? 
  
এেটা িাইল কদখড়ছ। 
  
বড়স্ এেটু? 
  
শড়িে অবাে হতে বলল, কবাস্। ড়জতজ্ঞস্ েরড়ছস্ কেন? 
  
কোমাতে কেমন জাড়ন ভে-ভে লাতগ ভাইো। স্ারাক্ষণ এমন গম্ভীর হতে থাে। 
  
শড়িে হাস্ল। 
  
অড়িতস্ স্বাই ড়নশ্চেই কোমাতে ভে পাে। পাে না? 
  
পাে কবাযহে। জাড়ন না। 
  
েুড়ম মাস্টার হতল ছািতদর অবস্থা োড়হল হতে কেে ভাইো। 
  
শড়িে িাইতল মন ড়দল। ড়হস্াতবর জটটা না-খুলতল ড়েছুতেই আর মন বস্তব না। মণীি 
মহা িাতমলা লাড়গতে করতখ কগতছ। 
  
ভাইো, এেটা েথা কশান। 
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পতর শুনব। োজটা কশষ েতর ড়নই। 
  
েথা না-বতল চুপচাপ বতস্ থাো মুশড়েল। শাহানা উশখুশ েরতে লাগল। 
  
োজ কশষ েরতে েেক্ষণ লাগতব ভাইো? 
  
শড়িে, জবাব ড়দল না। শাহানা কছাট্ট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। 
  
রান্না কশষ হতে রাে নটা বাজল। নীলু এতস্ বলল, শাহানা, চট েতর োও কো, আড়নস্তে 
বতল আস্া খাবার কদওো হতেতছ। 
  
শাহানা অবাে হতে োোল। 
  
আড়ম আজ রাতে ওতে কখতে বতলড়ছ। 
  
কেন ভাবী? 
  
এমড়ন বতলড়ছ। কখতে বলার জতনে আবার ড়বরাট কোতনা োরণ লাগতব নাড়ে? োও, বতল 
আস্। 
  
ড়স্াঁড়ি ড়দতে এো এো উিতে ভে লাগতব ভাবী। েুড়ম দরজা খুতল এেটু দাাঁড়িতে থাে। 
  
আড়নস্ ড়চতলতোিার ঘতর থাতে। খাওোদাওো েতর বাড়িওোলা রড়শদ স্াতহতবর বাস্াে। 
রড়শদ স্াতহতবর স্তঙ্গ োর ক্ষীণ এেড়ট আত্মীেোর স্ম্পেে আতছ। কস্ স্ম্পেে কমাতটই 
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কজারাতলা নে। এে স্মে আশ্রে ড়দতেড়ছতলন। কচিাচড়রি েতর ড়স্ড়ট েতলতজ ভড়েেও 
েড়রতেতছন। গে বৎস্র আই. এ. কিল েতরতছ এবং পিাতশানা েরতব না বতল জাড়নতেতছ। 
এ-রেম এে জনতে ঘতর করতখ কপাষার কোতনা মাতন হে না। রড়শদ স্াতহব এখন প্রাণপণ 
কচিা েরতছন আড়নস্তে কিতি কিলতে। পারতছন না। আড়নতস্র এ জােগা কছতি নেুন 
কোথাও োবার জােগা কনই! কজার েতর োতে কবর েতর কদবার মতো ড়নিুরো ড়েড়ন 
কদখাতে পারতছন না। 
  
োছািা কছতল ড়হতস্তব আড়নতস্র ড়বরুতি কোতনা অড়ভতোগ োাঁর কনই। অেেন্ত ভদ্র কছতল। 
কচহারা ভাতলা। আচার-বেবহার ভাতলা। চাতের কদাোন বতস্ ড়বড়ি কিাাঁতে না। কমতেতদর 
কদতখ ড়শস্ কদে না। রড়শদ স্াতহতবর মতন এেটা কগাপন পড়রেল্পনা ড়ছল, আড়নস্তে 
পিাতশানা েড়রতে ড়নতজর োতছই করতখ কদতবন। বীণার স্তঙ্গ ড়বতে ড়দতে কদতবন। কমতে—
জামাই োাঁর োতছই থােতব। 
  
রড়শদ স্াতহতবর স্ত্রী কস্ই পড়রেল্পনা এতেবাতরই পছন্দ েতরন ড়ন। স্বামীর ড়নবুেড়িোে করতগ 
অড়স্থর হতেতছন। োাঁর কমতে োতলা নে, োনা-তখাাঁিা নে, োতে হাভাতে ঘতরর কছতলর 
স্তঙ্গ ড়বতে ড়দতে হতব? দশটা-পাাঁচটা কমতেও োর না। এেড়টমাি কমতে। োর ড়বতে হতব 
চাের কশ্রণীর এেড়ট কছতলর স্াতথ? কদতশ ড়ে র্াক্তার ইনড়জড়নোতরর অভাব হতেতছ, না 
োতদর স্হাে-স্ম্পদ কনই? ঢাো শহতর ড়েনড়ট বাড়ি, গ্রাতমর স্ম্পড়ে স্বই কো োাঁর 
কমতেই পাতব। 
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আড়নতস্র স্াতথ োাঁর স্ম্পেে শুরু কথতেই খারাপ ড়ছল। ইদানীং ড়েড়ন োতে স্হে েরতে 
পারতছন না। োরণড়ট অেেন্ত সূ্ক্ষ্ম। ড়েড়ন লক্ষ েতরতছন, আড়নস্ কখতে বস্তল বীণা এটা-
কস্টা োর পাতে েুতল ড়দতে কচিা েতর। 
  
ড়েড়ন এে ড়দন ড়বরক্ত হতে বতলড়ছতলন, ওর খাওোর স্মে কোর থাোর দরোর েী? েুই 
কেন থালাবাড়ট ড়নতে কদ িাতদ ড়ি েড়রস্? 
  
বীণা অবাে হতে বতলতছ, এেটা কলাে এো এো বতস্ খাতব? 
  
এে এো কোথাে? আেবতরর মা আতছ, রড়হম আতছ। কোর োবার দরোরটা েী? 
  
অসু্ড়বযা েী? 
  
অসু্ড়বযা আতছ। এতে লাই কদওো হে। লাই ড়দতলই এরা মাথাে উিতব। খবরদার, েুই 
োড়ব না। 
  
বীণা এর পতরও ড়গতেতছ। ড়েড়ন মতনর মতযে এেটা ভে অনুভব েতরতছন। স্মন্বতেস্ী দুড়ট 
কছতলতমতের ঘন ঘন কদখা-স্াক্ষাৎ হওো ড়িে না। বেস্ খুব খারাপ ড়জড়নস্। এেটা বেতস্ 
স্বাইতে ভাতলা লাতগ। 
  
  
  
আড়নস্ ঘর অন্ধ্োর েতর বতস্ ড়ছল। শাহানা বাইতর কথতে ভে-পাওো গলাে র্ােল, 
আড়নস্ ভাই? 
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এস্ শাহানা। 
  
ঘর অন্ধ্োর কেন? 
  
বাল্ব ড়িউজ হতে কগতছ। 
  
আপড়ন আসু্ন, ভাে কদওো হতেতছ। 
  
কভেতর এস্ শাহানা। বাইতর দাাঁড়িতে আছ কেন? 
  
না, আড়ম কভেতর আস্ব না। 
  
কেন? 
  
শাহানা জবাব ড়দল না। আড়নস্ কবর হতেই শাহানা বলল, দরজা লাগাতবন না? 
  
অন্ধ্োতর োলাচাড়ব খুাঁতজ পাব না। থােুে। কচার আমার ঘতর আস্তব না। কনবার মতো 
ড়েছু কনই। 
  
ড়স্াঁড়ি অন্ধ্োর। এর মতযে কে আবার পাড়ন কিতল করতখতছ। শাহানা খুব স্াবযাতন পা 
কিলতছ। এেবার ড়পছতল পিার মতো হল। আড়নস্ বলল, আমার হাে যর শাহানা। ড়পছতল 
পতি হাে ভাঙতব। শাহানা েড়িন স্বতর বলল, হাে যরতে হতব না। আড়ম ভাতলাই কদখতে 
পাড়ে। আড়নস্ হাস্ল। অন্ধ্োতর োর হাড়স্ কদখা কগল না। 
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আড়নস্তে কখতে বলা হতেতছ শুতন মতনাোরা অেেন্ত ড়বরক্ত হতলন। হুাঁট েতর োউতে 
কখতে বলার অথেটা েী? কোতনা উপলক্ষ-টুপলক্ষ থােতলও এেটা েথা। হিাৎ োর মাড়জে 
হল, ওমড়ন কখতে বলা হল! দুপুর-রাতে শাহানাতে পািান হল কর্তে আনতে? 
  
নীলুর এটা আজ নেুন না। আতগও কবশ েতেে বার আড়নস্তে কখতে বতলতছ। প্রথম বার 
ড়েড়ন নীলুতে কেমন ড়েছু বতলন ড়ন। শুযু শুেতনা গলাে বতলতছন, োউতে দাওোে-
টাওোে েরতে হতল আতগ আমাতে ড়জতজ্ঞস্ েরতব। বুিতল কব মা? 
  
নীলু বতলতছ, দাওোে না কো। ঘতর ো রান্না হতেতছ োই খাতব। 
  
কস্টাও আমাতে জাড়নও! 
  
নীলু কোতনা উের কদে ড়ন, ড়েন্তু আবার কখতে বতলতছ এবং োাঁতে ড়েছুই বতল ড়ন। 
শাশুড়ির েথার অবাযে হবার কমতে নীলু না, ড়েন্তু এই এেড়ট বোপাতর কস্ মতন হে। ইো 
েতরই অবাযে হতে। মতনাোরার মতন হল, এটা নীলুর এেটা ইোেৃে অবাযেো। জাড়নতে 
কদওো কে, কস্ও এই স্ংস্াতরর েিী, োরও অড়যোর আতছ। 
  
মতনাোরা গম্ভীর মুতখ শড়িতের ঘতর ঢুেতলন। শড়িে কচাখ েুতল োোল, ড়েছু বলল না। 
  
েী েরড়ছস্? 
  
ড়েছু েরড়ছ না। 
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ভাে কখতে কদওো হতেতছ, কখতে ো। 
  
শড়িে উতি দাাঁিাল। মতনাোরা শীেল গলাে বলতলন, কব মা কদখলাম আড়নস্ কছাাঁিাটাতে 
কখতে বতলতছ। েুই কব মাতে কর্তে ড়জতজ্ঞস্ ের কো, কেন বতলতছ? 
  
এমড়ন বতলতছ। ড়জতজ্ঞস্ েরবার দরোর েী? 
  
মতনাোরা আতরা গম্ভীর হতে কগতলন। শড়িে বলল, বোপারটা েী? 
  
বোপার ড়েছু না। 
  
ড়েছু না কো েুড়ম এমন গম্ভীর হতে আছ কেন? 
  
মতনাোরা োর জবাব ড়দতলন না, চতল কগতলন রান্নাঘতর। নীলু বেস্ত হতে বাড়টতে েরোড়র 
ঢালতছ। আতোজন খুবই স্ামানে। কছাট মাতছর েরোড়র, এেটা স্াড়জ ও র্াল। েরোড়র 
মতন হে েম পতি োতব। কহাতস্ন স্াতহব দরাজ গলাে বলতলন, কছাট মাতছর েরোড়রটা 
বতিা ভাতলা হতেতছ। আতরা ড়নতে আস্া। নেুন টতমতটা ড়দতে রাাঁযতল কে-তোতনা ড়জড়নস্ 
ভাতলা হে। নীলু পতিতছ মুশড়েতল। েরোড়র ড়েছুই কনই। মতনাোরাতে ঢুেতে কদতখ 
বলল, আপড়নও ওতদর স্তঙ্গ বতস্ পিুন না মা। 
  
না, আড়ম আজ আর খাব না। 
  
কেন? 
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শরীর ভাতলা লাগতছ না, এই জতনে খাব না। কোমার োতছ জবাবড়দড়হ েরতে হতব নাড়ে? 
  
নীলু অপ্রস্তুে হতে পিল। কোতনা েরতণ োর শাশুড়ি করতগ আতছন, কস্ োরণটা যরতে 
পারতছ না। 
  
েরোড়র কো স্বটাই কঢতল কিলতল। রড়িে খাতব েী? 
  
ওতে এেটা ড়র্ম কভতজ কদবী মা। কছাট মাছ কস্ এমড়নতেই পছন্দ েতর না। 
  
েরুে আর না-েরুে, এেটা ড়জড়নস্ রান্না হতেতছ, কস্টা োতে কদতব না? কস্ কো আর 
োতজর কলাে না, এই বাড়িরই কছতল। না, েুড়ম কস্টা মতন েরা না? 
  
নীলু বতিা লিাে পতি কগল। মার গলা কেভাতব উাঁচুতে উিতছ, োতে মতন হে খাবার ঘর 
কথতে স্বাই কশানা োতে। 
  
হাগাতরর পাগাতরর কলােজন যতর যতর আনতল খাবার কো েম পিতবই। এটা কো আর 
কহাতটল না। 
  
নীলু েী বলতব কভতব কপল না। এখন ড়েছু বলা মাতনই োাঁতে আতরা রাড়গতে কদওো। 
  
কশান কব মা, কোমাতে আতরেটা েথা বড়ল, শাহানা এখন বতিা হতেতছ। োউতে কর্তে 
আনার জতনে রাে-দুপুতর োতে ছাতদ পািাতনা োে না। বুিতে পারড়ছ? 
  
পারড়ছ। 
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নীলুর কচাতখ পাড়ন এতস্ কগল। মতনাোরা োড়েতে আতছন েীক্ষ্ণ দৃড়িতে। কচাতখর পাড়ন 
োাঁতে ড়বনু্দমািও নরম েরতে পারল না। কহাতস্ন স্াতহব দরজাে এতস্ উাঁড়ে ড়দতলন। 
  
েই কব মা, েরোড়রর েথা বলড়ছলাম। 
  
আনড়ছ, বাবা। 
  
মতনাোরা না কখতেই ঘুমুতে কগতলন। খাওো ড়নতে োাঁতে ড়পিাড়পির স্াহস্ নীলুর হল না। 
কস্ ড়নতজওাঁ না কখতে গভীর রাে পেেন্ত কজতগ বতস্ রইল রড়িতের জতনে। ইদানীং রড়িে 
ড়িরতে করাজ এগারটা-বারটা বাজাতে। নীলুতে বলা আতছ খাবার ঢাো ড়দতে ঘুড়মতে 
পিতে। ড়েন্তু োতে লাভ কনই—উতি এতস্ দরজা কো খুলতেই হতব। 
  
এখন স্াতি বারটা বাতজ। আজ কবাযহে আর আস্তব না। নীলু ঘুমুতে কগল। বাবু কেমন 
দু হাে উপতর েুতল ঘুমাতে। েম্বল স্তর কগতছ গা কথতে। টুেটুতে িস্ো পা কবর হতে 
আতছ। ফ্ল্োতনতলর পােজামা বানাতে হতব, োতে েম্বল স্তর কগতলও িাণ্ডা না লাতগ। 
  
নীলু, কোমার এেটা ড়চড়ি আতছ, ড়দতে মতন ড়ছল না। কদখ কটড়বতলর উপর। 
  
নীলু অবাে হতে বলল, েুড়ম কজতগ ড়ছতল নাড়ে? 
  
হুাঁ। 
  
বাবুর গা কথতে েম্বল স্তর কগতছ, েুতল দাও ড়ন কেন? 
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শড়িে ড়েছু বলল না। নীলু ড়চড়ি ড়নতে আবার বস্ার ঘতর চতল এল। ড়চড়ি মার োছ কথতে 
এতস্তছ। োতজই এই ড়চড়ি পিতে পিতে অতনে বার কচাখ ড়ভতজ উিতব। আিাতল পিাই 
ভাতলা। মা োর স্ব ড়চড়িই শড়িতের ড়িোনাে পািান। হেতো ভাতবন, এভাতব পািাতল 
অনে কেউ পিতব না। 
  
  
  
আমার মা-মড়ন, 
মাতগা, কোমার কস্ানামড়নতে এখনও কদড়খতে অোড়স্তে পারলাম না। েে বার মতন হে 
েে বার েি পাই। ড়ে েড়রব মা, হাে-পা বাাঁযা। বজলুর হাতে টাো নাই। আস্া-োওোর 
খরচ আতছ। এই ড়দতে কব মাও অসু্স্থ। ঘতর োতজর কলাে নাই। স্ব ড়েছু আমাতেই 
কদখাশুনা েড়রতে হে। 
লক্ষ্মী মা আমার, রাগ েড়রও না। কিব্রুোড়র মাতস্ কেভাড়ব হউে আড়স্ব। আর মা কশান, 
কোমার শ্বশুর-শাশুড়ি কে নাম রাড়খতে বতলন। কস্ই নামই রাড়খও। োাঁহাতদর অখুড়শ েড়রো 
কোতনা োজ েড়রও না। এই ড়দেোর খবর ভাতলাই। ড়বলু কবিাইতে আড়স্োড়ছল। েুে 
বোপার ড়নো কব মার স্তঙ্গ েথা োটাোড়ট হইোতছ। কদাষ কব মার। কমতেটা েতেে ড়দন 
ভাইতের বাস্াে থাড়েতে চাড়হোড়ছল, রাগারড়গর জনে পাতর। নাই। েুড়ম োহাতে ড়চড়িপি 
দাও না কেন মা? কমতেটা বতিা দুিঃখী। োহাতে ড়নেড়মে ড়চড়ি ড়দও। 
বতিা জামাইতের স্বভাব-চড়রি আতগর মতোই আতছ। ড়বলুর স্তঙ্গ োহার স্ম্পেে নাই 
বলতলই চতল। বুড়িতে পাড়র না, আিাহ্ পাে কেন আমার জনেই স্মস্ত দুিঃখ-েিজমা 
েড়রো রাড়খোতছন। 
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োইতহাে মা, েুড়ম এইস্ব ড়নো ড়চন্তা েড়রও না। জামাইতের েত্ন ড়নও। কোমার কস্ানার 
স্ংস্াতরর েথা েখন ভাড়ব, েখন মতন বতিা শাড়ন্ত পাই! েুড়ম বতিা ভাগেবেী মা। আিাহর 
োতছ স্বুর স্বীোর েড়রও। না হইতল আিাহ পাে নারাজ হইতবন। 
  
  
  
সু্দীঘে ড়চড়ি। নীলু ড়চড়ি কশষ েতর দীঘে স্মে এো এো বতস্ রইল। মাতে ড়েছু টাো 
পািাতে পারতল হে। এই মাতস্ স্ম্ভব হতব না। শড়িতের হাতে কোতনা টাো পেস্া কনই। 
  
স্ংস্াতরর খরচ কবতিতছ, আে বাতি ড়ন। ক্রতম ক্রতমই শড়িতের উপর চাপ বািতছ। এই 
চাপ আতরা বািতব। স্ামতনর ড়দনগুড়ল কেমন হতব কে জাতন। গে মাতস্ কস্ নীলুতে 
হােখরতচর টাো কদে ড়ন। লড়িে মুতখ বতলতছ, এই মাতস্ ড়দতে পারলাম না নীলু। 
এড়দতে রড়িে বতল করতখতছ-তেভাতবই কহাে দুশ টাো ড়দতে হতব ভাবী। নেতো এতেবাতর 
কবইিে হব। 
  
প্রড়ে বৎস্র শীতের স্মে কদতশর বাড়ি কথতে ড়েছু চাল আতস্, এবার োও আতস্ ড়ন। 
কেন আতস্ ড়ন কে জাতন? 
  
বাবু উতি পতিতছ। প্রচণ্ড কজার োর গলাে। ড়েছুক্ষতণর মতযেই কস্ স্বাইতে জাড়গতে 
েুলতব। নীলু ড়নতজর ঘতরর ড়দতে ছুতট কগল। মতনাোরার কভতঙ কগতছ—ড়েড়ন েীক্ষ্ণ েতে 
কচাঁচাতেন, েী হতেতছ? ও কব মা, হতেতছ? 
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৫. রদিমের মমন ক্ষীণ আশা 
রড়িতের মতন ক্ষীণ আশা ড়ছল, শারড়মতনর আচার-আচরকণ এেড়ট পড়রবেেন লক্ষ েরতব। 
বতিা যরতনর ড়েছু না হতলও কচাতখ পিবার মতো। পড়রড়চে ভড়ঙ্গতে এেটু হাস্তব ড়েংবা 
েড়রতর্াতর কদখা হতে কগতল বলতব।–েী, কেমন আতছন? 
  
অথচ শারড়মন আতগ কেমন ড়ছল এখতনা কেমন। গম্ভীর হতে ক্লাতস্ আতস্। কলেচার কশষ 
হওোমািই ড়বদাে। রড়িতের আশা ড়ছল, ড়র্পাটেতমন্টাল ড়পেড়নতে কস্ োতব, েখন এে 
িাাঁতে ড়েছু েথাবােো বলা োতব। েী যরতনর েথাবােো বলতব, োও কস্ কভতব করতখতছ। 
কেমন, 
  
জন্মড়দন কেমন হল? 
  
ভাতলাই। েড়বোর বইড়টর জতনে যনেবাদ। আড়ম ভাবতেই পাড়র ড়ন আপড়ন আমার জন্মড়দন 
েতব কস্টা জাতনন। 
  
অতনে িাতমলা েতর কবর েতরড়ছ। গরাজটা েখন আমার। 
  
আপনার গরজ, োর মাতন? 
  
মাতন ড়েছু কনই। 
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কভতব রাখা েথা ড়েছুই বলা হে ড়ন। শারড়মন োে ড়ন ড়পেড়নতে, অথচ এে শ টাো চাাঁদা 
ড়দতেতছ। চাাঁদা ড়দতে না োওো হতে এেটা বিতলােী কদখাতনা। রাতগ গা িতল কগতছ 
রড়িতের। ড়পেড়নতের স্মস্ত আতোজনটা োর েরা। টাোটা কিরে ড়দতে অপমান েতর 
দু-এেটা েিা েিা েথা বলা োে। খুব িাণ্ডা গলাে বলা কেতে পাতর, আপনার টাো 
আতছ জাড়ন। ড়েন্তু টাোর কখলাটা এভাতব না কদখাতলও পারতেন। টাোর কখলা আর োতে 
কদখান, কদখান–আমাতদর কদখাতবননা। 
  
রড়িে কভতব কপল না, েথাটা ইউড়নভাড়স্েড়টতে বলতল ভাতলা হতব, না বাড়িতে ড়গতে বলতব। 
অতনে কভতবড়চতন্ত কস্ বাড়িতে োওোই ড়িে েরল। কো োতে না, এেটা োতজ োতে। 
ইেস্তে কবায েরার ড়েছুই কনই। 
  
ড়েন্তু রড়িে ইেস্তে েরতে লাগল। কগতটর োতছ এতস্ও মতন হল োজটা ড়িে হতে না, 
ড়িতর োওোই ভাতলা। আবার ড়িতর কেতেও ইো েরতছ না। এে দূর এতস্ ড়িতর োবার 
মাতন হে না। 
  
রহমান স্াতহতবর কমতে বাস্াে আতছ? 
  
ড়ি, আতছন। োন, েুেুর ড়েছু েরতব না। আপড়ন কস্াজা চতল োন। েড়লং কবল ড়টপ কদন। 
  
দাতরাোন োতে ড়চনতে পারতছ না; োর কচহারা ড়ে এেই স্াযারণ কে মাি দু স্প্তাহ আতগ 
কদখাও গুবতলট েতর কিতলতছ। দাতরাোন এো নে, েুেুরটা পেেন্ত োতে ড়চনতে পারতছ 
না। অথচ ড়নম্নতশ্রণীর পশুতদর নাড়ে সৃ্মড়েশড়ক্ত খুব ভাতলা। এে বার কোতনা এেড়ট 
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ড়জড়নতস্র ঘাণ ড়নতল এেটা েুেুর নাড়ে স্ারা জীবন কস্টা মতন রাতখ। এই েুেুরটার 
কস্ড়দন স্ড়দে ড়ছল কবায হে। কস্ড়দন কেমন শুেতে শুেতে আস্ড়ছল, আড়জও োই আস্তছ। 
  
গেবার কবল ড়টপতেই দরজা খুতল ড়দতেড়ছল শারড়মন। আজও োই হতব নাড়ে? 
  
না, কস্-রেম হল না। বেস্ক এে জন মড়হলা দরজা খুলল! োতজর কমতে, না 
আত্মীেস্বজনতদর কেউ? আত্মীেস্বজনতদর কেউ হতল স্ালাম কদো দরোর। রড়িে নরম 
স্বতর বলল, শারড়মন আতছ? 
  
ড়ি, আতছ। 
  
এেটু বতলন, রড়িে এতস্তছ। 
  
বতস্ন। খবর কদই। 
  
রড়িে এড়িরুতম বতস্ রইল। োরা মতন হতে লাগল।–কেস্ব েিা েিা েথা কস্ কভতব 
করতখতছ কস্স্ব বলাটা কবাযহে ড়িে হতব না! োতরা বাড়িতে এতস্ অভদ্র হওো োে না। 
োছািা ড়পেড়নতে না-োবার োর ড়নশ্চেই কোতনা োরণ আতছ। অসু্খড়বসু্খ হতে পাতর। 
জরুরী োজেমে থােতে পাতর, না-তজতন হাউ হাউ েরা ড়িে না। রড়িে কবশ অতনেক্ষণ 
বতস্ রইল। 
  
কে-মড়হলাড়ট বস্তে বতলতছ কস্ এল না, অল্পবতেস্ী এেড়ট কমতে এতস্ বলল, আপামড়ন 
বাস্াে নাই। 
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োর মাতন? 
  
রড়িতের ড়বস্মতের স্ীমা রইল না। কস্ েী বলতব বুতি উিতে পারল না। কমতেড়ট ড়িেীে 
বার বলল, আপামড়ন বাস্াে নাই। রড়িে উতি দাাঁিাল। ড়েছু এেটা বলা উড়চে। ড়েন্তু 
ড়েছুই মতন আস্তছ না। 
  
কোমার আপাতে বলতব, ড়মথো েথা বলবার কোতনা দরোর ড়ছল না। কদখা েরতব না 
বলতলই চতল কেোম। 
  
রড়িতের ইো েরতছ ছুতট পাড়লতে কেতে, ড়েন্তু ো স্ম্ভব নে। োতে কহাঁতট কহাঁতট কগট 
পেেন্ত কেতে হতব। এই ড়বশাল বাড়ির েম্পাউণ্ড কথতে কবরুতেও স্মে লাগতব। 
  
রড়িে, কোমার শরীর খারাপ হতেতছ নাড়ে? 
  
  
  
স্ারাড়দন শুতে আতছ। বোপার ড়ে? 
  
না। 
  
স্ারাড়দন শুতে আছ। বোপার ড়ে? 
  
বোপার ড়েছু না। 
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আমার কো মতন হে কোমার িরড়টর ড়েছু হতেতছ। কচাখ লাল। 
  
কোমার মতন হতলই কো হতব না ভাবী। আমাতরা মতন হতে হতব। আমার মতন হতে শরীর 
ড়িেই আতছ। 
  
েুড়ম উতি আস্, কোমাতে র্ােতছন। 
  
কে র্ােতছন? 
  
েড়বর মামা। ঘণ্টাখাড়নে আতগ এতস্তছন। েী, আস্তব না? 
  
েড়বর মামা কো আর পাড়লতে োতে না। এতস্তছন েখন, ইনশাআিাহ মাস্খাড়নে 
থােতবন। যীতরসু্তস্থ আস্ড়ছ। 
  
রড়িে োর পািাড়বর পতেট কথতে ড়স্গাতরতটর পোতেট কবর েরল? 
  
েড়বর মামার বেস্ প্রাে ষাট। কছাটখাট মানুষ। থুেড়নতে অল্প ড়েছু দাড়ি আতছ; মাথার 
চুল, দাড়ি-স্মস্তটাই যবযতব স্াদা। স্বাস্থে বেতস্র েুলনাে অতনে ভাতলা, এবং েেটা-না 
ভাতলা, ড়েড়ন ড়নতজ মতন েতরন োর কচতেও ভাতলা–োর জতনে মাতি মাতি গুরুের 
িাতমলার সৃ্ড়ি হে। 
  
আজও এ-রেম এেটা িাতমলা বাড়যতেতছন। ছটা িুনা নাড়রতেল ড়নতে েমলাপুর করল 
কস্টশন কথতে েলোণপুর পাতে কহাঁতট চতল এতস্তছন। এ-রেম এেটা োণ্ড েরার কপছতন 
এেমাি েুড়ক্ত হতে, কোতনা বাস্ েণ্ডােটার নাড়রতেল হাতে বাতস্ উিতে ড়দতে রাড়জ হে 
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ড়ন। এে জন রাড়জ হতেড়ছল, ড়েন্তু কস্ নাড়রতেতলর জতনে আলাদা ভািা দাড়ব েরাে েড়বর 
মামা করতগ আগুন হতে োন এবং হাাঁটতে শুরু েতরন। েলোণপুর এতস্ কপৌঁছতে োর 
কপ তন চার ঘণ্টা স্মে লাতগ। 
  
বাস্াে ঢুতেই ড়েড়ন কস্ািাে লম্বা হতে পতিতছন। উতি দাাঁিাতে পারতছন না। কোমতরর 
এেটা পুরাতনা বেথা মাথাচািা ড়দতে উতিতছ। 
  
মতনাোরা বলতলন, ড়পতি কেল মাড়লশ েতর কদতবা? 
  
ড়দে। কব মাতে বল কেল গরম েরতে। কহাতস্ন কোথাে? 
  
কপনশতনর টাো েুলতে কগতছ। এতস্ পিতব। 
  
আসু্ে, োর স্তঙ্গ আমার কবািাপিা আতছ। 
  
চা েতর ড়দে? 
  
চা না। কলবু ড়দতে এে গ্লাস্ স্রবে েতর আনতে বল! 
  
নীলু ড়পতি কেল মাড়লশ েরতে বস্ল। েড়বর মামা ক্ষীণ স্বতর বলতলন, মানুতষর কস্বা। 
আড়ম ড়নই না, লিা লাতগ। মা, কোমার কস্বা ড়নতে লিা লাতগ না। মতন হে এই 
কস্বাটাতে আমার অড়যোর আতছ। 
  
অড়যোর কো আতছই। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 71 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
না কগা মা,অড়যোর কনই। দুই মাস্ আতগ কোমার এেটা কমতে হল। আমাতে কেউ এেটা 
খবর কদে ড়ন। এখাতন এতস্ জানলাম কমতে হবার খবর। 
  
নীলু খুব লিা কপল। মতনাোরা স্তর কগতলন। েড়বর মামা গম্ভীর গলাে বলতলন, বুিতল 
কব মা, স্ড়েেোর আত্মীেো স্ম্পেে কনই কো, কস্ জতনেই এই অবস্থা। েখন উপড়স্থে হই, 
েখন আমার েথা মতন হে। শড়িতের ড়বতের োর্ে পাই ড়বতের এে স্প্তাহ পর। 
  
নীলু চুপ েতর রইল। 
  
ড়বতের পর হিাৎ মতন পতিতছ–আকর, েড়বর মামাতে কো বলা হে ড়ন–েখন এেটা োর্ে 
পাড়িতে ড়দতেতছ। 
  
নীলুদৃঢ়ম্বতর বলল, আর এ-রেম ভুল হতব না মামা! 
  
না হওোই উড়চে। ভাতলাবাস্ার জবাব ভাতলাবাস্া ড়দতেই ড়দতে হে। রড়িে আস্তছ না 
কেন? এই রড়িে, রড়িে। 
  
রড়িে উাঁড়ে ড়দল। 
  
আছ কেমন মামা? 
  
ভাতলাই আড়ছ! 
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কোমর কভতঙ কিতলড়ছ নাড়ে? 
  
েড়বর মামা জবাব ড়দতলন না। 
  
কদড়খ, পাটা দাও, স্ালাম েড়র। নেতো পতর েোটেোট েরতব। 
  
কোর অসু্খড়বসু্খ নাড়ে? 
  
না। 
  
এ-রেম গম্ভীর হতে আড়ছস্ কেন? মতন হে ড়বরক্ত। 
  
ড়বরক্ত না হতে উপাে আতছ? েুড়ম এতস্ছ, ঘরটা কছতি ড়দতে হতব কোমাতে। কস্ািাে 
আড়ম ঘুমাতে পাড়র না। 
  
আতেশী হতে কগড়ছস্ মতন হে? পরীক্ষা েতব? 
  
এড়প্রল মাতস্। 
  
ড়প্রপাতরশন কেমন? 
  
কস্তেণ্ড ক্লাস্ টাইপ। আড়ম কো মামা লাইি লং কস্তেণ্ড ক্লাস্ ছাি। 
  
পিাতশানা ছািা অনে কোতনা ড়বষে ড়নতে আলাপ েরতে চাইতল ের। 
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পিাতশানার আলাপ েরতে ভাতলা লাতগ না? 
  
না। 
  
ো আমার স্ামতন কথতে। 
  
রড়িে খুড়শ মতনই কবর হতে কগল। েড়বর মামা বহু েতি উতি বস্তলন। বেথা অতনেখাড়ন 
েতমতছ। এখন আর এতে প্রশ্রে কদওো োতব না। এস্ব ড়জড়নস্ প্রশ্রে ড়দতলই বাতি। 
  
এবার কোমার েনোতে ড়নতে এতস্ কগা ম। 
  
নীলু োর কমতেতে ড়নতে এল। 
  
চশমাটা দাও। চশমা ছািা ভাতলা কদড়খ না। 
  
বাবুতে কদতখ ড়েড়ন মুগ্ধ হতে কগতলন। বারবার বলতে লাগতলন-—কোমার এই কমতে 
শাহানার মতো রূপস্ী হতব। বতিা সু্ন্দর। কগালাপ িুতলর মতো লাগতছ। 
  
আপড়ন মামা কদাো েরতবন। 
  
এই েুতগ মা, কদাোতে োজ হে না। কোতনা েুতগই হে না। োজ হে েতমে। েমে ড়িে 
রাখতব, োহতলই হতব। নাম েী করতখছ কমতের? 
  
এখতনা রাখা হে ড়ন। বাবা করতখতছন টুড়ন। 
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টুড়ন িুড়ন আবার েী রেম নাম? 
  
আপড়ন এেটা নাম রাতখন মামা। 
  
আমার নাম ড়ে আর পছন্দ হতব? 
  
পছন্দ হতব, আপড়ন রাতখন। 
  
েড়বর মামা ড়েছুক্ষণ চুপচাপ কথতে বলতলন, কভাজড়ি! কভাজড়ি রাখ। এর মাতন হতে 
আিাহর কজোড়ে। 
  
নীলুর মুখ শুড়েতে কগল। ড়িে কোজড়ল পূরতনর নাম কস্ আশা েতর ড়ন। 
  
নাম পছন্দ হতেতছ কো মা? 
  
ড়ি, হতেতছ। 
  
োহতল কভাজড়িই রাখা! 
  
ড়েড়ন িেুোর পতেট কথতে এেটা এে শ টাোর কনাট কবর েতর কমতের মুখ কদখতলন। 
এই এে শ টাোই ড়ছল োাঁর স্তঙ্গ। 
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রাতে েড়বর মামার ির এতস্ কগল। কবশ ভাতলা ির। কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, এে কর্াজ 
আড়নো খাতব? বেথা কস্তর োতব। 
  
ড়েড়ন ড়বরক্ত স্বতর বলতলন, েতেেটা ড়জড়নতস্ আমার ড়বশ্বাস্ কনই, কহাড়মওপোড়থ োর মতযে 
এেটা! 
  
োহতল র্াক্তার কর্তে আনুে। 
  
এই দুপুর রাতে র্াক্তার র্ােতে হতব না। কোমরা ঘুমাতে োও! 
  
রাতে ড়েড়ন ড়েছু কখতলন না। নীলু এে গ্লাস্ দুয ড়নতে ড়গতেড়ছল। ড়েড়ন ছুাঁতেও কদখতলন 
না। 
  
দুয ড়শশুতদর খাবার, মা। কদতশ দুতযর অভাব। আমরা বুতিারাই েড়দ স্ব দুয কখতে কিড়ল, 
ওরা খাতব েী? 
  
রড়িে ড়বরক্ত হতে বলল, েুড়ম এে গ্লাস্ দুয কখতল ওতদর েম পিতব না? 
  
এে গ্লাস্ এে গ্লাস্ েতরই লক্ষ গ্লাস্ হে। িাণ্ডা মাথাে স্ব ড়েছু ড়বচার েরতে হে। এেটা 
রাে উতপাস্ ড়দতল শরীর িরিতর হতে োতব। উতপাতস্র মতো বতিা অষুয ড়েছু কনই। 
  
েড়বর মামার ঢাো আস্ার উতেশে ড়িেীে ড়দতন জানা কগল। োাঁর মাথাে ড়বরাট এেটা 
পড়রেল্পনা এতস্তছ। ড়েড়ন নীলগিতে সু্খী নীলগি বানাতে চান। নীলগতির স্ব মানুষতে 
ড়েড়ন সু্খী কদখতে চান। কস্খাতন কোতনা দুিঃখ থােতব না। স্বাই দু কবলা ভাে খাতব। 
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স্বটাই ড়েড়ন েরতবন কস্বোশ্রতমর ড়বড়নমতে। োাঁর পুরাতনা ছািতদর োছ কথতে চাাঁদা 
েুতল। মতনাোরা বলতলন, আপনার কো ভাইজান এখন ড়বশ্রাতমর স্মে। ড়রটাোর েতরতছন, 
এখন ড়বশ্রাম েরতবন। 
  
শুতে থােতলই বুড়ি ড়বশ্রাম হে? ড়বশ্রাম হতে োতজ। এেটা ভাতলা োজ েরার মতযে 
ড়বশ্রাম আতছ। শড়িে, েী বড়লস্? 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। 
  
কহাতস্ন, কোমার ড়ে মে? 
  
ভাতলাই কো। 
  
ভাতলাই কো বলড়ছ কেন? আইড়র্ো পছন্দ হতে না? মরবার আতগ েড়দ এটা েতর কেতে 
পাড়র োহতল োতজর মতো োজ হে। ড়েছুই কো েরলাম না জীবতন। 
  
ড়েছুই ের ড়ন-েথাটা কো ড়িে বলতল না। হাজার হাজার ছাি বেড়র েতরড়ছ। এটা কো 
েম না। 
  
নীলগতির এই োজটাও েরতে চাই। আমাতে কদতখ অনেরা উৎস্াহী হতব। বাংলাতদতশ 
হাজার হাজার নীলগি হতব। কদশ ড়নতজর পাতে দাাঁড়িতে োতব। ড়িে ড়েনা বল। 
  
ড়িে। 
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এেটা বতিা জাবদা খাো ড়েতনড়ছ। ছািতদর স্ব নাম-ড়িোনা কবর েতর েতর ড়লখড়ছ। 
এতদর স্বার োতছ ড়চড়ি কদব, োরপর কদখা েরব। োতজ কনতম পিতে হতব। েে ড়দন 
বাাঁড়চ োর ড়িে কনই কোতনা। 
  
ড়েড়ন স্বার স্তঙ্গই মহা উৎস্াতহ নীলগি ড়নতে আলাপ েরতলন। রড়িে শুযু বাদ পিল। 
রড়িতের স্তঙ্গও েুলতে কচতেড়ছতলন, রড়িে হাই েুতল বলল, এইস্ব কবাগাস্ আদশেবাদী 
স্বতপ্নর েথা শুনতে আমার ভাতলা লাতগ না, মামা। 
  
কবাগাস্। 
  
কবাগাস্ কো বতটই। এে জন ড়রটাোর্ে সু্কলমাস্টার বাংলাতদতশর কচহারা পাতট কিলতবা? 
  
বাংলাতদতশর েথা কো বলড়ছ না। নীলগতির েথা বলড়ছ। 
  
কোমাতে ড়দতে এস্ব হতব না মামা। এই বেতস্ খাতমাে কদ িাতদ ড়ি েতর শরীর নি 
েরতব। এমড়নতেই কোমর কভতঙ োে হতে আতছ। 
  
েড়বর মামা দুড়দন ঢাো থােতলন। ড়িতর োবার ভািা ড়ছল না। শড়িতের োছ কথতে ড়িশ 
টাো যার েরতলন। 
  
যাতরর টাো স্াে ড়দতনর মতযে কিরে এল। মড়ন অর্োতরর েুপতন কোজড়ি নাতমর আরড়ব 
বানান, বুৎপড়েগে অথে ড়বশদভাতব কলখা। কস্ই স্তঙ্গ কলখা–আমার পুরতনা কোতনা ছাতির 
স্তঙ্গ কদখা হতল অবশেই োর নাম-ড়িোনা ড়লতখ রাখতব। ভুল হে না কেন। 
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স্ব মানুতষর মতযেই ড়েছু রহস্ে থাতে। 
  
অমীমাংড়স্ে রহস্ে। েড়বর মামার মতযে কস্ই রহতস্ের পড়রমাণ ড়েছু কবড়শ। োাঁর বাড়ি 
চড়বেশ পরগণার বারাস্াতে। বারাস্াে কথতে এগার মাইল র বনগ্রাতমর এে সু্কতল মাস্টাড়র 
েরতেন। ভাদ্র মাতস্র এে কভারতবলাে হিাৎ োাঁর মতযে ববরাগে এতস্ কগল। েোড়ন্বতস্র 
বোগ এবং এেড়ট ছাো ড়নতে গৃহেোগ েরতলন। োউতে ড়েছু বতল কগতলন না। 
  
পতথ ড়বযু মড়িতের স্তঙ্গ কদখা। ড়বযু মড়িে বলল, স্াে স্োতল কোথাে োন? মাস্টার 
োর জবাতব িোোতস্ভাতব হাস্তলন। পড়রষ্কার ড়েছু বলতলন না। ড়বযু মড়িে বলল, হাবিা 
োন নাড়ে? 
  
হুাঁ। 
  
রাতে ড়িরতবন না? 
  
হুাঁ, ড়িরব। 
  
ড়েন্তু ড়েড়ন ড়িরতলন না। কস্টা বাংলা কেরশ বাহান্ন স্ন। ভারেবতষের ক্রাড়ন্তোল। দীঘেড়দন 
োাঁর আর কোতনা কখাাঁজ পাওো কগল না। 
  
প্রাে এে েুগ পর ইংতরড়জ উড়নশ শ চুোন্ন স্তন োাঁতে কদখা কগাল মেমনড়স্ংতহর নীলগতি। 
মাইনর সু্কতলর প্রযান ড়শক্ষে। মুখভড়েে দাড়িতগাাঁি। অেেন্ত রাশভাড়র প্রেৃড়ের মানুষ, 
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োজেতমে খুব উৎস্াহা। ছ মাতস্র মতযে সু্কতলর কচহারা পাতট কিলতলন। কোদাল ড়দতে 
মাড়ট েুড়পতে সু্কল েম্পাউতণ্ডর স্ামতন চমৎোর এেটা িুতলর বাগান েরতলন। গ্রাতমর 
সু্েুমান বলাবাল েরতে লাগল–কোলস্মাড়ে োণ্ড। েরতছ েী পাগলা মাস্টার? 
  
কস্বার শীতে মেমনড়স্ংহ কথতে সু্কল ইিতপক্টর জমীর আড়ল স্াতহব সু্কল ইিতপেশতন 
এতলন। বাগান কদতখ অবাে হতে বলতলন, এই বাগান আপনার েরা? 
  
ড়জ, স্োর। 
  
ড়নতজর হাতেই েতরতছন? 
  
ছািরা স্াহােে েতরতছ। ড়নতজও েতরড়ছ। 
  
জমীর আড়ল স্াতহব ড়িতর ড়গতে সু্কতলর স্রোরী স্াহােে বাড়িতে ড়দতলন। শুযু োই না, 
মেমনড়স্ংহ কজলার স্ব েড়ট মাইনর সু্কতলর কহর্ মাস্টারতে বেড়ক্তগে ড়চড়ি পািাতলন। 
োর স্ারমমে হতে–ছািতদর মানড়স্ে ড়বোশ স্াযতনর জতনে প্রড়েড়ট সু্কতল িুতলর বাগান 
থাো বাঞ্ছনীে। িুল ছািতদর মতনাজগতের উন্নড়ে ও কস্ ন্দেেসৃ্পহা বৃড়ির স্হােে ইেোড়দ। 
  
অজ পািাগাাঁর এেড়ট দড়রদ্র দীনহীন সু্কতল রেমাড়র িুতলর স্মাতরাহ জমীর আড়ল স্াতহবতে 
ড়বতশষভাতব মুগ্ধ েতরড়ছল, োর জতনে ড়েড়ন পতরর বছরই আবার সু্কল ইিতপেশতন এতলন 
এবং স্তড়ম্ভে হতে কদখতলন িুতলর কোতনা ড়চহ্নই কোথাও কনই। কস্ জােগাে নানা যরতনর 
স্বড়জর চাষ েরা হতেতছ। জমীর আড়ল থমথতম গলাে বলতলন, েী বোপার? েড়বর মাস্টার 
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গম্ভীর হতে বলতলন, দড়রদ্র কদতশ িুতলর ড়বলাড়স্ো ড়িে না। শাে-স্বড়জ ড়বড়ক্র েতর ড়েছু 
পেস্া হে। কস্ই পেস্া ছািতদর ড়পছতন খরচ েরা হে। স্বাই এখাতন খুব দড়রদ্র। 
  
জমীর আড়ল রাগী গলাে বলতলন, দড়রদ্রতদর কস্ ন্দেেতবায থােতব না? 
  
ড়ি-না। আতগ কপতট ভাে, োরপর অনে ড়েছু। এখাতন আমার অতনে ছাি আতছ, োরা 
আজ সু্কতল না–কখতে এতস্তছ। 
  
জমীর আড়ল ড়েছুক্ষণ চুপ েতর কথতে বলতলন, িুলগাছগুড়ল আপড়ন ড়ে ড়নতজর হাতেই 
নি েতরতছন? 
  
ড়ি স্োর। 
  
আপনার েি হে ড়ন? 
  
ড়ি—না। 
  
পাগল নাড়ে আপড়ন! আড়ম েে জােগাে আপনার িুতলর বাগাতনর প্রশংস্া েতরড়ছ, আর 
আপড়ন ড়েনা স্ব উপতি লাউ, েুমিা লাড়গতেতছন, আবার বলতছন েি হে ড়ন। আপনাতে 
কবািা মুশড়েল। ইউ আর এ কভড়র কস্ট্রি মোন। 
  
নীলগতির কলাতেরাও কবাযহে োাঁতে ড়বড়চি মানুষ ড়হতস্তবই জাতন। জীবন প্রাে পার েতর 
ড়দতেতছন। এখাতন। এখানোর স্বাই োাঁতে কচতন, পাগলা মাস্টার ড়হতস্তব। কদতখ এেটু 
অনে রেম কচাতখ। শ্রিা-ভাতলাবাস্ার স্তঙ্গ োতদর কস্ই দৃড়িতে ড়েছু ভেও হেতো থাতে। 
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গ্রামে বতিা বতিা স্াড়লড়স্গুড়লতে োাঁতে থােতে হে। স্মস্োর েখন কোতনা রেম মীমাংস্া 
খুাঁতজ পাওো োে না, েখন এে জন কেউ বতল–মাস্টার স্াব ো বতলন, ো-ই েড়বর 
মাস্টারতে েখন ড়েছু এেটা বলতে হে। এবং োাঁর েথাই হে স্াড়লড়স্র কশষ েথা। োাঁর 
মীমাংস্া োতদর পছন্দ হে না, োরাও চুপ েতর থাতে। শুেতনা মুতখ বতল, আো ড়িে 
আতছ, মাস্টার স্াব বলতছন, এর উপর আর েথা েী? মাস্টার স্াতবর েথার এেটা ইিে 
আতছ না? এে জন মানুতষর জতনে এটা হেতো কেমন বতিা কোতনা স্ম্মান নে, আবার 
হেতো ড়িে েুে েরবার মতোও ড়েছু নে। 
  
ভাড়ট অঞ্চতলর কমতে ড়বতে েতর এতনতছ নীলগতির এেজন কেউ। শ্বশুরবাড়ির স্তঙ্গ োর 
ড়ববাদ। স্ত্রীতে নাইোর কেতে ড়দতে না। দু বছর হতে কগল বাতপর বাড়ি কেতে পারতছ না 
কমতেড়ট। কোতনা উপাে না-তদতখ এে স্মে কস্ মাস্টার স্াতহতবর োতছ জতিাস্তিা হতে 
দাাঁিাতব। 
  
মাস্টার স্াতহব বলতবন, োর বাড়ির কব  েুড়ম? কোতনা ড়দন কো কদড়খ ড়ন। কব ড়ট ক্ষীণস্বতর 
বলতব, ড়মোবাড়ির। 
  
ও, আো–কস্ালােমাতনর কব । বাড়টতে েতর েী এতনছ কগা মা? 
  
মাতছর স্ালুন। 
  
ভাতলা, খুব ভাতলা। রাতি আরাম েতর খাব। করতখ দাও। 
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কব ড়ট েরোড়রর বাড়ট করতখ জতিাস্তিা হতে দাাঁড়িতে থাতে। 
  
আর ড়েছু বলতে চাও নাড়ে? বতল কিল, মা। কছতলর োতছ লিার ড়েছু কনই। 
  
কব ড়ট োর স্মস্োর েথা বতল। মাস্টার স্াতহব গম্ভীর হতে বলতলন, আো ড়িে আতছ, 
রাতি োব এে বার কোমাতদর বাড়ি। চারটা র্াল-ভাে খাব কোমাতদর ওখাতন। 
  
মাস্টার স্াতহব োন রাতের কবলা। কস্ালােমানতে কর্তে প্রচণ্ড এেটা যমে কদন, চি 
ড়দতে দাাঁে কিতল কদব। বাচ্চা কমতে আটতে করতখ খুব বাহাদুড়র কদখাতে। োল কভাতরই 
কেন কন ো ড়িে হে। 
  
ড়িে হে কভারতবলাতেই। আনতন্দ োাঁদতে োাঁদতে দীঘেড়দন পর কব ড়ট রওনা হে বাতপর 
বাড়ি। 
  
এে জন ড়ভনতদশী মাস্টাতরর এই ক্ষমোও কো েুে েরার মতো নে। এ যরতনর ক্ষমো 
হিাৎ েতর আতস্ না, অজেন েরতে হে। েড়বর মাস্টার ো েতরতছন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 83 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

৬. কেনাোটা েরমে নীল ু
কেনাোটা েরতে নীলু েখতনা এো এো আতস্ না। োর স্তঙ্গ থাতে শাহানা ড়েংবা 
রড়িে। আজ কস্ এতস্তছ এো। এবং আস্ার স্মে স্ারা পতথই মতন হতেতছ ড়গতে কদখতব 
ড়নউ মাতেেট বন্ধ্। কস্ লক্ষ েতরতছ, কেড়দনই কোতনা এেটা ড়বতশষ ড়েছু কেনাোটার থাতে, 
কস্ড়দনই ড়নউমাতেেট থাতে বন্ধ্। হে কস্ামবার পতি োে, ড়েংবা মঙ্গলবার। আজ অবড়শে 
বুযবার। কে জাতন এখন হেতো ড়নউ মাতেেট বুযবাতরই বন্ধ্ থাতে। অতনে ড়দন এড়দতে 
আস্া হে না। 
  
ড়নউ মাতেেট কখালাই ড়ছল। দুপুরতবলার ড়দতে শুযু বেস্ক মড়হলারাই বাজার েরতে আতস্ 
নাড়ে? নীলু লক্ষ েরল, োর চারড়দতে খালাম্মা কশ্রণীর মড়হলা। দরদাম েরতছ, কেনাোটা 
ড়বতশষ েরতছ না। স্মে োটাবার জতনেই আতস্ কবাযহে। 
  
এে জন চেমতে শাড়ি পরা মড়হলা স্বড়েছুর দাম জানতে জানতে এগুতে। নীলুর কবশ 
মজা লাগল। কস্ োর কপছতন কপছতন উতেশেহীনভাতব হাাঁটতে লাগল। অতনে ড়দন পর কস্ 
ঘর কথতে কবর হতেতছ। ভাতলাই লাগতছ। োর। কস্ও অনেতদর মতো দরদম শুরু েরল। 
এেটা ট্রাইস্াইতেতলর দাম েরল। 
  
েে টাো? 
  
কের শ টাো। 
  
এে দাম। বতলন ড়ে! 
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ড়বতদড়শ ড়জড়নস্।–আতমড়রোন। কদড়শট কদখতবন আপা? 
  
আো কদখান। 
  
কদাোড়ন খুব আগ্রহ ড়নতে কদখাতে লাগল। নীলুর মাোই লাগল। কস্ ড়েছু ড়েনতব না। শুযু 
শুযু কবচারাতে েি ড়দতে। এে টাো ড়দতে বাবুর জতনে ট্রাইস্াইতেল কেনার প্রশ্নই ওতি 
না। 
  
জাপাড়ন স্াইতেল কদখতবন আপা? ড়মড়র্োম দাতমর মতযে পাতবন। 
  
কদখান কদড়খ কেমন। 
  
নীলু কছাট্ট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। এেটা স্াইতেল ড়েনতে পারতল ভাতলাই হে। বতল 
কদখতব নাড়ে শড়িেতে? না, বলাটা ড়িে হতব না। শড়িে ড়েতন ড়দতে পারতব না। কশতষ 
েি পাতব। োউতে েি ড়দতে োর ভাতলা লাতগ না। 
  
এই, নীলু না? এখাতন েী েরড়ছস্? 
  
নীলু। োড়েতে রইল, কমতেড়টতে ড়চনতে পারল না। 
  
এমন েতর োোড়েস্ কেন? ড়চনতে পারড়ছস্ না নাড়ে? ড়চনতে না-পারতল চি খাড়ব। 
  
বনো না? 
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বনো এে কলােজতনর মতযেও ছুতট এতস্ জড়িতে যরল। প্রাে ন বছর পর কদখা। 
সু্কলজীবতনর োর স্বতচ ড়প্রে বনু্ধ্। ক্লাস্ নাইতন পিার স্মে দু জতন এে বার প্রড়েজ্ঞা 
েতরড়ছল, স্ারা জীবন োরা ড়বতে েরতব না। কোতনা পুরুতষর অযীতন থােতব না। 
স্বাযীনভাতব কবাঁতচ কথতে কদড়খতে কদতব, কমতেরাও ইো েরতল এো এো থােতে পাতর। 
েরবার পর েী কভতব কেন দু জন খাড়নেক্ষণ কোঁতদড়ছল। 
  
বনো, নীলুতে জড়িতে যতর েল, ড়বতে েতরড়ছস্, োই না? 
  
হুাঁ। েুই? 
  
আড়মও েতরড়ছ। এখন বল, আমাতে ড়চনতে পাড়রস্ ড়ন কেন? 
  
বনো আতগর মতোই আতছ, েবুও কেমন কেন অনে রেম লাগতছ। ড়েছু এেটা পড়রবেেন 
হতেতছ, ড়েন্তু পড়রবেেনটা যরা োতে না। বনো বলল, েী, েথা বলড়ছস্ না কেন? আমার 
মতযে কোতনা কচি কদখড়ছস্? 
  
না, কেমন ড়েছু কদখড়ছ না। 
  
বড়লস্ ড়ে! ববোট েতরড়ছ। গাদাখাড়নে চুল কেতট কিতল ড়দতেড়ছ। কোর কচাতখই পিল 
না! কোর হতেতছটা েী বল কো? 
  
োই কো! ড়পিভড়েে চুল ড়ছল বনোর। চুতল নজর লাগতব বতল বনোর মা েী এেটা োড়বজও 
োর গলাে ড়দতে করতখড়ছতলন। এই ড়নতে ক্লাতস্ েে হাস্াহাড়স্। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 86 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
চুল কেতট কিলড়ল কেন? 
  
হাস্তবতণ্ডর স্তঙ্গ িগিা েতর কেতট কিতলড়ছ। 
  
বড়লস্ ড়ে! 
  
হোাঁ। আমার ড়জড়নস্ আড়ম োটব, ওর বলার েী? 
  
েুই এখতনা আতগর মতোই পাগল আড়ছস্। 
  
আর েুই আড়ছস্ আতগর মতোই কবাো। চল োই, চা খাব। 
  
কোথাে চা খাড়ব? 
  
কোথাে আবার, করসু্টতরতন্ট। 
  
এো এো চা খাব নাড়ে আমরা? 
  
বনো ড়বরক্ত মুতখ বলল, দুটা কমতে োড়ে। আমরা, এো বলড়ছস্ কেন? আজ েুই স্ারা 
ড়দন থােড়ব আমার স্তঙ্গ। মোড়টড়নতে ছড়ব কদখড়ব? 
  
নীলু হেচড়েতে কগল। বনো বলল, নাড়ে স্বামীর অনুমড়ে ছািা মুড়ভ কদখা োতব না? 
  
ো না। ঘতর বাচ্চা আতছ। 
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এর মতযে বাচ্চাও বাড়যতে কিতলড়ছস্? এমন গাযা কেন েুই? 
  
বনো োতে ড়নতে অস্তোতচ এেটা করসু্টতরতন্ট ঢুতে পুরুষতদর ভড়ঙ্গতে র্ােল, এই বে, 
আমাতদর দু োপ চা দাও। নীলু মৃদুস্বতর বলল, এে পুরুষতদর মতযে বতস্ চা কখতে কোর 
অস্বড়স্ত লাগতব না? 
  
অস্বড়স্তর েী আতছ? ওরা ড়ে আমাতদর কখতে কিলতব নাড়ে? 
  
কেমন োোতে আমাতদর ড়দতে। 
  
োোে না। 
  
েুই আতগর কচতে অতনে স্মাটে হতেড়ছস্। 
  
স্মাটে হতে হতেতছ। চােড়র েড়র কো। নানা যরতনর মানুতষর স্তঙ্গ ড়মশতে হে। 
  
চােড়র েড়রস্? 
  
েরব না? কোর মতো ঘতর বতস্ বছতর বছতর বাচ্চা কদব নাড়ে? 
  
নীলুর এই েথাটা ভাতলা লাগল না। বনো এমনভাতব বলতছ, কেন বাচ্চা হওোটা এেটা 
অপরায। ড়েন্তু বনোতে বতিা ভাতলা লাগতছ। আতগর কচতেও সু্ন্দর হতেতছ। 
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কোথাে চােড়র েরড়ছস্? 
  
ইরাড়নোন এতম্বড়স্তে। ড়রড়স্পশড়নি। 
  
নীলু এেবার ভাবল ড়জতগেস্ েতর কবেন েে, ড়েন্তু ড়জতগেস্ েরল না। বনো বলল, কবেন 
েে ড়জতগেস্ েেড়ল না? নাড়ে ড়জতগেস্ েরতে লিা व्लনা? 
  
কবেন েে? 
  
ড়েন হাজার টাো। োোোতের এেটা এোলাউি পাই। কমড়র্তেল এোলাউি আতছ। স্ব 
ড়মড়লতে চার হাজার টাোর মতো। 
  
বড়লস্ ড়ে! 
  
কবেন ভাতলাই। ড়নতজর টাো খরচ েড়র। ওর োতছ চাইতে হে না। আতগ ভাইতের 
বাড়িতে োবার জতনে পাাঁচ টাো ড়রেশা ভািা পেেন্ত চাইতে হে। আর কস্ ড়দে এমনভাতব, 
কেন দো েরতছ, ড়ভক্ষা ড়দতে! এখন কস্ মাতস্র কশতষ আমার োতছ যার চাে। 
  
বনো আতশপাতশর কটড়বতলর স্বাইতে স্চড়েে েতর কহতস্ উিল। নীলুর অস্বড়স্ত লাগতে 
লাগল। কলােগুড়ল েী ভাবতছ, কে জাতন। নীলু বলল, আজ কোর অড়িস্ কনই? 
  
না। আজ ইরাতনর েী এখাটা জােীে উৎস্ব। নওতরাজ নাড়ে ড়ে কেন বতল। চল োই 
ড়স্তনমা কদড়খ। 
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না কর, ড়স্তনমা কদখব না। 
  
না কদখতল না কদখড়ব। আড়ম এোই োব। 
  
বনো উতি কগল ড়বল ড়দতে। নীলু দুিঃড়খে হতে লক্ষ েরল, বনো এে বারও ড়জতজ্ঞস্ েরল 
না।–কোর কছতলতমতে েড়ট, ওতদর নাম েী? নীলু বলল, বনো, েুই এে বার আমার বাস্াে 
আড়স্স্। আমার বাবুতে কদতখ োড়ব। 
  
োব। ড়িোনাটা বল, ড়লতখ ড়নই। 
  
বনো ড়িোনাটা ড়লতখ ড়নল ড়নরুৎস্াহ ভড়ঙ্গতে। কেন কনাহাতেে কলখার জতনেই কলখা। বনো 
বলল, েুই এখন েী েরড়ব? বাস্াে োড়ব? 
  
এেটা ড়জড়নস্ ড়েনব, োরপর বাস্াে োব। 
  
েী ড়জড়নস্? 
  
আগামীোল ওর জন্মড়দন, কস্ই উপলতক্ষ ওর জতনে ড়েছু এেটা ড়েনব। 
  
ও ও েরড়ছস্ কেন? নাম যতর র্াড়েস্ না? েুই এমন গ্রামে কমতেতদর মতো েরড়ছস্ কেন? 
পিাতশানা েতর এই লাভ হল কোর? কোন পেেন্ত পতিড়ছস্? 
  
ড়ব. এ. পাশ েতরড়ছ। এম. এ. ভড়েে হতেড়ছলাম, োরপর ড়বতে হতে কগল। 
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আর স্তঙ্গ স্তঙ্গ স্ংস্াতর ঢুতে পিড়ল? পিাতশানা মাথাে উিল। 
  
নীলু ড়েছু বলল না। বনো বলল, জন্মড়দতনর জতনে ড়েছু কেনার দরোর কনই, ওতে কবড়শ 
লাই কদওো হে। োছািা উপহারটা েুই কোর হাস্তবতের টাোতেই ড়েনড়ছস্। েুই ড়নতজর 
টাোে কো ড়দতে পারড়ছস্ না। 
  
ড়নতজর টাো পাব কোথাে? 
  
চােড়র েরতলই পাড়ব। 
  
চােড়র আমাতে কে কদতবা? 
  
কচিা না েতরই বলড়ছস্ কে কদতব! কচিা েতরড়ছস্ েখতনা? 
  
নীলু ড়েছু বলল না। হাাঁটতে লাগল বনোর স্তঙ্গ স্তঙ্গ। বনো বলল, স্ব অড়িতস্ই এখন 
কমতেতদর কোটা আতছ। কচিা েরতলই পাওো োে। কছতলতদর চােড়র পাওো স্মস্ো, 
কমতেতদর চােড়র স্মস্ো নে। েুই স্ড়েে স্ড়েে চাইতল আড়ম কচিা েরতে পাড়র। চাস্ নাড়ে? 
  
নীলু ড়েছু বলল না। বনো চতল কগল মুড়ভ কদখতে। ঘতর োর এখন ড়িরতে ভাতলা লাগতছ 
না। 
  
নীলু এো এো ঘুরতে লাগল। োর হাতে টাো আতছ মাি দু শ। দু, শ টাোে পছন্দস্ই 
ড়েছু পাওো োে না। হালো বাদামী রতঙর এেটা শাটে পাওো কগল। খুব পছন্দ হল 
নীলুর, দাম চাইল ড়েন শ টাো। এর ড়নতচ নাড়ে এে পেস্াও নামা োতব না। নীলু মন 
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খারাপ েতর কশষ পেেন্ত এেটা লাইটার ড়েনল এে শ পাাঁতচাত্ত্বর টাোে। শাটেটা কেনা হল 
না, এইজতনে মতন এেটা আিতস্াস্ ড়বতয রইল। ওতে শাটেটাে খুব মানাে! 
  
  
  
শড়িে লাইটার কদতখ গম্ভীর হতে কগল। নীলু বলল, পছন্দ না হতল ওরা কিরে কনতব। 
পছন্দ হে ড়ন? 
  
পছন্দ হতেতছ। 
  
োহতল এমন মুখ োতলা েতর আছ কেন? নাও, এেটা ড়স্গাতরট মুতখ নাও, আড়ম যড়রতে 
ড়দড়ে। 
  
শড়িে এেটা ড়স্গাতরট কবর েতর মান গলাে বলল, টাো পেস্ার এমন টানাটাড়ন, এর 
মতযে এেগুড়ল টাো বাতজ খরচ েরার কোতনা মাতন হে না। 
  
নীলুর খুব মন খারাপ হতে কগল। কচাখ ড়ভতজ উিতে শুরু েরল। শড়িে বলল, এইস্ব 
ড়জড়নস্ খুব হারাে। এে স্প্তাতহর মতযেই কদখতব হাড়রতে কিতলড়ছ। েই, যড়রতে দাও। 
  
নীলু ড়স্গাতরট যড়রতে ড়দল। এবং ড়েছুক্ষণ পরই বারান্দাে ড়গতে কচাখ মুতছ এল। অোরতণ 
অনেতে কচাতখর জল কদখাতনার কোতনা মাতন হে না। 
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বাবু কজতগ উতিতছ। োাঁদতছ টো-টো েতর। নীলুঘতর ঢুতে বাবুতে কোতল েুতল ড়নল। ওর 
গা এেটু গরম। কোতল উতিও োনা থামতছ না। হাে মুি েতর কোঁতদ কোঁতদ উিতছ। 
শড়িে বলল, ওতে অনে ঘতর ড়নতে োও, বতিা ড়বরক্ত েরতছ। 
  
নীলু বস্ার ঘতর চতল এল। শাহানা পিতছ বস্ার ঘতর। কস্ পিা বন্ধ্ েতর উতি এল… 
আমার কোতল দাও ভাবী। আড়ম োন্না থাড়মতে ড়দড়ে। এে ড়মড়নট লাগতব। 
  
েুড়ম পিাতশানা ের, োন্না থামাতে হতব না। 
  
আহা ভাবী, দাও না। ড়েজ। 
  
শাহানা স্ড়েে স্ড়েে োন্না থাড়মতে ড়দল। ড়চড়ন্তে মুতখ বলল, ওর গা কবশ গরম, ভাবী। 
  
হুাঁ। এেটু গরম। 
  
বাবাতে শুড়নও না। বাবা শুনতলই কবলাতর্ানা–কিান খাইতে কদতব। শাহানা ড়খলড়খল েতর 
কহতস্ উিল। নীলু হাস্ল না। 
  
এে গম্ভীর হতে আছ কেন ভাবী? 
  
এমড়ন। োরণ কনই কোতনা। 
  
মন খারাপ নাড়ে? 
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না। 
  
আজ শুনলাম কপালাও রান্না হতে। বোপার েী ভাবী? মা খুব কচাঁচাতমড়চ েরড়ছল, মাতস্র 
কশতষ এে খরচ। 
  
কচাঁচাতমড়চ েখন েরতলন? 
  
েুড়ম বাইতর ড়ছতল–ড়নউ মাতেেতট আজ ড়ে কোতনা ড়বতশষ ড়দন ভাবী? 
  
ড়বতশষ ড়দন আর ড়ে, কোমার ভাইতের জন্মড়দন। 
  
শাহানা মুখ ড়টতপ হাস্তে লাগল। নীলু বলল, হাস্ছ কেন? 
  
এমড়ন হাস্ড়ছ। ভাবী, েুড়ম ভাইোতে খুব ভালবাস্, োই না? 
  
নীলু লড়িে হতে পিল। বাবু ঘুড়মতে পতিতছ। নীলু বলল, ওতে শুইতে দাও শাহানা, 
ঘুমুতে। 
  
থােুে না এেটু। েী আরাম েতর ঘুমাতে, কদখ না। 
  
পিাতশানা েরশাহানা। বাবুতে ড়নতে ঘুরতে কদখতল মা করতগ োতবন। 
  
রাগুে, আড়ম কেোর েড়র না। 
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নীলুরান্নাঘতর উাঁড়ে ড়দল। মতনাোরা ড়বরক্ত মুতখ েী কেন িাল ড়দড়েতলন। নীলুতে কদতখই 
করতগ উিতলন, হিাৎ েতর কোমার এমন কপালাও খাবার শখ হল কেন বল কো? 
  
নীলু বতিা লিা কপল। 
  
স্ংস্াতরর এই অবস্থা। এর মতযে হুাঁটহাট েতর এে বাজার েরা ড়িে না। স্বাই অবুি 
হতল চতল? বাড়িওোলা বাড়িভািা বাড়িতেতছ। 
  
আবার? 
  
হোাঁ। এে শ টাো বাড়িতেতছ। আর ড়ে ড়মড়ি ড়মড়ি েথা! আমাতে র্ােতছ বতিা আপা। 
ইো েরড়ছল এে চি ড়দতে দাাঁে কিতল ড়দই। 
  
নীলু হাস্তে ড়গতেও হাস্ল না। মতনাোরা ড়নতজর মতন গজগজ েরতে লাগতলন, ঢাো 
শহতর চােড়রবােড়র েরতে হতল ড়নতজর বাড়ি থােতে হে। ভািাবাড়িতে কথতে ঢাো 
শহতর চােড়র েরা োে না। 
  
নীলু অস্পি স্বতর বলল, এে ড়দন হেতো বাড়ি হতব। 
  
মতনাোর স্তঙ্গ স্তঙ্গ িাাঁড়িতে উিতলন, হতবটা েী ভাতব? আোশ কথতে টুপ েতর এেটা 
পিতব নাড়ে? না কোমরা আলাউড়েতনর কচরাগতটরাগ কপতেড়ছ? োও, কোমার শ্বশুরতে 
ড়জতজ্ঞস্ েতর এস্ কো, ড়েড়ন এখন দো েতর। ভাে খাতবন। ড়েনা। না কখতল েখন ওনার 
মাড়জে হতব? 
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মতনাোরা আজ ড়বোল কথতে কহাতস্ন স্াতহতবর স্তঙ্গ েথা বলা বন্ধ্ েতর ড়দতেতছন। এ 
রেম ড়েড়ন প্রােই েতরন এবং কহাতস্ন স্াতহব বতিাই োবু হতে পতিন। স্ত্রীর রাগ 
ভাঙাতনার জতনে স্ম্ভব-অস্ম্ভব নানা রেম োেদা েতরন। আজ ড়েছুই েরতছন না। স্ন্ধ্ো 
কথতে চাদর গাতে ড়দতে ড়বছানাে শুতে আতছন। ঘর অন্ধ্োর; বাড়ে িালাতনা হেড়ন। 
  
নীলু মৃদুস্বতর র্ােল, বাবা। 
  
কহাতস্ন স্াতহব উতি বস্তলন। 
  
মা ড়জতজ্ঞস্ েতরতছন, ভাে খাতবন ড়েনা। 
  
খাব। বতল আস্া, খাব। 
  
মার স্তঙ্গ েথা বলা বন্ধ্ নাড়ে? 
  
হুাঁ। 
  
েী ড়নতে িগিা হতেতছ? 
  
কেমন ড়েছু না। কপনশন েুলতে ড়গতেড়ছলাম, েুলতে পাড়র ড়ন। োতেই কোমার মা কগতছ 
কক্ষতপ। বললাম, োল েুলব। এই ড়ভতির মতযে আড়ম বুতিা মানুষ যাক্কা-যাড়ি েরতে পাড়র 
নাড়ে? 
  
ো কো ড়িেই। 
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এই ড়জড়নস্টা কোমার শাশুড়িতে কবািাব েীভাতব? অনেতদরও কে কেতটা প্রবতলম হতে 
পাতর, এটা কস্ বুিতব না। েী মুশড়েল বল কো কদড়খ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব চাদর গাতে ড়দতলন। বাড়ে িাড়লতে ঘড়ি কদখতলন। োাঁর ভাবভড়ঙ্গ কদতখ 
মতন হতে, ড়েড়ন ড়েছু বলতবন। নীলু োর শ্বশুতরর এই ইেস্তে ভড়ঙ্গড়ট খুব ভাতলা কচতন। 
  
ড়েছু বলতবন বাবা? 
  
হুাঁ। ছাতদ চল কো মা আমার স্তঙ্গ। কোমার শাশুড়ি কেন আবার না কদতখ। বতিা স্তন্দহ 
বাড়েেগ্রস্ত মড়হলা, ড়েলতে োল েরতব। 
  
োরা ড়নিঃশতব্দ ছাতদ উতি এল। কহাতস্ন স্াতহব ড়নজেন ছাতদও গলা ড়নচু েতর োাঁর স্মস্োর 
েথা বলতলন। কস্ই স্মস্োর েথা শুতন নীলুর মাথাে বাড়ি পিল। 
  
কহাতস্ন স্াতহব কপনশন না েুতল ড়িতর এতস্তছন েথাটা ড়িে না। কপনশতনর স্াে শ 
এগাতরা টাো কেড়িশ পেস্া েথারীড়ে েুতলতছন। এবং এেটা ড়রিা ড়নতে ড়গতেড়ছতলন 
বােেুল মুোররতম এে পাউতণ্ডর এেটা িুট কেে কেনবার জতনে। িুট কেেও ড়িেই 
ড়েতনতছন, দাম ড়দতে ড়গতে কদতখন পতেট িাাঁো–এেটা পেস্াও কনই। নীলু শুেতনা গলাে 
বলল, ভাতলা েতর পতেট কদতখতছন? 
  
খুব েম হতলও দশ বার েতর প্রড়েড়ট পতেট কদখলাম। পতেতট টাো না থােতল টাো 
পাওো োতব না। এে বার কখাাঁজাও ো, এে শ বার কখাাঁজাও ো। 
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ো ড়িে। 
  
এখন েী েড়র, েুড়ম বল কব মা। োল কো কোমার শাশুড়ি কিতলাাঁিুতল আমাতে আবার 
পািাতব। পািাতব না? 
  
হুাঁ, পািাতবন। 
  
ড়চন্তাে আমার খাওোদাওো বন্ধ্ হতে কগতছ। েী েরব, এেটা বুড়ি দাও মা। 
  
নীলু ক্ষীণস্বতর বলল, স্ড়েে েথাটা বলতল কেমন হে বাবা? 
  
কহাতস্ন স্াতহব গম্ভীর গলাে বলতলন, স্ড়েে েথা বলতল উপাে আতছ? 
  
আমাতে ড়টেতে কদতব এ বাড়িতে? েুড়ম কোমার শাশুড়িতে েেটুেু কচন? আড়ম ড়চড়ন 
চড়িশ বছর যতর। 
  
নীলু চুপ েতর রইল। কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, েুড়ম বরং শড়িেতে আজ রাতে েথাটা 
বল। কস্ োল স্াে শ টাো কজাগাি েতর রাখুে। আড়ম োর অড়িস্ কথতে ড়নতে আস্ব। 
  
ড়িে আতছ, বলব। 
  
এইটাই হতে এেমাি স্মাযান। এর আর ড়িেীে কোতনা স্মাযান কনই। 
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কহাতস্ন স্াতহব হৃিড়চতে ড়নতচ কনতম এতলন। োাঁর মতনর কমঘ কেতট কগতছ। কখতে বতস্ 
রান্নার খুব প্রশংস্া েরতলন। োাঁর েতলজ জীবতনর দুএেটা মজার মজার গল্প বলতলন। 
খাওোদাওোর পর বাড়িওোলার বাস্াে রওনা হতলন। খাড়নেক্ষণ ড়টড়ভ কদখতবন। 
  
মতনাোরা ড়বরক্ত হতে বলতলন, লিা লাতগ না পতরর বাড়িতে বতস্ ড়টড়ভ কদখতে? 
  
এর মতযে লিার েী আতছ? 
  
করাজ করাজ অতনের বাড়িতে ড়গতে বতস্ থাোর মতযে লিার ড়েছু 6নাा गे्न? 
  
না, ড়েছুই কনই। োছািা ওরা আমাতে পছন্দ েতর। বাড়িওোলার কমতেটা আমাতে চাচাজান 
র্াতে। রশীদ স্াতহবও আমাতে খুব খাড়ের েতর। 
  
বাতজ বেবে েরতব না। দুড়নোসু্ি কলাে;তোমাতে খাড়ের েতর। ো মতন আতস্ বতলই 
খালাস্। আজ কোথাও কেতে পারতব না, বতস্ থাে q夺忆可! 
  
বতস্ কথতে েরবটা েী? 
  
ো ইো ের। 
  
কহাতস্ন স্াতহব দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিলতলন, েতব খুব এেটা ড়বচড়লে হতলন না। মতনাোরা েথা 
বলা শুরু েতরতছন, এটা এেটা সু্লক্ষণ। ড়েড়ন োাঁর কহাড়মওপোড়থ বই ড়নতে বস্তলন। 
গভীর মতনাতোতগর স্তঙ্গ পিতে শুরু েরতলন। এে িাাঁতে নীলুর োছ কথতে ড়স্গাতরট 
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ড়নতে বারান্দাে দাাঁড়িতে কটতন এতলন। োাঁতে কদতখ মতন হল ড়েড়ন এেজন সু্খী পড়রেৃপ্ত 
মানুষ। োাঁর কোতনা দুিঃখ-েি কনই। এই পৃড়থবীতে বাস্ েরতে কপতর ড়েড়ন আনড়ন্দে। 
  
শাহানা লক্ষ েরল, বই পিতে পিতে কহাতস্ন স্াতহব গুনগুন েতর গান গাইতছন। গাতনর 
েথাগুতলা কবািা োতে না, েতব না কগা না কগা এই শব্দগুড়ল আতছ। শাহানার বতিা মজা 
লাগল। বাবার মতন এে িুড়েে কেন কে জাতন; মাতি মাতিই োাঁর মতযে এমন িুড়েের ভাব 
আতস্। শাহানা বলল, কোমাতে এে খুড়শ-খুড়শ লাগতছ কেন বাবা? কহাতস্ন স্াতহব জবাব 
না। ড়দতে পা নাচাতে লাগতলন। 
  
  
  
নীলু কপনশতনর বোপারটা েী েতর বলতব বুিতে পারতছ না। আজতের ড়দনড়টতে শড়িেতে 
কোতনা খারাপ খবর ড়দতে ইো েরতছ না। হিাৎ েতর কবচারা এে ড়দতনর মতযে স্াে শ 
টাো কজাগাি েরতব। েী ভাতব? 
  
শড়িে ঘুমুবার আতোজন েরতছ। কশষ ড়স্গাতরটড়ট যড়রতেতছ। এখন কস্ খাড়নেক্ষণ 
পােচাড়র েরতব। নীলু হালো গলাে বলল, আজ আমার এে বান্ধ্বীর স্তঙ্গ কদখা হতেড়ছল—
—বনো নাম। শড়িে ড়েছু বলল না। নীলু বলল, কোমাতে কো োর েথা বতলড়ছলাম, এে 
পুড়লশ ইিতপেটতরব কমতে। খুব ছটিট েরে। স্ারাক্ষণ েথা বলে। ক্লাতস্ ওর নাম 
ড়ছল ির িরাড়ন! প্রাে ন বছর পর ওর স্তঙ্গ কদখা। অড়বেল আতগর মতোই আতছ। 
  
োই নাড়ে? 
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হোাঁ। স্ারাক্ষণ বেবে েতরতছ ও আবার চােড়রও েতর–চার হাজার টাোর মতো পাে। 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। মশাড়র েুতল কভেতর ঢুতে পিল। স্হজ স্বতর বলল, বাড়ে ড়নড়ভতে 
দাও নীলু কোমার ঘুমুতে কদড়র আতছ নাড়ে? 
  
না, আড়মও কশাব। 
  
নীলু বাড়ে ড়নড়ভতে শড়িতের গা কঘাঁতষ ঘুমুতে কগল। শড়িে কহতস্ বলল, েী বোপার, আজ 
আমার স্তঙ্গ কেন? নীলু, লড়িে স্বতর বলল, কেন, কোমার স্তঙ্গ আড়ম ঘুমাই না? েুড়মই 
কো টুড়নতে করতখ দাও মািখাতন! 
  
শড়িে হাে বাড়িতে নীলুতে আেষেণ েরল। পুরুষতদর এই আেষেতণর অথে পৃড়থবীর স্ব 
নারীতদরই জানা। নীলু জড়িতে যরল শড়িেতে। চারড়দে অনে রেম হতে শুরু েরল। 
শারীড়রে ভালবাস্াও এে যরতনর ভালবাস্া। এ ভালবাস্াও নীলুর ভাতলা লাতগ। এই 
স্মেটাতেই শড়িে েরল ভড়ঙ্গতে ড়েছু েথাবােো বতল। প্রশ্ন ড়জতজ্ঞস্ েরতল জবাব কদে। 
হাড়স্র েথা বলতল হাতস্। 
  
আমার এই বনু্ধ্ েী বলড়ছল, জান? 
  
েী বলড়ছল? 
  
আমাতে বলড়ছল এেটা চােড়র-টা েড়র কজাগাি েরতে। কচিা েরতলই নাড়ে পাওো োে। 
  
েুড়ম েী বলতল? 
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আড়ম আবার েী বলব? ড়েছুই বড়ল ড়ন। 
  
নীলু ড়েছুক্ষণ চুপ েতর কথতে বলল, চােড়র এেটা কপতল মন্দ হে না, েী বল? 
  
ভাতলাই হে। স্ংস্াতরর টানাটাড়ন দূর হে। 
  
কচিা েতর কদখব নাড়ে? 
  
শড়িে েরল স্বতর বলল, েুড়ম ড়ে চােড়র েরতে পারতবা? পারব না কেন? 
  
চােড়র েরার কমতে অনে রেম হে। েুড়ম কস্ই টাইপ না। েুড়ম গৃহী টাইপ কমতে। 
  
আড়ম ড়িেই পারব। গৃহী টাইপ হই আর োই হই। 
  
আো, কদখা োতব। 
  
শড়িে এে স্মে ঘুড়মতে পিল। নীলু কজতগ রইল অতনে রাে পেেন্ত। নানা রেম স্বপ্ন 
কদখতে লাগল। মন্দ হে না এেটা চােড়র কপতল। স্ংস্াতরর েি দূর হে। মাতস্ মাতস্ 
মাতে ড়েছু টাো পািাতনা োে। এেটা কটড়লড়ভশন কেনা োে। ড়টড়ভ কদখার জতনে বাবাতে 
োহতল আর করাজ করাজ অতনের বাড়ি কেতে হে না। রড়িতের হিাৎ আস্া আব্দার কমটাতনা 
োে। শাহানাতে গলার এেটা কচইন বাড়নতে কদওো োে। এে বতিা কমতে, অথচ োতন 
দুড়ট কছাট্ট িুল ছািা কোতনা কস্ানার গেনা কনই। গেনা দূতরর েথা, এেটা ভাতলা শাড়ি 
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পেেন্ত কনই। গে ঈতদ কস্ লাজুে ভড়ঙ্গতে বতলড়ছল, ভাবী, আমাতে এেটা েমলা রতঙর 
রাজশাহী ড়স্তস্কর শাড়ি ড়েতন কদতবা? 
  
নীলু বতলতছ, হোাঁ, কদব। ড়নশ্চেই কদব। 
  
আমাতদর ক্লাতস্র অরুণার এ-রেম এেটা শাড়ি আতছ। অড়বেল কস্-রেম এেটা শাড়ি 
চাই। 
  
ড়িে আতছ। 
  
কোমাতে আড়ম ড়প্রন্টটা কদড়খতে কদব। 
  
শাহানা ড়প্রন্ট কদড়খতেও ড়দল, ড়েন্তু কস্ই শাড়ি কেনা হল না। হল না বলা ড়িে না, বলা 
উড়চে ড়েতন কদওো কগল না। শাহানা ড়েছুই বলল না। শুযু নীলু লিাে এবং দুিঃতখ 
বাথরুতমর দরজা বন্ধ্ েতর ঈতদর ড়দন কভারতবলাে দীঘে স্মে কোঁতদড়ছল। েে রেতমর 
দুিঃখই না আতছ মানুতষর! 
  
এে ড়দন শাহানার হেতো খুব বতিা কলাতের ঘতর ড়বতে হতব। ভাইতের বাড়ির কছাটখাট 
দুিঃখ-েিম নাই থােতব না। ড়েন্তু নীলুর মতন কো এই দুিঃখ থােতবই। প্রড়েড়ট ঈতদর ড়দতন 
কভারতবলা মতন পিতব। 
  
নীলু স্াবযাতন ড়বছানা কছতি উিল। এেটা কবতজতছ। বাবুর কজতগ ওিার স্মে হতেতছ। 
একু্ষড়ণ দুয খাওোর জতনে োাঁদতে শুরু েরতব। দুয বাড়নতে রাখাই ভাতলা। 
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বস্ার ঘতর শাহানা পিতছ। খুব খাটাখাটড়ন েরতছ। ড়নশ্চেই ভাতলা েরতব পরীক্ষাে। নীলু 
দরজা খুতল কবরুতেই শাহানা বলল, েুড়ম এখতনা কজতগ আছ? 
  
হুাঁ! পিাতশানাে দারুণ উৎস্াহ কদড়খ। 
  
েুড়ম ড়ে চাও, আড়ম কিল েড়র? 
  
না, ো চাই না। পিতে পিতে মাথা খারাপ েতর কিল, োও চাই না! 
  
শাহানা বই বন্ধ্ েতর উতি এল। 
  
ভাবী, এেটা েথা বলব? 
  
বল। 
  
বাবা কোমাতে ছাতদ ড়নতে েী বলল? 
  
কেমন ড়েছুনা। 
  
না ভাবী, বল। কোমার পাতে পড়ি। 
  
নীলু অল্প কহতস্ বলল, কোমার ড়বতের বোপাতর েথা বললাম। 
  
স্ব স্মে িাট্টা ভাতলা লাতগ না ভাবী। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 104 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

িাট্টা কোথাে, স্ড়েে েথা বললাম। 
  
না ভাবী, বল েী বোতপার? 
  
বললাম কো, এেটা ড়বতের প্রস্তাব এতস্তছ, োই ড়নতে েথা হড়েল। কছতল ড়বতলতে র্াক্তাড়র 
পতি। কদখতে খুব সু্ন্দর। ছড়ব আতছ আমার োতছ, েুড়ম চাইতল ছড়ব কদখাতে পাড়র। 
  
েস্ম বল। 
  
েস্ম। 
  
ড়েন েস্ম! 
  
ড়েন েস্ম আবার েী। 
  
শাহানার দৃড়ি েীক্ষ্ণ হল। কস্ বোপারটা ড়বশ্বাস্ েরতে পারতছ না। আবার অড়বশ্বাস্ও েরতে 
পারতছ না। োর মুখ োাঁতদা-োাঁতদা হতে কগল। নীলু হাস্তে হাস্তে বলল, িাট্টা েরড়ছলাম। 
মতন হে কোমার আশাভঙ্গ হতেতছ? 
  
শাহানা ছুতট এতস্ নীলুর চুল কটতন ড়দল, কেন েুড়ম এমন আতজবাতজ িাট্টা ের! আড়ম প্রাে 
ড়বশ্বাস্ েতর কিতলড়ছলাম। কদখ, এখতনা আমার গা োাঁপতছ। নীলু শাহানাতে জড়িতে যরল। 
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৭. বুযবারটা রদিমের জমনয খুব লাদে 
বুযবারটা রড়িতের জতনে খুব লাড়ে। বুযবাতর কস্ ড়নড়শ্চন্ত হতে ঘর কথতে কবরুতে পাতর। 
এইড়দন কোতনা অঘটন ঘটতব না। োতর স্তঙ্গ কদখা েরতে কগতল কদখা হতব। বাতস্ উিতল 
জানালার পাতশ বস্ার ড়স্ট পাওো োতব। বাতস্র েণ্ডােটার ভাংড়ে ড়হতস্তব োতে কদতব 
চেচতে নেুন কনাট। 
  
আজ বুযবার, ড়েন্তু েবু অঘটন ঘটল। িামেতগতট বাস্ কথতে কনামর স্মে নেুন পািাড়বটা 
িস্ েতর কপতটর োতছ ড়ছাঁতি কগল। অতনেখাড়ন ড়ছিল। রড়িতের স্তঙ্গর শুেতনা ভদ্রতলাে 
বলতলন, েণ্ডােটারতে এেটা চি কদন। ভাই। োিাোড়ি েতরন, বাস্ কছতি কদতব। 
  
রড়িে অবাে হতে বলল, োতে চি কদব কেন? কস্ কো কছাঁতি ড়ন। 
  
কস্ না ড়ছিুে, োর বাস্ কো ড়ছাঁতিতছ। 
  
অোটে েুড়ক্ত। ড়েন্তু বাস্ কছতি ড়দতেতছ। রড়িে ড়বমষে মুতখ কিড়র্োতমর ড়দতে এগুতে 
লাগল। োর েোন-তপ্রাগ্রাম বদলাতে হতব। কছািা পািাড়ব ড়নতে ঘুতর কবিাতনা োে না। 
স্বতচ ভাতলা বুড়ি হতে, এেটা বই ড়েতন কপতটর োতছ যতর রাখা। অেেন্ত ড়বরড়ক্তের 
বোপার। 
  
রড়িে ড়নউজ িোণ্ড কথতে এে েড়প ড়বড়চিা ড়েতন উতি দাাঁিাতনামাি কমতেড়ল গলা কশানা 
কগল।–রাড়িে স্াতহব। 
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কস্ োড়েতে কদতখ।–শারড়মন। হালো কগালাপী রতঙর শাড়ি গাতে। লাল টুেটুতে এেটা 
শাল। হাতে পাতটর বোগ। শারড়মন বলল, এভাতব োোতেন, কেন আমাতে ড়চনতে পারতছন 
না। 
  
ড়চনতে পারড়ছ। 
  
আড়ম েখন কথতে লক্ষ েরড়ছ। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ। কদখলাম কপতট হাে ড়দতে খুব ড়চড়ন্তে মুতখ আপড়ন হাাঁটতছন। ড়ে হতেতছ আপনার? 
  
রড়িে ড়েছু বলল না। 
  
আপনার শরীর খারাপ েতরতছ ড়েনা এটা ড়জতজ্ঞস্ েরবার জতনে দাাঁড়িতে আড়ছ। 
  
শরীর ড়িেই আতছ। বাস্ কথতে নামার স্মে পািাড়ব ড়ছাঁতি কগতছ। কছাঁিাটা হাে ড়দতে কঢতে 
হাাঁটড়ছ। 
  
শারড়মন কহতস্ কিলল। রড়িে ড়বরক্ত মুতখ বলল, আপড়ন হাস্তছন! 
  
স্ড়র, আর হাস্ব না। 
  
এখাতন েী েরতছন? 
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বই ড়েনতে এতস্ড়ছ। ড়বতদতশ ড়েছু বই পািাতে হতব। এে জন কচতেতছ। 
  
েী বই? গল্প-উপনোস্? 
  
না, কস্ গল্প-উপনোস্ পতি না। ড়স্ড়রোস্ যরতনর বই পতি। 
  
এেটা ড়র্েশনাড়র ড়েতন পাড়িতে ড়দন। 
  
শারড়মন ড়খলড়খল েতর কহতস্ কিলল। রড়িতের মতন হল, বুযবার ড়দনড়ট আস্তল োর 
জতনে ভাতলাই। 
  
রড়িে স্াতহব, আপনার োজ না থােতল আসু্ন আমার স্তঙ্গ, বই পছন্দ েতর কদতবন। 
আতছ কোতনা োজ? 
  
না, োজ নাই কোতনা। আর থােতলই-বা ড়ে? 
  
োরা হাাঁটতে শুরু েরল। শারড়মতনর হাাঁটার ভড়ঙ্গ স্বাভাড়বে। কোতনা রেম স্তোচ কনই, 
জিো কনই। কেন োরা দীঘেড়দতনর বনু্ধ্। শারড়মন হালো গলাে বলল, ঐড়দন আপড়ন খুব 
রাগ েতরড়ছতলন, োই না? 
  
হোাঁ। 
  
খুব কবড়শ রাগ েতরড়ছতলন? 
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হোাঁ। 
  
এখাতন রাগ আতছ? 
  
আতছ। 
  
েী েরতল আপনার রাগ েমতব? 
  
আপড়ন েড়দ আজ স্ারা ড়দন আমার স্তঙ্গ থাতেন, োহতল রাগ েমতব। 
  
শারড়মন চমতে োোল। অতনেক্ষণ কোতনা েথা বলল না। রড়িে বলল, এখন কবাযহে 
আপড়ন রাগ েতরতছন, োই না? 
  
ন, আড়ম রাগ েড়র ড়ন। 
  
োহতল ড়ে আজ স্ারা ড়দন থােতবন আমার স্তঙ্গ? বাজার কশষ েতর আমরা ড়চড়িোখানাে 
কেতে পাড়র। 
  
শারড়মন কহতস্ কিলল। রড়িে বলল, হাস্তছন কেন? 
  
ড়চড়িোখানাে োবার েথা শুতন হাস্ড়ছ। 
  
োহতল অনে কোথাও, ড়মউড়জোতম ড়েংবা কস্ানার গাাঁতে কেতে পাড়র। 
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প্রাচীন বাংলার রাজযানী। 
  
আজ আপনার এে কঘারাঘুড়রর শখ হতেতছ কেন? 
  
োরণ, আজ আমার জন্মড়দন। 
  
বতলই রড়িতের এেটু খারাপ লাগল। এেটা ড়মথো েথা বলা হল। ড়েছু ড়েছু মানুতষর 
স্তঙ্গ ড়মথো েথা বলতে ইো েতর না। েপটো েরতে ইো েতর না। রড়িে ড়স্গাতরট 
যড়রতে টানতে লাগল। জন্মড়দন প্রস্তঙ্গ এই ড়মথো েথাটা বতল োর খুব খারাপ লাগতছ। 
  
আপনার জন্মড়দন আজ? বাহ্, কবশ মজা কো! খুব ভাতলা ড়দতন কদখা হল আপনার স্তঙ্গ। 
আসু্ন, আপনাতে এেটা ড়গিট ড়েতন কদব। আপড়ন ড়েন্তু না বলতে পারতবন না। 
  
রড়িে ড়েছু বলল না। 
  
আপনাতে খুব সু্ন্দর এেটা পািাড়ব ড়েতন কদব। কছাঁিা পািাড়ব পরা কেউ আমার পাতশ 
পাতশ হাাঁটতল আমার ভাতলা লাতগ না। 
  
শারড়মন আবার কহতস্ উিল। ড়েতশারীতদর মতো হাড়স্। ড়ক্লনাড়রন েতর োতন বাতজ। হিাৎ 
েতর মন খারাপ েতর কদে। 
  
রড়িে মৃদুস্বতর বলল, শারড়মন, আমার জন্মড়দতনর েথাটা ড়মথো। আজ আমার জন্মড়দন 
নে। 
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জন্মড়দন নে, োহতল জন্মড়দতনর েথাটা কেন বলতলন? 
  
আমার যারণা ড়ছল, এটা বলতল আপড়ন আমার স্তঙ্গ থােতবন। 
  
আমার থাোটা এে জরুড়র কেন? 
  
রড়িে কোতনা জবাব ড়দল না। ড়েছু ড়েছু প্রশ্ন আতছ োর জবাব স্রাস্ড়র কদওো োে না। 
শারড়মন ড়িেীে বার বলল, বলুন, কেন আপড়ন চান আড়ম আজ স্ারা ড়দন। আপনার স্তঙ্গ 
থাড়ে। 
  
জাড়ন না, কোন চাই। 
  
শারড়মন হালো গলাে বলল, আমরা স্ারা জীবতন অতনে ড়েছুই চাই, ড়েন্তু স্বড়েছু পাই 
না। আড়ম স্ব স্মে স্বপ্ন কদড়খ, আমার অতনেগুড়ল ভাইতবান। স্বাই বহচচ কছাটাছুড়ট েরতছ, 
িগিা েরতছ। ড়েন্তু থাড়ে এো এো। আমার েী মতন হে জাতনন, কেউ েড়দ েীব্রভাতব 
কোতনা ড়জড়নস্ চাে, কস্ কস্টা পাে না। কোতনা ড়েছুর জতনেই প্রবল আোঙ্খা থাো ড়িে 
না। বুিতে পারতছন? 
  
পারড়ছ। 
  
চলুন, পািাড়ব ড়েড়ন। জন্মড়দন উপলতক্ষই ড়দলাম। এোর্ভাি ড়গফ্ট। 
  
না, কোতনা দরোর কনই। আো, আড়ম োই। 
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চতল োতবন। 
  
হোাঁ। 
  
শারড়মন বলল, রড়িে স্াতহব, আপনাতে এেটা েথা বলা দরোর। আসু্ন কোথাও বতস্ 
েথাটা বড়ল। এখাতন কোতনা ভাতলা করসু্টতরন্ট আতছ? 
  
না, এড়দতে কেমন ড়েছু কনই। 
  
চলুন, কোতনা এেটা চাইড়নজ করসু্টতরতন্ট ড়গতে বড়স্। চাইড়নজ করসু্টতরন্টগুড়ল এই স্মে 
িাাঁো থাতে। আস্তবন? 
  
চলুন োই। 
  
রড়িে, শারড়মতনর স্হজ-স্বাভাড়বে আচার-আচরতণর প্রশংস্া েরল। এই কমতেড়ট জাতন, 
কস্ েী বুলতছ, েী েরতছ। এটা খুব বতিা েথা। কবড়শর ভাগ জাতন না, কস্ েী েরতছ, েী 
বলতছ। 
  
রড়মন বলল, চাতের স্তঙ্গ আর ড়েছু খাতবন? এরা খুব ভাতলা স্মুস্া। জােীে এেটা খাবার 
বেড়র েতর। চাতের স্তঙ্গ ভাতলা লাগতব। ড়দতে বড়ল? 
  
বলুন। 
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শারড়মন খাবাতরর েথা বলল। অস্বড়স্তর স্তঙ্গ এড়দে-ওড়দে খাড়নেক্ষণ োোল। কেন েী 
বলতব ো এেটু গুড়ছতে ড়নতে। রড়িে বলল, বলুন, েী বলতবন। 
  
আপড়ন এে গম্ভীর হতে থােতল বড়ল েী েতর? স্হজ হতে বসু্ন। আপনাতে কদতখ মতন 
হতে আপড়ন ভাইভা ড়দতে এতস্তছন। 
  
রড়িে হাস্তে কচিা েরল। শারড়মন েী বলতব, ো কস্ বুিতে কচিা েরতছ। 
  
শারড়মন চাতে চুমুে ড়দতে বলল, স্াড়ির আহতমদ নাতম এে জন ভদ্রতলাে আতছন। ড়প-
এইচ. ড়র্ েরতছন আতমড়রোে। অেেন্ত ভাতলা ছাি এবং আমার বাবা োাঁতে খুব পছন্দ 
েতরন। আড়ম ড়নতজও েড়র। পছন্দ েরার মতোই মানুষ। োাঁর মাতে আড়ম চাচী র্াড়ে। 
েখন আমার কোতনা োরতণ খুব মন খারাপ লাতগ, েখন আড়ম ওনার োতছ োই, মন 
ভাতলা েরবার জতনে। বুিতেই পারতছন ইড়ন কেমন মড়হলা। পারতছন না? 
  
পারড়ছ। 
  
ঐ স্াড়ির আহতমদ কছতলড়টর স্তঙ্গ আমার ড়বতে ড়িে হতে আতছ, েখন আড়ম েতলতজ 
পড়ি, েখন কথতে। কস্ জুলাই মাতস্ কদতশ ড়িরতব——েখন আমাতদর ড়বতে হতব। 
  
রড়িে ড়েছু বলল না। শারড়মন মৃদুস্বতর বলল, আড়ম সু্খী হতে চাই। গুরু আড়ম জাড়ন এই 
ড়বতে আমার জতনে সু্খ ড়নতে আস্তব। আমার ইনটুেশন োই বতল। 
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রড়িে ড়স্গাতরট যরাল। শারড়মন বলল, আড়ম আস্তল এে জন দুিঃখী কমতে। আড়ম সু্খ 
চাই, সু্খী হতে চাই। 
  
স্বাই চাে। 
  
হোাঁ, স্বাই চাে। েতব আড়ম কবাযহে এেটু কবড়শ চাই। 
  
কস্ মুখ ড়নচু েতর হাস্ল। রড়িে বলল, েড়িন েড়িন বইগুড়ল ঐ ভদ্রতলাতের জতনে 
ড়েনতবন? 
  
হোাঁ। আপনার েথামতো এেটা ড়র্েশনাড়রও ড়েতন কদব। ওর খুব কমজাজ খারাপ হতব। 
  
রড়িে কহতস্ কিলল। শারড়মন বলল, বই পছন্দ েরবার জতনে আপড়ন আস্তবন কো আমার 
স্তঙ্গ? 
  
হোাঁ, আস্ব। 
  
কেনাোটার পর আপনার েথামতো আমরা ঘুতর কবিাব। স্ারা ড়দন ঘুরব। 
  
োর দরোর কনই। 
  
দরোর আতছ। আজ আমার খুব ঘুরতে ইো হতে। এবং আতরেটা েথা, রড়িে স্াতহব। 
  
বলুন। 
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এখন কথতে আমরা েুড়ম-েুড়ম েতর বলব। আপড়ন-আপড়ন শুনতে খারাপ লাগতছ। 
  
ড়িে আতছ। 
  
প্রথম প্রথম বলতে হেতো এেটু অস্বড়স্ত লাগতব, পতর আর লাগতব না। 
  
স্ড়েে স্ড়েে োরা স্ারা ড়দন ঘুতর কবিাল। ড়চড়িোখানা, কবাটাড়নেোল গাতর্েন কদখার পর 
শারড়মতনর ইো হল, প্রাচীন বাংলার রাজযানী কস্ানার গী কদখতবা। রড়িে বলল, ড়িরতে 
কদড়র হতে োতব। স্ন্ধ্ো হতে োতব! 
  
কহাে স্ন্ধ্ো, আমার কদখতে ইো হতে। স্তঙ্গ গাড়ি আতছ, অসু্ড়বযা েী? 
  
উৎস্াতহ ও আনতন্দ শারড়মন িলমল েরতছ। এই আনতন্দর উৎস্ড়ট কোথাে, কে জাতন? 
স্ারা পথ হাে কনতি কনতি কস্ অতনে গল্প েরতে লাগল। েুে স্ব েথা–এতেই এতেে 
বার কস্ হাস্তে হাস্তে কভতঙ গড়িতে পিতছ। 
  
রড়িে মুটামুড়ট চুপচাপই আতছ। োতে কদতখ মতন হতে, কস্ এেটা কঘাতরর মতযে আতছ। 
পড়রষ্কারভাতব কস্ ড়েছুই বুতি উিতে পারতছ না। 
  
কস্ানার গাাঁ োওোর পতথ শারড়মতনর চাতের ড়পপাস্া কপতে কগল। পতথর পাতশ গাড়ি থাড়মতে 
োরা চা কখল। শারড়মন বলল, কেমন গ্রাম-গ্রাম চারড়দে, োই না? 
  
এটা কো গ্রামই। গ্রাম-গ্রাম কো লাগতবই। 
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েুড়ম েখতনা গ্রাতম ড়গতেছ রড়িে? 
  
োব না কেন, অতনে বার ড়গতেড়ছ। 
  
আড়ম েখতনা গ্রাম কদড়খ ড়ন। এে বার কোমার স্তঙ্গ ড়গতে কদতখ আস্ব। 
  
কবশ কো। 
  
গ্রাতমর কজাছনা নাড়ে খুব সু্ন্দর হে? 
  
হে কবাযহে, আমার এমন োবে ভাব কনই। মন ড়দতে কদড়খ ড়ন েখতনা। 
  
কেমন কোতনা হাড়স্র েথা নে, ড়েন্তু ড়খলড়খল েতর কহতস্ উিল। শারড়মন, কেন খুব মজার 
েথা, রড়িে বলল, কোমার স্াড়ির স্াতহব ড়ে কোমাতে আমার স্তঙ্গ গ্রাতম কেতে কদতবন? 
  
কদতব না কেন? ড়নশ্চেই কদতব। 
  
কদখা োতব। 
  
ওর মতযে কেতনা ড়প্রজুড়র্স্ কনই। 
  
না থােতলই ভাতলা। 
  
আর কস্ খুব ভাবুে যরতনর, রােড়দন বই ড়নতে থাতে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 116 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ। মাতি মাতি হিাৎ করামাড়ন্টে হতে কচিা েতর, কস্টা আতরা হাস্েের লাতগ। 
  
দু এেড়ট উদাহরণ দাও, শুড়ন। 
  
না, থাে, আমার লিা েরতব। 
  
আহ, লিার েী আতছ। এর মতযে? 
  
শারড়মন গম্ভীর হতে বলল, কেমন, গে মাতস্ হিাৎ ড়চড়ি ড়লখল——শারড়মন, েুড়ম অবশেই 
কোমার মাথার এেগাড়ছ চুল খাতম ভতর পািাতব। 
  
বতলই শারড়মন লিা কপল। স্ন্ধ্োর আতলাে োর লিারাঙা মুখ কদখতে বতিা ভাতলা 
লাগল। রড়িতের। োর জীবতন এই ড়দনড়ট ড়বতশষ ড়দন হতে থােতব। এেড়ট কগাপন 
স্ঞ্চে। রড়িে এেড়ট দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কগাপন েরল। োর মতন হল, সু্খ এবং দুিঃখ এেস্তঙ্গ 
ড়মতশ থাতে, এমন ঘটনার স্ংখো পৃড়থবীতে খুব কবড়শ। 
  
  
  
শারড়মন বাড়ি ড়িরল রাে আটটাে। রহমান স্াতহব উড়িে হতে অতপক্ষা েরড়ছতলন। োতে 
কদতখই বলতলন, কোথাে ড়ছতল মা? 
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ঘুতর কবিাড়েলাম। আতমড়রোে পািাবার জতনে ড়েছু বই ড়েনলাম, োরপর এে বনু্ধ্র স্তঙ্গ 
কদখা হতে কগল। ওতে ড়নতে খুব ঘুরলাম। 
  
খবর কো কদতব। খুব ড়চন্তা েরড়ছলাম। 
  
আই এোম স্ড়র। 
  
এেটা কটড়লতিান েতর ড়দতলই হে। 
  
এেদম মতন হে ড়ন। েীজ বাবা, রাগ েতরা না। 
  
শারড়মন বাবাতে জড়িতে যরল। রহমান স্াতহব কহতস্ কিলতলন। 
  
খুব ভাতলা বনু্ধ্ বুড়ি? 
  
হোাঁ। 
  
অতনে ড়দন পর কদখা হল? 
  
বাস্াে ড়নতে এতল না কেন? 
  
ড়নতে আস্ব এে ড়দন। 
  
স্াড়িতরর ড়চড়ি এতস্তছ। কোমার কটড়বতল করতখ এতস্ড়ছ। 
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থোংেস্। 
  
ড়েছু বইপিও কবাযহে পাড়িতেতছ। ড়বরাট এেটা পোতেট কদখলাম। 
  
ভূতের বই পািাতে বতলড়ছলাম–োই পাড়িতেতছ। 
  
স্াড়িতরর ড়চড়িগুতলা স্াযারণে কছাট হে। েুড়ম কেমন আছ? আড়ম ভাতলা। এখানোর 
ওতেদার এখন কবশ চমৎোর! এতেই কশষ। 
  
ড়েন্তু এবাতরর ড়চড়িড়ট কবশ দীঘে। ওতেদার ভাতলা ছািাও অতনে ড়েছু কলখা। শারড়মন লক্ষ 
েরল, ড়চড়ি পিতে োর কেমন কেন আতগর মতো ভাতলা লাগতছ না। জিাতনা যরতনর 
হাতের কলখার ড়দতে োড়েতে োর স্ড়েে স্ড়েে হাই উিল। 
  
পািাতনা বইগুড়লও খুতল কদখতে ইো েরতছ না। এরেম হতে কেন? দাড়েত্ব পালতনর 
মতো েতর কস্ ড়চড়ি কশষ েরল। বইতের পোতেট খুতল বইগুড়ল উতটপাতট কদখল। রাে 
দশটার ড়দতে কগল বাবার ঘতর। কশাবার আতগ গুর্ নাইট জানাতে। 
  
রহমান স্াতহব কবতের কচোতর গা এড়লতে চুরুট টানড়ছতলন। ঘতর এেটা হালো ড়মড়ি 
গন্ধ্। রাতের খাবাতরর পর ড়েড়ন স্াযারণে এে কপগ হুইড়ে কখতে থাতেন। 
  
শারড়মনতে ঢুেতে কদতখ নতিচতি বস্তলন। আদুতর গলাে বলতলন, ঘুমুতে োে মা? 
  
বস্, এেটু। 
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শারড়মন বস্ল। 
  
েী ড়লতখতছ স্াড়ির? কেমন আতছ কস্? 
  
ভাতলাই আতছ। 
  
েতব আস্তব ড়েছু ড়লতখতছ? 
  
না। 
  
আড়ম ভাবড়ছ। ওতে ড়লখব। জুন-জুলাইতের ড়দতে এে বার কদতশ আস্তে। বাই ড়দস্ টাইম 
কোমার এম. এ. পরীক্ষার করজাটও ড়নশ্চেই কবর হতে োতব। হতব না? 
  
হোাঁ, হতব। আগতস্টই হবার েথা। 
  
গুর্। োই ড়লখব। োও মা, এখন ঘুমুতে োও। মতন হে অতনে রাে হতেতছ। 
  
শারড়মন উতি দাাঁিাল এবং হিাৎ রহমান স্াতহবতে অবাে েতর ড়দতে শান্ত স্বতর বলল, 
বাবা, আড়ম ড়িে েতরড়ছ, স্াড়ির ভাইতে ড়বতে েরব না। 
  
রহমান স্াতহব পূণে দৃড়িতে োোতলনু কমতের ড়দতে। োাঁর কচহারা বা বতস্ থাোর ভড়ঙ্গতে 
পড়রবেেন হল না। চুরুট ড়নতে ড়গতেড়ছল, ড়েড়ন চুরুট যরাতলন এবং অেেন্ত স্বাভাড়বে স্বতর 
বলতলন, এই ড়নতে আড়ম োল স্োতল কোমার স্তঙ্গ েথা বলব, এখন ঘুমুতে োও। 
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শারড়মন নিল না। কেখাতন দাাঁড়িতে ড়ছল, কস্খাতনই দাাঁড়িতে রইল। রহমান স্াতহব শীেল 
েতে বলতলন, ঘুমুতে োও শারড়মন। 
  
শারড়মন ঘর কছতি কগল। রহমান স্াতহব স্াযারণে এগারটার মতযে ঘুড়মতে পতিন। আজ 
অতনে রাে পেেন্ত কজতগ রইতলন। রাে এেটাে বারান্দাে হাাঁটতে ড়গতে কদতখন, শারড়মতনর 
ঘতরও বাড়ে িলতছ। এে বার ভাবতলন, র্াতেন, ড়েন্তু কশষ পেেন্ত র্ােতলন না। 
  
কছাটতবলাে শারড়মন মাতি মাতি ভে কপতে বাড়ে িাড়লতে ড়বছানাে বতস্ থােে। ড়েড়ন 
দরজাে যাক্কা ড়দতে বলতেন, ভে পাড়ে মা? 
  
হোাঁ। 
  
আমার স্তঙ্গ ঘুমুতবা? 
  
না। 
  
মজনুর মাতে বলব কোমার ঘতর ঘুমুতে? কমতিতে ড়বছানা কপতে কস্ ঘুমুতব। 
  
না। 
  
আো ড়িে আতছ, কস্ না-হে দরজার বাইতর ঘুমাে!। 
  
না, দরোর কনই। 
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শারড়মন অেেন্ত কজদী। োতে কদতখ অবড়শে খুব নরম যরতনর কমতে বতলই মতন হে। 
রহমান স্াতহব অেেন্ত ড়চড়ন্তে কবায েরতলন। শারড়মতনর কভের এে যরতনর দৃঢ়ো আতছ, 
োতে ড়েড়ন ভে েতরন। োর স্তঙ্গ কখালাখুড়ল আলাপ েরতে হতব। কস্জতনে োাঁতে স্োল 
হওো পেেন্ত অতপক্ষা েরতে হতব। অতপক্ষা েরার মতো বাতজ বোপার আর ড়েছুই কনই। 
  
  
  
কভারতবলা শারড়মনতে খুব স্বাভাড়বে মতন হল। ড়নতজর হাতে বাবার জতনে কবর্ ড়ট ড়নতে 
এল। মাড়টেতে খাবার ড়দতে বাগাতন কবিাতে কগল। োর করাজাোর অভোস্ হতে কটড়বতল 
নাশো না কদো পেেন্ত বাগাতন হাাঁটা। োর স্তঙ্গ হাাঁটতব মাড়ট। মাড়ট খাড়নেক্ষণ হাাঁটতব। 
আবার কদ তি ড়গতে োর খাবার খাতব, আবার ছুতট আস্তব শারড়মতনর োতছ। 
  
নাশোর কটড়বতল রহমান স্াতহব শারড়মনতে েীক্ষ্ণ দৃড়িতে লক্ষ েরতলন। কচহারাে রাড়ি 
জাগরতণর ক্লাড়ন্ত কনই। কোরতবলাে কগাস্ল েতরতছ। ড়িগ্ধ এেটা ভাব এতস্তছ কচহারাে। 
রহমান স্াতহব চা কখতে কখতে বলতলন, োল রাতে েুড়ম এেড়ট প্রস্ঙ্গ েুতলড়ছতল, আমরা 
ড়ে কস্টা ড়নতে এখন আলাপ েরব? 
  
শারড়মন মৃদুস্বতর বলল, আলাপ েরার দরোর কনই। 
  
আড়ম ড়ে ড়লখব স্াড়িরতে আস্বার জতনে? 
  
হোাঁ, কলখা। 
  
কোতনা োরতণ ড়ে কোমার মন ড়বড়ক্ষপ্ত? 
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না। 
  
রহমান স্াতহব ড়নিঃশতব্দ চা পান পবে কশষ েরতলন। চুরুট যরাতলন এবং এেস্মে কছাট্ট 
এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলতলন, চল আমরা বরং কবড়িতে আড়স্ কোতনা জােগা কথতে। 
োতব? 
  
োব। 
  
কোথাে কেতে চাও? 
  
আড়ম জাড়ন না, েুড়ম ড়িে ের। 
  
কনপাতল োতব? ড়হমালে-েনো কনপাল। 
  
োব। 
  
কবশ, আড়ম বেবস্থা েরড়ছ। 
  
শারড়মনরা পতরর কস্ামবাতরই স্াে ড়দতনর জতনে কনপাল চতল কগল। কবিাতে োবার জতনে 
স্মেটা ভাতলা নে। প্রচণ্ড শীে, ড়েন্তু েবু ঢাো কছতি কবতরাতে কপতর শারড়মতনর ভাতলাই 
লাগল। কেমন কেন হাাঁপ যতর ড়গতেড়ছল। 
  
কনপাল কথতে কস্ সু্ন্দর এেড়ট ড়চড়ি ড়লখল স্াড়িরতে। 
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শ্রিাস্পতদষু, 
আমরা কবশ েড়দন হল কনপাতল এতস্ড়ছ। চমৎোর জােগা। আপড়নও চতল আসু্ন। আপড়ন 
এতল আমার আতরা ভাতলা লাগতব। ড়েছুড়দন যতরই আমার কেন জাড়ন খুব িাাঁো িাাঁো 
লাতগ। আপড়ন এতল রাে-ড়দন আপনার স্তঙ্গ গল্প েরব। আপনার েে োজই থােুে, স্ব 
কিতল করতখ আমার স্তঙ্গ গল্প েরতে হতব। কগামিামুতখর প্রতিস্র আমার এেটুেুও পছন্দ 
নে। 
ড়বনীো 
শারড়মন 
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৮. টুদনর বেস এখন ন মাস 
টুড়নর বেস্ এখন ন মাস্। 
  
ন মাস্ বতেস্ী বাচ্চারা বাবা, মা, দুদু এই জােীে েথা বলতে কশতখ, ড়েন্তু টুড়নর বোপারটা 
হতেতছ এই রেম, কস্ শুযু ড়শতখতছ এেড়ট শব্দ–কজতজ। োই কদতখ উিড়স্ে হতে ওতি 
এবং হাে কনতি বতল ওতি, কজতজ। 
  
োতে েথা কশখাতনার দাড়েত্ব ড়নতেতছ শাহানা। শাহানার পরীক্ষা হতে কগতছ। োতজই প্রচুর 
অবস্র। শাহানা কঘাষণা েতরতছ, এে মাতস্র মতযে টুড়নতে স্ব েথা ড়শড়খতে কিলতব। 
  
শাহানা টুড়নতে কস্ািাে গাতে কহলান ড়দতে বড়স্তেতছ। টুড়ন োতে লক্ষ েরতছ েীক্ষ্ণ। শাহানা 
োর মনতোগ আতরা ভাতলাভাতব আেষেণ েরবার জতনে ড়েছুক্ষণ হাে নািল, োরপর 
বলল, বল কো টুড়ন–মামা। 
  
টুড়ন োর দুড়ট দাাঁে কবর েতর ড়িে েতর কহতস্ কিলল, োরপর গম্ভীর হতে বলল–কজতজ। 
  
উহুাঁ, কজতজ নে। বল মামা। 
  
কজতজ, কজতজ। 
  
হল না। কবাো কমতে, বল, মা মা। 
  
কজ কজ। কজ… 
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কমাতটও হতে না। ইো েরতলই েুড়ম পারতব। কোমার েে বুড়ি! 
  
কজ কজ। কজ… 
  
হতে না। 
  
কজতজ, কজতজ, কজতজ। 
  
শাহানা এেটা দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিলল। টুড়ন হাে বাড়িতে ড়দল। কস্ কোতল উিতে চাে। দুড়ট 
ড়জড়নস্ কস্ খুব ভাতলা ড়শতখতছ–কোল এবং ছাদ। কোতল উতিই কস্ দরজার ড়দতে কদখাতব। 
দরজা কখালামাি ছাতদর ড়দতে হাে বািতব। 
  
ছাতদ ড়নতে কছতি ড়দতল কস্ ড়নতজর মতন হামাগুড়ি কদতব। মাতি মাতি এো এো দাাঁিাতে 
ড়গতে যাপ েতর পতি োতব। বেথা কপতলও োাঁদতব না। অবাে হতে বলতব।–কজতজ, কজতজ। 
  
শাহানা টুড়নতে কোতল ড়নতে উাঁচু গলাে বলল, ভাবী, আড়ম ওতে এেটু ছাতদ ড়নতে োড়ে। 
কেউ োর েথার কোতনা জবাব ড়দল না। নীলু রান্না ঘতর রান্না ড়নতে বেস্ত। মতনাোরা 
কগতছন কর্নড়টতির োতছ। োল রাে কথতে োাঁর দাাঁতে বেথা। আজ কগতছন দাাঁে কিতল 
আস্তে। 
  
শাহানা ছাতদ উতি কগল। রাতে েুমুল বৃড়ি হতেতছ। ছাদ কভজা। টুড়নতে নামাতনার প্রশ্নই 
ওতি না, ড়েন্তু কস্ কনতম পিার জতনে ছটিট েরতছ। শাহানা আড়নতস্র ঘতর উাঁড়ে ড়দল। 
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আড়নস্ ড়েড়নতোণা এেটা োতির বাতি হােুড়ি ড়দতে কপতরে মারড়ছল। শাহানাতে কদতখই 
চট েতর ড়বছানার চাদর কটতন বাি কঢতে কিলল। শাহানা অবাে হতে বলল, এটা আবার 
েী! 
  
আড়নস্ বলল, আমার মোড়জতের বাি। পারড়লেতে কদখাতনা ড়নতষয আতছ। 
  
মোড়জতের বোপারড়ট অল্প ড়েছু ড়দন হল শুরু হতেতছ। আড়নস্ মনড়স্থর েতরতছ, কস্ 
মোড়জড়শোন হতব। পিাতশানাে োর মাথা কনই। এই লাইতন ড়েছু েরতে পারতব না। োর 
যারণা, মোড়জতের লাইতন কস্ উন্নড়ে েরতব। 
  
রশীদ স্াতহব মহা ড়বরক্ত হতেতছন। কোতনা ভদ্রতলাতের কছতল মোড়জড়শোন হতে চাে, এটা 
ভাবতলই োাঁর মাথাে রক্ত উতি োে। স্ােোস্, মোড়জে এইস্ব হতে িালেু কলাতের োজ। 
ভদ্রতলাতের োজ না। আড়নস্তে ড়েড়ন ঘাি যতরই কবর েতর ড়দতেন, ড়েন্তু কমতের জতনে 
পাতরন ড়ন। বীণা আড়নস্তে োড়িতে কদোর বেবস্থা হতে শুতনই খাওোদাওো বন্ধ্ েতর 
এমন এেটা োণ্ড েতরতছ কে, ড়েড়ন রীড়েমে হেচড়েতে কগতছন। স্ত্রীতে ভতে ভতে ড়জতজ্ঞস্ 
েতরতছন, কপ্রম-তফ্রম না কো? লড়েিা করতগ ড়গতে বতলতছন, েী পাগতলর মতো েথা বল। 
বুড়িসু্ড়ি কলাপ কপতেতছ নাড়ে কোমার? চাের কশ্রণীর এেটা কলাতের স্তঙ্গ কোমার কমতে 
কপ্রম েরতব? এস্ব ড়নতে আর কোতনাড়দন কোতনা েথা বলতব না। 
  
আড়নস্তে ড়ে চতল কেতে বলব? 
  
থাে, চতল কেতে বলার দরোর কনই। েতব, ওর এ বাড়িতে কঢাো আড়ম বন্ধ্ েরড়ছ। 
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েীভাতব? 
  
আড়ম বেবস্থা েরব, েুড়ম কদখ না। 
  
বেবস্থা ড়েড়ন েী েরতলন ড়িে জানা কগল না। শুযু কদখা কগল আড়নস্ এেটা কেতরাড়স্ন 
েুোর ড়েতনতছ। ড়নতজর রান্না এখন ড়নতজই রাাঁযতছ। 
  
আড়নতস্র বোপাতর পুতরাপুড়র ড়নড়শ্চে হবার জতনে লড়েিা কবশ ড়েছু ড়দন 
  
কদখা োে। না, কদখা কগল না। 
  
বীণার এেটা োলাবন্ধ্ সু্টতেস্ আতছ। চাড়ব কজাগাি েতর কগাপতন এেড়দন কস্ই সু্টতেস্ 
খুলতলন, েড়দ ড়চড়িপি ড়েছু পাওো োে। আড়নতস্র কোতনা ড়চড়ি পাওো কগল না, েতব 
পাশা নাতমর এেড়ট কছতলর েুৎড়স্ে যরতনর এেটা ড়চড়ি পাওো কগল। কস্ই ড়চড়ি পতি 
োাঁর রক্ত ড়হম হতে োবার কজাগাি। েী স্িেনাশ! 
  
লড়েিা ড়চড়ির েথা োউতে বলতে পারতলন না। এড়ট এমনই এে ড়চড়ি, ো োউতে 
কদখাতনা োে না, োতরা স্তঙ্গ এ ড়নতে গল্পও েরা োে না। বীণা কস্ই ড়চড়ি সু্টতেতস্র 
পতেতট েত্ন েতর করতখ ড়দতেতছ কেন কে জাতন? 
  
  
  
টুড়নতে কোতল ড়নতে শাহানা কে েূহলী হতে আড়নতস্র ঘতর ছড়িতে-ছড়িতে থাো ড়জড়নস্পি 
কদখতছ। কস্ বলল, স্বই ড়ে আপনার মোড়জতের ড়জড়নস্ নাড়ে আড়নস্ ভাই? 
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হুাঁ। 
  
ঐ আংটাগুড়ল েী? 
  
ড়লংড়েং ড়রঙ। এেটা চাইড়নজ ড়টে। এেটার কভের ড়দতে এেটা ঢুতে োে, আবার কবর 
হতে আতস্। 
  
োই নাড়ে? কদখাতনা না। 
  
এখন কদখান োতব না, প্রােড়টস্ কনই। পুতরাপুড়র ওস্তাদ না হতে আড়ম কোতনা মোড়জে 
কদখাব না। বাইতর দাাঁড়িতে আছ কেন, কভেতর আস্। 
  
না। 
  
না, কেন? 
  
ইো েরতছ না। 
  
ড়েজ, আস্া। চা বাড়নতে খাওোব, আমার ঘতর এখন চা বানাতনার স্ব স্রিাম আতছ। 
  
চা আড়ম খাই না। 
  
টুড়নতে কোতল ড়নতে শাহানা ড়নতচ কনতম কগল। 
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নীলু রান্না চিাতে ড়গতে কদখল, লবণ কনই। োতজর কোতনা কলাে কনই। এমন মুশড়েল 
হে এতেে বার। এখন লবতণর জতনে পািাতে হতব রড়িেতে, কস্ কবাযহে এখতনা ঘুমুতে। 
ঘুম ভাঙাতল কস্ রাগ েরতব। দশটা কবতজ োতে, শড়িতের অড়িতস্ োবার স্মে হতে 
এল। আজ না কখতেই অড়িতস্ কেতে হতব। 
  
নীলু উতি এল। রড়িেতে অনুতরায–টনুতরায েতর পািাতে হতব, এছািা উপাে কনই! 
  
রড়িতের ঘতরর স্ামতন এতস্ নীলু থমতে দাাঁিাল। দরজাে কনাড়টশ িুলতছ।–রাে ড়েনটা 
দশ ড়মড়নতট ঘুমাতে োড়ে। কেউ কেন স্োল এগারটার আতগ না র্াতে। র্ােতল খুনখুড়ন 
হতে োতব। 
  
পদ্ম কনই। নীলুদরজাে যাক্কা ড়দল। রড়িে চড়চতে উিল, কে? 
  
আড়ম। 
  
ভাবী, েুড়ম অন্ধ্ নাড়ে? কনাড়টশ কদখড়ছ না? 
  
কদখড়ছ। উপাে কনই আমার, ড়েজ উতি আস্। 
  
েী েরতে হতব? 
  
লবণ এতন ড়দতে হতব। রান্না চিাতে পারড়ছ না। 
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রড়িে অেেন্ত ড়বরক্ত মুতখ দরজা খুলল। ড়বিড়বি েতর বলল, কভার রাতে কোমাতে রান্না 
চিাতে হে কেন বল কো? কোমাতদর েন্ত্রণাে শাড়ন্ততে এেটু ঘুমাবার উপাে কনই। 
  
রড়িতের দাড়ি অতনেখাড়ন বতিা হতেতছ। োতে দাড়িতে এখন ভাতলাই লাগতছ। স্বাস্থেও 
আতগর কচতে এেটু ভাতলা হতেতছ। পিাতশানাে িাতমলা চুতেতছ, এই শাড়ন্ততেই কবাযহে। 
  
এম. এ. পরীক্ষাে রড়িতের করজাট কবশ ভাতলা হতেতছ। কস্তেণ্ড ক্লাস্ থার্ে। কস্ কস্তেণ্ড 
ক্লাস্ আশা েতরড়ছল, েতব ড়নতচর ড়দতে। করজাট কবর হবার পর অনেতদর কচতেও কস্ 
ড়নতজ কবড়শ অবাে হতেতছ। নীলুতে বতলতছ, আতরেটু খাটাখাটড়ন েরতল িাস্টে ক্লাস্ কমতর 
ড়দতে পারোম ভাবী। েী, পারোম না? 
  
হোাঁ, ো কো পারতেই। 
  
আড়ম কে এে জন ড়ব্রড়লোন্ট ছাি, ো আতগ বুিতে পাড়র ড়ন। আতগ বুিতে পারতল রােড়দন 
পিোম। আর কো পিার কস্কাপ নাই। কশষ পরীক্ষাটাও ড়দতে ড়দলাম। 
  
ড়বড়স্এস্-এর জতনে পি। ড়বড়স্এস্ দাও। 
  
ড়বড়স্এস্ আমার হতব না, ভাবী। োইবাতে আউট েতর কদতব। 
  
কেন? 
  
ড়বড়স্এস্-এ কচহারা-তটহারা কদতখ। আমার কো কস্ই ড়দে ড়দতে ড়জতরা। শটে। কবাো-তবাো 
চাউড়ন। োও দাড়িটা থাোে রক্ষা! 
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কোমার ড়ে যারণা, দাড়ি রাখাে কোমাতে খুব হোণ্ডস্াম লাগতছ? 
  
হোণ্ডস্াম না লাগতলও ইতন্টড়লতজন্ট লাগতছ। কচহারাে এেটা শাপতনস্ চতল এতস্তছ। েী, 
আতস্ ড়ন? এেটা অতনি ওড়পড়নেন দাও কো ভাবী 
  
চােড়রর কচিা কস্ কবশ েরতছ। ড়েনড়ট ইন্টারভুে ড়দতেতছ এ পেেন্ত। এেটা ড়স্তলট চা 
বাগাতন, বাড়ে দুড়ট বোতে। চা বাগাতনর ইন্টারভুু্েু খুব ভাতলা হতেড়ছল। রড়িতের যারণা 
ড়ছল, কস্খাতনই হতব। হে ড়ন। বোতের ইন্টারভুু্েু ভাতলা হে ড়ন। োতে ড়জতজ্ঞস্ েতরতছ, 
বাংলাতদতশর আেেন েে? কস্ বলতে পাতর ড়ন। ইন্টারভুু্েু কবাতর্ের এে ভদ্রতলাে বলতলন 
এম এ পাশ েতরতছন, আর বাংলাতদতশর আেেন েে এটা জাতনন না? আওোমী লীতগর 
ছে দিা েী েী বলতে পারতবন? এটাতেও কস্ গণ্ডতগাল েতর কিলল। ভদ্রতলাে ড়বরক্ত 
স্বতর বলতলন, ইন্টারভুু্েু কবার্ে এেটু ড়প্রতপোর্ে হতে কিস্ েরতবন। পিাতশানা েতর 
োরপর আস্তবন। 
  
রড়িে এরপর অবড়শে আটঘড়ট কবতয ড়নতমতছ। কজনাতরল নতলতজর বই ড়েতন এতনতছ 
ড়েনড়ট। কনাট েরতছ, পিতছ। উৎস্াতহর স্ীমা কনই। 
  
  
  
শড়িে অড়িতস্র োপি পতর খাবার ঘতর আস্তেই নীলু, লড়িে মুতখ বলল, আজ রান্না 
কশষ হে ড়ন এখতনা। শড়িে ড়েছু বলল না। ড়েন্তু োর মুখ কদতখই মতন হতে, কস্ ড়েছুটা 
ড়বরক্ত। 
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লবণ ড়ছল না। রড়িে লবণ আনতে ড়গতে অতনেখাড়ন কদড়র েরল। েুড়ম আজ েোনড়টতন 
কখতে ড়নও। 
  
ড়িে আতছ। নীলু ইেস্তে েতর বলল, আর ঐ চাতের দাওোতের েথাটা মতন আতছ? 
  
কোন দাওোে? 
  
ঐ কে, আমার বনু্ধ্ বনো চাতের দাওোে ড়দতেতছ আমাতদর দু জনতে। ওতদর মোতরজ 
এোড়নভাস্োড়র। রাতে কোমাতে বতলড়ছলাম। 
  
েতটার স্মে োবার েথা? 
  
চারটাে। 
  
ঐ স্মে কো আড়ম থােব টড়ঙ্গ। ছটা পেেন্ত ড়িতে োজ। 
  
এে ড়দন না কগতল হে না? 
  
আতর না। না কগতল হতব কেন? 
  
আড়ম এোই োব? 
  
েড়দ কেতেই হে, এে োও। ড়েংবা রড়িেতে বল, কপৌঁতছ কদতব। 
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নীলু ড়েছু বলল না। োর মতন ক্ষীণ আশা ড়ছল, শড়িে হেতো কেতে রাড়জ হতব। অতনে 
ড়দন োরা এেস্তঙ্গ কোথাও োে না। রাতে দাওোতের েথা শুতন হাই েুতল বতলড়ছল, 
আো, কদড়খ। োর মাতন োওো কেতে পাতর। এখন মতন হতে। আো কদড়খর মাতন-স্ম্ভব 
না। নীলু ঘতরর োজ কশষ েরতে লাগল। এোই োতব কস্। এবং ড়িরতব স্ন্ধ্ো পার েতর। 
এমন কদড়র েরতব, োতে স্বাই ড়চন্তাে পতি োে। 
  
মতনাোরা দাাঁে কদখাতে কস্ই স্োতল ড়গতেতছন, এখতনা কিতরন ড়ন। এটাও এেটা ড়চন্তার 
বোপার। কোতনা িাতমলা হতেতছ ড়েনা কে জাতন। এে কদড়র হবার কো েথা নে। 
  
নীলু রান্না কশষ েতর মেলা োপি যুতে ঢুেল বাথরুতম। কেড়দনই কস্ োপি কভজাে, 
কস্ড়দনই আোশ অন্ধ্োর েতর বৃড়ি নাতম। শাশুড়ি কচাঁচাতমড়চ েরতে থাতেন, ড়দনক্ষণ 
কদতখ োপি কভজাতে পার না। এ ড়ে ড়বশ্ৰী অভোস্ কোমার কব মা, বৃড়ি-বাদলা ছািা েুড়ম 
োপি যুতে পার না! এে েথা েে বার েতর বলব কোমাতে? 
  
আজ অবড়শে বৃড়ি হতব না, েিা করাদ উতিতছ। ঘণ্টা দু-এে এ-রেম থােতল স্ব োপি 
শুড়েতে খটখাতট হতে োতব। 
  
বালড়েতে কভজা োপি ড়নতে নীলু ছাতদ কগল। আড়নস্ ছাতদ হাাঁটতে হাাঁটতে ড়স্গাতরট 
টানড়ছল। নীলুতে আস্তে কদতখই ড়স্গাতরট ছুাঁতি কিলল। 
  
নীলু বলল, োদুেতরর খবর েী? 
  
কোতনা খবর কনই ভাবী। রানা চড়িতেড়ছ। 
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েী রান্না আজ? 
  
ভাে আর ড়র্ম ভাজা। 
  
করাজ করাজ ড়র্ম ভাজা কখতে অরুড়চ লাতগ না? 
  
না। োপি আমার োতছ ড়দন ভাবী, আড়ম কমতল ড়দড়ে। 
  
কোমার কমলতে হতব না। এটা কমতেতদর োজ। 
  
কমতেতদর োজ বতল আলাদা ড়েছু আতছ? 
  
আতছ। এখতনা আতছ। কোমার মোড়জে কেমন চলতছ? 
  
ভাতলাই চলতছ ভাবী। এখন পাড়মং ড়শখড়ছ। 
  
েী ড়শখছ? 
  
পাড়মং। অথোৎ হাতের োলুতে লুড়েতে রাখার কে শল। 
  
এইস্ব কে শল আমরা েতব কদখতে পাব? 
  
খুব ড়শগড়গরই পাতবন। 
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ড়পড়স্ স্রোর হতে োহতল? 
  
হোাঁভাবী। আপড়ন হাস্তছন—আড়ম ড়েন্তু স্ড়েে স্ড়েে হব। 
  
ড়নশ্চেই হতব। হতব না কেন? কস্ড়দন আমরা স্বাইতে বলব, োদুের আড়নস্ স্াতহবতে 
আমরা কছাটতবলা কথতেই ড়চনোম। ড়েড়ন আমাতদর কদােলার ড়চতলতোিাে থােতেন। 
  
ভাবী, আপড়ন মতন-মতন হাস্তছন। 
  
না ভাই, হাস্ড়ছ না। 
  
শড়িতের অড়িস্ মড়েড়িতল-ড়বটা িামোড়স্উড়টেোলস্ এণ্ড ইনতস্ড়িস্াইর্। কনদারলোতণ্ডর 
এেটা ওষুয বেড়রর োরখানা। মূল োরখানাট কেজগাে। এখন কস্ড়ট আতরা বািাতনা 
হতে। টড়ঙ্গতে নেুন এেড়ট োরখানা হতে। 
  
ড়বতদড়শ কোম্পাড়নগুতলাতে কেমন স্াতহবী োেদাোনুন থাতে, এখাতন কস্-রেম নে। কদশীে 
অড়িস্গুড়লর মেই ড়টলাঢ়ালা ভাব, সু্তরনতস্ন হতে এেমাি ড়বতদড়শ। বাংলাতদতশ 
কোম্পাড়নর বতিােেো। সু্তরনতস্তনর বাড়ি নরওতেতে, পিাতশানা েতরতছ ফ্রাতি। ইংতরড়জ 
ভাতলা বলতে পাতর না। 
  
ড়বতদড়শতদর স্ম্পতেে আমাতদর স্াযারণ যারণা হতে—এরা অেেন্ত েমেি। স্মে স্ম্পতেে 
স্তচেন। োজ ছািা ড়েছুই কবাতি না।–ইেোড়দ। সু্তরনতস্তনর স্তঙ্গ এর কোতনাটাই কমতল 
না। কলােড়ট মহা িাাঁড়েবাজ। োজ ড়েছুই কবাতি না, অোরতণ কচাঁচাে। 
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শড়িে অড়িতস্ ঢুতেই কশাতন স্াতহব খুব করতগ আতছ। স্বাইতে বেড়বড়ে েরতছ। শড়িে 
অবাে হতে বলল, কেন? 
  
কে জাতন কেন? েতেে বার আপনার কখাাঁজ েতরতছ। োন স্োর, কদখা েতর আতস্ন। 
  
শড়িে ঘতর ঢুেতেই স্াতহব কচাঁড়চতে উিল, ড়ে, বোপার শড়িে, এে কদড়র কেন? 
  
কদড়র না, েুড়মই চতল এতস্ছ স্োল—স্োল। মতন হতে েুড়ম কোতনা োরতণ আপতস্ট। 
  
আপতস্ট হব না। েুড়ম পতি কদখ, হলোতণ্ডর কহাম অড়িস্ কথতে েী ড়লতখতছ। 
  
েী ড়লতখতছ? 
  
আহ, পিতে বলড়ছ পি। ড়জতজ্ঞস্ েরছ কেন? 
  
এমন কমজাজ খারাপ েরার মতো কোতনা ড়চড়ি নে। কহর্ অড়িস্ জানতে কচতেতছ। লাট 
নং ৩৭২-এর স্োম্পল কেন এখতনা পািাতনা হে ড়ন। েোনর্ম স্োম্পড়লং েরা হতে না 
এবং আনুষড়ঙ্গে অনে োজও আটতে আতছ, োতজই~। 
  
শড়িে বলল, স্োম্পল েথাস্মতে পািাতনা হতেতছ। ড়শপতমতন্টর িাতমলাে হেতো কপৌঁছে 
ড়ন। এই ড়নতে আপতস্ট হওোর ড়েছুই কনই। 
  
পািাতনা হতেতছ? 
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ড়নশ্চেই পািাতনা হতেতছ। োগজপি এতন কদখাড়ে। কোমাতে। 
  
কদখাতনার দরোর কনই। েুড়ম এেটা ড়চড়ি পািাবার বেবস্থা ের। ড়চড়িতে কলখা থােতব, 
এে োড়রতখ স্োম্পল ড়শপতমন্ট েরা হতেতছ। কোমরা েড়দ না পাও, আমাতদর অড়বলতম্ব 
জানাও! 
  
ড়িে আতছ। 
  
ড়চড়ি না। এেটা কটতলি েতর দাও। 
  
কটতলিই েরব। 
  
সু্তরনতস্ন মুহুতেের মতযে িাণ্ডা হতে কগল। অমাড়েে গলাে বলল, েড়ি খাতব নাড়ে? 
  
না, েড়ি খাব না। 
  
টড়ঙ্গর োজ কেমন এগুতে? 
  
ভাতলাই এগুতে। 
  
খুব লক্ষ রাখতব, কোমাতদর কদতশর কলাে ড়েন্তু সূ্তোগ কপতলই িাাঁড়ে কদোর কচিা েতর। 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। স্াতহব গম্ভীর গলাে বলল, আমার েতমন্ট শুতন আবার মন খারাপ 
ের ড়ন কো? 
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না। 
  
গুর্। কশান শড়িে, আজ আড়ম এেটু স্োল—স্োল ঘতর ড়িরব। োতজই আমাতে ড়দতে 
কোতনা স্ই-টই োরাবার থােতল েড়রতে ড়নও। 
  
ড়িে আতছ। আড়ম োহতল োই এখন? 
  
োও। 
  
শড়িে োর ড়নতজর ঘতর ঢুেল। োর পদ হতে মোতনজাতরর। মোতনজার, এর্ড়মড়নতেশন। 
েতব কস্ গে ছ মাস্ যতর কজনাতরল মোতনজাতরর দাড়েত্ব পালন েরতছ। আতগর কজনাতরল 
মোতনজার ইংলোতণ্ডর ড়মিঃ করভাস্ে টড়নর স্তঙ্গ বতিােেোর ড়খড়টড়মড়ট চলড়ছল বহু ড়দন কথতে। 
গে ড়িস্মাতস্ কস্ই ড়খড়টড়মড়ট চরতম উতিতছ এবং করভাস্ে স্াতহব এে ড়দন অড়িতস্ এতস্ 
বতিা স্াতহবতে কে েথাগুড়ল বলল, োর বাংলা অথে হতে-তোমার অড়িস্ এবং োরখানা 
েুড়ম কোমার পশ্চাৎতদতশ প্রতবশ েড়রতে বতস্ থাে, আড়ম চললাম। স্াতহবরাও কনাংরা েথা 
আমাতদর মতোই গুড়ছতে বলতে পাতর। 
  
বতিাস্াতহব এে স্প্তাহ গম্ভীর হতে রইল। প্রড়ে স্ন্ধ্োে স্াে-আট কপগ হুাঁইড়ে কখতে 
পুতরাপুড়র আউট হবার কচিা েরতে লাগল। কস্টা স্ম্ভব হল না। এোলতোহল োাঁতে খুব 
এেটা প্রভাড়বে েরতে পাতর না। এে স্প্তাহ পর কজনাতরল মোতনজার হারাতনার দুিঃখ 
োর অতনেটা েতম এল। কস্ শড়িেতে কর্তে বলল, েুড়ম কজনাতরল মোতনজাতরর দাড়েত্ব 
ড়নতে নাও। আড়ম দশ ড়দতনর মতযে কহর্ অড়িস্ কথতে অর্োর আড়নতে ড়দড়ে। ড়ব্রড়টশগুড়ল 
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হতে মহা হারামজাদা। টড়ন কোম্পাড়নটার বারটা বাড়জতে ড়দতে কগতছ। কোমার দাড়েত্ব 
হতে স্ব ড়িেিাে েরা। 
  
দশ ড়দতনর মতযে অর্োর আস্ার েথা। ছ মাস্ হতে কগল অর্োতরর কোতনা কখাাঁজ কনই। 
েখনই কোতনা রেম িাতমলা উপড়স্থে হে, বতিাস্াতহব শড়িেতে কর্তে বতল, বোপারটা 
খুব িাণ্ডা মাথাে টোেল ের শড়িে, আড়ম কহর্ অড়িতস্ কটতলি েরড়ছ।-তেন োরা 
কোমাতে এখতনা েনিামে েরতছ না। এরা কপতেতছটা েী? এভাতব কোতনা আন্তজোড়েে 
কোম্পাড়ন চতল, না চলা উড়চে? 
  
অড়িতস্ শড়িতের অবস্থা এেটু অস্বড়স্তের। ড়স্ড়েে স্াতহব হতেন োর দু বছতরর 
ড়স্ড়নোর। আতগ ড়ছতলন প্রর্ােশন মোতনজার বছরখাতনে আতগ োতে ঢাো কহর্ অড়িতস্ 
ট্রািিার েরা হতেতছ। োাঁতে ড়র্ড়ঙতে কজনাতরল মোতনজার হওোটা ড়েড়ন সু্নজতর কদখতছন 
না। শড়িতের ড়বরুতি কবশ কজারাতলা এেড়ট দলও েীর আতছ। োাঁর আচার-আচরতণ কস্টা 
েখতনা কবািা োে না। ড়স্ড়েে স্াতহব অেেন্ত ড়মিভাষী ভদ্রতলাে। স্বার স্তঙ্গই প্রচুর 
রড়স্েো েতরন। 
  
শড়িে োর ঘতর বস্ামািই ড়স্ড়েে স্াতহব ঢুেতলন, এবং োাঁর স্বভাবমতো বলতলন, 
োরপর ড়জ. এম. স্াতহব, কহাোট ইজ ড়নউ? স্াতহবতে িাণ্ডা েতরতছন? 
  
হুাঁ। এখন িাণ্ডা। 
  
আস্তল এই কোম্পাড়নতে এেটা কপাস্ট ড়ক্রতেট েরা দরোর, কে কপাতস্টর োজই হতব 
স্াতহবতে িাণ্ডা রাখা। 
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শড়িে ড়েছু বলল না। ড়স্ড়েে স্াতহব বলতলন, আপনার জতনে এেটা দুিঃস্ংবাদ আতছ। 
দুিঃস্ংবাদটা ড়দতে এলাম। 
  
েী দুিঃস্ংবাদ? 
  
ড়হতস্টাড়লতনর এেটা নেুন বোতচর োজ শুরু হতেতছ। প্রর্ােশন মোতনজার জাড়নতেতছন, 
এই বোচটা নি হতেতছ। প্রাে এে লাখ টাো নদেমাে কিলা হল। 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব ড়নড়বেোর ভড়ঙ্গতে ড়স্গাতরট যরাতলন। কেন োাঁর ড়েছুই োে-আতস্ না। 
শড়িে উড়িে স্বতর বলল, বোচ বাড়েল েরা হতে কগতছ? 
  
না, এখতনা হেড়ন। েতব বাড়েল েরা ছািা উপাে কনই। ইমালড়স্িাো কনই। োজ েখন 
শুরু েরা হল, েখন জানা কগল ইমালড়স্িাোর কনই। 
  
কস্ড়ে। আতগ জানা োে ড়ন? 
  
কস্টার বতলড়ছল আতছ। কস্ই ভরস্াতেই শুরু েরা হতেড়ছল। মািপতথ বলা হল কনই। 
  
শড়িে উতি দাাঁিাল। ড়স্ড়েে স্াতহব বলতলন, োতেন কোথাে? 
  
কেজগাাঁতে োই। 
  
কস্খাতন ড়গতে েরতবন েী? 
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কখাাঁজ ড়নই। েী হতে। অনে কোথাও পাওো োে। ড়েনা কদড়খ। 
  
কোথাে পাতবন? আর কপতলও কস্টা বেবহার েরা োতব না। কোম্পাড়নর কদওো ড়নজস্ব 
ড়জড়নস্ বেবহার েরতে হতব। করগুতলশন নাম্বার ড়স্িড়টন। োতজই শান্ত হতে বসু্ন। চাতের 
অর্োর ড়দন। প্রর্ােশন মোতনজার, কস্টার ইনচাজে এবং ড়চি কেড়মিতে কর্তে পািান। 
ড়লড়খে ড়রতপাটে ড়দতে বলুন। কহর্ অড়িতস্ কটতলি পািান। 
  
শড়িে েপাতলর ঘাম মুছল। হাে বািাল কটড়লতিাতনর ড়দতে। ড়স্ড়েে স্াতহব বলতলন, 
আপনার কটড়লতিান েরবার দরোর কনই, আড়ম ইড়েমতযেই কটড়লতিান েতরড়ছ। এবং ওরা 
খুব স্ম্ভব রওনাও হতে কগতছ। 
  
বতিাস্াতহবতে খবর কদওো দরোর। 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব অলস্ ভড়ঙ্গতে বলতলন, ো দরোর। েতব এখন খবর না কদওোই ভাতলা। 
বতিাস্াতহব বেস্ত আতছন। ড়র্েতটশন কদবার জতনে ড়মস্ রীোতে কর্তেতছন। 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব মুচড়ে হ্রাস্তলন। বতিা স্াতহব মাতিমতযেই ড়র্েতটশন কদবার জতনে ড়মস্, 
রীোতে কর্তে কনন ড়নতজর োমরাে। েখন দরজা বন্ধ্ থাতে। এবং ড়েছুক্ষণ পরপর ড়মস্, 
রীোর ড়খলড়খল হাড়স্ কশানা োে। 
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ড়মস্, রীো কগাতমজ এখানোর ড়রড়স্পশড়নি! বেস্ ড়িতশর োছাোড়ছ হতলও এখতনা 
চমৎোর শরীতরর বাাঁযুড়ন। কচহারাে ড়িগ্ধ ভাব আতছ। খুবই আমুতদ কমতে। বতিাস্াতহতবর 
স্তঙ্গ োর ড়বতে হতে োতব এ-রেম এেটা গুজব অতনে ড়দন কথতে কশানা োতে। 
  
শড়িতের ড়দন শুরু হল খুবই খারাপভাতব। বতিাস্াতহতবর স্তঙ্গ কোতনা েথা হল না। ড়েড়ন 
জাড়নতে ড়দতলন, আজ অেেন্ত বেস্ত। অড়িতস্র কোতনা বোপাতর নাে গলাতে চান না। 
  
দুপুরতবল শড়িে রাজশাহী কথতে শাশুড়ির এেড়ট ড়চড়ি কপল। োতেই কলখা। 
  
ড়বলুর এেড়ট কছতল হইোতছ গে বুযবাতর রাে আটটাে। কছতল ভাতলা আতছ। ড়েন্তু ড়বলুর 
অবস্থা খুবই খারাপ। োহাতে রাজশাহী স্দর হাস্পাোতল ভড়েে েরা হইোতছ। কবশ েতেে 
বার রক্ত কদওো হইোতছ। আড়ম েী েড়রব ড়েছুই বুড়িতে পাড়রতেড়ছ না। জামাই 
িড়রদপুতর। োহারও কোতনা কখাাঁজ নাই। বাবা, েুড়ম ড়ে নীলুতে স্তঙ্গ ড়নো এেবার 
আড়স্তবা? আমার মন বুড়লতেতছ, ড়বলুর ড়দন িুরাইোতছ–, 
  
ড়বরাট ড়চড়ি। শড়িে ড়চড়ি হাতে দীঘে স্মে কচোতর বতস্ রইল। নীলুতে আজ রাতের 
কোতচই পািাতনা দরোর। স্তঙ্গ ড়েছু টাো পেস্াও ড়দতে কদওো দরোর। টাোর কজাগাি 
েরা োে েীভাতব? 
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বনোর বাস্া খুাঁতজ কবর েরতে কবড়শ িাতমলা হল না। সু্ন্দর ড়ছমছাম ওোন কবর্রুম 
এোপাটেতমন্ট। বস্ার ঘতর কবতের কস্ািা। কদোতল জলরঙ ছড়ব। মুগ্ধ হবার মতো 
স্াজস্িা। নীলুমুগ্ধ হতে কগল। 
  
সু্ন্দর স্াড়জতেড়ছস্ বনো! 
  
আড়ম স্াজাই ড়ন। ও স্াড়জতেতছ। এস্ব ড়দতে আমার কিাাঁে কনই। 
  
আর স্ব কগস্ট কোথাে? 
  
কোতে এবং কোর বরতে ছািা আর োউতে বড়ল ড়ন। োও েুই এড়ল এেলা। এটা 
ভাতলাই হল। আমার বতরর স্তঙ্গও আমার িগিা হতেতছ। ও স্োলতবলা ঘর কছতি চতল 
কগতছ। এখন আমরা দু জতন ড়মতল গল্প েরব। রাতে ভাে কখতে োরপর োড়ব। 
  
িগিাটা হতেতছ েী ড়নতে? 
  
করগুলার ড়িচার। পাতস্োনাড়লড়ট ক্লোশ। ও চাে আমার বাচ্চাোচ্চা কহাে। চােড়র কছতি ড়দতে 
আড়ম ঘরস্ংস্ার েড়র। 
  
েুই বাচ্চাোচ্চা চাস্ না? 
  
এখন চাই না। ও চাইতলই আমাতে বাচ্চা কপতট যরতে হতব নাড়ে? পুরুষতদর েথামতো 
স্ারা জীবন চলব। আমরা? আমাতদর কোতনা ইো-অড়নো কনই? আমরা বাতনর জতল 
কভতস্ এতস্ড়ছ? 
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েুই এে করতগ োড়েস্ কেন? 
  
রাগব না কেন? ড়নশ্চেই রাগব। কমতে হতেড়ছ বতল ড়ে আমরা মানুষ না? বাদ কদ এস্ব, 
কোর েথা বল। বরতে ড়নতে এড়ল না কেন? 
  
ওর েী কেন োজ পতিতছ। টড়ঙ্গ কেতে হতব। 
  
আর েুই ড়বশ্বাস্ েতর বতস্ আড়ছস্? কোতে বুি কদোর জতনে বলা। োজটাজ ড়েছুই না। 
স্ত্রীতদর োরতণ ড়েছু েরতব না। এটা হতে পুরুষতদর মতটা। ওতদর আড়ম হাতি হাতি 
ড়চতনড়ছ। 
  
স্মগ্র পুরুষ জাড়েটার উপর েুই করতগ আড়ছস্। 
  
ো আড়ছ। েুই কবাস্, চা বাড়নতে আড়ন। রাতে েী খাড়ব, বল? 
  
রাতে ড়েছু খাব না। এো এো এেদূর কেতে পারব না। 
  
এো কেতে হতব না, আড়ম কপৌঁতছ ড়দতে আস্ব। 
  
ভে েরতব না কোর? 
  
আমার এে ভেটে কনই। 
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খুব স্াহস্ কোর? 
  
হোাঁ, খুব এে জন পুরুষ েড়দ রাে দশটাে কহাঁতট কহাঁতট বাড়ি ড়িরতে পাতর, োহতল এে 
জন কমতেও পাতর। 
  
থাে, এে স্াহস্ কদখাতনার দরোর কনই। 
  
বাস্াে ড়িরতে ড়িরতে নীলুর স্ন্ধ্ো হতে কগল। বনো স্তঙ্গ আস্তে কচতেড়ছল, নীলু রাড়জ 
হে ড়ন। বনোর স্বামী জহুর স্াতহব চতল এতস্তছন েেক্ষতণ। বনো োতেই বলল, েুড়ম 
নীলুতে কপৌঁতছ দাও না। কবচাড়র এো এো কেতে ভে পাে। এেটা কবড়বটোড়ি ড়নতে চতল 
োওাঁ। েী স্বেনাতশর েথা! অতচনা পুরুষমানুতষর স্তঙ্গ কস্ বাস্াে ড়িরতবা? নীলু আাঁৎতে 
উতি বতলতছ, ড়েছু লাগতব না, আড়ম চতল কেতে পারব। 
  
ড়িে কো? 
  
হুাঁ, ড়িে। 
  
ভে পাড়ব না কো? 
  
না। 
  
নীলু ভে পাে ড়ন। োর মতো এো এো অতনে কমতেই োতে। ো ছািা মাি স্ন্ধ্ো 
হতেতছ। বাস্ার োছাোড়ছ এতস্ মতন হল শড়িে খুব রাগ েরতব। শুযু শড়িে না, োর 
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শাশুড়িও রাগ েরতবন। আর শাশুড়ির রাগ মাতনই ভূড়মেম্প। েী কে অবস্থা হতব, কে 
জাতন! 
  
ড়েন্তু আশ্চেে, কেউ ড়েছু বলল না। স্ন্ধ্ো পার েতর বাড়ি কিরা কেন কেমন কোতনা 
অস্বাভাড়বে বোপার নে। শড়িে বলল, কোিাোড়ি এেটু কগাছগাছ েতর নাও নীলু, নাইট 
কোতচ রাজশাহী োতব। কোমার কবাতনর শরীর ভাতলা না। 
  
নীলু আেড়েে স্বতর বলল, মারা কগতছ? 
  
না, না। ড়চড়ি পতি কদখ। অবস্থা ভাতলা না, েতব কবাঁতচ আতছন। েুড়ম োিাোড়ি করড়র্ হতে 
নাও, রড়িে কোমার স্তঙ্গ োতব। 
  
টুড়ন, টুড়ন? 
  
টুড়ন থােতব এখাতনই। অসু্ড়বযা হতব না। েুড়ম োও। 
  
ড়বলুআপা কবাঁতচ আতছ কো? 
  
বললাম না, ভাতলাই আতছন। ড়চড়িটা পতি কদখ, ড়চড়িতেই স্ব কলখা আতছ। কেমন খারাপ 
হতল কটড়লগ্রামই আস্ে। আস্ে না? 
  
শড়িতের েথা স্ড়েে না। ড়বোল পাাঁচটাে ড়বলুর মৃেুেস্ংবাদ ড়নতে কটড়লগ্রাম এতস্তছ। 
নীলুতে মৃেুেস্ংবাদ কদওো হতব ড়ে হতব না, এই ড়নতে অতনে আতলাচনা হতেতছ। খবরটা 
ড়দতেই কচতেড়ছল। োর মতে খবর না ড়দতল কস্ কবাতনর স্তঙ্গ কদখা হবার আশা ড়নতে োতব 
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এবং েখন কদখতব কবান কবাঁতচ কনই, েখন অতনে বতিা শে পাতব। শড়িতের েুড়ক্ত 
অনেতদর ভাতলা লাতগ ড়ন। 
  
নীলু চতল োবার পর শড়িতের মতন হল, োজটা ড়িে হল না। োর স্তঙ্গ োওো উড়চে 
ড়ছল। কস্ চতল কগতল ড়বটা িামোড়স্ড়টেোলস্-এর স্ব োজ আটতে থােতব, এই যারণাটা 
ড়িে না। োতরা জতনেই ড়েছু আটতে থাতে না। স্ত্রীর দুিঃস্মতে স্বামী পাতশ এতস্ না 
দাাঁিানটা দুিঃখজনে। কে-তোতনা স্ত্রী এইটুেু োর স্বামীর োছ কথতে আশা েরতে পাতর, 
এবং আশা েরা উড়চে। 
  
বাড়ি খাড়ল-খাড়ল লাগতছ। বতিা খারাপ লাগতছ বউমার জতনে। এটা োাঁর েথার েথা নে, 
ড়েড়ন ড়িেমতো কখতে পারতলন না। আযখাওো কেট কিতল স্ড়রতে উতি পিতলন। রাতে 
কশাবার স্মে কহাতস্ন স্াতহবতে বলতলন, কোমার কছতলর এমনই রাজোেে পতি কগতছ, 
কব টার স্তঙ্গ কেতে পারল না। েে অপদাথে আড়ম কপতট যতরড়ছ! এই অপদাথেগুড়লর েপাতল 
দুিঃখ আতছ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ক্ষীণেতে বলতলন, েুড়ম শড়িেতে বলতল না কেন স্তঙ্গ কেতে? 
  
কেন আড়ম বলব? এটা কস্ ড়নতজ কেন কবাতি না! দুটা পেস্া করাজগার েতর কস্ েী 
কভতবতছ? স্বার মাথা ড়েতন ড়নতেতছ? লাটস্াতহব হতে কগতছ? 
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৯. এোরমপামটে সাদবিরমে দরদসভ 
এোরতপাতটে স্াড়িরতে ড়রড়স্ভ েরবার জতনে শারড়মন এো এতস্তছ। রহমান স্াতহতবর 
স্তঙ্গ আস্ার েথা, কশষ মুহূতেে ড়েড়ন মে বদলাতন, েুড়ম এোই োও মা। ড্র্াইভারতে বতল 
দাও এেটা িুতলর কোিা ড়নতে আস্তে। স্াড়ির পছন্দ েরতব। 
  
িুতলর কোিা ড়নতে অতপক্ষা েরতে শারড়মতনর লিা েরড়ছল। িুলটুল ড়নতে আর কেউ 
আতস্ ড়ন, কস্ এোই এতস্তছ। অতনতেই ঘাি ঘুড়রতে োতে কদখতছ। েী ভাবতছ, োরা 
মতন মতন, কে জাতন! 
  
নটার স্মে কেন আস্ার েথা, কস্টা এল এগারটাে। োস্টমাস্ কস্তর কবরুতে কবরুতে 
স্াড়ন্বতরর দুতটার মতো কবতজ কগল। স্াড়িতরর স্বাস্থে অতনে ভাতলা হতেতছ। শীতের কদশ 
কথতে আস্তছ বতলই কবাযহে লালতচ ভাব গাতল। মাথাভড়েে চুল এতলাতমতলা হতে আতছ। 
োর আচার-আচরতণ এেটা ছটিট ভাব আতছ। শারড়মনতে স্বীোর েরতেই হল, স্াড়ির 
অেেন্ত সু্পুরুষ। এ রেম সু্পুরুষতদর পাতশ দাাঁিাতে ভাতলা লাতগ। 
  
শারড়মন হাড়স্মুতখ বলল, এই ড়নন। আপনার িুল। 
  
িুল, িুল েী জতনে? 
  
এে ড়দন পর কদতশ ড়িরতছন, োই। 
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স্াড়ির িুতলর কোিা হাতে ড়নতে ড়বরক্ত স্বতর বলল, আমার কদতশর বাড়ি কথতে কেউ 
আতস্ ড়ন? োউতে কো কদখড়ছ না। ড়চড়ি ড়দতেড়ছ, কটড়লগ্রাম েতরড়ছ, কহাোট ইজ ড়দস্? 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। স্াড়ন্বতরর কদতশর বাড়ির োতরার স্তঙ্গ োর পড়রচে কনই। কদতশর 
বাড়িতে স্াড়বতরর কেমন কেউ কনইও। এে চাচা আতছন, ড়েড়ন োতে পিাতশানা 
েড়রতেতছন। বতিা এে কবান আতছন, জামালপুতর, োর স্তঙ্গ শারড়মতনর েতেে বার কদখা 
হতেতছ। কস্ এোরতপাতটে আতস্ ড়ন। এতল কদখা হে। 
  
স্াড়ির বলল, মা আতস্ন ড়ন? 
  
না। উড়ন ঢাোে কনই। 
  
কোথাে? 
  
জামালপুতর কমতের োতছ আতছন। 
  
জামালপুতর েতব কগতলন, আড়ম কো ড়েছু জাড়ন না। 
  
গেমাতস্ ড়গতেতছন। 
  
স্াড়ির অেেন্ত ড়বরক্ত হল। মাথা িাাঁড়েতে বলল, েুড়ম দাাঁিাও কো এখাতন, আড়ম খুাঁতজ 
কদড়খ। আতছ হেতো কেউ। এে ড়দন পর আস্ড়ছ, কেউ আস্তব না? 
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স্াড়ির খুাঁজতে ড়গতে আযা ঘণ্টার মে কদড়র েরল। ড়িতর এল মুখ োল েতর। কোথাও 
োউতে পাওো কগল না। শারড়মন বলল, চলুন, োওো োে। 
  
কোথাে োব? 
  
আমাতদর বাস্াে, আর কোথাে? 
  
না, প্রথম োব ড়িোেলা। মা কোথাে আতছন কখাাঁজ ড়নতে আড়স্। 
  
স্াড়ন্বতরর মাতে পাওো কগল না। োর কছাট মামার োতছ জানা কগল, ড়েড়ন জামালপুতর। 
কছাট মামা স্াড়ন্বতরর প্রস্তঙ্গ কোতনা রেম উচ্ছ্বাস্ প্রোশ েরতলন না। স্াড়বের বলল, আড়ম 
আস্ব, আপড়ন জানতেন না? 
  
জানোম। 
  
আড়ম কো আশা েতরড়ছলাম এোরতপাতটে আপনাতে কদখব। 
  
কছাট মামা মুখ োতলা েতর বলতলন, ড়নতজর েন্ত্রণাে অড়স্থর। কছাট কমতের র্ােড়রো। 
মহাখাড়ল ড়নতে ড়গতেড়ছলাম। েুই হাে-মুখ যুতে চা-টা খা। 
  
স্াড়ির কস্স্ব ড়েছুই েরল না। ড়বরক্ত মুতখ কবর হতে এল। শারড়মন বলল, এবার ড়ে 
োতবন আমার স্তঙ্গ? 
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হুাঁ, োব। কোমাতদর ওখাতন চা কখতে রওনা হব জামালপুর। জামালপুর োবার স্বতচ ভাতলা 
বুড়ি েী? 
  
কট্রতন েতর কেতে পাতরন। বাই–করাতর্ কেতে চাইতল আমাতদর এেটা গাড়ি ড়নতে রওনা 
হতে পাতরন। আজই কেতে হতব? 
  
হুাঁ, আজই। 
  
আপড়ন এমন ছটিট েরতছন কেন? 
  
ড়েেু ভাতলা লাগতছ না। 
  
কেন? 
  
জাড়ন না, কেন। 
  
শারড়মন খাড়নেক্ষণ চুপ কথতে বলল, বাংলাতদশ কেমন লাগতছ? 
  
বাংলাতদশ কদখলাম কোথাে? 
  
রাস্তাঘাট কো কদখতছন। েে বতিা বতিা রাস্তা হতেতছ, কদতখতছন? 
  
স্াড়ির োর জবাব না ড়দতে মুখ কগামিা েতর বতস্ রইল। শারড়মন বলল, আপনার শরীর 
ভাতলা কো? 
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হোাঁ, ভাতলাই। 
  
েে ড়দন থােতবন? 
  
কবড়শড়দন না। এে স্প্তাহ। 
  
হিাৎ এমন হুাঁট েতর চতল এতলন কে! আপনার কো েথা ড়ছল আগস্ট মাতস্ আস্ার। 
  
এখাতন েী কেন এেটা িাতমলা হতে, কস্টা জানার জতনে এতস্ড়ছ। 
  
েী িাতমলা? 
  
স্াড়ির ড়বরক্ত স্বতর বলল, দু শ র্লার েতর মাতে প্রড়ে মাতস্ পািাই। োাঁর এোর জতনে 
েতথি টাো, ড়েন্তু োর পতরও গেমাতস্ এেটা ড়চড়ি কপলাম, োর কথতে যারণা হে কে, 
োর টাো পেস্ার খুব টানাটাড়ন। এর মাতন েী? টাোগুড়ল োতে কোথাে? 
  
এটা জানার জতনে এতেবাতর আতমড়রো কথতে চতল এতলন? 
  
শুযু এটা না। মার শরীর খারাপ। মতন হে, ড়িেমতো ড়চড়েৎস্াও হতে না। কস্টাও কদখব। 
  
রহমান স্াতহব স্াড়ত্ত্বরতে জড়িতে যরতলন। োতে ড়েড়ন অেেন্ত পছন্দ েতরন। প্রথম কেড়দন 
কদতখড়ছতলন, কস্ড়দনই োাঁর োতে ভাল কলতগড়ছল। 
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কস্ই ভাতলালাগা পরবেেী স্াে বছতর ক্রতমই কবতিতছ, োতদর প্রথম পড়রচেপবেড়ট কবশ 
নাটেীে। 
  
রহমান স্াতহব স্তব অড়িতস্ এতস্ বতস্তছন। োাঁর কস্তক্রটাড়র বলল, এেড়ট কছতল োাঁর 
স্তঙ্গ কদখা েরবার জতন, ঘণ্টাখাতনে যতর বতস্ আতছ। 
  
েী চাে? 
  
আমাতে বলতছ না। 
  
রহমান স্াতহব কছতলড়টতে আস্তে বলতলন। ড়নশ্চেই চােড়রপ্রাথেী। প্রড়েড়দনই কবশ ড়েছু 
এ যরতনর পড়রড়স্থড়ের কমাোড়বলা েরতে হে। 
  
অেেন্ত সু্দশেন এেড়ট কছতল ঢুেল। এবং কস্ কোতনা রেম ভড়ণো না েতর বলল, আমার 
নাম স্াড়ির আহতমদ। আড়ম এ বছর ঢাো ড়বশ্বড়বদোলে কথতে স্টোড়টস্ড়টেস্-এ এম. 
এস্. ড়স্ পাশ েতরড়ছ। আপড়ন ড়ে দো েতর আমার মােেড়শটটা কদখতবন? 
  
কোতনা চােড়রর বোপার? 
  
ড়ি-না, কোতনা চােড়রর বোপার নে। 
  
বোপারটা েী? 
  
আপড়ন আতগ কদখুন, োরপর বলব। 
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রহমান স্াতহব কদখতলন। অনাস্ে এবং এম. এস্. ড়স্ দুড়টতেই প্রথম কশ্রণী। 
  
আপনার কো চােড়র পাওোর বোপাতর কোতনা অসু্ড়বযা হবার েথা নে। 
  
না, আমার কোতনা অসু্ড়বযা কনই। আড়ম অনে বোপাতর এতস্ড়ছ। 
  
বলুন, শুড়ন। 
  
আড়ম আতমড়রোন এেড়ট ইউড়নভাড়স্েড়ট-তিট ইউড়নভাড়স্েড়ট অব আইওোতে ড়টড়চং 
এোড়স্স্তটন্টড়শপ কপতেড়ছ। কস্খাতন আণ্ডার-গ্রাজুতেট ক্লাতস্ পিাব, কস্ই টাোে ড়প-এইচ. 
ড়র্. েরব। ড়েন্তু মুশড়েল হতে। আড়ম অেেন্ত দড়রদ্র। আমার আত্মীেস্বজনরাও দড়রদ্র। 
আতমড়রোে োবার জতনে আমার ড়িশ হাজার টাোর মতো দরোর। 
  
আপড়ন চাতেন এই টাোটা আড়ম আপনাতে ড়দতে স্াহােে েড়র? 
  
যার ড়হতস্তব চাড়ে। 
  
এে কলাে থােতে আমার োতছ এতস্তছন কেন? 
  
শুযু আপনার োতছ নে, আতরা অতনতের োতছই ড়গতেড়ছ। আড়ম এেুশ জন ইণ্ডাড়িতেড়লতির 
এেড়ট ড়লি েতরড়ছ। ড়িে েতরড়ছ, এতদর স্বার োতছই োব। 
  
ড়লস্টটা কদখতে পাড়র? 
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ড়নশ্চেই পাতরন। 
  
স্াড়ির ড়লড়স্ট কবর েতর ড়দল। 
  
আইওো কিট ইউড়নভাড়স্েড়টর ড়চড়িড়ট স্তঙ্গ আতছ? 
  
হোাঁ, আতছ। করড়জস্টাতরর ড়চড়ি। 
  
রহমান স্াতহব ড়চড়িটা মন ড়দতে পিতলন। শান্ত স্বতর বলতলন, ওরা আই টুতেড়ন্ট পাড়িতেতছ? 
  
ড়ি, পাড়িতেতছ। 
  
ড়ভস্া হতেতছ? 
  
হোাঁ, হতেতছ। 
  
পাস্তপাটেটা কদখাতে পাতরন? 
  
পাড়র। 
  
স্াড়ির পাস্তপাটে কবর েরল। মাড়টপল এড়ন্ট ড়ভস্া। রহমান স্াতহব গম্ভীর হতে বলতলন, 
ড়টতেতটর টাো কজাগাি না-েতরই ড়ভস্া েতরতছন? 
  
হোাঁ, েতরড়ছ। োরণ টাোর বেবস্থা হতবই। 
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রহমান স্াতহব শান্তস্বতর বলতলন, েোশ কদব না কচে কেতট কদব? 
  
েোশ হতল ভাতলা হে। 
  
ড়েড়ন েোড়শোরতে পাঁেোড়িশ হাজার টাোর বেবস্থা েরতে বলতলন। স্াড়ির ড়বনু্দমাি 
উচ্ছ্বাস্ কদখাল না-তেন এটা োর প্রাপে। রহমান স্াতহব োতে বািড়ে কোতনা কিভার 
েরতছন না। 
  
আতমড়রো োবার আতগ কস্ কদখা েরতে পেেন্ত এল না। ছ মাস্ পর ইউ গ্লস্ র্লাতর 
স্াড়ির টাোটা কশায েরল। কস্ই স্তঙ্গ চমৎোর এেড়ট ড়চড়িও ড়লখল: 
  
শ্রিাস্পতদষু, 
  
বিতলােতদর প্রড়ে আমার এে যরতনর ঘৃণা আতছ। স্ারা জীবন অেেন্ত দড়রদ্র ড়ছলাম 
বতলই হেতো। এখন বুিতে পারড়ছ, যনী স্ম্প্রদাতের মতযেও ভাতলামানুষ আতছন। আপনার 
অনুগ্রতহর েথা আড়ম মতন রাখব। টাোটা পািাতনার আতগ আড়ম আপনাতে ড়লড়খ ড়ন, োরণ 
আড়ম এে যরতনর হীনমনেোে ভুগড়ছলাম। আশা েড়র, আপড়ন আমার মাতনর অবস্থা 
বুিতে পারতছন। 
  
ড়বনীে 
স্াড়ির 
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দু বছতরর মাথাে স্াড়ির কদতশ এল। রহমান স্াতহতবর জতনে প্রচুর উপহার ড়নতে এল। 
স্াড়বেতরর আত্মীেস্বজনতদর স্তঙ্গ কোগাতোগ হল েখন। ড়প-এইচ.ড়র্ কশষ েতর আবার কস্ 
কদতশ এল। শারড়মতনর স্তঙ্গ ড়বতের েথাবােো হল কস্ই স্মে। শারড়মন েখন মাি 
েতলতজ। কস্তেণ্ড ইোতর উতিতছ। 
  
  
  
দুপুতরর খাওো স্ারতে-স্ারতে দুটা কবতজ কগল। খাবার কটড়বতল স্াড়ির খুব গম্ভীর হতে 
রইল। রহমান স্াতহব বলতলন, কোমার ভড়বষেৎ পড়রেল্পনা েী? 
  
কোন পড়রেল্পনার েথা বলতছন? 
  
আতমড়রোতেই থােতব, না কদতশ আস্তব? 
  
কদতশ আস্ব। আতমড়রোে থােব। কেন? কপাস্ট র্ে কশষ েতর ড়িরব। এখানোর 
ইউড়নভাড়স্েড়টতে স্হতজই আমার চােড়র হবার েথা। 
  
অতনতেই কো ড়িরতে চাে না। 
  
আড়ম চাই। ড়বতদতশর জতনে আমার কোতনা কমাহ কনই। 
  
শারড়মন বলল, আপড়ন এে োিাহুিা েরতছন কেন, আতস্ত আতস্ত খান। 
  
কদড়র হতে োতে। জামালপুর কেতে হতব কো। 
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আজ না কগতল হে না? 
  
আমার হাতে স্মে কবড়শ কনই। আজই োব। বাতস্ েতর চতল োব। 
  
রহমান স্াতহব বলতলন, বাতস্ কেতে হতব না। ড্র্াইভারতে বতল ড়দড়ে, ও কোমাতে ড়নতে 
োতব। ড়েনটা স্াতি-ড়েনটার ড়দতে রওনা হতলই হতব, েুড়ম ড়েছুক্ষণ ড়বশ্রাম ের। . 
  
স্াড়িরতে ড়বশ্রাতমর বোপাতর খুব এেটা আগ্রহী বতল মতন হল না। কেন এই মুহূতেে োর 
রওনা হওো দরোর। শারড়মন বলল, আপড়ন ড়ে স্ব স্মেই এমন ছটিট েতরন? 
  
ো েড়র। 
  
এ রেম ভাব েরতছন, কেন দু ড়মড়নতটর মতযে আপনার গাড়ি কছতি ড়দতে। আপড়ন আরাম 
েতর বসু্ন কো, আড়ম চা এতন ড়দড়ে। শান্ত হতে চা খান। 
  
চা আন। আড়ম বস্ড়ছ শান্ত হতে। 
  
আর কশাতনন স্াড়ির ভাই, আপড়ন কো গাড়ি চালাতে জাতনন? 
  
জাড়ন। কেন? 
  
আপড়ন আবার বাহাদুড়র েতর গাড়ি চালাতে োতবন না। ো ছটিতট স্বভাব আপনার, 
এোেড়স্তর্ন্ট েরতবন। 
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স্াড়বের কহতস্ কিলল এবং পরীক্ষতণই গম্ভীর হতে বলল, শারড়মন, েুড়মও চল না। আমার 
স্তঙ্গ, মা খুব খুড়শ হতব। 
  
শারড়মন হেচড়েতে কগল। 
  
গাড়ি েখন োতে, েখন কো অসু্ড়বযা হবার েথা নে। 
  
না-না, আড়ম এখন োব না। 
  
কেন, অসু্ড়বযাটা েী? 
  
শারড়মন েী বলতব কভতব কপল না। স্াড়ির বলল, গল্প েরতে—েরতে োব, কোমার 
ভাতলাই লাগতব। 
  
চট েতর করড়র্ হওো োতব না। বেড়র হতেও স্মে লাগতব! 
  
কবশ কো, না হে। োল স্োতল োই। বেড়র হবার স্মে পাতব। পাতব না? 
  
শারড়মন ড়বব্রে স্বতর বলল, আড়ম এখন োব না, স্াড়ির ভাই। 
  
কেন? 
  
আমার কেতে ইো েরতছ না। 
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স্াড়িরতে কদতখ মতন হল, োর আশাভঙ্গ হতেতছ। কেন কস্ যতরই ড়নতেড়ছল শারড়মন োতব। 
  
ড়বতেতল শারড়মতনর ড়নতজরও কেমন কেন ড়নিঃস্ঙ্গ লাগতে লাগল। মতন হল—কগতলই হে। 
োর স্তঙ্গ স্ারা জীবন োটাতনা হতব, োর স্তঙ্গ ড়বতের আতগ ড়েছু স্মে োটাতনাে এমন 
কোতনা মহাভারে অশুি হে না। নাড়ে হে? 
  
শারড়মন বাগাতন কবিাতে কগল। 
  
মাড়টে বরই গাতছর ড়নতচ গা এড়লতে শুতে আতছ। স্ারা গা োদাে মাখামাড়খ। 
  
এই মাড়ট, কোমার এ ড়ে অবস্থা। 
  
মাড়টে শুতেই রইল, ছুতট এল না। ওর শরীর ভাতলা কনই। শরীর ভাতলা থােতল এভাতব 
শুতে থােতে পারে না। র্াোমাি ছুতট আস্ে। শারড়মন েীক্ষ্ণ েতে র্ােল, জেনাল, 
জেনাল। 
  
জেনাল অল্প ড়েছু ড়দন হল চােড়রতে কোগ ড়দতেতছ। োর আস্ল োজ হতে মাড়টর 
কদখাতশানা। এেড়ট েুেুরতে কদখাতশানার োজ োর োতছ খুব অপমানজনে মতন হতেতছ 
বতলই কবাযহে কস্ েখতনা মাড়টর যাতর োতছ থাতে না। আজও ড়ছল না। শারড়মতনর গলা 
শুতন ছুতট এল। 
  
মাড়টেতে কগাস্ল েড়রতেড়ছতল? 
  
ড়ি, আিা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 161 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
ওর গা এে মেলা কেন? 
  
োদার মইতযে খাড়ল গিাগড়ি েতর। ড়ে েরমু আিা। 
  
োও, আবার ওতে পড়রষ্কার ের। মাড়ট উতি আে। 
  
মাড়ট উতি এল না। ড়িমুতে লাগল। জেনাল বলল, এ আর বাাঁচে না, আিা! 
  
বুিতল েী েতর? 
  
কলজ নাইমো কগতছ কদতখন না? কলজ নামতল েুো বাাঁতচ না। 
  
জেনালতে খুব উিড়স্ে মতন হল। কেন কস্ এেটা সু্স্ংবাদ ড়দতে। 
  
জেনাল। 
  
ড়ি আিা। 
  
োল কভাতরই ওতে র্াক্তাতরর োতছ ড়নতে োতব। 
  
ড়ি, আইো। 
  
খাওোদাওো েরতছ ড়িেমতো? 
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ড়ি, েরোতছ। 
  
রাতের খাবার েখন কদওো হতব? 
  
স্ইন্ধ্োতবলা। 
  
আমাতে খবর কদতব েখন। আড়ম কদখব ড়িেমে খাে ড়েনা। 
  
শারাড়মতনর অেেন্ত মন খারাপ হতে কগল। মাড়ট ড়ে স্ড়েে স্ড়েে মারা োতব? মৃেুের পর 
পশুরা কোথাে োে? ওতদরও ড়ে কোতনা স্বগে-নরে 
  
শারড়মন কদােলাে উতি কগল। বাড়ি এখন এতেবাতর খাড়ল। বাবা ড়গতেতছন মড়েড়িল। 
েখন আস্তবন কোতনা ড়িে কনই। েী এেটা ড়মড়টং নাড়ে আতছ। এস্ব ড়মড়টং কশষ হতে 
অতনে কদড়র হে। কোতনা কোতনা ড়দন ড়িরতে রাে এেটা-তদিটা কবতজ োে। আজও 
হেতো হতব। শারড়মন ড়েছুক্ষণ এো এো বারান্দাে বতস্ রইল। কেমন কেন ক্লান্ত লাগতছ। 
স্বতচ বতিা েথা ড়েছুই েরার কনই। 
  
লাইতব্রড়র কথতে এেগাদা বই, আনা হতেতছ। কোতনাটাই পিা হে ড়ন। মাতি মাতি এমন 
খারাপ স্মে আতস্, কোতনা ড়েছুতেই মন বতস্ না। কবাঁতচ থাো অথেহীন মতন হে। 
  
স্ন্ধ্ো হতে আস্তছ। মাড়টেতে খাওোবার স্মে হতেতছ কবাযহে। শারড়মন ড়নতচ কনতম এল, 
এবং অবাে হতে কদখল রড়িে বতস্ আতছ। 
  
আতর, েুড়ম েখন এতস্ছ? 
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প্রাে ড়মড়নট পাাঁতচে। কদখলাম দরজা কখালা, আতশপাতশ কেউ কনই। চুপচাপ বতস্ আড়ছ। 
  
ভাতলা েতরড়ছ। এস্ আমার স্তঙ্গ। 
  
কোথাে? 
  
মাড়ট স্াতহবতে ড়র্নার কদো হতব। আমরা দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে কদখব। 
  
েুেুর খাতব আর আড়ম দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে কদখব, এে শখ আমার কনই। েুড়ম খাইতে আস্া। 
আড়ম বস্ড়ছ। এখাতন! 
  
অস্মতে হিাৎ কোতেতে এতল? 
  
রড়িে গম্ভীর হতে বলল, এখাতন এে বনু্ধ্র বাস্াে এতস্ড়ছলাম, োরপর ভাবলাম এতস্ড়ছ। 
েখন, েখন কদখা েতর োই। 
  
বাতজ েথা বলতব না। এখাতন কোমার কোতনা বনু্ধ্র বাস্া কনই। েুড়ম আমার োতছই 
এতস্ড়ছতল। ড়িে ড়েনা বল। 
  
রড়িে ড়েছু বলল না। শারড়মন বলল, চা খাতব? 
  
খাব। 
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চাতের স্তঙ্গ আর ড়েছু? 
  
খাব, েতব ড়মড়ি না। আড়ম ড়মড়ি খাই না। ঘতর বেড়র স্তন্দশও না। 
  
কোমাতে করাগ লাগতছ কোন রড়িে? 
  
ভাবীতে ড়নতে রাজশাহী ড়গতেড়ছলাম। এে স্প্তাহ খুব কছাটাছুড়ট েতরড়ছ। ভাবীর এে কবান 
মারা কগতছ। এেটা কছাট্ট কছতল আতছ োর। কছতলড়টতে ড়নতে এমন মুশড়েতল পতিতছ 
স্বাই! 
  
মুশড়েল কেন? 
  
কোথাে রাখতব, োর োছ রাখতব-এে কছাট বাচ্চার দাড়েত্ব কেউ ড়নতে চাতে না। 
  
বল ড়ে। 
  
দোটস্ িোেট। কোমাতদর মাড়টর জতনে ড়নশ্চেই ড়েন-চার জন কলাে আতছ। ড়েন্তু এই 
বাচ্চাড়টর জতনে কেউ কনই। 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। রড়িে বলল, রাগ েরতল নাড়ে? 
  
না, রাগ েড়রড়ন। েুড়ম বস্, চা ড়নতে আস্ড়ছ। দুয-চা না কলবু-চা? 
  
আদা-চা। গলা খুশখুশ েরতছ। 
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রড়িে কভতবড়ছল দতশাে গল্পস্ল্প েতর চতল োতব, ড়েন্তু কস্ রাে আটটা পেেন্ত থােল। এর 
মতযে কে েবারই কস্ উিতে কচতেতছ, শারড়মন বতলতছ, আহ, বস্ না। এে বেস্ত কেন? 
  
রাে হতে োতে, অতনে দূর োব। 
  
োবার বেবস্থা আড়ম েরব। আজ আমার স্তঙ্গ ভাে খাতব। 
  
কস্ ড়ে, কেন? 
  
কেন আবার ড়ে? কখতে বতলড়ছ োই খাতব। 
  
কোমাতদর রান্না েী? 
  
জাড়ন না ড়ে। 
  
কোমাতদর েখন েী রান্না হে ো কোমরা জান না? 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। 
  
খাও ড়েতস্? রুতপার থালাবাড়টতে? 
  
বেবে েরতব না। কখতে বস্তলই কটর পাতব ড়েতস্ খাই। 
  
খাওোটা হতব েখন? 
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এেটু কদড়র হতব। বাবুড়চেতে নেুন এেটা আইতটম রান্না েরতে বতলড়ছ। 
  
আইতটমড়ট েী? 
  
কখতে বস্তলই কটর পাতব! এখন আমার স্তঙ্গ এস্, মাড়টেতে খাওোন হতব। 
  
আস্তেই হতব? 
  
হোাঁ, আস্তেই হতব। 
  
  
  
রহমান স্াতহব ড়িরতলন রাে দশটাে। শারড়মন এেড়ট কছতলর স্তঙ্গ ড়র্নার খাতে, এবং 
ড়েছুক্ষণ পরপর শব্দ েতর কহতস্ উিতছ। এই দৃশেড়ট ড়েড়ন অবাে হতে কদখতলন। শারড়মন 
বাবাতে কদখতে পাে ড়ন। 
  
রহমান স্াতহব ড়নিঃশতব্দ কদােলাে উতি কগতলন। োাঁর েপাতল সূ্ক্ষ্ম ড়েছু ভাাঁজ পিল। 
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১০. মমনাোরার গাল িুমল 
মতনাোরার গাল িুতল এেটা ড়বশ্ৰী োণ্ড হতেতছ। 
  
স্ারা ড়দন ড়েছুই মুতখ কদন ড়ন। বেথাে ছটিট েতরতছন। বেথা েমাতনার কোতনা ওষুয 
োজ েরতছ বতল মতন হতে না। 
  
স্বতচ মুশড়েল হতেতছ কহাতস্ন স্াতহতবর। োাঁতে কদখামাি মতনাোরার রাগ চতি োতে। 
ো মতন আস্তছ, োই বলতছন। কহাতস্ন স্াতহব অতনেক্ষণ স্হে েরতলন। ড়েন্তু এে স্মে 
স্বাভাড়বে ড়নেতমই োাঁর বযেেেচুেড়ে হল। ড়েড়ন থমথতম মুতখ বলতলন, আমার উপর রাগ 
েরছ, কেন? কোমার দাাঁেবেথা কো আড়ম বেড়র েড়রড়ন। কস্-রেম কোতনা ইো আমার 
কনই। 
  
মতনাোরা কচাখ-মুখ েুাঁচতে বলতলন, আমার স্ামতন কথতে োও কো। শুযু শুযু ভোজভোজ 
েরতব না। 
  
োড়বটা কোথাে? 
  
কেখাতন ইো োও। শুযু কচাতখর স্ামতন থােতব না। 
  
আই ড়স্। . 
  
েী, দাাঁড়িতে আছ কেন? 
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োড়ে, কশতষ আিতস্াস্ েরতব ড়েন্তু। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়েছুক্ষণ গুম হতে রইতলন। নীলু োপি ইড়ন্ত্র েরড়ছল, োতে ড়গতে বলতলন, 
চললাম মা। নীলু আশ্চেে হতে বলল, কোথাে চলতলন? ড়েড়ন োর জবাব ড়দতলন না। অতনে 
স্মে ড়নতে হোণ্ডবোগ কগাছাতলন এবং এে স্মে স্ড়েে স্ড়েে কবড়রতে কগতলন। 
  
নীলু খুব এেটা ড়বচড়লে হল না। কহাতস্ন স্াতহব প্রােই এ রেম গৃহেোগ েতরন, ঘণ্টা 
দু-এে রাস্তাে কঘারাঘুড়র েতরন এবং এে স্মে বাড়ি ড়িতর আতস্ন। এবারও োর 
বেড়েক্রম হতব না। 
  
অেেন্ত আশ্চতেের বোপার হতে, কহাতস্ন স্াতহতবর গৃহেোতগর ড়েছুক্ষতণর কভেরই 
মতনাোরার দাাঁতের বেথার আরাম হল। ড়েড়ন এে োপ কলবু-চা এবং দু িাইস্ রুড়ট 
কখতলন। রাতের কবলা েী রান্না হতে কখাাঁজ ড়নতলন, োরপর শাহানার স্তঙ্গ কছাটখাতটা 
এেটা িগিা বাড়যতে বস্তলন। িগিা বাযাতনার ইো োাঁর ড়ছল না। ড়েড়ন কবশ 
স্বাভাড়বেভাতবই ড়জতজ্ঞস্ েতরড়ছতলন, কোতদর করজাট কবরুতে এে কদড়র হতে কেন? 
  
শাহানা গম্ভীর গলাে বলল, আড়ম েী েতর বলব। এে কদড়র হতে কেন। 
  
মতনাোরা অবাে হতে বলতলন, েুই এমন েোটেোট েতর েথা বলড়ছস্ কেন? এেটা প্রশ্ন 
ড়জতজ্ঞস্ েরলাম, আর ছোৎ েতর উিড়ল? কোর স্তঙ্গ ড়ে েথাও বলা োতব না? 
  
শাহানা থমথতম মুতখ োোল। ড়েড়ন েীক্ষ্ণ েতি বলতলন, কোর কেল কবড়শ হতেতছ। 
োজেমে কনই কো, শুযু বতস্ বতস্ খাওো। বতস্-বতস্ কখতল এমন কেল হতে োে। 
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এ-রেম বাতজ েতর েুড়ম আমার স্তঙ্গ েথা বলতব না, মা। 
  
বাতজ েতর েথা বলব না? 
  
না। 
  
কেন? েুই ড়ে রানী ড়ভেতটাড়রো? 
  
হোাঁ, আড়ম রানী ড়ভেতটাড়রো। 
  
চি ড়দতে দাাঁে কিতল কদব। মুতখ-মুতখ েথা। 
  
শাহানা ড়নিঃশতব্দ উতি ড়গতে ড়নতজর ঘতর ঢুতে পিল, এবং দরজা বন্ধ্ েতর ড়দল। শাহানার 
দরজা বন্ধ্ েরা এেটা ভোবহ বোপার, স্হতজ এ দরজা কস্ খুলতব না। ক্রমাগে দুড়দন 
দু রাে দরজা বন্ধ্ রাখার করের্ে োর আতছ। এ দরজা েতব খুলতব কে জাতন। 
  
মতনাোরা ড়েছুক্ষণ োাঁদতলন, োরপর ড়নতজর ঘতর ঢুতে শুতে পিতলন। 
  
নীলু বতিা অস্বড়স্তর মতযে পিল। এ বাড়ির স্বার এখন কমজাজ খারাপ োতে। েুে 
বোপার ড়নতে রাতগারাড়গ। নীলুর ড়নতজর মন-তমজাজও ভাতলা না। এস্ব ড়নতে মাথা ঘামাতে 
োর ভাতলা লাতগ না। ড়েন্তু মাথা ঘামাতে হে, এে-এে েতর স্বার রাগ ভাঙাতে হে। 
ভাতলা লাতগ না। 
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স্ংস্াতর অভাব-অনটন বািতছ। অতনে কচিা েতরও ড়েছু েরা োতে না। প্রড়ভতর্ন্ট িাতণ্ডর 
কলাতনর টাো োটতে শুরু েতরতছ। বাড়িভািা কবতিতছ এে শ টাো। নীলুর যারণা ড়ছল, 
খুব স্হতজই রড়িতের চােড়র হতে োতব। যারণা ড়িে হে ড়ন। রড়িতের ড়েছুই হতে না। 
স্প্তাতহ দু-ড়েনটা েতর ইন্টারভুে ড়দতে হাড়স্মুতখ ঘতর ড়িরতছ, ভাবী, এতেবাতর কমতরতেতট 
ড়দতেড়ছ। 
  
োই নাড়ে? 
  
ইতেস্। স্মাটেড়ল স্ব প্রতশ্নর উের ড়দলাম! কেখাতন হাস্ার দরোর কস্খাতন মৃদু হাস্লাম। 
কেখাতন গভীর হওোর দরোর কস্খাতন গম্ভীর হলাম। 
  
কপতরছ স্বড়েছু? 
  
এইড়ট্ট পারতস্ন্ট কপতরড়ছ। কেগুড়ল পাড়রড়ন, কস্গুড়ল পারার েথা নে। 
  
চােড়র হতব বলছ? 
  
এে জতনর হতলও আমার হতব। 
  
বল ড়ে! 
  
দোটস্ রাইট। এখন চট েতর চা-ড়স্তগ্রট খাওোও। আমাতে খুড়শ রাখার কচিা ের। 
ভড়বষেতে লাভ হতব। কবেতনর ড়দন ভাতলামন্দ ড়েছু কপতেও কেতে পার। 
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কশষ পেেন্ত অবড়শে ড়েছুই হে না। রড়িে নেুন কোতনা ইন্টারভুর জতনে বেড়র হে। নীলুর 
বতিা মাো লাতগ। মতনাোরা রাগারড়গ েতরন, দুড়নোসু্ি কলাতের চােড়র হে, কোর হে না 
কেন? 
  
হতব। আমাতরা হতব। 
  
েতব কস্টা? 
  
কভড়র সু্ন। কোতনা এে সু্প্রভাতে কদখতব করড়জড়স্ট্র র্াতে ড়চড়ি এতস্ হাড়জর? 
  
আড়ম আর কদতখ কেতে পারব না। 
  
এখতনা কো পাাঁচ মাস্ হে ড়ন। পাশ েতরড়ছ, এর মতযে এে বেস্ত হতে পিতল কেন? 
  
োরা হে না পাাঁচ মাতস্, োর হে না পাাঁচ বছতর। 
  
ড়চড়ি অবড়শে এেটা আতস্ রড়িতের। করড়জড়স্ট্র র্াতে নে-স্াযারণ র্াতে। মনসু্র আড়ল 
েতলতজর ড়প্রড়িপোতলর ড়চড়ি। ইড়েহাতস্র প্রভাষে পতদ ড়নতোগপি। কেতে হতব বড়রশাতলর 
কোতনা এে গ্রাতম। 
  
নীলু ড়জতজ্ঞস্ েরল, োতব নাড়ে? 
  
োব না মাতন? অি কোস্ে োব। 
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থােতে পারতব গ্রাতম? 
  
খুব পারব। গ্রাতমর িাণ্ডা আবহাওোে ড়বড়স্এস্-এর জনে ড়স্ড়রোস্ এড়প্রপাতরশন ড়নতে 
কনব। কদখতব িাস্টে-তস্তেে ড়েছু এেটা হতে বতস্ আড়ছ। 
  
রড়িে মহা উৎস্াতহ বড়রশাল চতল কগল। এবং এে স্প্তাতহর মতযে মুখ অন্ধ্োর েতর 
ড়িতর এল। শড়িে অবাে হতে বলল, চতল এড়ল কেন? রড়িে ড়বরক্ত হতে বলল, আতর 
দূর, েে িালেু বোপার! অলতরড়র্ কস্খাতন এেটা ভাতলা েতলজ আতছ। করষাতরড়ষ েতর 
আতরেটা েতলজ ড়দতেতছ। না। আতছ মাস্টার, না আতছ ছাি। এগার জন টীচার আতছ, 
এরা গে পাাঁচ মাস্ যতর কবেন পাতে না। 
  
বড়লস্ ড়ে। 
  
আড়ম োওোমাি ড়প্রড়িপোল আমার জতনে এেটা জােগীতরর বেবস্থা েতর কিলল। নাইতন 
পতি এে কমতে, োতে পিাতে হতব। োর ড়বড়নমতে থাো-খাওো। ড়চন্তা ের অবস্থা। 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। রড়িে শুেতনা মুতখ বলল, বুতল থােোম কস্খাতনই, ড়েন্তু কমতের 
বাবার েথাবােো কেন কেমন-তেমন। 
  
কেমন–কেমন মাতন? 
  
ভাবভড়ঙ্গ কদতখ মতন হে কমতে ড়বতে ড়দতে চাে আমার োতছ। 
  
বড়লস্ ড়ে! 
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হোাঁ। ভদ্রতলাে প্রথম প্রথম আমাতে ভাই বলে, োরপর বলা শুরু েরল-আপড়ন আমার 
কছতলর মতো। 
  
নীলু বলল, কমতেড়ট কদখতে কেমন? 
  
কদখতে ভাতলাই। বড়রশাতলর কমতেরা খুব সু্ন্দর হে। হাস্ছ কেন েুড়ম ভাবী? এর মতযে 
হাড়স্র ড়েছু কনই। এটা এেটা ড়স্ড়রোস্ বোপার। 
  
ড়বতের ভতেই পাড়লতে এতস্ছ? 
  
স্বড়েছু ড়নতে িাট্টা ভাতলা লাতগ না। 
  
েুড়ম ওতদর বতল এতস্ড়ছ কো, নাড়ে না-বতল রাতের অন্ধ্োতর পাড়লতে এতস্তছ? 
  
রড়িে কোতনা উের ড়দল না। পরবেেী কবশ ড়েছুড়দন োটাল গম্ভীর হতে। নীলু িাট্টা-টাট্টা 
েরবার কচিা েরল, েী রড়িে, বড়রশাল-েনোর জতনে মন খারাপ নাড়ে? 
  
এেটা বাচ্চা কমতেতে ড়নতে েী স্ব িাট্টা ের, ভাতলা লাতগ না। 
  
কমতেড়টর ড়দতে দরদ এেটু কবড়শ কবড়শ মতন হতে। 
  
স্টপ ইট ভাবী। েীজ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 174 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

ড়বড়স্এস্ পরীক্ষাও রড়িতের ভাতলা হল না। ইংতরড়জ এবং ইড়েহাস্ দুটার কোতনাটাতেই 
নাড়ে পাশ মােে থােতব না। রড়িতের যারণা, এগজাড়মনররা খাো কদতখ হাস্াহাড়স্ েরতব। 
কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, এেটা খারাপ হল কেন? 
  
কবাগাস্ স্ব কোতশ্চন েতরতছ, খারাপ হতব না? 
  
ড়বড়স্এস্-এ কবাগাস্ প্রশ্ন েরতব। কেন? 
  
েরতল েুড়ম েী েরতব বল? স্ব মাথা-খারাতপর দল। ইড়েহাতস্র প্রশ্ন পিতল মতন হে 
ড়জওগ্রাড়ির কোতশ্চন। 
  
বড়লস্ ড়ে? 
  
ড়বশ্বাস্ না হতল েুড়ম পতি কদখ। 
  
পরীক্ষা খারাপ ড়দতে রড়িে খুবই মুষতি পিল। কস্ যতরই ড়নতেড়ছল, ভাতলা েরতব। বাড়ির 
স্তঙ্গ স্ম্পেেও েতম কগল নাশো কখতে কবড়রতে োে, রাে দশটা—এগারটাে কিতর। কেউ 
ড়েছু ড়জতজ্ঞস্ েরতলই করতগ োে। েথাবােো ো হে নীলুর স্তঙ্গই। োও স্ব ড়দন নে, 
কেড়দন কমজাজ ভাতলা থাতে কস্ড়দন। 
  
নীলু বুিতে পাতর, রড়িে হীনমনেোে ভুগতে শুরু েতরতছ। এটা োড়টতে কোলার জতনে 
োর ড়েছু েরা উড়চে, ড়েন্তু কস্ েী েরতব বুিতে পাতর না। আতগ মাতস্র মতযে কবশ 
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েতেে বার রড়িে টাো চাইে। এখন আর চাতে না। চাইতে লিা পাতে কবাযহে! ড়দন 
দতশে আতগ হিাৎ েতর চাইল, ভাবী, কোমার কগাপন স্ঞ্চে কথতে ড়েছু ড়দতে পারতব? 
  
েে? 
  
স্ামানে ড়েছু, যর পঞ্চাশ। 
  
নীলু এে শ টাো এতন ড়দল। 
  
কগাটাটা ড়দতল নাড়ে ভাবী? 
  
হুাঁ, ড়দলাম। 
  
থোংেস্। কমড়ন থোংেস্। 
  
আমাতে থোংেস্ কেন? কোমার ভাইতে দাও। আড়ম কো োর যতনই কপাদাড়র েরড়ছ। 
  
ভাইোতেও থোংেস্। আড়ম ভাবী, স্ব ড়লতখ রাখড়ছ। কভড়র সু্ন কোমাতদর স্ব পেস্া 
কিরে কদব, উইথ ইন্টাতরস্ট। 
  
ড়িে আতছ, ড়দও। 
  
মতন হতে খুব ড়শগড়গরই এেটা ড়েছু হতব। 
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োই নাড়ে? 
  
কস্তভড়ন্ট পারতস্ন্ট পড়স্ড়বড়লড়ট। কজনাতরল মোতনজাতরর স্তঙ্গ েথা বতলড়ছলাম। কস্ 
বতলতছ।–আপনার মে ইোং এোেড়টভ মোনতদরই এখন দরোর। ড়নউ িার্। ড়নউ 
আইড়র্ো। 
  
কবেন কেমন? 
  
িোনটাড়স্টে কবেন। ড়বতদশী কোম্পাড়ন। 
  
কোমার ভাইতেরটাও কো ড়বতদশী কোম্পাড়ন। কবেন কো এমন ড়েছু না। 
  
কোম্পাড়নতে কোম্পাড়নতে কবড়শেম আতছ ভাবী। 
  
কোমাতদরটা খুব রমরমা কোম্পাড়ন বুড়ি? 
  
খুবই রমরমা। গাড়ি এতস্ ড়দতে োতব, ড়নতে োতব। 
  
বল ড়ে! 
  
কোম্পাড়নর ড়নজস্ব ফ্ল্োট আতছ। গ্রী কবর্ রুম। কদখতল মাথা ঘুতর োতব। 
  
ফ্ল্োট কদতখ এতস্ছ? 
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না, আড়ম কদড়খ ড়ন। ঐ অড়িতস্র অনে অড়িস্ারতদর স্তঙ্গ আলাপ হল। স্বাই কবশ 
মাইড়র্োর। 
  
োই নাড়ে? 
  
হুাঁ। কবশ েতেে জন মড়হলা আতছন। বতিা বতিা কপাতস্ট! বুিতল ভাবী, কমতেতদর জতনে 
আজোল চােড়রর খুব সু্ড়বযা। েুড়ম েড়দ কচিা ের, উইড়দন টুমানথাস্ এেটা ড়েছু জুড়টতে 
কিলতে পারতব। 
  
স্ড়েে। 
  
ইউ কবট। ড়ব. এ. পাশ আছ। কদখতে–শুনতেও কমাটামুড়ট খারাপ না! চতল োও। 
  
চতল োে মাতন? 
  
র্ানাোটা পরী েুড়ম নও ভাবী। এ-রেম কোতনা ড়মস্েতলা পস্ন থাো উড়চ৩ না। েতব 
কদখতে খারাপও না। 
  
নীলু কহতস্ কিলল। রড়িে ড়স্গাতরট যড়রতে উৎস্াতহর স্তঙ্গ বলল, আমার েথা কশান ভাবী, 
চােড়রর কচিা ের। এই েুতগ এোর করাজগাতর ড়েছু হে না। দু জতন ড়মতল হাল যরা। 
  
কোমার ভাই পছন্দ েরতব না। 
  
এর মতযে পছন্দ-অপছতন্দর ড়েছু কনই। কোতশ্চন অব স্ারভাইতভল। 
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চােড়রর বোপার ড়নতে অতনে ড়দন কথতেই নীলু ভাবতছ। বনো গে মাতস্ এতস্ড়ছল। োতে 
এে স্মে বতলই কিতলতছ, েুই বতলড়ছড়ল আমার জতনে এেটা বেবস্থা েতর ড়দড়ব। চােড়র 
জুড়টতে ড়দড়ব। মতন আতছ? 
  
মতন থােতব না কেন? েরতে চাস্? 
  
হুাঁ। েী রেম চােড়র? 
  
কমাটামুড়ট যরতনর এেটা ড়েছু, কোতে কো আর িস্ েতর ক্লাস্ ওোন অড়িস্ার বাড়নতে 
কিলতব না। 
  
কেরাড়নর চােড়র? 
  
অসু্ড়বযা আতছ? কদি-দু হাজার টাো পাড়ব স্ব ড়মড়লতে। এই বাজাতর এটাই-বা মন্দ েী? 
োরড়ব? োহতল আগামী কস্ামবার আে আমার অড়িতস্। আড়ম েথা বতল রাখব। 
  
োর স্তঙ্গ েথা বলড়ব? 
  
কলাে আতছ। েুই আে কো। 
  
নীলু কস্ামবাতর কেতে পাতরড়ন। বুযবাতর স্ড়েে স্ড়েে ড়গতে উপড়স্থে। বনো অড়িস্ কথতে 
ছুড়ট ড়নতে ড়নল। হাড়স্মুতখ বলল, কোর এোপতেন্টতমন্ট কলটার হাতে হাতে কদবার বেবস্থা 
েরতে না পারতল আমার নাম বনো নে। 
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বড়লস্ ড়ে েুই! 
  
মামাতে কোর েথা বতল করতখড়ছ। স্াড়টেড়িতেটগুড়ল এতনড়ছস্? 
  
না। 
  
বললাম না। স্াড়টেড়িতেটগুড়ল স্ব আনতে? 
  
এখন ড়গতে ড়নতে আস্ব? 
  
আো থাে, পতর হতলও চলতব। 
  
মড়েড়িতলর এমন এেড়ট অড়িতস্ োরা ঢুেল কে, নীলুর বুে োাঁপতে শুরু েরল। 
ড়রড়স্পশতন উগ্র যরতনর স্াজ-েরা ভাড়র সু্ন্দরী এেড়ট কমতে। িে িে েেেে েরতছ 
চারড়দে। 
  
এইটাই নাড়ে অড়িস্? 
  
হুাঁ, কেন, পছন্দ হতে না? 
  
নীলু ড়েছু বলল না। বনো বলল, চল, মামার স্তঙ্গ কোতে পড়রচে েড়রতে ড়দই। মুখ এমন 
শুেতনা েতর করতখড়ছস্ কেন? 
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নীলু ড়িস্ড়িস্ েতর বলল, এখাতন আমার চােড়র হতব না। 
  
বুিড়ল েী েতর হতব না? 
  
আমার মন বলতছ হতব না। ড়েছু ড়েছু ড়জড়নস্। আড়ম কটর পাই। ড়স্িথ কস্ি। 
  
রাড়খ কোর ড়স্িথ কস্ি। 
  
বনোর মামা কেমন কোতনা উৎস্াহ কদখাতলন না। দুএেটা কছাটখাট প্রশ্ন েরতলন–ড়েতব 
পাস্ েতরতছন? এর আতগ কোথাও চােড়র েতরতছন? টাইড়পং জানা আতছ ড়েংবা শটেহোণ্ড? 
বাস্া কোথাে? এমন ড়েছু জড়টল প্রশ্ন নে, ড়েন্তু উের ড়দতে ড়গতে নীলুর েথা জড়িতে 
কেতে লাগল এবং এে বান্ন মতন হল, না এতলই ভাতলা ড়ছল। 
  
ভদ্রতলাে োতদর েড়ি কখতে বলতলন। প্রাইতভট বেবস্ার নানা স্মস্োর েথা বলতলন এবং 
এে স্মে কটড়লতিান ড়নতে খুব বেস্ত হতে পিতলন। দুড়ট কমতে বতস্ আতছ োাঁর স্ামতন, 
এটা োাঁর মতনই রইল না। নীলু ড়িস্-ড়িস্ েতর বনোতে বলল, আমরা ড়ে চতল োব? বনো 
ইশারাে োতে বস্তে বলল। স্বতচ কে ড়জড়নস্ড়ট নীলুর োতছ আশ্চেেজনে মতন হল, ো 
হতে-ড়বনোর স্তঙ্গ এই ভদ্রতলাতের কেমন কোতনা কোগাতোগ কনই। বনো ড়নতজও কেমন 
কেন ড়মইতে আতছ। নীলু লক্ষ েরল, োতদর দু জতনর মতযে েথাবােো প্রাে ড়েছুই হে ড়ন। 
এমন এে জন অল্প পড়রড়চে মানুতষর োতছ বনো োতে এেটা ভরস্া ড়দতে কেন ড়নতে 
এতস্তছ, কে জাতন! নীলুর কবশ মন খারাপ হল। 
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কটড়লতিাতন ভদ্রতলাে প্রাে এে ঘণ্টা েথা বলতলন। খুব জরুড়র কটড়লতিান কবাযহে। োরণ 
েথা কশষ েতরই ড়েড়ন বলতলন, আড়ম আজ এেটু বেস্ত। অথোৎ উিতে বলা হতে। বনো 
শুেতনা মুতখ বলল, এেটা ড়েছু বেবস্থা েতর কদন মামা। চােড়রর ওর খুব দরোর। রাগ 
হবার মতো েথা। নীলুর চােড়রর এমন ড়েছু দরোর কনই। ড়েন্তু বনো এমনভাতব েথাটা 
বলল, কেন নীলু কছতলতমতে ড়নতে না কখতে আতছ। 
  
ভদ্রতলাে ড়নরাস্ক্ত গলাে বলতলন, আমাতদর এখাতন কোতনা ওতপড়নং কনই। ভড়বষেতে 
হতব, এ-রেম আশাও কনই। েতব আমার োতছ পাড়টেুলাস্ে করতখ োন, আড়ম দু-এে 
জনতে বতল কদখব। 
  
ও ড়েন্তু মামা অেেন্ত ভাতলা কমতে। 
  
ভাতলা কমতেতদর অড়িতস্ দরোর কনই, অড়িতস্ দরোর এড়িড়শতেন্ট কমতে। 
  
ও খুব এড়িড়শতেন্ট। 
  
বুিতল েী েতর? উড়ন কো এর আতগ অড়িতস্ কোতনা োজ েতরন ড়ন। 
  
মামা, আপড়ন এেটু কদখতবন। 
  
ড়নশ্চেই কদখব। নাম-ড়িোনা এবং এেটা বাতোিাটা আপড়ন আমার কস্তক্রটাড়রর োতছ 
ড়দতে োন। 
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নীলুর এস্ব েরার ড়েছুমাি ইো ড়ছল না। ড়েন্তু বনো এমন আগ্রহ ড়নতে এতস্তছ, োতে 
না বলতে খারাপ লাগল। কস্ এমন ভাব েরতছ কেন বাতোর্াটা ড়লতখ ড়দতলই োর চােড়র 
হতে োতব। এমন কছতলমানুষও থাতে এই েুতগ! 
  
নীলু বাড়ি ড়িরল খুব মন খারাপ েতর। এেটা মন খারাপ হতব কস্ ড়নতজ বুিতে পাতর 
ড়ন। কস্ কবাযহে যতরই ড়নতেড়ছল চােড়রটা হতব। নানা রেম পড়রেল্পনাও োর ড়ছল। প্রড়ে 
মাতস্ মাতে ড়েছু টাো পািাতব। কবেন পাবার স্তঙ্গ স্তঙ্গই কস্ মাড়ন অর্োর েরতব। েে 
ড়দন মা কবতচ থােতবন েে ড়দনই পািাতনা হতব। এ বাড়ির োতরার ড়েছু বলার থােতব 
না। োর ড়নতজর টাো। দু এেটা শতখর ড়জড়নস্ ড়েনতব। এেটা ড়টড়ভ। এেটা ড়ফ্রজ। 
এেটা হারতমাড়নোম। গাতনর ড়দতে োর খুব কিাাঁে ড়ছল। োর বাবারও ড়ছল। বাবাই দু, 
কমতেতে গান ড়শড়খতেড়ছতলন। বাবা মারা োবার পর কোথাে স্ব কভতস্ কগল! 
  
েী চমৎোর গাতনর গলা ড়ছল ড়বলু আপার! বাবা স্ব স্মে বলতেন, আমার এই কমতে 
গান কগতে পাগল েতর কদতব স্বাইতে। কোথাে কগল গান, কোথাে ড়ে! 
  
নীলু োর কবাতনর েথা েখতনা ভাবতে চাে না। ওটা কেন এেটা দুিঃস্বপ্ন। কোতনাোতল 
োরা কেন কোতনা কবান ড়ছল না। ড়বলু নাতমর োউতে কস্ কচতন না। ড়েন্তু েবু এতেে 
স্মে এমন পড়রষ্কারভাতব ড়বলু আপার মুখ মতন আতস্।–আদুতর, ড়িগ্ধ এেটা মুখ! কেন কস্ 
বলতছ, ড়েতর নীলু, করাতদ ঘুতর কোর মুখটা রাঙা হতে আতছ। কদড়খ, বস্ কো আমার পাতশ। 
নীলু প্রােই ভাতব, এে মাোবেী এেড়ট মানুষ েী েতর হে! েী দুিঃখী কমতেই না ড়ছল 
আপা, অথচ েী সু্খী—সু্খী কচহারা! গভীর দুিঃতখর ড়েছুমাি ছাপ ড়ছল না ড়বলু আপার 
কচাতখ। আনন্দ উজ্জ্বল হাড়স্-হাড়স্ দুড়ট কচাখ। 
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শড়িে স্াযারণে রাে আটটার মতযে এতস্ পতি। স্াতি আটটা বাজতছ, এখতনা োর 
কিরার নাম কনই। কহাতস্ন স্াতহবও কিতরন ড়ন। কোথাে ঘুরতছন কে জাতন। এে দীঘে 
স্মে পেেন্ত োাঁর রাগ থাতে না। আজ আতছ। রাগ পতি ড়ন শাহানারও। এখতনা োর ঘতরর 
দরজা বন্ধ্। মতনাোর রাগ ভাঙাতনার কচিা েতরতছন, লাভ হে ড়ন। 
  
নীলু। বারান্দাে এতস্ দাাঁিাল। ড়দন খারাপ েতরতছ। ঘন ঘন ড়বদুেৎ চমোতে। বৃড়ি হতল 
ভাতলাই হতব। গুতমাট হতে আতছ। নীলু আোতশর ড়দতে োড়েতে কছাট্ট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ 
কিলল। 
  
টুনী কজতগ উতিতছ। োর হাড়স্ কশানা োতে। অদু্ভে স্বভাব হতেতছ কমতেটার, ঘুম কভতঙ 
হাস্তে শুরু েতর। পৃড়থবীর স্ব বাচ্চারাই কজতগ উতি োাঁতদ। শুযু টুনীই কবাযহে হাতস্। 
দূর কথতে টুনীর হাড়স্ শুনতে এমন মজা লাগতছ। 
  
কব মা। 
  
নীলু চমতে োোল। মতনাোরা টুনীতে কোতল ড়নতে বারান্দাে চতল ५q6अCछ्न्म। 
  
এেটু হতলই কো স্বেনাশ হে! েী কে োণ্ড ের েুড়ম! 
  
েী হতেতছ মা? 
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খাতটর ড়েনাতর শুইতে করতখড়ছ। ড়নতজ ড়নতজ উতি বতস্তছ, এেটু হতলই পিে। এে 
অস্াবযান হতল চতল? 
  
নীলু ড়েছু বলল না। 
  
বারান্দাে দাাঁড়িতে আছ কেন? 
  
ড়দন খারাপ েতরতছ মা। 
  
ঘতর আস্। দরজা-জানালা বন্ধ্ েরা। বারান্দাে দাাঁড়িতে থাোর দরোরটা েী? 
  
জানালা বন্ধ্ েরবার আতগই হিাৎ েতর প্রচণ্ড বাোস্ বইতে শুরু েরল। রীড়েমতো িি। 
ইতলেড়ট্রড়স্ড়ট চতল ড়গতে অন্ধ্োর হতে কগল চারড়দে। মতনাোরা টুনীতে কোতল ড়নতে 
অোরতণই কছাটাছুড়ট েরতে লাগতলন। কমামবাড়ে খুাঁতজ পাওো কগল না। হাড়রতেতন কেল 
কনই। প্রচণ্ড শতব্দ বাথরুতমর জানালার এেটা োাঁচ ভাঙল। মতনাোরা আোশ িাড়টতে 
কচাঁচাতে লাগতলন, কব মা, কোমার ড়ে কোতনা োতলও বুড়িসু্ড়ি হতব না। িি-বাদলার ড়দতন 
হাতের োতছ হাড়রতেন রাখতব ড়িেিাে েতর–এে কিাাঁটা কেল কনই হাড়রতেতন। এস্ব 
েী? 
  
টুনীও ভে কপতে োাঁদতে শুরু েতরতছ। নীলু বলল, ওতে আমার োতছ ড়দন মা। 
  
মতনাোরা করতগ কগতলন, অন্ধ্োতর হাে কথতে কিলতব। ও থােুে আমার োতছ। েুড়ম 
কোমার োজ ের। 
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েরার মতো কোতনা োজ কনই। নীলু োর ঘতর চতল কগল। িামাড় িম শতব্দ বৃড়ি পিতে 
শুরু েতরতছ। গাঢ় অন্ধ্োর চারড়দতে। এে-এে বার ড়বদুেৎ চমোতে আর আতলা হতে 
উিতছ চারড়দে। পরীক্ষতণই প্রচণ্ড শতব্দ বাজ পিতছ। মতন হে এই োতছই কোথাও কেন 
পিল। চুপচাপ বতস্ থােতে ভাতলাই 
  
লাগতছ নীলুর। 
  
ভাবী। 
  
নীলু। োোল। অন্ধ্োতর ড়েছুই কদখা োতে না। কবািা োতে শাহানা এড়গতে আস্তছ। 
নীলু হাড়স্মুতখ বলল, রাগ েতমতছ নাড়ে শাহানা? 
  
শাহানা জবাব ড়দল না। নীলু হালো গলাে বলল, ওতদর েী অবস্থা, কে জাতন! 
  
োতদর? 
  
বাবা আর রড়িে। 
  
কোমার বতরর েথা কো ড়েছু বল ড়ন। নাড়ে ভাইোতে ড়নতে েুড়ম ভাব না? 
  
শাহানা উতি এল খাতটর উপর। মৃদুস্বতর বলল, হিাৎ েতর এমন ড়দন খারাপ হল েীভাতব? 
ো ভে লাগতছ। 
  
ভতের েী আতছ? 
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টুনী োাঁদতছ। মতনাোরা োতে শান্ত েরবার কচিা েরতছন। কোতনা লাভ হতে না। শাহানা 
বলল, ভাবী, েুড়ম টুনীতে ড়নতে এস্ কো। 
  
েুড়ম ড়নতে এস্, আমার োতছ কদতবন না। 
  
আড়ম োড়েটাড়ে না। 
  
নীলু হালো গলাে বলল, এে কছাট বোপার ড়নতে এ-রেম রাগ েতরচ কেউ? জীবতন রাগ 
েরার মতো অতনে বতিা বতিা বোপার ঘটতব। 
  
শাহানা মৃদুস্বতর বলল, হিাৎ েতর আমার কেমন কেন রাগ যতর োে। আর এ-রেম েরব 
না। 
  
কমামবাড়ে কোথাে আতছ জান? 
  
জাড়ন। আমার কটড়বতলর ড্র্োতর। 
  
এেটা কমামবাড়ে মার ঘতর ড়দতে আস্ না। টুনী অন্ধ্োর কদতখ োাঁদতছ। 
  
আড়ম পারব না ভাবী। েুড়ম োও! 
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নীলু। কমামবাড়ে িড়লতে মতনাোরার ঘতর করতখ এল। টুনীর োন্না কথতম কগল স্তঙ্গ স্তঙ্গ। 
হাে-পা ছুাঁতি কখলা জুতি ড়দল। নীলুর ইো হল বতল, ওতে আমার োতছ এেটু ড়দন না 
মা। ড়েন্তু কস্ ড়েছু বলল না। মতনাোরা কদতব না। 
  
কব মা, েটা বাজল? 
  
নটা পাঁড়চশ। 
  
এ কো মহাড়চন্তাে পিলাম। কোথাে আটো পিল। ওরা কে জাতন? 
  
এতস্ পিতব মা। আপনার দাাঁেবেথা েতমতছ? 
  
েতমতছ। 
  
ড়েছু খাতবন আপড়ন? দুপুতর কো ড়েছু খান ড়ন। 
  
না, ড়েছু খাব না। েুড়ম কদখ, শাহানার রাগ ভাঙাতে পার। ড়েনা। েন্ত্রণা হতেতছ এেটা! 
  
ওর রাগ কেতঙতছ মা। আমার ঘতর বতস্ আতছ। 
  
মতনাোরা এেটা দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিলতলন। 
  
দরজাে যাক্কা পিতছ। নীলু দরজা খুতল কদখল, আড়নস্ দাাঁড়িতে আতছ। োেতভজা হতে 
কগতছ কস্। 
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বোপার েী আড়নস্? 
  
অবস্থা োড়হল ভাবী। চা খাওোতে পারতবন? 
  
ো পারব। শুেতনা োপি ড়েছু পতর আস্। 
  
শুেতনা োপি আমার ড়েছু কনই ভাবী। ঘর কভতস্ কগতছ। এেটা গামছা-টামছা ড়েছু ড়দন। 
  
এস্ কভেতর। শাহানাতে বলড়ছ, োপি কদতব কোমাতে! 
  
নীলু চা বাড়নতে বস্ার ঘতর ঢুতে কদখল, অন্ধ্োতর আড়নস্ এবং শাহানা পাশাপাড়শ বতস্ 
আতছ। ওতদর বস্ার ভড়ঙ্গটার মতযেই ড়েছু এেটা ড়ছল ো কদতখ হিাৎ নীলু এেটু চমোল। 
ভাতলাবাস্াবাড়স্র কোতনা বোপার কনই কো? শাহানার বেস্ খুবই েম। এই স্মতে মন 
েরল থাতে। স্বাইতেই ভাতলাবাস্তে ইতে েতর। 
  
দরজাে আবার যাক্কা পিতছ। কহাতস্ন স্াতহতবর গলা পাওো োতে–ও কব মা, কব মা। 
  
রাে দশটার মতযে ড়ভজতে ড়ভজতে স্বাই এতস্ উপড়স্থে হল। েুমুল বষেণ হল স্ারা রাে। 
আড়নস্ কথতে কগল এ বাড়িতে। কস্ািার উপর ড়বছানা হল োর, অতনে রাে পেেন্ত কজতগ 
রইল কস্। 
  
কজতগ রইল শাহানাও। স্মস্ত রাে োর মন কেমন েরতে লাগল। 
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আজ প্রথম বাতরর মতো কস্ এেটা অদু্ভে বোপার লক্ষ েতরতছ। আড়নস্ ভাই েখন গামছাে 
োর মাথার কভজা চুল মুছতছ, েখন হিাৎ োর ইো েরড়ছল গামছাটা োর োছ কথতে 
ড়নতে ড়নতে। োর বলতে ইো েরড়ছল, আড়নস্ ভাই, মাথাটা ড়নচু েরুন, আড়ম মুড়ছতে 
ড়দড়ে। কেন এ-রেম মতন হল? এ-রেম মতন হওো ড়নশ্চেই খুব খারাপ। খুব খারাপ 
কমতেতদরই ড়নশ্চেই এ-রেম মতন হে। ড়েন্তু কস্ খারাপ কমতে হতে চাে না। কস্ খুব 
এেটা ভাতলা কমতে হতে চাে। 
  
শাহানা চাদর ড়দতে মাথা কঢতে োাঁদতে শুরু েরল। কস্ অন্ধ্োতর এো ঘুমুতে ভে পাতব 
বতলই মতনাোরা আজ োর স্তঙ্গ ঘুড়মতেতছন। ড়েড়ন অবাে হতে বলতলন, েী হতেতছ কর 
শাহানা, োাঁদড়ছস্ কেন? শাহানা যরা গলাে বলল, জাড়ন না কেন। 
  
অদু্ভে এে যরতনর েি হতে শাহানার। এ যরতনর েি পৃড়থবীতে আতছ, ো োর জানা 
ড়ছল না। মতনাোরা শাহানার গাতে হাে বুড়লতে োতে স্ান্ত্বনা ড়দতে কচিা েরতলন। ড়েড়ন 
ড়ে ড়েছু বুিতে পারতছন? মাতেরা অতনে ড়েছু বুতি কিতল। 
  
শাহানা কিাাঁপাতে কিাাঁপাতে বলল, আমার মতর কেতে ইতে েরতছ মা। 
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১১. েদবর সামহব 
েড়বর স্াতহব স্াযারণে অন্ধ্োর থােতে ঘুম কথতে ওতিন। হাে-মুখ যুতে হাড়রতেন 
িড়লতে োাঁর পিার কটড়বতল বতস্ন। জরুড়র কলখাতলড়খর োজগুড়ল সূ্েে ওিার আতগই কস্তর 
কিলা হে। আজ কেমন কোতনা জরুড়র কলখাতলড়খর বোপার কনই। অভোস্-বতশ কলখার 
কটড়বতল বতস্তছন। শুযু শুযু বতস্ থাোর কোতনা মাতন হে না, ড়েড়ন এেড়ট প্রবন্ধ্ ড়লখতে 
বস্তলন। প্রবতন্ধ্র নাম-স্বাযীনো। প্রথতম ইো ড়ছল মুড়ক্তেুতি স্াযারণ মানুতষর ভূড়মো 
এই ড়বষতে ড়েছু ড়লখতবন। প্রড়েড়ট কলখারই ড়নজস্ব প্রাণ আতছ। কস্ কলখাতে ঘুড়রতে কদে। 
এই কলখাড়টও কস্-রেম হল। ড়েন পৃিা কলখার পর েড়বর স্াতহব লক্ষ েরতলন, কদতশর 
স্বাযীনোর প্রস্তঙ্গ না ড়লতখ ড়েড়ন ড়লখতছন বেড়ক্তগে স্বাযীনো প্রস্তঙ্গ। ড়েড়ন ভুরু েুচতে 
কলখাড়টর ড়দতে োড়েতে রইতলন। োাঁর বেস্ হতে োতে, ো ভাবতছন ো ড়লখতে পারতছন 
না। এটা বেতস্র লক্ষণ। জরার লক্ষণ। স্মে ড়ে োহতল কশষ হতে আস্তছ? ড়েড়ন এেড়ট 
দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিলতলন। মানুতষর মতো এমন শড়ক্তযর এেড়ট প্রাণী এে ক্ষীণ আেু ড়নতে 
আতস্ কেন? এেড়ট েেপ বাাঁতচ আিাইশ বছর। েেতপর আিাইশ বছর বাাঁচার কোতনা 
প্রতোজন কনই। জীবতনর অপচে। 
  
শওেে উতি পতিতছ। কস্ স্ািাশব্দ েতর র্ন-চবিে েরতছ। েড়বর স্াতহব ড়বরক্ত হতে 
োোতলন শওেতের ড়দতে। গুতন গুতন কস্ পঞ্চাশটা র্ন কদতব, োরপর কেতরাড়স্ন েুোর 
িাড়লতে চা বানাতে বস্তব। ড়বরাট এেটা জামবাড়টতে শরবতের মতো ড়মড়ি চা এতন 
কটড়বতল করতখ গালভড়েে হাড়স্ ড়দতে বলতব, স্োর, চা। চা ড়েড়ন খান না। বহু বার এই েথা 
শওেেতে বলা হতেতছ। কোতনা লাভ হে ড়ন। কস্ োজ েতর োর ড়নতজর ইোে। অনে 
কেউ েী বলতছ না-বলতছ, োর কোতনা কোোক্কা েতর না। োর যারণা, স্োলতবলা এে 
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বাড়ট চা ড়দতে কস্ স্োতরর কস্বা েরতছ, এবং স্োতরর আপড়েেটা কম ড়খে—আস্তল ড়েড়ন 
মতন মতন খুড়শই হন। 
  
শওেে োাঁর স্তঙ্গ এতস্ জুতটতছ মাস্ ড়েতনে হে। েতব েড়বর স্াতহতবর স্তঙ্গ োর পড়রচে 
দীঘেড়দতনর। নীলগি সু্কতল ক্লাস্ কস্তভতন পিবার স্মে কস্ উযাও হতে োে। কোথাে 
আতছ, েী েরতছ, কেউ বলতে পাতর না। মাস্খাতনে পর খবর পাওো কগল কস্ এে 
স্ােোস্ পাড়টতে ঢুতে কস্াহাগী চতল কগতছ। ড়নউ অতপরা স্ােোস্। খুব বতিা দল। েড়বর 
স্াতহব খবর কপতে কস্াহাগী চতল োন এবং োতন যতর োতে নীলগতি ড়নতে আতস্ন। 
োতনা যরা েথাটা মুতখর েথা নে, কস্াহাগী কথতে নীলগি আস্ার স্ারাটা পথ ড়েড়ন স্ড়েে 
স্ড়েে োর োন কচতপ যতর ড়ছতলন। পরবেেী এে বৎস্র কোতনা রেম িাতমলা হে না। 
কস্ ক্লাস্ এইতট প্রতমাশন পাে! ক্লাস্ এইতটই কস্ মহা গুণ্ড। ড়হতস্তব নীলগতি কমাটামুড়ট 
এেটা িাতস্র সৃ্ড়ি েতর। নীলগতির কচোরমোন স্াতহতবর কছাট কমতের জামাইতের স্তঙ্গ 
েী এেটা েুে ড়বষে ড়নতে িগিা েতর। এবং লাড়থ কমতর োর পা কভতঙ কিতল। েড়বর 
স্াতহব খবর কপতে কবে হাতে োতে যরতে োন। োর কোতনা কখাাঁতজ পাওো োে না; েব 
বাবা গ্রাতমর দরবার কর্তে োতে েোজেপুি েতর কদন। পুতির প্রড়ে ড়বরাগেবশে এটা 
অবড়শে েরা হে না, েরা হে কচোরমোন স্াতহতবর করাতষর হাে কথতে বাাঁচবার জতনে। 
কচোরমোন হাড়জ খড়বরউড়েন খুব স্হজ কলাে না; 
  
োই কহাে, পরবেেী চার বছর শওেতের কোতনা স্ন্ধ্োন পাওো োে না। উতিা খবর 
আতস্, কস্ চতল কগতছ আস্াম! এে জােগা থােতে আস্াম োবার োরণড়ট োতরার োতছই 
পড়রষ্কার হে না। 
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চার বছর পর এে স্োলতবলা েড়বর স্াতহব কদখতলন োাঁর বাড়ির বারান্দাে শওেে 
ঘুমাতে। কচনার উপাে কনই। ড়বশাল কজাোন। 
  
ড়ে কর, েুই কোতেতে? 
  
স্োতরর শরীরটা ভাতলা? 
  
আড়ম ভাতলা, েুই এতস্ড়ছস্ েখন? 
  
রাইতে। 
  
বাড়িতে োস্ ড়ন? 
  
না, বাড়িে ড়গো েী হইব? 
  
এইখাতনই থােড়ব নাড়ে? 
  
হুাঁ। 
  
েড়বর স্াতহতবর যারণা, ড়েছুড়দন থােতব, োরপর ড়নতজর জােগাে ড়িতর োতব। ড়েন্তু এ-
রেম কোতনা লক্ষণ কদখা োতে না। খাতে—দাতে, আতছ ড়নতজর মতো। এর মতযে খবর 
কপতেতছন, কস্ খড়বরউড়েশ্বতে শাড়স্তে এতস্তছ। বতল এতস্তছ, কবড়শ কেড়িতবড়ি েরতল 
ড়বতলর মইতযে পুইও থুইোম। ভোবহ বোপার! 
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েড়বর স্াতহব স্রবতের মতো ড়মড়ি চাতের খাড়নেটা কখতলন। সূ্েে উড়ি-উড়ি েরতছ। কবড়রতে 
পিবার স্মে হতেতছ। সূ্েে ওিার আতগই ড়েড়ন স্মস্ত গ্রাতম এেটা চক্কর ড়দতে আতস্ন। 
  
েতেে ড়দতনর বৃড়িতে রাস্তা পোচপোাঁতচ োদা হতে আতছ। পা রাখামািই কদতব োতে। 
েড়বর স্াতহব চড়ট খুতল কিলতলন। পাজামা হাাঁটু পেেন্ত কটতন েুলতলন। এে হাতে এেড়ট 
ছাো ড়নতে স্াবযাতন পা কিতল এগুতে লাগতলন। আোশ কমঘলা হতে আতছ। বৃড়ি শুরু 
হবার স্ম্ভাবনা। এ-রেম ড়দতন না কবর হতলও চলে। ড়েন্তু অভোস্ হতে কগতছ।–স্োতল 
না ঘুরতল মতন হে ড়দনটা ড়িেমতো শুরু হল না। ড়েছু এেটা কেন বাড়ে রতে কগল। 
  
সূ্েে এখতনা ওতি ড়ন, ড়েন্তু গ্রাম কজতগ উতিতছ! শহতরর স্াতথ গ্রাতমর স্বতচ বতিা পাথেেে 
হতে, শহতরর মানুষরা েখতনা সূ্তেোদে কদতখ না। েড়বর স্াতহতবর মতন হল, সূ্তেোদে 
কদখাটা অেেন্ত জরুড়র। এই দৃশেড়ট মানুষতে ভাবতে কশখাে। মন বতিা েতর। েড়বর 
স্াতহতবর পরীক্ষতণই মতন হল, মন বতিা েতর, যারণাটা ড়িে না। গ্রাতম অেেন্ত কছাট 
মতনর মানুষতদর ড়েড়ন কদতখতছন। মন বতিা-তছাট বোপারড়টর স্তঙ্গ প্রেৃড়ের কোতনা স্ম্পেে 
কবাযহে কনই। 
  
মাস্টার স্াব, িামাড়লেুম। 
  
ওোলাইেুম স্ালাম। কেমন আছ েুেুস্? 
  
ড়ি মাস্টার স্াব, আপতনর কদাো। 
  
োও কোথাে এে স্োতল? 
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ইড়স্টশতন োই। ঢাো োওন দরোর। 
  
কটন কো স্োল দশটাে, এখনই কোথাে োও! 
  
েুেুস্ ড়েছু বলল না। েড়বর স্াতহবতে এড়গতে োবার সু্তোগ েতর কদবার জতনে কস্ প্রাে 
রাস্তাে কনতম কগল। েড়বর স্াতহব গম্ভীর গলাে বলতলন, কস্টশতন এেক্ষণ বতস্ কথতে শুযু 
শুযু স্মে নি েরতব,এটা ড়িে না। অড়শক্ষার জতনে এটা হতে। দশটাে কটন, ড়গতে বতস্ 
থােতব ছ টার স্মে। 
  
মাস্টার স্াতবর শইলর্া বালা? 
  
হোাঁ, ভাতলাই। 
  
েুেুস্ োর কপছন কপছন আস্তে লাগল। দু জতন হাাঁটতছ ড়নিঃশতব্দ। রাজারাতমর পুেুর ঘাট 
পেেন্ত এতস্ েড়বর স্াতহব বলতলন– 
  
েুড়ম কো আস্ছ েুেুস্, ইড়স্টশাতন োতব ইড়স্টশতন োও। 
  
ড়ি আো। 
  
েুেুস্ উেতরর স্িতের পথ যরল। েড়বর স্াতহব ড়দড়ঘতে পা কযাোর জতনে নামতলন। পা 
কযাো অথেহীন। আবার োদা লাগতব। ড়েন্তু রাজারাতমর এই ড়দড়ঘর োতছ এতলই পাড়নতে 
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হাে-পা কর্াবাতে ইতে েতর। ড়বশাল ড়দড়ঘ। আেনার মতো স্বে পাড়ন। এই কঘার বেড়েও 
এর জল োতের কচাতখর মতো স্বে! 
  
হাে পা যুতে যুতেই েড়বর স্াতহব লক্ষ েরতলন, ড়ভক্ষার িুড়ল ড়নতে দুজন ড়ভড়খড়র োতে। 
এই দৃশেড়ট নেুন। গ্রাতমর মানুষজন স্হতজ ড়ভক্ষা েতর না। এরা ড়ে এই গ্রাতমরই নাড়ে? 
ড়েড়ন হাে ইশারা েতর র্ােতলন না, এরা এ গ্রাতমর না। েড়বর স্াতহব কে েূহলী হতে 
প্রশ্ন েরতে লাগতলন, বাড়ি কোন গ্রাতম? েে ড়দন যতর ড়ভক্ষা েরছ? বস্েবাড়ি আতছ? 
কছতলতমতে কনই? ড়ভক্ষা েরতে েরতে েে দূর োও? রাতে ড়নজ গ্রাতম ড়িতর োও, না 
কথতে োও? 
  
ওরা কবশ আগ্রহ ড়নতেই প্রতশ্নর জবাব ড়দল। গ্রাতমর ড়ভকু্ষেরা শহতরর ড়ভকু্ষেতদর মতো 
নে, এরা েথা বলতে পছন্দ েতর। জীবন স্ম্পতেে আগ্রহ এখতনা আতছ। েড়বর স্াতহব 
হাে-মুখ যুতে উতি দাাঁিাতেই ওতদর এে জন ড়চেন সু্তর বলল, চাচাড়মো, আট আনা 
পেস্া কদন। েড়বর স্াতহব গম্ভীর গলাে বলতলন, আড়ম ড়ভক্ষা ড়দই না। 
  
ওরা মুখ চাওোচাওড়ে েরল। ড়েড়ন উেতরর স্িে যরতলন। সূ্েে উতি কগতছ, এখন আর 
হাাঁটতে ভাতলা লাগতব না। গ্রাতম ড়ভকু্ষে বািতছ। খুব খারাপ লক্ষণ। এটা হতে কদওো োে 
না। গ্রাম হতে উৎপাদতনর জােগা, এখাতন ড়ভকু্ষে বেড়র হতল চলতব েীভাতব? 
  
স্োর, িামাড়লেুম। 
  
ওোলাইেুম স্ালাম। রড়েব ভাতলা আছ? 
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ড়ি স্োর। এেটু বস্তবন না? 
  
না, আতরে ড়দন। 
  
রড়েব স্তঙ্গ স্তঙ্গ আস্তে লাগল। কস্ গ্রাতম থাতে না। রাজশাহীতে িুর্ স্াোইতে োজ 
েতর। অল্প ড়দতনর মতযেই পেস্ােড়ি েতর কিতলতছ। বাড়ি এতস্তছ ঘর পাো েরবার 
জতনে। 
  
স্োর, এেটা কদানলা বনু্দে ড়েনলাম। 
  
োই নাড়ে? বনু্দে কেন? 
  
এেটা বনু্দে থােতল স্োর র্াোড়ে হে না। জাতনন কো আতশপাতশ খুব র্াোড়ে হতে। 
  
োই নাড়ে? জাড়ন না কো। 
  
খুব হতে স্োর। এই গ্রাতমও হতব। বনু্দেটা ড়েনলাম। এই জতনেই। আতস্ন না স্োর, 
এেটু কদতখ োন। 
  
বনু্দে-টনু্দতের বোপাতর আমার উৎস্াহ কনই রড়েব। বনু্দে ড়দতে ড়েছু হে না। 
  
বতলই োাঁর মতন হল েথাটা ড়িে না। মুড়ক্তেুি বনু্দে ড়দতেই েরতে হতেতছ। বনু্দে এেটা 
অেেন্ত দরোড়র ড়জড়নস্। 
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রড়েব! 
  
ড়ি, স্োর। 
  
বনু্দে ড়দতে ড়েছু হে না, কোমাতে কে বললাম-এটা ড়িে না। বনু্দতের দরোর আতছ। 
  
ড়ি, স্োর, ো কো আতছই। গ্রাতমর এে বাড়িতে বনু্দে আতছ শুনতল কস্ই গ্রাতম আর 
র্াোে আতস্ না। 
  
োই নাড়ে? 
  
ড়ি স্োর। 
  
কোমার বনু্দে বাড়িতেই থােতব? 
  
ড়ি। 
  
েুড়ম েে ড়দন আছ? 
  
এে স্প্তাহ থােব স্োর। োল এে বার আস্ব আপনার োতছ? 
  
কোতনা োতজ? না, এমড়ন কদখা-স্াক্ষাৎ? 
  
এেটা োজ স্োর আতছ! 
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েখন আস্তল পাওো োতব আপনাতে? 
  
স্ব স্মে। োব। আর কোথাে? ঘতরই থাড়ে স্ারা ড়দন। 
  
রড়েব ড়বদাে ড়নতে ড়গতে পা ছুাঁতে স্ালাম েরল। এটা এেটা নেুন বোপার। কোতনা উতেশে 
আতছ ড়ে? উতেশে ছািা আজোল কেউ ড়েছু েতর না। ড়েড়ন ভুরু কোাঁচোতলন। গুর্গুর্ 
েতর কমঘ র্ােতছ। বৃড়ি হতব কবাযহে। খবর কপতেড়ছতলন, ড়শোলজাড়ন খাতল পাড়ন বািতছ। 
খুব খারাপ লক্ষণ। বনো এ বছরও ড়ে হতব? এেটু ঘুতর ড়শোলজাড়ন খালটা কদতখ কগতল 
হে। এেটা বীয-টায কদওোর বেবস্থা েরা দরোর। প্রড়ে বছর বনো হতল কো স্বাই 
ড়ভড়খড়র হতে োতব। ড়চড়ন্তে মুতখ ড়েড়ন ড়শোলজাড়ন খাতলর ড়দতে রওনা হতলন। কিাাঁটাে 
কিাাঁটাে বৃড়ি পিতে লাগল। স্তঙ্গ ছাো আতছ, ড়েন্তু ছাো কমলতে ইো েরতছ না। পতথ 
কেতে কেতে োাঁর মতন হল, আর কদড়র েরা ড়িে হতে না! োতজ হাে কদওো দরোর। 
মানুষ েেপ নে, কস্ আিাইশ বছর বাাঁতচ না। অল্প ড়েছুড়দন বাাঁতচ। ো েরবার, এই অল্প 
স্মতের মতযেই েরতে হতব। শুরু েরতে হতব এো, োরপর অতনতে এতস্ দাাঁিাতব পাতশ। 
কোতনা স্ ৎোতজ মানুতষর অভাব হে না। মানুষ এে স্মে না এে স্মে পাতশ এতস্ 
দাাঁিাে। োাঁর পাতশও কলােজন এতস্ দাাঁিাতব। 
  
ছািতদর োতছ ড়চড়ি ড়লখতে হতব। কদখা েরতে হতব স্বার স্াতথ। অতনে োজ। 
ড়শোলজাড়ন খাতলর পাতি েড়বর স্াতহব দীঘে স্মে দাাঁড়িতে রইতলন। িতমািম েতর বৃড়ি 
পিতছ। ছাো কমলতে হতেতছ কশষ পেেন্ত। পাড়ন স্ড়েে স্ড়েে অতনেখাড়ন কবতিতছ। কছাট 
এেটা খাল। ড়েন্তু েে অল্প স্মতের কনাড়টতশ ড়বশাল হতে কেতে পাতর। এ-রেম নড়জর 
আতছ। 
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িামাড়লেুম মাস্টার স্াব। 
  
ওোলাইেুম স্ালাম। 
  
খাতলর পাড়ন বািোতছ। 
  
হুাঁ। 
  
এই বছর ড়েন্তুে পাড়ন অইে না। 
  
বুিতল েীভাতব? 
  
পরপর দুই স্ন বান হে না। োরপর পাড়নটা কদতখন, ভাড়র পাড়ন, বাতনর পাড়ন অে 
পােলা। 
  
োই নাড়ে? 
  
ড়ি। 
  
ভাড়র-পােলা কবািা েীভাতব? 
  
হাতে ড়নতলই বুিন োে। 
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েড়বর স্াতহব অনেমনস্ক ভড়ঙ্গতে বলতলন, খাতলর েীর বরাবর বাাঁয কদবার বেবস্থা েরব, 
বুিতল মজনু ড়মো? 
  
এইটা স্ম্ভব না। মাস্টার স্াব। 
  
েড়বর স্াতহব রাগী গলাে বলতলন, অস্ম্ভব বতল কোতনা ড়জড়নস্ কনই, মজনু ড়মো, স্বই 
স্ম্ভব। মানুতষর ক্ষমো খুব কবড়শ। অবড়শে কবড়শর ভাগ মানুষই ো জাতন না। এস্, ছাোর 
ড়নতচ এস্, ড়ভজছ কেন? 
  
মজনু ড়মো হাস্তে হাস্তে বলল, ড়ভজতে ভাতলা লাতগ মাস্টার স্াব। 
  
মজনু ড়মোর দাড়ি কবতে বৃড়ির পাড়ন পিতছ কিাাঁটা কিাাঁটা হতে। ভাতলা লাগতছ কদখতে। 
  
ড়েড়নও ছাো নাড়মতে কিলতলন। মজনু অবাে হতে বলল ও মাস্টার স্াব, ড়েজোতছন 
কো? 
  
বৃড়িতে ড়ভজতে ভাতলাই লাগতছ। 
  
মজনু মতন-মতন ভাবল, আমাতদর মাস্টার খুব পাগলা ড়েড়স্তমর আতছ। 
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স্ন্ধ্োর ড়দতে খবর এল, ড়শোলজাড়ন খাতলর পাড়ন অতনেখাড়ন কবতিতছ। এই হাতর বািতে 
থােতল রাতের মতযে গ্রাতম পাড়ন ঢুেতব। নীলগতির স্মস্ত মানুষ শড়েে। খাতলর পাতশ 
কলােজন আতছ। অবস্থা কেমন কদখতল হাাঁে-র্াে কদতব। 
  
েড়বর স্াতহব স্ন্ধ্ো কথতেই চাদর গাতে ড়দতে শুতে আতছন। স্োলতবলা বৃড়িতে কভজা ড়িে 
হে ড়ন। ির এতস্ কগতছ। গলা বেথা েরতছ। কঢাে ড়গলতে পারতছন না। বেতস্র লক্ষণ। 
শরীর বলতছ-এখন আর আমাতে ড়দতে ো-ইো-ো েড়রতে ড়নতে পারতব না। আমার ড়দন 
িুড়রতে আস্তছ। 
  
শওেে ঘুরতছ শুেতনা মুতখ। োর খুব ইো, এে জন র্াক্তার ড়নতে আতস্। েড়বর স্াতহব 
রাড়জ নন। স্ামানে িরজাড়রতে র্াক্তার েী? োছািা এ গ্রাতম র্াক্তার কনই। বৃড়ির মতযে 
কেতে হতব িড়টেখাড়ল। কোতনা অথে হে না। শওেে োাঁচুমাচু মুতখ বলল, স্োর, এেটু 
ড়চিা ড়ভজাইো কদই, খান। 
  
না। 
  
রুড়ট বানাইো কদই? দুয ড়দো ড়চড়ন ড়দো খান। 
  
ড়েছু খাব না কর শওেে। েুই ো, পাড়নর অবস্থাটা ড়ে কখাাঁজ ড়নতে আে। 
  
না খাইো থােতবন। স্ারা রাইে? 
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হুাঁ। এেটা েথা মন ড়দতে কশান শওেে। এতদতশর লক্ষ লক্ষ মানুষ কপতট ড়খতদ ড়নতে 
ঘুমুতে কগতছ। সু্স্থ মানুষ। আর আড়ম অসু্স্থ। কখতে ইো েরতছ না। আড়ম এে কবলা না 
কখতল ড়েছু োতব-আস্তব না। 
  
েড়বর স্াতহতবর মন অনে এেড়ট োরতণও কবশ খারাপ। ঢাো কথতে নীলু হিাৎ েতর 
োাঁতে দীঘে এেড়ট ড়চড়ি ড়লতখতছ। কস্ ড়চড়িতে শাহানার কস্তেণ্ড ড়র্ড়ভশতন মাড়টে পাতশর 
খবতরর স্তঙ্গ োর কবান ড়বলুর মৃেুেস্ংবাদ আতছ। কশষ লাইনড়টতে কস্ ড়লতখতছ, মামা, 
আপড়ন কো অতনে জ্ঞানী মানুষ, আপড়ন আমাতে বলুন, এে েি কেন মানুতষর? ড়চড়ি 
পতি ড়েড়ন কচাখ মুতছতছন। এটাও বেতস্র লক্ষণ। মন দুবেল হতে কগতছ। স্ামানেতেই কচাখ 
ড়ভতজ ওতি। 
  
দুপুর-রাতে শওেে খবর ড়নতে এল, পাড়ন েমতে শুরু েতরতছ। এই খবতরর আনতন্দই 
স্ম্ভবে েড়বর স্াতহতবর ির েতম কগল। ড়েড়ন হাড়স্মুতখ বলতলন, এেটু কেন ড়খতদ–ড়খতদ 
লাগতছ কর শওেে। 
  
ভাে খাইতবন? 
  
কদ, চারটা ভাোই খাই। েরোড়র েী? 
  
খইলাস্া মাছ কর্ঙ্গা ড়দো রাাঁযড়ছ। মাতষর র্াইল আতছ। 
  
কখতেই কিড়ল চারটা। 
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কখতে কখতেই ড়েড়ন মনড়স্থর েরতলন, আগামী োল কভাতর ঢাো োতবন। সু্খী নীলগতির 
োতজ হাে কদওো দরোর। এমড়নতেই অতনে কদড়র হতে 66छ। 
  
শওেে। 
  
ড়ি স্োর। 
  
ঢাো োব। োল। েুইও চল আমার স্াতথ। 
  
ড়ি আো। 
  
বতিা এেটা োতজ হাে কদব। সু্খী নীলগি নীলগতির মানুতষর আর কোতনা দুিঃখ থােতব 
না। 
  
শওেে োড়েতে থােল। এই অদু্ভে মানুষড়টতে কস্ খুবই পছন্দ েতর। কস্ও মজনু ড়মোর 
মতো মতন-মতন ভাবল, আমাতদর স্োর খুব পাগলা। 
  
  
  
েড়বর স্াতহব োতবন ঢাো। বভরব করল কস্টশতন আটো পতি কগতলন। এে গ্লাস্ পাড়ন 
খাবার জতনে কস্টশতনর পাতশর এে কহাতটতল ঢুতেতছন। েোশবাি ড়নতে বস্া কমাটাতস্াটা 
কলােড়ট হী েতর োড়েতে রইল-তেন ভূে কদখতছ। েড়বর স্াতহব বলতলন, স্লামাড়লেুম। 
কলােড়ট জবাব ড়দল না। 
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পাড়ন খাব। এে গ্রাস্ পাড়ন কদওো োতব? 
  
কলােড়ট লাড়িতে উিল। েড়বর স্াতহব বোপারটা বুিতে পারতলন না। 
  
স্োর, আড়ম আপনার ছাি। 
  
ভাতলা আতছ বাবা? 
  
আমার নাম স্োর, িজল। 
  
িজল পা ছুাঁতে স্ালাম েরল। োর মুখ কদতখ মতন হতে, কস্ েী েরতব: কভতব পাতে না। 
পাড়নর গ্লাতস্র জতনে ড়নতজই ছুতট কগল। ড়েন্তু ড়িতর এল পাড়ন ছািাই। 
  
স্োর, বাড়িতে চতলন। বাড়িতে পাড়ন খাতবন! োতছই বাড়ি, দুই ড়মড়নট লাগতব। 
  
ঢাোর গাড়ি যরব িজল! 
  
আড়ম স্োর গাড়িতে েুতল কদব। 
  
পাড়নটা এখাতনই কখতে কগতল হে না? 
  
বাড়িতে খাতবন স্োর। 
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িজল, েড়বর স্াতহতবর হাে কথতে বোগ প্রাে ড়ছড়নতে ড়নল। েড়বর স্াতহব হাাঁটতে শুরু 
েরতলন। এ জােীে পড়রড়স্থড়ের মুতখামুড়খ োাঁতে হতে হে। অদু্ভে অদু্ভে জােগাে োাঁর 
ছাি কবর হতে োে। মাতি মাতি োতে কবশ অস্বড়স্ততে পিতে হে। এে বার স্ান্তাহার 
োড়েতলন-তট্রতন প্রচণ্ড ড়ভি। ড়টতেট কচোর উতিতছ। ড়টড়েট-তনই োিীর স্ংখোই কবড়শ। 
ড়টড়েট কচোর ড়দড়বে ড়বনা ড়টড়েতটর োিীতদর োছ কথতে এে টাো দুটাো েতর ড়নতে 
ড়নতে। োর ভাব কদতখ মতনই হতে না কে োজটা অনোে এবং এ-রেম প্রোতশে েরাটা 
ড়িে হতে না। এে পেোতে েড়বর স্াতহব বলতলন, আপড়ন েী েরতছন এস্ব? ড়টড়েট 
কচোর রাগী মুতখ োাঁর ড়দতে োোল, কস্ কথতম কথতম বলল, স্োর, আপড়ন! কস্ এড়গতে 
এতস্ স্ালাম েরল। 
  
েুড়ম ড়ে বাবা আমার ছাি? 
  
ড়ি স্োর। 
  
েুড়ম কো আমাতেও লিা ড়দতল। কোমার মতো ছাি বেড়র েরল কে মাস্টার, কস্ কেমন 
মাস্টার? 
  
ড়টড়েট কচোর গাড়ির দরজার োতছ মুখ োচুমাচু েতর দাাঁড়িতে রইল। োর দাাঁড়িতে থাোর 
ভড়ঙ্গ কদতখ েড়বর স্াতহতবর ড়নতজরই এেটু খারাপ লগতে লাগল। ড়েছু না বলতলই হে। 
মুতখর েথাে ড়ে আর অনোে বন্ধ্ হে? কদাষ কো োর এোর নে। কলােগুড়ল ড়বনা ড়টড়েতট 
উিল কেন? প্রথম অনোে কো েতরতছ। োিীরা। কদতশর স্ব মানুষই ড়ে অস্ৎ হতে োতে? 
নীড়েতবায কনই? নোে-অনোে ড়বচার কনই? 
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স্ন্তাহার কস্টশতন কটন বদতলর জতনে েড়বর স্াতহব নামতলন। ড়টড়েট কচোর ছাি এতস্ 
উপড়স্থে। েথা কনই বােো কনই, সু্টতেস্ উড়িতে ড়নল হা05! 
  
বোপার ড়ে! 
  
বাস্াে কেতে হতব স্োর। 
  
আড়ম কো রংপুর োব। ড়েছুক্ষতণর মতযেই গাড়ি। 
  
রাতের কবলা োতবন স্োর। রাতে এেটা কটন আতছ। 
  
আজ বাবা বাদ কদওো োে না? 
  
না স্োর। আমার অতনে ড়দতনর শখ, আপনাতে স্াতথ ড়নতে এে কবলা চারটা ভাে খাই। 
স্োর, আপড়ন কবায হে আমাতে ড়চনতে পাতরন ড়ন। 
  
না। 
  
আপড়ন স্োর পুতরা এে বছর আমার েতলতজর পিার খরচ ড়দতেতছন! প্রড়ে মাতস্র ড়েন 
োড়রতখ আপনার োছ কথতে ড়নতে আস্োম। 
  
কেতে হল োাঁতে। ড়গতে মতন হল, কছতলড়ট োাঁতে ইো েতরই কবাযহে এতনতছ। ড়বশাল 
পড়রবার। ড়নতজর স্ত্রী এবং কছতলতমতে ছািাও ড়েনড়ট বতিা বতিা কবান, দুড়ট ভাই, বাবা 
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এবং মা। স্বাই ড়মতল দু োমরার করতলর কোোটোতর আতছ। েড়বর স্াতহতবর কবশ মন 
খারাপ হতে কগল। 
  
কছতলড়ট রাতে োাঁতে কটতন েুতল ড়দল। মৃদুস্বতর বলল, স্োর, বতিা েতি আড়ছ। আপড়ন 
স্োর আমাতে বতলন, আড়ম েী েরব। 
  
ড়েড়ন ড়েছু বলতে পারতলন না। মাতি মাতি দারুণ স্ব অস্বড়স্ততে পিতে হে। 
  
বভরতবও এই জােীে অবস্থা হল। পাড়ন কখতে ড়গতে ড়েড়ন আটো পতি কগতলন। কোতনা 
ড়েছুর বািাবাড়ি োাঁর পছন্দ নে। িজল কস্ই ড়জড়নস্ড়টই েরতে লাগল। োাঁতে বড়স্তে 
করতখ—এেটু আড়স্ স্োর বতলই উযাও হতে কগল এবং ড়িতর এল প্রোণ্ড এেটা রুই মাছ 
ড়নতে। েড়বর স্াতহতবর ড়বরড়ক্তর স্ীমা রইল না। োাঁর ঢাো োবার দরোর। 
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১২. িুপরুমবলা দপওন 
দুপুরতবলা ড়পওন এেড়ট করড়জড়স্ট্র ড়চড়ি ড়দতে কগতছ। 
  
খাতমর উপর কলখা-নীলুিার ইোস্ড়মন। ইংতরড়জতে টাইপ েরা ড়িোনা। নীলু খুবই অবাে 
হল। কে োতে করড়জড়স্ট্র ড়চড়ি কদতবা? ড়বতের আতগ এরেম ড়চড়ি আস্ে। আতজবাতজ স্ব 
েথার ড়চড়ি–কোমাতে আজ কদখলাম েতলতজ োে কেন কোতনা রাজেনো পথ ভুতল 
এতস্তছ। জান, কোমার েথা কভতব কভতব রাতি আমার ঘুম হে না। রাে কজতগ কজতগ 
জীবনানন্দ দাতশর েড়বো পড়ি-চুল োর েতবোর। এই ড়চড়িও কস্-রেম ড়েছু নাড়ে? 
  
নীলু ভতে ভতে খাম খুলল। ইংতরড়জতে টাইপ েরা এেটা ড়চড়ি। মােেস্ এণ্ড ড়িশার-এর 
কজনাতরল মোতনজার ড়লতখতছন, কোমাতে জানাতনা োতে কে, মােেস্ এণ্ড ড়িশার-এর 
পারতচজ ড়র্ড়ভশতন জুড়নের এোতপ্রড়নড়টস্ অড়িস্ার ড়হতস্তব কোমাতে ড়নতোগপি কদো 
হতে। চােড়রর শেোবলী ড়নম্নরূপ। শেে পছন্দ হতল অগাড়ি মাতস্র প্রথম স্প্তাতহ কোমাতে 
োতজ কোগ কদবার জতনে অনুতরায েরা হতে। 
  
স্হজ ইংতরড়জ, অথে না কবািার ড়েছু নে, েবু নীলুর মাথাে ড়েছু ঢুেতছ না। কস্ পরপর 
চার বার ড়চড়িটা পিল। মােেস্ এণ্ড ড়িশাতর চােড়রর জতনে কস্ কোতনা দরখাস্ত েতর ড়ন। 
মােেস্ এণ্ড ড়িশার কেন, কোথাও েতর ড়ন! বনোর চাপাচাড়পতে কস্ োর মামার োতছ 
ড়গতেড়ছল। চােড়রর কচিা বলতে এইটুেুই বনো অবড়শে এে ড়দন এতস্ স্াদা োগতজ োর 
দস্তখে ড়নতে কগতছ। স্াড়টেড়িতেট মােেশীট ড়নতেতছ িতটােড়প েরবার জতনে! কোথাে 
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কোথাে, নাড়ে পািাতব। োই কদতখই চােড়র হতে োতব? ইন্টারভুে ড়টন্টারভুে ড়েেু লাগতব 
না? বাংলাতদশ এ রেম কস্ানার কদশ হতে কগতছ? 
  
নাড়ে কোতনা রহস্ে আতছ এর মতযে। হেতো এই নীলুিার ইোস্ড়মন কস্ নে, অনে কেউ। 
ভুল ড়িোনাে এতস্তছ। ড়েংবা িাাঁদ-টাব্দ কপতেতছ। কেউ; কস্ জতেন েরতে োতব, অমড়ন 
োতে যতর ড়নতে পাচার েতর কদতব পাড়েস্তাতন ড়েংবা ড়স্ঙ্গাপুতর। গেোতলর পড়িোতেই 
আতছ, দশড়ট কমতেতে পাচার েতরতছ পাড়েস্তাতন। যরা পতি োরা এখন আতছ লাতহাতরর 
এতজল-হাজতে। এেড়ট কমতের ছড়বও ছাপা হতেতছ। কেমন কব -তব  কচহার কদখতলই আদর 
েরতে ইতে েতর। রুমা নাম। 
  
স্ারাটা দুপুর নীলুর োটল অস্বড়স্ততে। ড়চড়িটা োউতে কদখাতনা োতে না। বাস্াে রড়িে 
অবড়শে আতছ! োতে এখড়ন ড়েছু বলা ড়িে হতব না কহচ  কচাঁচাতমড়চ শুরু েরতব। বোপারটা 
পুতরাপুড়র না কজতন োউতে ড়েছু না বল। ভাতলা। বনোতে কটড়লতিান েরা োে অবড়শে! 
কস্ স্বতচ ভাতলা বলতে পারতব রশীদ স্াতহতবর বাস্াে নেুন কটড়লতিান এতস্তছ। বনোর 
কটড়লতিান নাম্বারও কলখা আতছ। ড়েন্তু দুপুরতবলাে কবরুতে কগতলই মতনাোরা হাজারটা 
প্রশ্ন েরতবন, কোথাে োে? কেন োে? দরোরটা েী? 
  
েতব মতনাোরা খাওোদাওো কশষ হতলই ঘুমুতে োতবন। কস্ই স্মে োওো োে। নীলুোর 
শাশুড়ির ঘুতমর জতনে অতপক্ষা েরতে লাগল। 
  
বনোতে পাওো কগল। মােেস্ এণ্ড ড়িশাতরর েথা শুতনই বলল, কস্ই অড়িতস্ই কো কোতে 
ড়নতে ড়গতেড়ছলাম। মামার অড়িস্। নামটাও মতন কনই? গাযা নাড়ে েুই? 
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জতেন েরব? 
  
েরড়ব না। মাতন! এে িাতমলা শুযু শুযু েরলাম? েে বার কে আড়ম মামার োতছ ড়গতেড়ছ, 
কস্টা আড়ম আড়ম আর মামা জাতন। 
  
আমার কেন জাড়ন শুযু ভে-ভে লাগতছ। 
  
ভে-ভে লাগার েী আতছ। এর মতযে? 
  
অড়িতস্র চােড়র, পারব টারব না, স্বার বো খাব। 
  
বাতজ েথা বড়লস্ না। চি খাড়ব। 
  
বাস্ার স্বাই েীভাতব কনতব, কে জাতন। 
  
কেভাতব ইোড়নে। ড়েছুই োে-আতস্ না। 
  
শাশুড়ি হেতো করতগ োতবন। 
  
কবেন কপতে োাঁতে এেটা গরতদর শাড়ি ড়েতন ড়দস্, কদখড়ব স্ব রাগ জল হতে কগতছ। 
উিতে-বস্তে েখন শুযু কব মা কব মা েরতব। 
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বনো খুব হাস্তে লাগল। এটা কোতনা হাড়স্র বোপার না। হেতো কশষ পেেন্ত শড়িেই বতল 
বস্তব-এে কছাট বাচ্চাতে করতখ চােড়র েরতব েী? ওতে কে কদখতব? োছািা কস্ রাড়জ 
হতলও নীলু ড়ে পারতব টুনীতে করতখ অড়িস্ েরতে? 
  
  
  
রড়িে বাস্াে ড়িরল নটার ড়দতে। োর মনটন ভাতলা কনই। চােড়রর বোপাতর এে জনতে 
যরার েথা ড়ছল। যরা োে ড়ন। একু্ষড়ণ আস্তবন একু্ষড়ণ আস্তবন েতর ওরা োতে ড়েন 
ঘণ্টা বড়স্তে করতখ বতলতছ, আজ মঙ্গলবার, কখোলই ড়ছল না। মঙ্গলবার ড়েড়ন কো আতস্ন 
না। আপড়ন ভাই মঙ্গলবার ছািা অনে কে কোতনা ড়দন আতস্ন। রড়িে বহু েতি রাগ 
স্ামতল বতলতছ, আড়ম োল আস্ব। োল কগতলও লাভ হতব না। েবু কেতে হতব, োরণ 
এই কলাে এে জন মন্ত্রীর িুপাতো ভাই। োতে যতর মন্ত্রী পেেন্ত কপৌঁছতে হতব। 
  
রড়িে বাস্াে ড়িতরই কখতে বস্ল। োর খুব ড়খতদ কপতেতছ। 
  
র্াল আর আলুভাজা? অেেন্ত উচ্চমাতনর খাবার কদখড়ছ ভাবী। 
  
নীলু বলল, বাজার হে ড়ন। আজ। 
  
এেটা ড়র্ম কভতজ ড়নতে এস্। 
  
ড়র্ম কনই ঘতর। থােতল কভতজ ড়দোম। 
  
রড়িে কেট স্ড়রতে উতি দাাঁিাল। 
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এইস্ব িালেু ড়জড়নস্ আমার পতক্ষ খাওো স্ম্ভব না। 
  
না কখতে থােতব? 
  
হোাঁ। খাবার ো ড়দতেছ, কস্টা খাওো আর না-খাওো স্মান। 
  
নীলু আর ড়েছু বলল না। রড়িতের মতযে এই কছতলমানুড়ষটা আতছ। এই বেতস্ খাবার 
ড়নতে রাগ েতর কেউ? 
  
মুিাোর এতস্ বলতলন, রড়িে ড়ে না–কখতে চতল কগল কব মা? 
  
ড়ি। 
  
জাতনাই কো, কস্ এস্ব আতজবাতজ খাবার কখতে পাতর না। এেটা ড়র্ম এতন রাখতল না 
কেন? 
  
োতে ড়দতে আনাব বতলন? বাবার পাতে বেথা, শুতে আতছন। ও এখতনা অড়িস্ কথতে 
কিতর ড়ন। 
  
মতনাোরা ড়বরক্ত হতে বলতলন, েী মুতখ মুতখ েেে েরছ? আড়নস্ কছাাঁিাটাতে বলতলই কো 
এতন কদে! কচিা থােতল এেটা উপাে হে। কস্ই কচিাটাই কো কনই। 
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নীলু ড়েছু বলল না। মতনাোরার কমজাজ চিতে লাগল। ড়েছুক্ষতণর মতযেই স্মস্ত রাগ ড়গতে 
পিল রড়িতের উপর, স্ম্রাট জাহাঙ্গীর। কমাঘলাই খানা ছািা কখতে পাতরন না। পতরর 
উপর খাওো কো, কটর পাে না। ড়নতজর করাজগাতর েখন খাতব, েখন কব মা, েুড়ম কদখতব 
আলুভেো ড়দতে কস্ানামুখ েতর ভাে খাতে। শাহানশাহর জতনে দুপুর-রাতে ড়গতে ড়র্ম 
ড়েতন আনতে হতব। ড়ে আমার ড়র্ম খাতনওোলা। 
  
নীলুমৃদুস্বতর বলল, মা, ও শুনতব। 
  
শুনতল শুনতব। আড়ম ড়ে ওর রাতগর কোোক্কা েড়র? োন যতর কবর েতর কদব না? চােড়র-
বােড়র না কপতে কেল কবড়শ হতে কগতছ। কেল েমাতনা দরোর। 
  
  
  
রড়িে কশাবার আতোজন েরতছ। নীলু এতস্ দরজার পাতশ দাাঁিাল, ঘুড়মতে পতিছ রড়িে? 
  
না। 
  
আস্ব কভেতর? 
  
ইতে েরতল আস্তে পার। 
  
নীলু কভেতর ঢুেল। রড়িতের মুখ অস্বাভাড়বে গভীর। মতনাোরার োটা োটা েথা ড়নশ্চেই 
োতন ড়গতেতছ। নীলু বলল, ড়খতদ ড়নতে ঘুম আস্তব না। ভাে ড়দতেড়ছ, কখতে আড়স্। রড়িে 
জবাব ড়দল না। 
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কোমার ড়বখোে ড়র্ম ভাজাও আতছ। আড়নস্তে পাড়িতে ড়র্ম আনাতনা হতেতছ। কেন এমন 
কছতলমানুড়ষ ের রড়িে? এস্, েীজ। 
  
রড়িে খাবার ঘতর এল কোতনা রেম আপড়ে না েতরই। নীলু কখতে বড়স্ল রড়িতের 
স্তঙ্গ। 
  
েুড়ম খাও ড়ন? 
  
না। 
  
রড়িে হালো গলাে বলল, স্ব স্মে এমন ভাতলা কমতে স্াজতে চাও কেন ভাবী? আমার 
জতনে অতপক্ষা েরার দরোর ড়ছল না। 
  
নীলু ড়েছু বলল না! রড়িে গম্ভীর গলাে বলল, যর, আড়ম েড়দ রাতে না কখোম, েুড়মও 
ড়ে না-তখতে থােতে? 
  
ড়ে জাড়ন। জাড়ন না। 
  
না-না, বলতে হতব কোমাতে। 
  
আমার প্রচণ্ড ড়খতদ কলতগতছ, আড়ম কখতে ড়নোম। 
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দোনু্টস্ গুর্। বাঙাড়ল কমতেতদর এেটা প্রবণোই হতে ভাতলামানুড়ষর ভান েরা। ভান আড়ম 
দু কচাতখ কদখতে পাড়র না। কোমার মতযেও প্রচুর ভান আতছ। 
  
আতছ নাড়ে? 
  
অিতোস্ আতছ। থােতেই হতব। 
  
নীলু। প্রস্ঙ্গ পাতন্ট মুদ্রস্বতর বলল, এেটা খবর আতছ রড়িে? 
  
খারাপ খবর, না ভাতলা খবর? 
  
বুিতে পারড়ছ না। 
  
বল শুড়ন। 
  
আড়ম এেটা চােড়র কপতেড়ছ; 
  
েী কপতেছ? 
  
চােড়র। মােেস্ এণ্ড ড়িশাতর জুড়নের এোতপ্রনড়টস্ অড়িস্ার। কবড়স্ে কপ কষাল শ টাো। 
হাউস্ করন্ট আতছ, কমড়র্তেল আতছ, োোোতের জতনে এোলাউি আতছ। 
  
িাট্টা েরড়ছ েুড়ম? 
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না, িাট্টা না। খাওো কশষ ের এোড়পতেন্টতমন্ট কলটার কদখাড়ে। রড়িে অবাে হতে োড়েতে 
রইল। 
  
স্ড়েে বলড়ছ কো ভাবী? 
  
হোাঁ। আজই কপতেড়ছ। োউতে বড়ল ড়ন এখতনা? 
  
ভাইোতেও না? 
  
না। োতে বলব কভতবড়ছলাম, কস্ এতস্ই শুতে পতিতছ; োর শরীর ভাতলা না! ঘুমুতে 
কবাযহে? 
  
ভাইোতে কর্তে কোল এবং খবরটা দাও, কদখতব কস্ চাঙ্গা হতে উিতব। 
  
নীলু চুপ েতর রইল। রড়িে বলল, ভাইোর জতনে এটা কে েী পড়রমাণ ড়রড়লি হতব, ো 
েুড়ম বুিতে পাড়রছ না। ভতে আযমরা হতে আড়ছ। ভাইোতে খবরটা দাও, কদখতব কস্ 
কোমার কোমতর যতর ওড়রতেন্টাল র্োি কদতব। 
  
নীলু কহতস্ কিলল। রড়িে বলল, এখন কথতে ভাবী আমার চােড়র না। হওো পেেন্ত প্রড়ে 
মাতস্ দুশ টাো েতর হােখরচ কদতব। কোমার ড়নতজর কবেতনর টাো কথতে কদতব। আমার 
অবস্থা টাইট। 
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শড়িে কজতগই ড়ছল। নীলু কদখল টুনীতে স্ড়রতে এেপাতশ কদো হতেতছ। শড়িে োর 
পাতশ নীলুর জতনে জােগা করতখতছ। নীলু এেড়ট দীঘেশ্বাস্ চাপার কচিা েুরল। স্মস্ত 
বোপারটার মতযে অপমান এবং অবতহলা আতছ। আজ রাতে শড়িতের নীলুতে প্রতোজন, 
োতজই টুনীতে এেপাতশ স্ড়রতে কদো হতেতছ। আগামীোল এই প্রতোজন হেতো থােতব 
না, টুনী ঘুমুতব দু জতনর মািখাতন। 
  
শড়িে বলল, েটা বাতজ? 
  
বারটা দশ। ঘুমুও ড়ন এখতনা? 
  
ঘুড়মতেই ড়ছলাম, হিাৎ ঘুম কভতঙ্গ কগল। 
  
শড়িে নীলুতে োর োতছ টানল। নীলু মৃদুস্বতর বলল, আড়ম এেটা চােড়র ড়নতল কেমন 
হে? 
  
হিাৎ চােড়রর েথা বলছ কেন? 
  
বল না কেমন হে? অতনেগুড়ল বািড়ে টাো আতস্ স্ংস্াতর। ো অবস্থা! 
  
শড়িে হালো গলাে বলল, চােড়রটা কোমাতে কদতব কে? বাজাতরর অবস্থা কো জাড়ন না। 
রড়িেতে কদখড়ছ না। এম. এ. পাশ েতর রাস্তাে রাস্তাে ঘুরতছ। 
  
নীলু বলল, আো যর, েড়দ পাই োহতল? 
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োহতল েী? 
  
োহতল ড়ে চােড়রটা কনব? 
  
কোমার শাখা হতল কনতব। 
  
শখ বলড়ছ কেন, এটা ড়ে প্রতোজন না? 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। চােড়রর প্রস্তঙ্গ েথা চাড়লতে কেতে োর ইো :ा gछ না। 
  
োরা বাড়ে ড়নড়ভতে ঘুমুতে কগল এেটার ড়দতে। বৃড়ি হতে বাইতর। স্বামিম শব্দ হতে 
বৃড়ির। এ বৎস্র বষো কনতমতছ ভাতলা। 
  
নীলু, টুনীতে বুতের োতছ কটতন ড়নতে বলল, আড়ম ড়েন্তু চােড়র এেটা কপতেড়ছ। মােেস্ 
এণ্ড ড়িশাতর। আমার এে বনু্ধ্ বনো-তস্ কজাগাি েতর ড়দতেতছ। 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। েীক্ষ্ণ দৃড়িতে োোল শুযু। 
  
আগস্ট মাতস্র প্রথম স্প্তাতহ জতেন েরবার েথা। জতেন েরব? 
  
চােড়র কপতেছ এই েথাটা আতগ বলতলই পারতে, এে ভড়ণো েরড়ছতল কেন? 
  
কোমার ড়ে ইো না, আড়ম চােড়র েড়র? ইো-অড়নোর কোতনা বোপার না। চােড়র েরতে 
চাও েরতব। ভড়ণো েরতব না। কমতেড়ল ভড়ণো আমার ভাতলা লাতগ না। 
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কমতেমানুষ, কমতেড়ল ভড়ণোই কো েরব। 
  
আর কোতনা েথা হল না। রাে বািতে লাগল। িমিম বৃড়ি হতে বাইতর। প্রচণ্ড শতব্দ 
বাজ পিল োতছই। কছাট্ট টুনী ঘুতমর মতযেই চমতে উিল। নীলু োতে োতছ কটতন ড়নল। 
মতন মতন বলল, পৃড়থবীতে কেউ েড়দ আমাতে ভাতলা না বাতস্ োতে কোতনা ক্ষড়ে নাই। 
েুই ভাতলাবাস্ড়ব। লক্ষ লক্ষ মানুতষর ভাতলাবাস্ার আমার দরোর কনই। এে জতনর 
ভাতলাবাস্া কপতলই হতব। 
  
নীলুর ঘুম আস্তছ না। স্মস্ত শরীতর ক্লাড়ন্ত, অথচ কচাতখ ঘুম কনই। নীলু মতন-মতন কমতের 
স্তঙ্গ েথা বলতে লাগল, বুিড়ল টুনী, আড়ম খুব এে জন অসু্খী মানুষ। বাইতর কথতে 
কস্টা কেউ বুিতে পাতর না। স্বাই ভাতব-বাহ্, নীলু, কমতেটা কো খুব সু্খী হতেতছ। স্বামী 
েনো শ্বশুর শাশুড়ি ড়নতে েী চম ৎোর ড়মতলড়মতশ আতছ। এ-রেম সু্খ ড়েন্তু আড়ম চাই 
ড়ন কর পাগড়ল। আড়ম অনে রেম সু্খ কচতেড়ছলাম। এমন এে জন স্বামী কচতেড়ছলাম, কে 
স্ব স্মে োর পাতশ আমার জতনে জােগা রাখতব। শুযু ড়বতশষ ড়বতশষ রাতে রাখতব না। 
  
  
  
আজ নীলুর এেড়ট ড়বতশষ ড়দন। চােড়রতে কোগ কদবার োড়রখ। স্াতি নটাে শড়িে বলল, 
এস্ কখতে ড়নই। নীলুর লিা েরতে লাগল। কস্ বলল, েুড়ম কখতে নাও। 
  
খাতব না? 
  
ইো েরতছ না। েোড়ন্টতন ড়েছু কখতে কনব। 
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কখতে বস্ল শড়িে এোই। নীলু বস্ল। োর স্ামতনর কচোতরা মতনাোরা খাবার এড়গতে 
ড়দতেন, োাঁর মুখ গভীর। ড়েড়ন নীলুর ড়দতে এে বারও োোতেন না। শড়িে বলল, 
এখাতন বতস্ আছ কেন? বেরী হও। 
  
নীলু বেরী হতেই ড়ছল। েবু উতি পিল। কহাতস্ন স্াতহব কশাবার ঘতর বতস্ পড়িো 
কদখড়ছতলন। নীলুতে ঘতর ঢুেতে কদতখ হাড়স্মুতখ োোতলন, বেড়র নাড়ে মা? 
  
হোাঁ। 
  
নীলু পা ছুাঁতে স্ালাম েরল। কহাতস্ন স্াতহব দরাজ গলাে বলতলন, ড়ি আমানুিাহ মা। ড়ি 
আমানুিাহ। 
  
নীলু এেটু ইেস্তে েতর বলল, বাবা, আমার এই চােড়র েরতে োওো ড়নতে আপনার ড়ে 
কোতনা আপড়ে আতছ? 
  
কহাতস্ন স্াতহব অবাে হতে বলতলন, আপড়ে থােতব কেন? 
  
মা কবাযহে খুব এেটা পছন্দ েরতছন না। 
  
এখন না েরতলও পতর েরতব। 
  
ওনার উপর অতনে িাতমলা পিতব। 
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স্হে হতে োতব। োছািা টুনী কো ড়বরক্ত েতর না। আড়ম কদখব টুনীতে। 
  
োই োহতল বাবা। 
  
োও মা। দশ বার ইোমুোতেমু পতি, র্ান পা আতগ কিতল ঘর কথতে কবরতব। 
  
মতনাোরা কশষ পেেন্ত গম্ভীর হতেই রইতলন। কব তের চােড়রর বোপারড়ট ড়েড়ন কগািা কথতেই 
অপছন্দ েতর এতস্তছন। শড়িেতে কবশ েতেে বার বতলতছনও। ড়েন্তু শড়িে কোতনা 
উের কদে ড়ন। কেন এ বোপাতর োর কোতনা রক্তবে কনই। ড়েছু ড়জতজ্ঞস্ েরতল শড়িে 
এমন ভাব েতর, কেন এর উের কদোটা জরুড়র নে। গেোল রাতেই ড়েড়ন শড়িেতে 
কর্তে বলতলন, আড়ম এই বেতস্ স্ংস্ার স্ামলাব েী েতর? শড়িে হাই েুতল বতলতছ, 
অসু্ড়বযা হতব না। োতজর এেটা কলাে কো আতছ। 
  
ঐ কলােতে আড়ম একু্ষড়ণ ড়বদাে েরব। 
  
কেন? 
  
এে বি এেটা কজাোন কেউ রাতখ। বাস্াে? কোন ড়দন স্বাইতে খুন েতর ড়জড়নস্পি 
ড়নতে ভাগতব। 
  
ওতে োিাতল কোমারই অসু্ড়বযা হতব মা? 
  
কহাে অসু্ড়বযা। 
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মতনাোরা োতজর কলােড়টতে স্ড়েে স্ড়েে ড়বদাে েতর ড়দতলন। এতেও শড়িে ড়েছু বলল 
না। কছতলতদর স্ংস্াতর থাোর োল ড়ে োাঁর কশষ হতেতছ? কবাযহে হতেতছ। 
  
  
  
রড়িে অড়িস্ পেেন্ত এড়গতে ড়দতে কগল। কস্ োর স্বভাবমতো বেবে েরতছ। নীলুর েথা 
বলতে ইো হতে না, েবু বলতে হতে। রড়িে স্তঙ্গ থােতল েথা না-বতল থাো মুশড়েল। 
  
ড়ে ভাবী, গুড়ম হতে আছ কেন? আজতে কোমার খুড়শর ড়দন। আনন্দ-িুড়েে ের। 
  
েী আনন্দ-িুড়েে েরব? 
  
গান-টান গাও। 
  
েী কে পাগতলর মতো েথা বল। 
  
আড়ম হতল োই েরোম। ড়রিাে কেতে কেতে গান যরোম, েী আনন্দ চাড়রযাতর েী 
আনন্দ চাড়রযাতর!, 
  
টুনীতে ছািা এেক্ষণ থােতেই পারব না। 
  
খুব পারতব। আর এে ভে পাড়ে কেন? আমরা স্বাই কদখব। কচাতখ-তচাতখ রাখব। 
  
স্ারা ড়দন কো কোমার কদখাই পাওো োে না। েুড়ম আবার কচাতখ-তচাতখ ড়ে রাখতবা? 
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আড়ম না রাখতলও অনেরা রাখতব। 
  
রড়িে স্াতেি লোবতরটড়রতে কনতম কগল। মড়েড়িল পেেন্ত োর োবার েথা, ড়েন্তু স্াতেি 
লোবতরটড়রতে এমনভাতব লাড়িতে গাড়ি কথতে নামল, কেন খুব জরুড়র কোতনা োতজর 
েথা হিাৎ মতন পতিতছ। অথচ কেমন কোতনা োজই কনই। রাস্তাে হাাঁটা। এই হাাঁটার 
মতযেই পড়রড়চে, অযে-পড়রড়চে োতরর স্তঙ্গ কদখা হওো। 
  
এোই, রড়িে না? 
  
হুাঁ। 
  
ড়চনতে পারড়ছস্? 
  
না। 
  
বড়লস্ ড়ে, আড়ম ইোড়স্ন। েতলতজ কোর স্তঙ্গ পিোম। 
  
ও ইোড়স্ন। আড়ছস্ কেমন? 
  
ভাতলা। এখন ড়বড়টড়স্তে আড়ছ। 
  
গুর্। 
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কবেনপি মন্দ না। ড়েনটা কবানাস্ আতছ; আড়স্স্ এেড়দন কমামার এখাতন, ড়ফ্র ড়স্গাতরট 
কদব। খাস্ কো ড়স্গাতরট? 
  
খাই। 
  
আড়স্স্ োহতল অড়িতস্। 
  
আো আস্ব। 
  
  
  
শড়িস্ কোথাে, ড়ে, ড়েছুই না বতল চতল কগল। ইোড়স্ন। অতনে ড়দতনর পুতরাতনা 
পড়রড়চেতদর োছ কথতে এর কচতে কবড়শ ড়েছু অবড়শে আশা েরা োে না। ইউড়নভাড়স্েড়টর 
বনু্ধ্রাই কেখাতন দােস্ারা কগাতছর েথা বলা শুরু েতরতছ! কস্ড়দন েড়রতমর স্তঙ্গ কদখা। 
সু্ন্দর এেড়ট কমতে স্তঙ্গ ড়নতে ড়নউ মাতেেতট ঘুরতছ। হাাঁটার ভড়ঙ্গ কদতখই বতল কদো োে, 
নেুন ড়বতে। স্তঙ্গর কমতেড়ট োাঁরই স্ত্রী, অনে োতরার নে, এটা কবািাতনার প্রবল কচিা। 
গড়বেে দৃড়ি। রড়িে দূর কথতে র্ােল—েড়রম নাড়ে? 
  
েড়রম অনুৎস্াতহর স্তঙ্গ এড়গতে এল। স্ত্রীতে স্তঙ্গ ড়নতে আস্তে পারে, ো এল না। সু্ন্দরী 
কমতেড়ট ঘাি োে েতর বইতের কদাোতন বই কদখতে লাগল। 
  
ড়ে কর, ড়বতে েতরড়ছস্ নাড়ে? 
  
হুাঁ, হুাঁট েতর হতে কগল। োউতে খবর ড়দতে পাড়র ড়ন। েুই আড়ছস্ কেমন? 
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ভাতলাই। 
  
দাড়ি-টাড়ি কেভাতব বতিা েরড়ছস্-দরতবশ হতে োড়েস্ মতন হে? 
  
কচিা েরড়ছ। 
  
চােড়র-বােড়র? 
  
হতব হতব েরতছ। ো েুই, কোর কব  ড়বরক্ত হতে। 
  
েড়রম প্রাে ছুতট কগল োাঁর পুেুল-পুেুল স্ত্রীর োতছ। স্মে বদতল োতে। পুরাতনা বনু্ধ্তত্বর 
গাাঁথুড়ন আলগা হতে োতে। আর পাাঁচ বছর পর এে জন অনে জতনর মুতখর ড়দতে োড়েতে 
শুযু বলতব, কেমন, ভাতলা? বেস্, িুড়রতে কগল। 
  
দুপুতর রড়িে নীলুর কখাাঁজ ড়নতে কগল। হাড়স্মুতখ বলল, কদখতে এলাম োজেমে কেমন 
এতগাতে। 
  
নীলুর জতনে কছাটখাট ড়ছমছাম এেটা ঘর। কটড়বতলর উপর এেটা কটড়লতিান। রড়িে কচাখ 
েপাতল েুতল বলল, কটড়লতিানও আতছ নাড়ে? 
  
স্বার কটড়বতলই আতছ। ড়পড়বএি। ড়র্তরেড়ট লাইন না। 
  
খুব মালদার পাড়টে মতন হতে। 
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নীলুর লিা েরতে লাগল। 
  
োজেমে শুরু েতরছ নাড়ে? 
  
না। প্রথম ড়দন োজেমে ড়েছু কনই। এটা-ওটা ড়শখড়ছ। দুপুরতবলা ঘুরঘুর েরছ কেন, 
বাস্াে ড়গতে খাওোদাওো ের। 
  
কোমাতদর এখাতন খাওোর বেবস্থা কনই? েোড়স্টন–িোড়ন্টন ড়ে আতছ? 
  
আতছ। চল োই। 
  
  
  
েোড়ন্টন কদতখ রড়িে মুগ্ধ হতে কগল। ড়নচু গলাে বলল, োজ েরতল এইস্ব ড়বতদশী 
িাতমেই োজ েরতে হে। েুড়ম ভাবী আমার জতনে এেটু টুটাই েরতব। বস্-টস্তদর 
ভড়জতে ভাড়জতে বলতব আমার েথা। 
  
ওরা ড়ে আমার েথা শুনতব? 
  
এখন না শুনুে, বৎস্রখাতনতের মতযেই শুনতব কোমার োজেতমে খুড়শ হতেই ওরা শুনতব। 
শুনতেই হতব। 
  
কোমার যারণা, আগামী এে বৎস্তরর মতযে কোমার চােড়র হতে না? 
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অবস্থা ো দাাঁড়িতেতছ, োতে কস্-রেমই মতন হতে! অবস্থা সু্ড়বযার না ভাবী। 
  
হাল কছতি ড়দে নাড়ে? 
  
এখতনা ছাড়ি ড়ন, যতরই আড়ছ। েতব যতর থােতে থােতে হাে বেথা হতে কগতছ। 
  
রড়িে উতি দাাঁিাল। নীলু বলল, োে কোথাে এখন? 
  
এে বনু্ধ্র বাস্াে। 
  
এখন ড়ে আর োতরা বাস্াে োবার স্মে? 
  
আনএমেতের্তদর স্মে-অস্মে বতল ড়েছু কনই। 
  
কোমার বনু্ধ্ও ড়ে আন এমেতের্? 
  
রড়িে কোতনা জবাব ড়দল না। কস্ কহতট কহাঁতট চতল এল পুরাতনা ঢাোে। শারড়মনতদর 
বাস্াে োবার োর কোতনা পড়রেল্পনা ড়ছল না। েবু কস্ কেন জাড়ন দুপুরতবলাে উপড়স্থে 
হল কস্খাতন। োতজর কমতেড়ট বলল, আপা ঘুমাইতেতছ। র্ােমু? 
  
না, কোতনা দরোর কনই। আড়ম অতপক্ষা েরব। ঘুম ভাঙতল খবর ড়দও। পড়িো বা 
মোগাড়জন ড়েছু থােতল ড়দতে োও, বতস্ বতস্ পড়ি। 
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বিতলােতদর বাড়ির োণ্ডোরখানাই অনে রেম। োতজর কমতেটা নোশনাল ড়জওগ্রাড়ির 
কলতটস্ট স্ংখোড়ট ড়দতে কগল। ড়েছুক্ষতণর মতযে চা এবং কেেও এতস্ কগল। চা কখতে 
কখতে পড়িো ওন্টাতে ভাতলাই লাগতছ। চম ৎোর স্ব ছড়ব। ড়বতদশী পড়িোগুড়ল ছড়ব 
কদখার জতনেই কবর হে স্ম্ভবে। এেড়ট এড়স্কতমা পড়রবাতরর ছড়ব কদতখ রড়িে মুগ্ধ হল। 
স্বাতস্থে কস্ ন্দতেে িলমল েরতছ। কদতখই মতন হে। চমৎোর এেড়ট জীবন এতদর। পাস্ 
েতর চােড়র খুাঁজতে হে না। বাড়ি বানাতনার জতনে জড়ম ড়েনতে হে না। কেখাতন পছন্দ 
কস্খাতনই বরতির এেটা ঘর বাড়নতে ড়নতলই হল। রাতে ড়েড়ম মাতছর কেতলর বাড়ে িড়লতে 
স্বাইতে ড়নতে গল্পগুজব চলতব। বাইতর হুাঁ-হু েতর বইতব েুষারিি। চমৎোর এেটা 
জীবন। রড়িে এেড়ট কছাট্ট ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। 
  
আতর, েুড়ম েখন এতস্ছ? 
  
এই কো ড়েছুক্ষণ! 
  
আমাতে র্াে ড়ন কেন? 
  
স্ারা দুপুর ঘুড়মতে শারড়মতনর কচাখ ভাড়র হতে আতছ। এতলাতমতলা েতর পরা শাড়ি, চুল 
বাাঁযা কনই। ড়েন্তু স্ব ড়মড়লতে দৃশেড়ট এে সু্ন্দর। 
  
চা ড়দতেতছ? 
  
হুাঁ। 
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কোতনা োতজ এতস্ছ, না এমড়ন এতস্ছ? 
  
এমড়ন এতস্ড়ছ। 
  
এস্ আমার স্াতথ। 
  
কোথাে? 
  
আস্তে বলড়ছ,আস্। 
  
শারড়মন োতে ড়নতে এল দাতরাোতনর ঘতরর পাতশর কছাট্ট ঘরড়টতে। মাড়ট শুতে আতছ 
কস্খাতন। শারড়মনতে ঢুেতে কদতখ এে যরতনর ঘিঘি শব্দ েরল। শারড়মন মৃদুস্বতর 
র্ােল, মাড়ট স্াতহব। মাড়ট মাথা েুতল এে বার মাি োোল, োরপরই মাথা নাড়মতে ড়নল। 
  
ও বাাঁচতবনা। এই ঘতরই োর কশষশেো। 
  
বলতে বলতে শারড়মতনর গলা ভাড়র হতে এল। কোঁতদ কিলতব নাড়ে? 
  
কবচারার এে েি হতে! স্ারা রাে ঘুমাে না। োাঁতদ শুযু। 
  
রড়িে ড়েছু বলল না। শারড়মন ড়নচু হতে মাড়টর মাথাে হাে রাখল। চাপা। স্বতর বলল, 
পশুতদর স্বতচ বতিা েি হতে এরা ড়নতজতদর েতির েথা অনেতদর বলতে পাতরনা। 
  
অতনে মানুষও কস্টা পাতর না। 
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বাতজ েথা বলতব না। মানুষ ড়িেই পাতর। আজ কোমার মতন কোতনা েি হতল কস্টা েুড়ম 
োউতে বলতব না? 
  
স্ব েতির েথা ড়ে বলা োে? ড়েছু ড়েছু েতির েথা েখতনা বলা োে না। 
  
শারড়মন বলল, মাড়ট মারা কগতল আমার খুব েি হতব। আমার বনু্ধ্ কেউ কনই। মাড়টই 
আমার বনু্ধ্। 
  
শারড়মন উতি দাাঁিাল। হালো গলাে বলল, আজ ড়েন্তু েুড়ম রাতে খাতব এখাতন। 
  
কেন? 
  
এো এো কখতে আমার খুব খারাপ লাতগ। বাবা ড়চটাগাং কগতছন, োল আস্তবন। েুড়ম 
না এতল স্াড়ির ভাইতে আস্তে বলোম। 
  
উড়ন আতমড়রোে োন ড়ন? 
  
স্ামতনর স্প্তাে োতবন। মামার বাস্াে আতছন। স্াে ড়দতনর জতনে এতস্ কবচারাতে দুমাস্ 
থােতে হল। মাতের অসু্খ। 
  
েুড়ম ড়ে োতে আপড়ন—আপড়ন েতর বল? 
  
হুাঁ। 
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কেন, আপড়ন বল কেন? 
  
েুড়ম বলতে কেমন জাড়ন লিা লাতগ। 
  
উড়ন ড়েছু বতলন না। এ ড়নতে? 
  
খুব এেটা বতলন না। হিাৎ এে-আযা ড়দন বতলন। 
  
বাগাতন বতস্ চা খাওো কগল না। ড়টপটপ েতর বৃড়ি পিতে শুরু েতরতছ। শারড়মন বলল, 
এস্, কদােলাে বারান্দাে বতস্ বৃড়ি কদড়খ। 
  
বৃড়ির মতযে কদখার েী আতছ? 
  
কদখার ড়েছু কনই? েী বল েুড়ম! 
  
আমার মতযে এে োবে ভাব কনই। 
  
স্ন্ধ্ো পেেন্ত রড়িে বারান্দাে বতস্ রইল। কেমন কোতনা েথাবােো ওতদর মতযে হল না। 
শারড়মন কেমন অনেমনস্ক। েথাবােো ড়েছুই বলতছ না। রড়িতের হিাৎ খুব মন খারাপ 
হল। কেন কস্ বারবার ঘুতর ঘুতর এখাতন আতস্? এটা ড়িে না। কেন কস্ আস্তব? 
  
শারড়মন, স্ন্ধ্ো হতে োতে, উড়ি। 
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কখতে কেতে বললাম না? 
  
না, আজ থাে, অনে এে ড়দন। 
  
আজ অসু্ড়বযা েী? 
  
রড়িে হালো স্বতর বলল, আজতের রােটা খুব চমৎোর। েুড়ম স্াড়ির স্াতহবতে আস্তে 
বল। দু জতন ড়মতল খাওোদাওোর পর বারান্দাে বতস্ গল্পটল্প ের। 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। রড়িে উতি দাাঁিাল। অনে স্মে শারড়মন আস্ে োর স্তঙ্গ স্তঙ্গ। 
ড্র্াইভারতে বলে কপৌঁতছ ড়দতে। আজ কস্ ড়েছুই েরতছ না। 
  
রড়িে ড়ভজতে ড়ভজতেই রওনা হল। োর বারবার ইো েরড়ছল। কপছতন ড়িতর শারড়মনতে 
এে বার কদখতে। ড়েন্তু কস্ োোল না। মাড়ট স্াতহব োাঁদতছ। বৃড়ির শতব্দর স্তঙ্গ কস্ োন্না 
ড়মতশ কেমন অদু্ভে কশানাতে। কগতটর স্দাতরাোন বলল, চতল োতেন নাড়ে স্ারা? 
  
হোাঁ। 
  
গাড়ি ড়নতে োন। গাড়ি আতছ কো। ড্র্াইভার চা কখতে কগতছ, কর্তে ড়নতে আস্ড়ছ। 
  
র্ােতে হতব না! 
  
রড়িে লম্বা লম্বা পা কিলতে লাগল। দাতরাোন কশ্রণীর োতরার গলাে এমন শুি ভাষা 
শুনতে ভাতলা লাতগ না। কেন লাতগ না? এটা ড়ে অেেন্ত বাতজ যরতনর এেটা মানড়স্েো 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 233 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

নে? দাতরাোন অবাে হতে োড়েতে আতছ! এর মতযে অবাে হবার েী আতছ? এরা ড়ে 
রড়িতের এখাতন আস্া ড়নতে ড়নতজতদর মতযে আলাপ-আতলাচনা েতর? 
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১৩. মমনাোরা গম্ভীর মুমখ বলমলন 
মতনাোরা গম্ভীর মুতখ বলতলন, কব মা, আজ অড়িতস্ োতব না? 
  
নীলু হাড়স্মুতখ বলল, আজ টুনীর জন্মড়দন, অড়িতস্ োব না। মতনাোরী ড়েছু বলতলন না। 
আতরা গম্ভীর হতে কগতলন। নীলুর খুব 
  
ইো, টুনীর ড়িেীে জন্মড়দনড়ট খুব ভাতলা মতো েতর। প্রথমড়ট েরা হে ড়ন। 
  
শড়িে কোতনা রেম উৎস্াহ কদখাে ড়ন। ড়বরক্ত মুতখ বতলতছ, জন্মড়দন আবার েী? 
  
নীলু বতলতছ, আমাতদর জতনে কো না, টুনীর জতনে। 
  
এে বছতরর বাচ্চা, ও জন্মড়দতনর ড়ে কবাতি? বাদ দাও। 
  
এ বছর কস্-রেম ড়েছু বলতে পারতব না। টুনীর বেস্ এখন দুই। জন্মড়দনড়ট কস্ ড়েছু 
ড়েছু বুিতে পারতব। আর না পারতলও জানতব োতে ড়ঘতর এেড়ট অনুিান হতে। শড়িে 
বলতে পারতব না, টাো পেস্া কনই। এর জতনে কস্ টাো আলাদা েতর করতখতছ। কেমন 
কোতনা বতিা উৎস্ব হতব না। এেটা কেে োটা হতব। ড়েছু ভাতলামন্দ রান্না হতব! টুনীতে 
স্তঙ্গ ড়নতে কস্ এবং শড়িে এেটা ছড়ব েুলতব সু্টড়র্ওতে। প্রড়ে বছর এ-রেম এেড়ট 
েতর, ছড়ব কোলা হতব। কস্ই ছড়বর এোলবামড়ট টুনীর ড়বতের স্মে টুনীতে উপহাাঁর কদওো 
হতব। প্রথম জন্মড়দতনর ছড়বড়ট অবড়শে কোলা হে ড়ন। 
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শড়িে অড়িতস্ োবার জতনে বেড়র হড়েল। নীলু এতস্ বলল, েুড়ম ড়ে আজ এেটু স্োল 
স্োল আস্তে পারতবা? 
  
না। 
  
এেটু কচিা েতর কদখ না। 
  
কেন? 
  
টুনীর আজ জন্মড়দন না? েুড়ম এতল কোমাতে ড়নতে সু্টড়র্ওতে এেটা ছড়ব েুলব। 
  
শড়িে জবাব ড়দল না। নীলু নরম স্বতর বলল, েীজ। 
  
আো কদড়খ। 
  
কদখাতদড়খ না, আস্তেই হতব। স্ন্ধ্োতবলা কেে োটা হতব। রাতে এেটু খাওোদাওো 
হতব। 
  
অতনেতে বতলড়ছ নাড়ে? 
  
না, বনোতে বতলড়ছ। ও োর হাস্তবণ্ডতে ড়নতে আস্তব। আড়নস্তে বতলড়ছ। আড়নস্ মোড়জে 
কদখাতব। 
  
ও মোড়জে জাতন নাড়ে? 
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ড়শখতছ। জাতন ড়নশ্চেই। েুড়ম েড়দ কোমার কোতনা বন্ধ্বান্ধ্বতে বলতে চাও, বল। 
  
কেউই কনই? 
  
শড়িে জবাব ড়দল না! 
  
নীলুর যারণা ড়ছল রড়িেতে বাজাতর পািাতনা স্মস্ো হতব। কস্ কেতে চাইতব না। ইদানীং 
কস্ অল্পতেই করতগ ওতি। বাজাতরর েথা বলতলই ড়নিঃশ্বাস্ কিতল বতল, বাজার েরাই কশষ 
পেেন্ত আমার েোড়রোর হতব। বাজার স্রোতরর োজই পাব। অনে ড়েছু পাব না! 
  
আজ কস্ খুব আগ্রতহর স্তঙ্গ রাড়জ হল। শাটে পরতে পরতে বলল, ড়স্ড়রোস্ এেটা বহচচ 
হতব মতন হে। ড়বরাট খাওোদাওো নাড়ে? 
  
ড়বরাট ড়েছুনা। কোমার কোতনা বনু্ধ্বান্ধ্বতে বলতল বলতে পার। 
  
কবোতরর কোতনা বনু্ধ্বান্ধ্ব থাতে না। ড়লড়স্ট দাও। েী েী ড়নতে আস্তে হতব বল। ঘর 
স্াজাতনা হতব নাড়ে? 
  
দও না স্াড়জতে। কবলুন-তটলুন ড়দতে স্াজাতল ভাতলাই লাগতব। 
  
স্াড়জতে ড়দতে পাড়র, েতব এে শ টাো ড়িজ লাগতব। 
  
কদব, ড়িজ কদব। 
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স্বতচ আগ্রহ কদখা কগল শাহানার মতযে। োর উৎস্াতহর স্ীমা রইল না। কস্ েতলতজ কগল 
না। ড়নতজই ড়নউমাতেেট কথতে রড়ঙন োগজ ড়েতন আনল। কহাতস্ন স্াতহবও োর স্তঙ্গ 
জুতট কগতলন। ড়শশুতদর উৎস্াহ ড়নতে রড়ঙন োগতজর ড়শেল বানাতে বস্তলন। মতনাোরা 
ড়বরক্ত মুতখ বলতলন, েুড়ম বুতিা মানুষ, রড়ঙন োগজ ড়দতে মালা বানাতে বস্ছ? 
  
বুতিা মানুতষরা মালা বানাতে পারতব না। এ রেম কোতনা আইন আতছ নাा दि? 
  
বাতজ েেে েরতব না। 
  
এে ড়দন পতর এেটা উৎস্ব হতে বাড়িতে, আর েুড়ম িগিা বাযাবার কচিা েরড়ছ, এটা 
ড়িে না। 
  
ড়ে িগিা বাযালাম? 
  
এই কো বাযাড়ে। আড়ম এখন এেটা েথা বলব, েুড়ম োর উেতর দশটা েথা বলতব। 
োরপর আড়ম আবার আতরেটা েথা বলব, েুড়ম োর উেতর বলতব ড়বশটা, োরপর 
  
মতনাোরা ঘর কছতি চতল কগতলন। মাথা যতরতছ এই অজুহাতে ড়বছানাে শুতে রইতলন। 
কোতনা বোপাতরই কোতনা রেম আগ্রহ কদখাতলন না। নীলু েখন এতস্ বলল, কপালাওটা 
এেটু বড়স্তে ড়দন না মা। েখন ড়েড়ন ভুরু েুচতে বলতলন, কেন, েুড়ম ড়ে কপালাও রান্না 
ভুতল কগছ নাড়ে? নীলুর মনটাই খারাপ হতে কগল। 
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শড়িতের জতনে কস্ কস্তজগুতজ ড়বোল কথতেই বতস্ ড়ছল। শড়িে আস্ামাি ছড়ব েুলতে 
োতব। টুনীও খুব আগ্রহ ড়নতে নেুন জামা পতর বতস্ আতছ। কস্ বারবার বলতছ, বারা 
েখন আস্তব? বাবো হতে আরা। টুনী ড়েছু ড়েছু শব্দ োর ড়নজস্ব ভড়ঙ্গতে বতল। আরা হল 
বাবো। পাড়ে হতে পাড়খ। কস্ আ বা পা উচ্চারণ েরতে পাতর না, ো নে। ড়িেই পাতর। 
েবু নেুন শব্দগুড়ল কেন বতল, কে জাতন! ড়শশুতদর মতযে অতনে দুতবোযে বোপার আতছ। 
  
স্াতি ছটা কবতজ কগল, শড়িে এল না। শাহানা বলল, েুড়ম এোই টুনীতে ড়নতে ছড়ব েুতল 
আস্ ভাবী, ভাইো আস্তব না। 
  
বতলড়ছল কো আস্তব। 
  
আস্ার হতল এতস্ কেে। চল, আমরা ড়েন জতন এেটা ড়রিা ড়নতে চতল োই। শোমলীতে 
এেটা ভাতলা সু্টড়র্ও আতছ। 
  
আতরেটু কদড়খ। 
  
শুযু শড়িে নে, বনোও আতস্ ড়ন। নীলুর মন খারাপ হতে কগল। এে চম ৎোর েতর ঘর 
স্াজাতনা হতেতছ, অথচ কলােজন কেউ কনই। কেউ আসু্ে না-আসু্ে, শড়িে কো আস্তব। 
কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, টুনী ঘুড়মতে পিতব কব মা, কেেটা োটাও। আড়নস্ মোড়জে শুরু 
েরুে, আমরা কদড়খ বতস্ বতস্। উৎস্বটা জমতছ না কমাতটই। নীলু মৃদুস্বতর বলল, আতরেটু 
অতপক্ষা েড়র, ও এতস্ পিতব। 
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আড়নস্ চূিান্ত রেতমর নাভোস্। আজই োাঁর জীবতনর প্রথম মোড়জে কশা। কে জুতন েী 
হতব। পাাঁচটা আইতটম কস্ বেড়র েতর করতখতছ। আইতটম ড়হতস্তব পাাঁচটাই চমৎোর। আজ 
স্ারা ড়দতন কস্ প্রড়েড়ট আইতটমই প্রাে এে হাজার বার েতর প্রােড়টস্ েতরতছ। েবু োর 
মতন হতে, আস্ল স্মতে এেটা ড়েছু গণ্ডতগাল হতে োতব। স্বতচ বতিা স্মস্ো হতে োর 
কোতনা েন-ড়ির্াতরট কনই, কে দশেেতদর মতযে বতস্ থােতব। প্রতোজতনর স্মে ড়বতশষ 
স্াহােেড়ট েরতব। এরেম এে জন োউতে পাওো কগতল চমৎোর এেটা মোড়জে কদখাতনা 
কেে। আড়নস্ ড়চড়ন্তে মুতখ বীণার স্তঙ্গ েথা বলতে কগল। বীণাতে বতল কদখা কেতে পাতর। 
কস্ রাড়জ হতব ড়ে হতব না কে জাতন। 
  
বীণা স্তঙ্গ স্তঙ্গই রাড়জ। কস্ উৎস্াতহর স্তঙ্গ বলল, েী েরতে হতব বতল কদন, কনা প্রবতলম। 
  
ড়বতশষ ড়েছুই না, কটড়বতলর উপর এেটা রুমাতল আঙড়ট লুোতনা থােতব। েুড়ম আঙড়ট 
আতছ ড়েনা পরীক্ষা েরতে ড়গতে আঙড়টড়ট েুতল ড়নতে আস্তব। 
  
েুতল আনবার স্মে কেউ কদখতব না? 
  
না। স্বার নজর থােতব মোড়জড়স্োতনর ড়দতে। কস্ই স্মে এেটা বকৃ্তো শুরু েরব আড়ম। 
পারতব না? 
  
পারব না কেন? ড়নশ্চেই পারব। 
  
আড়নস্ চতল োবার স্তঙ্গ স্তঙ্গ লড়েিা বলতলন, কোর ও বাড়িতে োবার কোতনা দরোর 
কনই। 
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দাওোে ড়দতেতছ, োব না? 
  
না। 
  
এস্ব বতল কোমা লাভ কনই। আড়ম োব। 
  
লড়েিা গম্ভীর হতে রইতলন। কমতেতে আর ড়েছু বলতে স্াহস্ েরতলন না। কেন জাড়ন 
ড়েড়ন বীণাতে ড়েছুটা ভে কপতে শুরু েতরতছন। বীণা দ্রুে বদতল কেতে শুরু েতরতছ। 
আড়নতস্র স্তঙ্গ োর স্ম্পেেটা কোন পেোতে, এই ড়নতে ড়েড়ন খুব ভাতবন। োাঁর যারণা বীণা 
আড়নস্তে মাতিমতযে এটা-ওটা ড়েতন কদে। এই যারণাটা হতেতছ গে পরশু। বীণা এো 
এে ড়নউ মাতেেতট ড়গতেড়ছল। ড়নউ মাতেেট কথতে ড়িতরই কস্ কবিাতে কগল ছাতদ। কস্ড়দন 
স্ন্ধ্োে ড়েড়ন কদখতলন, আড়নস্ লাল রতঙর এেড়ট নেুন কচে শাটে গাতে ড়দতে হাড়স্মুতখ 
কনামতছ। এর মাতনটা েী? স্ারাটা ড়দন লড়েিার খুব খারাপ োটল। স্ন্ধ্োর পর বীণাতে 
খুব স্হজ গলাে ড়জতজ্ঞস্ েরতলন, আড়নতস্র গাতে এেটা নুেন শাটে কদখলাম। বীণা হাই 
েুতল বলল, আড়মও কদখলাম। খুব মাড়নতেতছ। 
  
লাল রঙ বোটাতছতলতদর মানাতব ড়ে? 
  
লাল হতে এমন এেটা রঙ, ো স্বাইতেই মানাে। 
  
ড়নউ মাতেেট কথতে েুই েী েী ড়েনড়ল? 
  
কেমন ড়েছু না। দু ড়দস্তা োগজ। এেটা বল পতেন্ট কপন। 
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এস্ব কেনার জতনে ড়নউমাতেেতট কেতে হল? সু্রমা কিাতরই কো পাওো োে। 
  
ো োে। েবু কগলাম। 
  
লড়েিা খাড়নেক্ষণ চুপচাপ কথতে বলতলন, ড়নউ মাতেেট কথতে ড়িতরই ছাতদ কগড়ল কেন? 
  
এমড়ন কগলাম। ছাতদ োওো ড়নতষয নাড়ে? লড়েিা এে বার ভাবতলন স্রাস্ড়র ড়জতজ্ঞস্ 
েতরন শাটেটা বীণা ড়েতন ড়দতেতছ ড়েনা। স্াহস্ হল না। ঘতর এেটা বতিা কমতে থাোর 
েে কে স্মস্ো। কচাতখর আিাল হতলই বুে যিিি েতর। বীণা ড়গতেতছ শাহানাতদর 
ওখাতন। ঘণ্টাখাতনতের বোপার, েবু ভাতলা লাগতছ না। আড়নস্টাতে ঘাি যতর ড়বতদে েতর 
ড়দতে পারতল ড়েছুটা স্বড়স্ত পাওো কেে। লড়েিা দীঘে-ড়নিঃশ্বাস্ কিলতলন। 
  
টুনী বতস্ থােতে থােতে ঘুড়মতে পিল। রড়িে বলল, ভাবী, আড়ম কটড়লতিান েতর কদড়খ 
ভাইো অড়িতস্ আতছ ড়েনা। কটড়লতিাতনর েথাটা নীলুর মতন আতস্ ড়ন। আতগই কটড়লতিান 
েরা কেে। কোতেতে েরতব? রশীদ স্াতহতবর বাস্া কথতে? 
  
না, ড়গ্রন িতমেড়স্ কথতে, কচনা কলাে আতছ। ভাইোর টড়ঙ্গ অড়িতস্র নাম্বার কোমার োতছ 
আতছ? 
  
না। 
  
ড়িে আতছ, আড়ম কবর েতর কনব! 
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টুনীতে শুইতে ড়দতে ড়গতে নীলুর কচাতখ পাড়ন এতস্ কগল। মানুষ এমন হে, আশ্চেে! নীলুর 
ইো েরতে লাগল বাড়েটাড়ে ড়নড়ভতে শুতে থাতে টুনীর পাতশ! ড়েন্তু ো স্ম্ভব নে। োতে 
হাড়স্মুতখ স্বার স্ামতন ঘুতর কবিাতে হতব, আড়নতস্র মোড়জে কদখতে হতব। 
  
ভাবী। 
  
েী শাহানা? 
  
োিাোড়ি এস্, কে এে জন কমতে এতস্তছ আমাতদর বাস্াে। পরীর মতো সু্ন্দর। না 
কদখতল েুড়ম ড়বশ্বাস্ েরতব না। উপহাতরর পোতেট আতছ হাउठ। 
  
বনো নাড়ে? 
  
আতর না। ওনাতে বুড়ি আড়ম ড়চড়ন না? েুড়ম োিাোড়ি আতস্। 
  
নীলুও োতে ড়চনতে পারল না। কমতেড়ট ড়বব্রে মুতখ বলল, আমার নাম শারড়মন। রড়িতের 
স্তঙ্গ পড়ি। ও আমাতে দাওোে ড়দতেতছ ভাড়েড়জর নাড়ে জন্মড়দন। 
  
হোাঁ। েুড়ম বস্। 
  
আপড়ন ওর ভাবী? 
  
হোাঁ। 
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আড়ম স্বাইতে ড়চড়ন। ও হতে শাহানা, োই না? 
  
হোাঁ। 
  
আমাতদর জন্মড়দতনর মানুষড়ট কোথাে? 
  
টুনী ঘুড়মতে পতিতছ। 
  
ওর উপহারটা হাতের োতছ করতখ আড়স্। 
  
নীলু কভতব কপল না, এই কমতেড়টর েথাই ড়ে রড়িে মাতিমতযে োতে বতল? এমন চমৎোর 
এেড়ট কমতে! শারড়মন কহাতস্ন স্াতহব ও মতনাোরা দু জনতেই ড়বনীেভাতব স্ালাম েরল। 
কহাতস্ন স্াতহব োাঁর স্বভাবসু্লভ ভড়ঙ্গতে ড়নোন্ত পড়রড়চে জতনর মতো গল্প শুরু েতর 
ড়দতলন। এমনড়ে মতনাোরা পেেন্ত ড়মশুে স্বতর গতল্প কোগ ড়দতলন। 
  
বাস্া কোথাে কোমার? 
  
পুরাতনা ঢাোে। 
  
এে দুর এো এো এতস্ছ? 
  
গাড়ি ড়নতে এতস্ড়ছ। আর রাে কবড়শ হে ড়ন। স্ােটা মাি বাতজ। 
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শাহানা শারড়মনতে ড়নতে ছাদ কদখাতে কগল। কস্ োিাোড়ি োতরা স্তঙ্গ স্হজ হতে পাতর 
না। কস্ও চট েতর স্হজ হতে কগল। শাহানার খুব ইো েরতে লাগল। এই চমৎোর 
কমতেড়টতে মোড়জড়শোন আড়নতস্র েথা বতল। োউতে োর েথা বলতে ইো েতর। 
  
এখাতন কেউ থাতে নাড়ে শাহানা? 
  
আড়নস্ ভাই থাতেন। 
  
আড়নস্ ভাই কে? 
  
এে জন মোড়জড়শোন। ো সু্ন্দর মোড়জে কদখান! 
  
েুড়ম কদতখছ? 
  
না। 
  
োহতল বুিতল েী েতর, সু্ন্দর? 
  
শাহানা চুপ েতর কগল। শারড়মন হাড়স্মুতখ বলল, আড়ম কছাটতবলাে বাবার স্তঙ্গ এে বার 
ড়গতেড়ছলাম ইংলোণ্ড, কস্খাতন ড়মিঃ ড়স্মতথর মোড়জে কদতখড়ছ। অপূবে। 
  
োই নাড়ে? 
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হোাঁ। ভদ্রতলাে এেটা ইউড়নভাড়স্েড়টর অতের প্রতিস্র। অথচ প্রতিশনোল মোড়জড়শোনতদর 
হার মানাতে পাতরন। 
  
শারড়মন জন্মড়দতনর উৎস্তব এতস্তছ, এটা শুতন রড়িতের ড়বস্মতের স্ীমা রইল না। 
কটড়লতিাতন জন্মড়দতনর দাওোে অবড়শে কস্ ড়দতেতছ। কস্টাও কেমন কোতনা কজারাতলা 
দাওোে নে। শারড়মনও আস্তব এমন কোতনা ইড়ঙ্গে কদে ড়ন। ড়িোনা অবশে ড়জতজ্ঞস্ 
েতরড়ছল। 
  
নীলু বলল, শাহানা ওতে ছাতদ ড়নতে কগতছ। 
  
শীতের মতযে ছাতদ কেন? 
  
নীলু কহতস্ কিলল, মমো খুব কবড়শ মতন হতে। 
  
েুড়ম ো ভাবছ ো না ভাবী, শারড়মতনর ড়শগড়গরই ড়বতে হতে। আগতস্ট হবার েথা ড়ছল, 
ড়পড়ছতে কগতছ। 
  
আড়ম অবড়শে মতন মতন আশা েরড়ছলাম, এ কমতে এই বাড়িতেই আস্তব। 
  
পাগল হতেছ! এরা কে েী ড়স্ড়রোস্ বতিাতলাে এটা েুড়ম যারণাও েরতে পারতব না। 
  
ড়স্ড়রোস্ বতিাতলােতদর কমতেরা বুড়ি ড়বতে েতর না? 
  
েতর, েতব আমার মতো োউতে েতর না। 
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শড়িে আযা ঘণ্টার মতযে চতল আস্তব বতলড়ছল। এে ঘণ্টা পার হতে কগল, োর কদখা 
কনই। কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, আড়নতস্র মোড়জেটা শুরু হতে োে, কদড়র হতে োতে। 
েুড়ম বরং টুনীতে ঘুম কথতে কোল। 
  
টুনীর ঘুম ভাঙাতনা কগল না। আজ দুপুতর ঘুমাে ড়ন। স্হতজ কস্ আর জাগতব না। ও ঘুমাে, 
আসু্ন, আমরা মোড়জে কদড়খ। 
  
আড়নস্ এই শীতেও রীড়েমতো ঘামতছ। হাে-পা োাঁপতছ, েী অবস্থা হতব কে জাতন! প্রড়েড়ট 
আইতটমই অতনে বার েতর েরা। কচাখ বন্ধ্ েতরও এস্ব েরা োতব, ড়েন্তু েবু োর মতন 
হতে একু্ষড়ণ এেটা হাড়স্র োণ্ড হতব। শাহানা বলল, শুরু েরুন আড়নস্ োই। 
  
বীণা বতস্ আতছ শাহানার পাতশ। বীণার মুখ অস্বাভাড়বে গভীর। োতরা স্তঙ্গই কস্ কোতনা 
েথাবােো বলতছ না। কে কোতনা োরতণই কহাে কস্ অস্বড়স্ত কবায েরতছ। আড়নস্ প্রাে এে 
শ ভাগ ড়নড়শ্চে, কস্ আঙড়ট স্ড়রতে ড়দতে পারতব না। আড়নস্ ঘতরর কোতণর ড়দতে স্তর 
কগল। োর হাতে ড়েছু কনই। 
  
আড়ম োহতল শুরু েরড়ছ। কদখুন আমার হাে। হাতে ড়েছু কনই। 
  
কহাতস্ন স্াতহব কচাখ বতিা বতিা েতর োড়েতে আতছন। মোড়জতের বোপাতর ড়েড়ন দারুণ 
উৎস্াহ কবায েরতছন। আড়নস্ োর খাড়ল হাে কদড়খতে মুহুতেেই দুড়ট টেটতে লাল রুমাল 
বেড়র েরল। কহাতস্ন স্াতহব মুগ্ধ হতে কগতলন। 
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শাহানা বলল, কদড়খ, রুমাল দুড়ট আমার হাতে ড়দন কো আড়নস্ ভাই। পরীক্ষা েতর কদড়খ। 
  
মোড়জতের রুমাল কো কদওো োতব না। 
  
বলতে বলতেই আড়নস্ রুমাল দুড়ট ড়নশাতনর মতো ড়েছুক্ষণ বাোতস্ ওিাল। স্তঙ্গ স্তঙ্গ 
বেড়র হল এেড়ট টেটতে লাল কগালাপ। আড়নস্ কগালাপড়ট এড়গতে ড়দল শাহানার ড়দতে। 
শাহানা কেন জাড়ন খুব লিা কপল। কহাতস্ন স্াতহব মুগ্ধেতে বলতলন, অদু্ভে মোড়জে! 
এে সু্ন্দর মোড়জে আমার জীবতন আড়ম কদড়খ ড়ন। বীণা শুযু েড়িন দৃড়ি ড়নতে বতস্ রইল। 
কস্ আশা েতরড়ছল এই কগালাপড়ট কস্ পাতব। 
  
আড়নস্ আত্মড়বশ্বাস্ ড়িতর কপতেতছ োতজই োর েৃেীে মোড়জে ড়লংড়েং ড়রং হল চমৎোর। 
রড়িে বলল, এ কো কদড়খ ড়স্ড়রোস্ মোড়জড়শোন।! ড়িে না শারড়মন? 
  
হোাঁ, আমার ড়নতজরই এখন মোড়জে ড়শখতে ইো হতে। 
  
শাহানা বলল, ড়মিঃ ড়স্মতথর মোড়জতের মতো লাগতছ আপনার োতছ? 
  
হোাঁ, কস্রেমই লাগতছ। 
  
কশষ মোড়জতে গণ্ডতগাল হতে কগল। আঙড়ট হাওো েতর কদওোর মোড়জে আড়নস্ শারড়মতনর 
আঙড়ট ড়নতে রুমাতল ভতর রাখল কটড়বতল। হাড়স্মুতখ বলল, এখাতন এেড়ট আঙড়ট আতছ, 
এ ড়বষতে ড়ে োতরা কোতনা স্তন্দহ আতছ? স্তন্দহ থােতল হাে রুমাতল ঢুড়েতে পরীক্ষা 
েতর োন। বীণার দাড়েত্ব হতে পরীক্ষা েরতে এতস্ আঙড়ট উড়িতে কনওো। কস্ উতি 
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দাাঁিাল এবং স্রু গলাে বলল, আমার মাথা যতরতছ, আড়ম বাস্াে োব। শাহানা বলল, 
আতর, এখন োতব ড়ে! কদতখ োও েী হে। 
  
ো ইো কহাে, আমার ভাতলা লাগতছ না। 
  
আড়নস্ বীণার এই হিাৎ রাতগর কোতনা োরণ খুাঁতজ কপল না। কস্ বলল, বীণা এতস্ কদতখ 
োও, আঙড়ট আতছ ড়েনা। 
  
অনেরা কদখুে। 
  
বীণা গম্ভীর মুতখ কবর হতে কগল। কশষ মোড়জেড়ট আড়নতস্র কদখাতনা হল না। কহাতস্ন 
স্াতহব অেেন্ত উৎস্াতহর স্তঙ্গ বলতলন, আড়নস্, আঙড়টড়টর েী হল কদখাও। 
  
মোড়জতের মািখাতন কেউ উতি কগতল কস্ মোড়জে আর কদখাতনা োে না। 
  
োই নাড়ে, জানোম না কো! 
  
এইড়ট অনে কোতনাড়দন কদখাব। 
  
শাহানা অবাে হতে োড়েতে রইল। োর মন বলতছ-বীণার মতযে ড়েছু এেটা হতেতছ। েী 
হতেতছ, কস্ স্ম্পতেে োর কোতনা স্পি যারণা কনই, েতব কস্ এতেবাতরই কে বুিতে পারতছ 
না, োও নে। 
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মতনাোরা মোড়জে কশষ হওোমাি নীলুতে কর্তে বারান্দাে ড়নতে কগতলন। গলার স্বর খাতদ 
নাড়মতে বলতলন, শারড়মন কমতেড়ট কেন এতস্তছ। এ বাড়িতে? 
  
রড়িে দাওোে েতরতছ, োই এতস্তছ। 
  
দাওোে েরতব। আর হুাঁট েতর চতল আস্তব? োও এো এো এতস্তছ। আমার ড়েন্তু 
ভাতলা লাগতছ না। 
  
ঐস্ব ড়েছু নামা। 
  
েুড়ম বুিতল েী েতর ঐস্ব ড়েছু না? বতিাতলাতের কমতে, নাতে দড়ি ড়দতেতঘারাতে। 
  
নীলু ড়েছু বলল না। 
  
রড়িে চােড়র-বােড়র ড়েছু খুাঁজতছ না। ঐ কমতের কপছতন ঘুরঘুর েতর স্মে োটাতে। 
  
না মা, চােড়রর কচিা ও ড়িেই েরতছ। 
  
বাতজ েথা বলতব না। কচিা েরতল এই অবস্থা হে? হে না। আর, ড়েছু কে হতে না, কস্ই 
ড়নতে কোতনা মাথা বেথাও কনই। ড়দড়বে কমতেতদর স্তঙ্গ িড়িনড়ি েতর কবিাতে। আজ আড়ম 
োতে ড়েছু েথা কশানাব। 
  
থাে মা, আজ আর ড়েছু না বলতলন। 
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কেন? োতে েথা কশানাতে হতল আতগ ড়দনক্ষণ ড়িে েরতে হতব? পড়িো কদখতে হতব? 
  
আতস্ত েথা বলুন মা, ওরা শুনতব। 
  
শুনতল শুনুে, আড়ম োউতে ভে পাই নাড়ে? ওর করাজগাতর আড়ম খাই? 
  
ওতদর খাবার ড়দতে আড়স্ মা। রাে হতে োতে। 
  
  
  
শড়িে ড়িরল এগারটাে। 
  
নীলু না-তখতে অতপক্ষা েরড়ছল। কস্ ড়েছুই বলল না। শড়িে বলল, জন্মড়দন কেমন হল? 
  
ভাতলাই। 
  
কলােজন এতস্ড়ছল? 
  
এতস্তছ কেউ কেউ। েুড়ম হাে-মুখ যুতে আস্, খাবার গরম েরড়ছ। নাড়ে কখতে এতস্ছ? 
  
না, খাব কোথাে? অড়িতস্ এেটা িাতমলা হল। 
  
নীলু কোতনা আগ্রহ কদখাল না। 
  
সু্েতরনতস্ন মতন হে চােড়র কছতি চতল োতে। 
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োই নাড়ে? 
  
হোাঁ। অবড়শে গুজবও হতে পাতর। 
  
নীলু ড়নিঃশতব্দ ভাে কবতি ড়দতে লাগল। শড়িতের েথাবােো োর শুনতে ইো েরতছ না। 
স্ারা ড়দতন অতনে পড়রশ্রম হতেতছ। ঘুতম কচাখ বন্ধ্ হতে আস্তছ। শড়িে ভাে মাখতে 
মাখতে বলল, হুাঁইড়ে কখতে বোটা খুব বহচচ েরড়ছল। আজ, কেতলোড়র অবস্থা। 
  
শড়িে অতনে রাে পেেন্ত বস্ার ঘতর বতস্ বতস্ ড়স্গাতরট টানল। নীলু েখন বলল, ঘুমুতব 
না? েখন কস্ ড়নেম ভঙ্গ েতর চা কখতে চাইল। 
  
েৃি না হতল এেটু চা ের কো নীলু োতজর কছতলটা কোথাে? ওতে কদখড়ছ না কেন? 
  
মা ড়বদাে েতর ড়দতেতছন। 
  
েতব েরতলন? 
  
গে স্প্তাতহই েতরতছন। কোমার কচাতখ পতি ড়ন কবাযহে। 
  
শড়িে আর ড়েছু বলল না। চা কখতে কখতে এতলাতমতলাভাতব ড়েছু েথাবােো হল। কেমন, 
রড়িতের ড়েছু হতেতছ? কচিা েরতছ না কবাযহে কস্-রেম। চােড়রর বাজার এেটা খারাপ 
ড়নশ্চেই না। প্রশ্ন েরার জতনেই েরা। নীলু বলল, আড়ম ঘুমুতে োড়ে। 
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শড়িে ড়েছু বলল না। 
  
নীলু শুতে শুতে নানা েথা ভাবতে লাগল, োরা দু জতন ড়ে ক্রতমই দূতর স্তর োতে? 
কবাযহে োতে। ড়েন্তু কেন? কদাষটা োর? শড়িতের এোর ড়নশ্চেই নে। োরও ড়নশ্চেই 
কোতনা ভূড়মো আতছ। স্ংস্াতরর কপছতন শড়িেতে এো খাটতে হড়েল। এখন কস্ ড়েছু 
স্াহােে েরতছ। শড়িতের কস্টা পছন্দ নে। শুযু শড়িে নে, োর শাশুড়িরাও। 
  
প্রথম কবেতনর টাো কথতে এে হাজার টাো কস্ মতনাোরাতে ড়দতে কগতছ, ড়েড়ন গম্ভীর 
মুতখ বলতলন, ঐ টাো কোমার োতছই রাখ কব মা। আতগ েড়দ শড়িতের টাোে চতল 
থাতে, এখতনা চলতব। শড়িেও বতলতছ এেই েথা, েতব এেটু ঘুড়রতে, করতখ দাও, 
দরোর হতল কনব। 
  
প্রথম ড়দতের কস্ই অবস্থা এখন কনই। মতনাোরা এখন টাো কনন। গে মাতস্  বলতলন, 
স্ামতনর মাস্ কথতে আতরা ড়েছু কবড়শ ড়দতে পার ড়েনা কদখ কো কব মা। 
  
নীলু োর ড়নতজর মাতে প্রড়ে মাতস্ই দু শ টাো েতর ড়দতে। ড়েড়ন বারবার ড়লখতছন, 
কোতনা দরোর কনই। েখন দরোর হতব আড়ম চাইব। ড়েড়ন চাইতবন না কোতনাড়দন। োাঁর 
যারণা, কমতের টাোে োাঁর কোতনা অড়যোর কনই। এটা এেটা ড়মথো যারণা। কছতলর 
টাোে মার অড়যোর থােতল কমতের টাোেও থােতব। কেন থােতব না? 
  
নীলুর চােড়র কেউ পছন্দ েরতছ না, ড়েন্তু োর টাোে বািড়ে ড়েছু সু্খ ড়ে আস্তছ না? 
কস্ টাো জমাতে। মাস্ ড়েতনতের কভেরই এেড়ট ড়টড়ভ কেনার মতো টাো জতম োতব। 
এটা েম েী-ড়নশ্চেই েম নে। 
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মশাড়রর কভের েতেেটা মশা ঢুতে কগতছ। গুনগুন েরতছ োতনর োতছ। নীলুর উিতে 
ইো েরতছ না। ঘুতম কচাখ জড়িতে আস্তছ, ড়েন্তু পুতরাপুড়র ঘুম আস্তছ না। ড়বতের আতগ 
এরেম হে। অতনে রাে পেেন্ত কজতগ থােতে হে। েখন স্মেটাও খুব খারাপ ড়ছল। 
ড়বতে কদবার জতনে মা বেস্ত হতে পিতলন। ড়েন্তু ড়বতের কোতনা প্রস্তাবই আতস্ না। বতিা 
ভাবী। খুব োেদা েতর োটা-োটা েথা কশানান। োাঁর প্রড়েড়ট েথার ড়েন চার রেম 
মাতন হে। এতেে বার প্রচণ্ড রাগ হে। ড়েন্তু োর উপর রাগ েরতব? মার উপর? োর 
কেউ কনই, োর উপর রাগ েরা োে না। 
  
টুনী োাঁদতে শুরু েতরতছ। কোতনা ভতের স্বপ্ন-টপু কদতখতছ কবাযহে। 
  
েী হতেতছ মা। ভে লাগতছ? 
  
না। 
  
বাথরুম? 
  
না। 
  
পাড়ন খাতব? 
  
না। 
  
োহতল োাঁদছ কেন? 
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বাথরুম েরব। 
  
নীলু টুনীতে কোতল ড়নতে নামল। টুনী বলল, বাথরুম েরব না। দাদুর স্তঙ্গ ঘুতমাব। 
  
োল ঘুড়মও। 
  
না, আজ। 
  
নীলু রাে—দুপুতর কহাতস্ন স্াতহতবর ঘতরর দরজাে যাক্কা ড়দল। প্রাে রাতেই এখন এ-
রেম হতে। টুনী ঘুমুতে োতে দাদুর স্তঙ্গ। এখন গল্প বতল বতল ঘুম পািাতে হতব। 
মতনাোরা ড়বরক্ত হতবন। ড়খড়টড়মড়ট বাাঁযতব দুজতনর মতযে। 
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১৪. রহমান সামহব কখমে এমস কিমখন 
রাে ন টা। 
  
রহমান স্াতহব কখতে এতস্ কদতখন শারড়মন কদােলা কথতে ড়নতচ নাতম ড়ন। জড়মলার মা 
বলল, আিা ভাে খাইতবন না। 
  
কেন? 
  
ড়েছুেন নাই? শরীর খারাপ মতন হে। 
  
রহমান স্াতহব ড়বড়স্মে হতলন। শরীর ভাতলা থােুে না-থােুে, খাবার স্মে শারড়মন 
উপড়স্থে থাতে। ড়েছুড়দন কথতে ড়েড়ন োর বেড়েক্রম লক্ষ েরতছন। রহমান স্াতহব ড়নিঃশতব্দ 
খাওো কশষ েরতলন। রাতের খাবার স্মেটা ড়েড়ন কবশ আনতন্দ োটান। কছাটখাট বোপার 
ড়নতে হালো আলাপ েতরন শারড়মতনর স্তঙ্গ। অড়িতস্র বোপার ড়নতেও েথাবােো হে। 
আজ ড়েড়ন এেড়ট জরুড়র বোপার ড়নতে শারড়মতনর স্তঙ্গ েথা বলতে কচতেড়ছতলন। 
  
নাই।ক্ষেংছড়িতে ড়েড়ন এেটা রাবার চাতষর পড়রেল্পনা ড়নতে চাতেন। এই ড়বষতে মোমে 
জানা। 
  
রহমান স্াতহব খাওো কশষ েতর শারড়মতনর দরজাে কটাো ড়দতলন। 
  
মা কজতগ আছ? 
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আড়ছ। 
  
শরীর খারাপ নাড়ে? 
  
হোাঁ। 
  
ির? 
  
জবাব না ড়দতে শারড়মন দরজা খুলল। রহমান স্াতহব চমতে উিতলন। িোোতস্ মুখ 
শারড়মতনর। কচাখ লাল হতে আতছ। মতন হতে এইমাি কোঁতদ উতিতছ। 
  
এস্ আমার ঘতর। গল্প েড়র। 
  
শারড়মন চাদর গাতে ড়দতে ড়নিঃশতব্দ কবর হতে এল। রহমান স্াতহতবর মতন হল, কমতেড়ট 
খুব এেলা হতে পতিতছ। ড়নিঃস্ঙ্গোর কচতে বতিা েি কো আর ড়েছু কনই। এই েিটার 
যরন োাঁর মতো আর কেউ জাতন না। োরা দু জন ড়নিঃশতব্দ রহমান স্াতহতবর প্রোণ্ড 
কশাবার ঘতর ড়গতে ঢুেল। 
  
খাতট পা েুতল আরাম েতর বস্ কো মা। 
  
স্তঙ্গ কোমার িগিা-টগিা হতেতছ নাড়ে? 
  
না, িগিা হতব কেন? 
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ড়িতর োবার স্মে এোরতপাতটে োতে খুব গম্ভীর কদখলাম। 
  
পাড়রবাড়রে বোপার ড়নতে ড়চড়ন্তে ড়ছতলন। অতনে রেম িাতমলা োতে ওনাতদর। োাঁর 
মারও অসু্খ ড়ছল। 
  
েুড়ম ড়ে োাঁতে কদখতে ড়গতেড়ছতল? 
  
ঢাোে কনই কো উড়ন। জামালপুতর োাঁর কমতের োতছ থাতেন। 
  
রহমান স্াতহব ড়স্গাতরট যরাতলন। ড়স্গাতরট প্রাে কছতিই ড়দতেড়ছতলন। ড়েছুড়দন হল আবার 
শুরু েতরতছন। োাঁর মতন হড়েল, শারড়মন ড়স্গাতরতটর 
  
প্রস্তঙ্গ ড়েছু বলতব। ড়েন্তু কস্ ড়েছুই বলল না। 
  
স্াড়ির কোমাতে ড়চড়িপি ড়লতখতছ কো? 
  
হোাঁ। 
  
জবাব দাও কো েুড়ম? 
  
হোাঁ, ড়দই। কদবনা কেন? 
  
আড়ম আজ োর এেটা লম্বা ড়চড়ি কপতেড়ছ। কস্ কদতশ চতল আস্তছ। এড়প্রতলর মািামাড়ি 
এতস্ পিতব। কোমাতেও ড়নশ্চেই ড়লতখতছ? 
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হোাঁ। 
  
আড়ম ড়িে েতরড়ছ। কম মাতস্র প্রথম স্প্তাতহ কোমাতদর ড়বতের বোপারটা চুড়েতে কিলব। 
েী বল েুড়ম? 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। রহমান স্াতহব বলতলন, খুব জমোল এেটা উৎস্ব েরতে চাই। 
কোমার মার শখ ড়ছল জমোল উৎস্তবর। 
  
শারড়মন এমনভাতব োোতে, কেন কস্ ড়েছু শুনতছন। অনে ড়েছু ভাবতছ। রহমান স্াতহতবর 
মন খারাপ হতে কগল। ড়েড়ন আশা েতরড়ছতলন কবশ অতনেক্ষণ গল্প গুজব েরতবন। 
কমতেড়ট ক্রতমই ড়ে দূতর স্তর োতে? ড়বতের পর ড়নশ্চেই আতরা দূতর োতব। 
  
শারড়মন মৃদুস্বতর বলল, বাবা, েুড়ম কোমার কোতনা োরখানাে এেড়ট চােড়রর বেবস্থা 
েরতে পারতবা? 
  
রহমান স্াতহব ড়বড়স্মে হতে বলতলন, োর চােড়র? 
  
আমাতদর স্তঙ্গ পিে এেটা কছতল। অতনে ড়দন যতর চােড়রর কচিা েরতছ। পাশ েরবার 
পর প্রাে দু বছর হতে কগল। 
  
রহমান স্াতহব গম্ভীর গলাে বলতলন, কে কছতল দু বছর কচিা েতরও ড়েছু েরতে পারতছ 
না, কস্ কমাটামুড়টভাতব এে জন অপদাথে। 
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অপদাথে হতব কেন? কদতশর অবস্থা খারাপ। 
  
খারাপ ড়িেই, ড়েন্তু বুড়িমান কছতলরা এই খারাপ অবস্থার মতযেও গুড়ছতে ড়নতে পাতর। 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। রহমান স্াতহব বলতলন, কছতলড়টতে পাড়িতে ড়দও আমার োতছ, 
আড়ম কদখব। ও ড়ে প্রােই আতস্ নাড়ে এখাতন? 
  
না, প্রােই আস্তব কেন? 
  
ড়িোনা জান? 
  
না, জাড়ন না। 
  
বতলই শারড়মন চমতে উিল। এই ড়মথোটা কস্ কেন বললিঃ কোতনা দরোর ড়ছল না কো! 
  
ড়িোনা না জানতল খবর কদতব ড়ে েতর? 
  
শারড়মন লড়িে মুতখ বলল, আড়ম ড়িোনা জাড়ন। রহমান স্াতহব অবাে হতে োড়েতে 
রইতলন। 
  
বাবা, আমার মাথা যতরতছ, ঘুমুতে োই। 
  
শারড়মন উতি দাাঁিাল। োর স্ড়েে স্ড়েে মাথা যতরতছ। ির আস্তছ কবাযহে। রহমান স্াতহব 
বলতলন, এেটু বস্। আদাচা েতর ড়দে, মাথা বেথা েমতব। ড়েড়ন ড়নতজই চাতের েথা 
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বলবার জতনে উতি কগতলন। এবং েখনই জানতে পারতলন, আজ ড়বতেতল মাড়ট মারা 
কগতছ। খবরড়ট ড়দতে ড়গতে জেনাতলর মুতখর ভাব এ-রেম হল, কেন কস্ ড়নতজই মাড়টেতে 
কমতরতছ। 
  
আমাতে খবরটা েখন দাও ড়ন কেন? 
  
আপা ড়নতষয েতরড়ছতলন। বতলড়ছতলন ভাে খাওোর পতর ড়দতে। 
  
রহমান স্াতহব মাড়টেতে কদখতে কগতলন। িাণ্ডা কমতিতে মাড়ট এড়লতে পতি আতছ। োর 
গাতে কমাটা এেটা েম্বল। 
  
মারা কগল েীভাতব? 
  
জাড়ন না। খাওন ড়দতে ড়গো কদড়খ এই অবস্থা। 
  
ড়ি-না। 
  
ড়েছুই বতল ড়ন? 
  
বতলতছন স্োল হইতল মাড়ট ড়দতে। বরই গাতছর ড়নতচ। 
  
মাড়টর গাতে েম্বল ড়দতে করতখতছ কেন? 
  
আড়ম কদই নাই, আিা ড়দতছন। 
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চা— পিে স্মাযা হল ড়নিঃশতব্দ। মাড়ট প্রস্তঙ্গ কোতনা েথাই হল না। শারড়মন বলল, বাবা, 
আড়ম োই? 
  
োও মা, ঘুমাও। আর কশান, ঐ কছতলড়টতে বলতব আমার স্তঙ্গ কদখা েরতে। 
  
দরোর কনই। 
  
দরোর থােতব না কেন? 
  
োরটা কস্-ই েরুে। আমার এে মাথাবোথা কনই। 
  
এস্ব ড়ে শারড়মতনর রাতগর েথা? কেন কস্ রাগ েরতছ? োর উপর রাগ েরতছ? শারড়মন 
ড়নতজই ো বুিতে পারতছ না। কস্ ড়ে অড়ে দ্রুে বদতল োতে? স্ব কমতেই ড়ে এ-রেম 
বদতল োে, না এটা শুযু োর কবলাে হতে। জানার কোতনা উপাে কনই, োতে কস্ ড়জতজ্ঞস্ 
েরতব? 
  
শারড়মতনর কোতনা বনু্ধ্বান্ধ্ব কনই। আত্মীেস্বজন োরা ঢাোে আতছন, োতদর স্তঙ্গও কোতনা 
রেম কোগাতোগ কনই। কেউ কেউ ঈতদর ড়দতন কবিাতে আতস্ন। কগতটর কভের কঢাোর 
পর কথতেই োাঁরা অস্বড়স্ত কবায েরতে থাতেন। কস্ই অস্বড়স্ত বাড়ি কথতে কবর না হওো 
পেেন্ত েতম না। এতদর অতনেতেই শারড়মন কচতন না। রহমান স্াতহব কচতনন, ড়েন্তু ড়েড়ন 
ড়বনু্দমাি উচ্ছ্বাস্ কদখান না। কমতেতেও োতরা বাস্াে কবিাতে োবার জতনে বতলন না। 
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কে-তোতনা োরতণই কহাে, কমতেতে দূতর স্ড়রতে রাখতে চান। েবু মাতি মাতি ড়নোন্ত 
অপড়রড়চে এে জন কেউ আতস্। অন্তরঙ্গ ভড়ঙ্গতে েথাবােো বতল-তেন দীঘেড়দতনর কচনা। 
এতদর েথার যরন কথতেই কবািা োে-স্াহােেপ্রাথেী। 
  
এে বার দুপুরতবলাে কঘামটা-পরা এে জন মড়হলা এতলন। স্তঙ্গ চারটা আনারস্, দু 
কবােল আচার। শারড়মনতে জড়িতে যতর খাড়নেক্ষণ োাঁদতলন, আহ কগা মা, েে ড়দন পতর 
কদখলাম। গাতের রঙটা এেটু মেলা হতে কগতছ, আতগ কস্ানার পুেলার মে ড়ছল। আমাতে 
ড়চনছ েুড়ম? 
  
না। 
  
আড়ম আটপািার। কোমার আরার মামাতো কবান। 
  
কস্ই মড়হলা খুব আগ্রহ ড়নতে স্মস্ত বাড়ি ঘুতর ঘুতর কদখতলন, এবং ঘন ঘন দীঘেড়নিঃশ্বাস্ 
কিলতে লাগতলন। এবং এে স্মে জানা কগল। ড়েড়ন এতস্তছন ছ হাজার টাোর জতনে। 
কমতের ড়বতে আটতে কগতছ। জামাই এেটা স্াইতেল এবং এেটা টু-বোণ্ড করড়র্ও চাে। 
ড়বতের েথাবােো স্ব পাো। এখন এই অল্প ড়েছু টাোর জতনে ড়বতে আটতে আতছ। 
শারড়মন লড়িে স্বতর বলল, আমার োতছ কো এে টাো থাতে না। আপড়ন অতপক্ষা 
েরুন, বাবা আসু্ে। ড়েড়ন ড়বতেতল আতস্ন। 
  
কোমার োতছ েে টাো আতছ? 
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আমার োতছ খুব অল্পই আতছ, এতে আপনার োজ হতব না। আপড়ন ড়বশ্রাম েরুন, বাবা 
চতল আস্তবন। 
  
ভদ্রমড়হলা অতপক্ষা েরতে লাগতলন। শারড়মন স্াযেমে োাঁর স্তঙ্গ ভাতলা বেবহার েরতে 
কচিা েরল। ভাতলা বেবহাতরর কচিা েরাও মুশড়েল। োরা দু জন দুই জগতের মানুষ। 
এই দু জগতের কভেতর োতনা বন্ধ্ন কনই। অল্প স্মতের মতযেই শারড়মন ড়বরক্ত হতে 
পিল। ভদ্রমড়হলা এেড়টর পর এেড়ট আব্দার েতরই োতেন, ও মা, কোমার কো বািভড়েে 
শাড়ি। দুই-এেটা আমাতে ড়দও কগা মা। পুরানা চাদর আতছ? খুব শীে পতি আটপািাে। 
না কগতল বুিবা না। 
  
স্ন্ধ্োতবলা রহমান স্াতহব এতলন। টাোর েথা শুতন বলতলন, কোমাতে কো কমতে ড়বতের 
জতনে ড়েন মাস্ আতগই চার হাজার টাো কদওো হতেতছ, বের স্াতহব এতস্ ড়নতে কগতছন। 
  
কস্ই ড়বোটা হে নাই ভাইজান। 
  
আেদ হওো ড়বতে কভতঙ কগতছ! বের স্াতহব কো বলতলন, আেন্দ হতে কগতছ। করাস্মে 
আটতে আতছ। ড়েন হাজার টাো কচতেড়ছতলন। আড়ম ড়দতেড়ছলাম চার হাজার টাো। 
  
ভদ্রমড়হলা োাঁদতে শুরু েরতলন। ড়বশ্ৰী অবস্থা! শারড়মন স্তর কগল স্ামতন কথতে। ড়স্াঁড়ি 
ড়দতে উিতে উিতে শুনল বাবা বলতছন, আমার স্তঙ্গ চাল চাড়লতে োতব না। কোমাতদর 
চাল কবািার ক্ষমো আমার আতছ। 
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স্মে োটাতনাই হতেতছ শারড়মতনর স্বতচতে বতিা স্মস্ো। স্মে পাহাতির মতো বুতের 
উপর কচতপ বতস্ থাতে। বই পিা, গান কশানা, এর কোতনাটাই এখন আর ভাতলা লাতগ 
না। ছড়ব আো কশখার েথা এে বার মতন হতেড়ছল। রং-েুড়ল ড়েতন েতেে ড়দন খুব রঙ 
মাখামাড়খ েরা হল, োও মতন যরল না। প্রড়েড়ট োজ এে ড়বরড়ক্তের। 
  
কোতনা কোতনা ড়দন এো এো ঘুরতে ইো েতর। উতেশেহীনভাতব হাাঁটতে খারাপ লাতগ 
না। স্ব ড়দন কো আর ো েরা োে না। পুরাতনা বান্ধ্বীতদর োতরার ড়িোনা কনই, নেতো 
োতদর স্তঙ্গ কোগাতোগ েরা কেে। অড়দড়ের ড়িোনা ড়ছল। োতে পরপর দুড়ট ড়চড়ি ড়দতেতছ, 
জবাব পাওো োে ড়ন। হেতো এই ড়িোনাে কস্ এখন থাতে না ড়েংবা থােতলও োর 
জবাব কদবার ইো কনই। শারড়মন বনু্ধ্র জতনে অেীতে েখতনা হাে বািাে ড়ন, োর মূলে 
ড়দতে হতে এখন। হাে বাড়িতে োউতে পাওো োতে না। 
  
  
  
শারড়মন কজতগ উিল খুব কভাতর। কচাখ বন্ধ্ েতর মতন মতন ভাবতে কচিা েরল। আজতের 
ড়দনড়ট কেমন েতর োটান োে। ইউড়নভাড়স্ড়টতে কগতল কেমন হে? পড়রড়চে োউতে ড়ে 
পাওো োতব ইউড়নভাড়স্েড়টতে? স্ম্ভাবনা খুব েম। এই পড়রেল্পনাটা বাদ ড়দতে হল। 
রড়িেতদর বাস্াে ড়গতে হিাৎ উপড়স্থে হতল কেমন হে? শাহানা কমতেড়টতে ঐ ড়দন 
চমৎোর কলতগড়ছল। ওর স্তঙ্গ গল্পগুজব েরা কেে। ড়েন্তু কস্ ড়নশ্চেই েতলতজ। কোন 
েতলতজ পতি ড়জতগেস্ েরা হে ড়ন। জানা থােতল ঐ েতলতজ হাড়জর হতল মন্দ হে না। 
শাহানাতে কবর েতর ড়স্তনমা কদখা কেে, ড়েংবা চাইড়নজ করসু্টতরতন্ট বতস্ স্মে োটান 
কেে। 
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ড়েংবা ঐ মোড়জড়শোন আড়নস্তে এে বার খবর ড়দতে এ বাড়িতে ড়নতে এতল হে। কছাটখাট 
এেটা উৎস্তবর মতো েরা হতব। মোড়জড়শোন আড়নস্ মোড়জে কদখাতব। পড়রড়চে ড়েছু 
মানুষ থােতব। 
  
চাতের কটড়বতল শারড়মন হাড়স্মুতখ বলল, মোড়জে কোমার কেমন লাতগ বাবা? 
  
েী মোড়জে? 
  
ড়ট্রি। রুমাল ভোড়নশ হতে োতব। শূনে কথতে বেড়র হতব রক্ততগালাপ। 
  
ভাতলাই লাতগ। হিাৎ মোড়জে প্রস্ঙ্গ কেন? 
  
আড়ম এে জন মোড়জড়শোনতে ড়চড়ন। োাঁতে আড়ম বাস্াে কশা েরতে िब्द। 
  
কবশতো, বলতব। 
  
েতব েরতল কোমার সু্ড়বযা হে? 
  
কে-তোতনা ড়দন েরতে পার। রড়ববাতর েরা কেতে পাতর। 
  
ড়িে আতছ বাবা, রড়ববার স্ন্ধ্োে। 
  
রহমান স্াতহব কমতের ড়দতে আগ্রহ ড়নতে োোতলন। মোড়জড়শোন কশ্রণীর োউতে োাঁর 
কমতে কচতন, এটা ড়বশ্বাস্ েরতে োাঁর েি হতে। ড়েন্তু ড়েড়ন ড়েছু বলতলন না। 
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বাবা, োহতল ঐড়দন খাওোদাওোর বেবস্থা েরতে হে। 
  
হোাঁ, বেবস্থা ের। 
  
ঐড়দন স্ব রান্না আড়ম েরব, েী বল? 
  
কভড়র গুর্ আইড়র্ো! 
  
কদশী রান্না, না চাইড়নজ? কোনটা চাও েুড়ম? 
  
ড়মিি হতল কেমন হে? 
  
ভাতলাই হে। 
  
শারড়মতনর কচাখ-মুখ উজ্জ্বল হতে উিল। রহমান স্াতহতবর মতন হল, মাড়টর কশাে 
শারড়মনতে স্পশে েতর ড়ন। োর জীবতন ড়ে এর কচতেও কোতনা বতিা কশাে আতছ? 
  
শারড়মন হাড়স্মুতখ বলল, নাশো খাওোর পর আজ স্ারা ড়দন আড়ম ঘুরব। 
  
কভড়র গুর্। কোথাে ঘুরতব? 
  
ড়িে কনই কোতনা। গাড়ি ড়নতে োে কো? 
  
হুাঁ। 
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েুড়ম ড়নতজ গাড়ি চালাতনাটা ড়শতখ নাও না কেন? 
  
আমার ইতে েতর না। 
  
  
  
কপ্রস্ক্লাতবর স্ামতন রড়িে দাাঁড়িতে আতছ। কছাটখাট এেটা ড়ভি কস্খাতন। শারড়মন বলল, 
ড্র্াইভার স্াতহব, গাড়ি থামান। 
  
ড্র্াইভার গাড়ি থামাল। 
  
ঐ কোণাে পােে েতর রাখুন। োরপর রড়িেতে কর্তে ড়নতে আসু্ন। ঐ কে হলুদ পািাড়ব, 
দড়ির বোগ োাঁতয। 
  
রড়িে হাড়স্মুতখ এড়গতে এল, আতর, েী বোতপার? 
  
েুড়ম এই িাণ্ডাে শুযু এেটা পািাড়ব গাতে ঘুতর কবিাে? 
  
ইতেস্ মোর্াম। কবোরতদর শীে লাতগ না। 
  
েরছ ড়ে এখাতন? ড়ভি ড়েতস্র? 
  
চােড়রর দাড়বতে অনশন হতে। োই কদখড়ছলাম। ড়নতজও ঢুতে পিব ড়েনা ভাবড়ছ। 
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উতি আতস্। 
  
কোথাে োে? 
  
ড়িে কনই। 
  
রড়িে উতি এল। শারড়মন বলল, কোমার িুড়লর কভের েী আতছ? 
  
ড়েছুই কনই। োড়ে কোথাে আমরা? 
  
কোথাও না। শুযু ঘুরব ঢাো শহতর। কোমার কোতনা োজ কনই কো? 
  
না। দুপুরতবলা ভাবীর অড়িতস্ োবার এেটা েোন ড়ছল, কস্টা বাড়েল েরলাম। 
  
বাড়েল েরবার দরোর েী? োতব দুপুতর। আড়ম বাইতর অতপক্ষা েরব। ড়েংবা আড়মও 
কেতে পাড়র, কোমার ভাবী েড়দ রাগ না েতরন। 
  
রাগ েরতব। কেন? রাগ, ড়হংস্া, কিষ এইস্ব ভাবীর মতযে নাই। শী ইজ এন এেতস্পশনাল 
কলড়র্। োরপর কোমার েী খবর বল। 
  
কোন খবর জানতে চাও? 
  
ভদ্রতলাে েতব আস্তছন? 
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এড়প্রল। 
  
ড়বতেটা হতে েতব? 
  
কম মাতস্। 
  
মহানতন্দ আড়ছ। 
  
হু! কোমার ড়ে ড়হংস্া হতে নাড়ে? 
  
এেটু কে হতে না ো না। ভাতলা েথা, কোমার োতছ টাো পেস্া আতছ। 
  
কেন? 
  
ড়দ থাতে, োহতল এে পোতেট দামী ড়স্গাতরট ড়েতন দাও। িেুর হতে কগড়ছ। 
  
শারড়মন কহতস্ বলল, ড়ভক্ষা? 
  
হোাঁ, ড়ভক্ষা। 
  
ড়ভক্ষাই েখন চাইছ, েখন কছাট ড়জড়নস্ চাইছ কেন? বতিা ড়েছু চাও। 
  
পাওো োতব না, এমন ড়েছু আড়ম চাই না। 
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দুপুরতবলা োরা দু জন স্ড়েে স্ড়েে নীলুর অড়িতস্ উপড়স্থে হল। নীলু কবশ অবাে হল। 
কে কমতেড়টর ড়েছু ড়দতনর মতযেই ড়বতে হতে, কস্ এেড়ট কছতলর স্তঙ্গ এমন স্হজভাতব 
ঘুতর কবিাতে েীভাতব? 
  
ভাবী কেমন আতছন? 
  
ভাতলা। েুড়ম কেমন আছ? েুড়ম বললাম, রাগ ের ড়ন কো? 
  
হোাঁ, খুব রাগ েতরড়ছ। 
  
শারড়মন কহতস্ কিলল। নীলুর মতন হল, এই কমতেড়ট বতিা ভাতলা। ড়েছু ড়েছু মানুষ আতছ, 
োতদর স্ব স্মে োতছর মানুষ মতন হে। এই কমতেড়ট কস্ই দতলর। 
  
শারড়মন বলল, আসু্ন ভাবী, আজ দুপুতর আমরা স্বাই ড়মতল এেস্তঙ্গচ খাব। নেুন এেটা 
চাইড়নজ করসু্টতরন্ট হতেতছ, খুব ভাতলা খাবার। 
  
আজ কো কেতে পারব না। আমাতদর কবার্ে ড়মড়টং আতছ। স্বাইতে থােতে হতব। বৎস্র 
কশষ হতে কো। 
  
আজ োহতল আপড়ন খুব বেস্ত? 
  
হোাঁ। অনে কোতনা ড়দন স্বাই ড়মতল এেস্তঙ্গ খাব। 
  
োর মাতন আপড়ন এখন আমাতদর ড়বদাে হতে বলতছন? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 271 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
নীলুহাস্তে হাস্তে বলল, হোাঁ। আজ আমাতদর খুব িাতমলা। 
  
ড়েন্তু আপনাতে এে খুড়শ-খুড়শ লাগতছ কেন? 
  
আমার এেটা সু্খবর আতছ। 
  
রড়িে অবাে হতে বলল, েী সু্খবর, প্রতমাশন হতে কগতছ নাড়ে কোমার? চােড়র কো এে 
বছরও হে ড়ন! 
  
নীলু ড়েছু না বতল অেেন্ত রহস্েমে ভড়ঙ্গতে হাস্তে লাগল। কস্ ড়নতজও োর সু্খবর 
স্ম্পতেে ড়েছু জাতন না। স্োলতবলা অড়িতস্ আস্তেই স্ালাম স্াতহব বতলতছন, আপনার 
জতনে সু্খবর আতছ। কবার্ে ড়মড়টংতের পর জানতে পারতবন। নীলুভতে-ভতে বতলতছ, 
সু্খবরটা েী? 
  
জানতবন, জানতবন। এে বেস্ত কেন? দুিঃস্ংবাদ োিাোড়ি কশানা ভাতলা, ড়েন্তু সু্স্ংবাতদর 
জতনে অতপক্ষা েরাতেও আনন্দ। 
  
েথাটা ড়িে, নীলুর আনন্দই লাগতছ। েী হতে পাতর খবরটা? প্রতমাশন হতব না। কস্টা 
স্ম্ভব না। চােড়র এে বছরও হে ড়ন। ড়েন্তু এছািা আর েী হতে পাতর? 
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শারড়মন বাস্াে ড়িরল স্ন্ধ্োতবলা। স্মস্তটা ড়দন বাইতর কেতটতছ, ড়েন্তু এেটুেুও ক্লাড়ন্ত 
লাগতছ না। বরং কবশ িরিতর লাগতছ। 
  
রহমান স্াতহব বাস্াে ড়ছতলন। ড়েড়ন অতনে ড়দন পর শারড়মতনর উৎিুি কচাখ-মুখ 
কদখতলন। ড়েড়ন বলতলন, চল মা, বাগাতন হাাঁটতে হাাঁটতে চা খাই। 
  
এই শীতের মতযে বাগাতন হাাঁটতে হাাঁটতে চা খাতব ড়ে! 
  
খুব শীে না! চল োই। চাদর-টাব্দর ড়েছু গাতে ড়দতে নাও। 
  
রহমান স্াতহব কগালাপিাতির ড়দতে এগুতলন। এই বাগাতনর কপছতন অতনে শ্রম এবং 
অথে বেে েরা হে। ড়েন্তু বাগান প্রাণহীন। প্রচুর কগালাপ গাছ আতছ, ড়েন্তু কবড়শর ভাগ 
গাছই িুল কিাটাতে পাতর না। হেতো মাড়ট ভাতলা না। ড়েংবা মালী িুলগাতছর ড়েছু জাতন 
না। বাগাতন হাাঁটতে হাাঁটতে রহমান স্াতহতবর এেটু মন খারাপ হল। 
  
েী েরতল আজ স্ারা ড়দন? 
  
কেমন ড়েছু না। ঘুরলাম, কেনাোটা েরলাম। 
  
েী, ড়েনতল? 
  
সু্ড়ের শাড়ি ড়েতনড়ছ দুড়ট। ঘতর পরার, িোড়ি ড়েছু না। 
  
িোড়ি ড়েছু ড়েনতলই পারতে। 
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ড়েনব এে স্মে। 
  
রহমান স্াতহব হাড়স্মুতখ বলতলন, োিাোড়িই কেনা উড়চে। উৎস্তবর ড়দন কো এড়গতে 
আস্তছ। 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। 
  
শুতনড়ছ, অতনতেই ড়বতের শাড়ি-টাড়ি কোলোো কথতে কেতন, েুড়ম কেতে চাও 
কোলোোে? 
  
না। 
  
আড়ম আগামী স্প্তাতহ োড়ে কোলোোে, ইো েরতল েুড়ম কেতে পাতর। 
  
না অে শখ কনই আমার। 
  
এটা কো শতখরই বেস্। কোমার শখ কনই কেন? 
  
কভেতর চল বাবা। িাণ্ডা লাগতছ। 
  
রহমান স্াতহব হালো স্বতর বলতলন, এেটা েথা খুব পড়রষ্কার েতর বল শারড়মন, 
স্াড়িরতে ড়বতের বোপাতর কোমার মতন ড়ে কোতনা ড়িযা কদখা ড়দতেতছ? 
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না, শুযু শুযু ড়িযা কদখা কদতব কেন? 
  
আজ োর এেড়ট ড়চড়ি কপলাম। কোমার োতছ ড়চড়ি ড়লতখ ড়লতখ নাড়ে জবাব পাতে না। 
  
মাতি মাতি আমার ড়চড়ি ড়লখতে ভাতলা লাতগ না। আলতস্ লাতগ। 
  
আজ োতে ড়চড়ি ড়লতখ ড়দও। 
  
হোাঁ, কদব। 
  
আর ঐ মোড়জড়শোতনর স্তঙ্গ কোগাতোগ হতেড়ছল? 
  
না। 
  
করাববাতরর কপ্রাগামটা ড়িে আতছ? 
  
না। 
  
না, কেন? 
  
এখন আর ইো েরতছ না। 
  
রহমান স্াতহব কমতের ড়দতে দীঘে স্মে োড়েতে রইতলন। শারড়মনতে ড়েড়ন বুিতে পারতছন 
না। বাবারা হেতো স্বস্মে ো পাতর না। মারা পাতর। শারড়মতনর মা কবাঁতচ থােতল ড়নশ্চেই 
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শারড়মনতে বুিতে পারে। রহমান স্াতহব অতনে ড়দন পর ড়নতজর স্ত্রীর েথা মতন 
েরতলন। 
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১৫. সন্ধ্যা দমদলমে কগল 
স্ন্ধ্ো ড়মড়লতে কগল, েবু নীলু জানতত্ব পারল না, ভাতলা খবরড়ট ড়ে? মোরাথন কবার্ে মীড়টং 
হতে। চারটার পর ড়েন বার চা কদওো হতেতছ কভেতর। েোড়ন্টন বন্ধ্ হতে ড়গতেড়ছল, কশষ 
বাতরর চা আনতে হল বাইতর কথতে। ভাবভড়ঙ্গ কদতখ মতন হতে মীড়টং চলতব রাে নটা-
দশটা পেেন্ত। 
  
নীলু অস্বড়স্ত কবায েরতে লাগল। বাস্াে বতল আস্া হে ড়ন। স্বাই ড়নশ্চেই ড়চন্তা েরতব। 
ড়েন্তু মীড়টংতের মািখাতন চতল োওো োে না। কেউই োে ড়ন। আজ কবানাস্ কঘাষণা হবার 
েথা। এ বছর কোম্পাড়ন দু কোড়ট টাোর োছাোড়ছ লাভ েতরতছ। বতিা রেতমর কবানাস্ 
হবার েথা। এেটা গুজব কশানা োতে, চার মাতস্র কবড়স্ে কপ কবানাস্ ড়হতস্তব কদওো 
হতব। গুজবটা এতস্তছ খুব উাঁচু কলতভল কথতে, স্ড়েে হতলও হতে পাতর। 
  
স্ড়েে হতলও অবড়শে নীলুর কোতনা লাভ কনই। োতদর চােড়র এে বছতরর েম, োরা 
কবানাস্ পাতব না-ড়নেম কনই। নীলুর চােড়রর এে বছর হতে এখতনা ড়েন মাস্ বাড়ে। 
স্বাই কবানাস্ পাতব, নীলু পাতব না। ভাবতে এেটু খারাপ লাতগ। টাোটা কপতল কস্ ড়টড়ভ 
ড়েতন কিলে। বাস্ার স্বাইতে দারুণ এেটা চমে কদওো কেে। 
  
রাে আটটাে নীলুর কটড়লতিান এল। রড়িে কটড়লতিান েতরতছ। 
  
হোতলা ভাবী? বোপার েী, এে কদড়র! 
  
কবার্ে মীড়টং হতে। 
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কবার্ে মীড়টং েরতব ড়র্তরক্টররা। েুড়ম চুতনাপুড়ট, েুড়ম বতস্ আছ কেন? 
  
আড়ম এো না। স্বাই অতপক্ষা েরতছ। 
  
এে রাতে বাস্াে ড়িরতব েীভাতব? এটা নীলু ভাতব ড়ন। বাস্াে কিরা এেটা স্মস্ো হতব। 
দশটা পেেন্ত অবড়শে বাস্ চলাচল েতর। বাতস্ েতর ড়িতর কেতেও ঘণ্টাখাড়নে লাগতব। 
  
হোতলা ভাবী। 
  
বল 
  
েুড়ম অতপক্ষা ের আমার জতনে। আড়ম ড়নতে আস্ড়ছ, একু্ষড়ণ রওনা ড়দড়ে। 
  
ড়িে আতছ। কোমার ভাই এতস্তছ? 
  
হোাঁ, এতস্তছ। েুড়ম এখতনা কিরড়ন শুতন ভাম হতে আতছ। আজ মতন হে গরম বকৃ্তো 
কদতব। ভাবী, আড়ম রাখলাম। 
  
নীলু কটড়লতিান নাড়মতে রাখার স্তঙ্গ স্তঙ্গ খবর পাওো কগল মীটং কশষ হতেতছ। বতিাস্াতহব 
মির কহাতস্ন কর্তেতছন স্বাইতে। 
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মির কহাতস্ন স্াতহতবর মুখ অস্বাভাড়বে গম্ভীর। এই মুখ কদতখ ভরস্া হে না, কোতনা 
ভাতলা খবর আতছ। ড়েন্তু স্ড়েে স্ড়েে ভাতলা খবর ড়ছল। বতিা স্াতহব নীরস্ ভড়ঙ্গতে 
খবরগুড়ল ড়দতলন। 
  
কোম্পাড়ন এ বছর খুব ভাতলা ড়বজতনস্ েতরতছ। কোম্পাড়নর পড়লড়স্ মতো লাতভর এেড়ট 
ভাতলা অংশ েমেচারীতদর জতনে বেে েরা হতব। স্বাই এবার কস্পশাল কবানাস্ পাতব। কস্টা 
হতে চার মাতস্র কবড়স্ে কপ। আমাতদর এখাতন দু জন আতছন, োতদর চােড়রর কমোদ 
এে বছর হে ড়ন। আইন অনুোেী োাঁরা কবানাস্ কপতে পাতরন না, েতব এ বছর 
োাঁতদরতেও কবানাস্ কদবার সু্পাড়রশ েরা হতেতছ। 
  
েমেচারীতদর বাস্স্থান ড়নমাতণর এেড়ট প্রেল্প অনুতমাড়দে হতেতছ। এবং কমড়র্েোল 
এোলাউি বািাতনার সু্পাড়রশও েরা হতেতছ। কমড়র্েোল এোলাউতপর বোপারড়ট োতব 
িাইনোি েড়মড়টতে। 
  
েুমুল হােোড়লর মতযে বকৃ্তো কশষ হল। মির স্াতহব নীলুতে হাে ইশারা েতর র্ােতলন, 
আপড়ন এেটু আমার োতছ আসু্ন। 
  
ড়নশ্চেই সু্খবরটা বলা হতব। নীলুর বুে ড়টপটপ েরতে লাগল। 
  
বসু্ন। 
  
নীলু বস্ল। 
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আপনার জতনে এেটা ভাতলা খবর আতছ। কোম্পাড়ন এ বছর আপনাতে সু্ইতর্তন 
কটড়নংতের জতনে ড়স্তলেট েতরতছ। ছ মাতস্র কট্রড়নং ড়বজতনস্ মোতনজতমতন্টর উপর 
কটড়নংটা হতব। োল স্োতল আপনাতে োগজপি কদব। কটড়নং ড়পড়রেতর্ থাো-খাওোর 
খরচ ছািাও প্রড়ে মাতস্ দু শ পঞ্চাশ ইউ এস্ র্লার পাতবন হাে খরচ। 
  
নীলু মৃদুস্বতর বলল, থোংে ইউ স্োর। 
  
থোংেস্ কদবার ড়েছু কনই। সু্তোগটা আপড়ন কপতেতছন আপনার ড়নতজর কোগেোে। খুব 
অল্প স্মতে আপড়ন োতজর কনচার ড়পে আপ েতরতছন এবং চমৎোরভাতব েতরতছন। 
এোনুতেল ড়রতপাটেটাও আপড়ন ভাতলা বেড়র েতরতছন। 
  
আনতন্দ নীলুর কচাখ ড়ভতজ উিতে শুরু েরল। নীলু ড়নতজতে স্ামলাতে কচিা েরল। 
ভদ্রতলাতের স্ামতন কোঁতদ কিলতল ড়লজার বোপার হতব। 
  
রাে হতে কগতছ কো, আপড়ন োতবন েীভাতব? 
  
আমাতেড়নতে আস্তব স্োর। 
  
বাস্া কোথাে আপনার? 
  
েলোণপুর। 
  
কস্ কো অতনে দূর। োোোে েতরন েীভাতব? 
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বাতস্ আড়স্ স্োর। 
  
কোম্পাড়ন ড়শগড়গরই এেটা মাইতক্রাবাস্ ড়েনতব। োোোতের প্রবতলম েখন অতনেটা দূর 
হতব। 
  
বতিাস্াতহব উতি দাাঁিাতলন। 
  
আপনাতে েখন ড়নতে আস্তব? 
  
ড়েছুক্ষতণর মতযেই চতল আস্তব স্োর। 
  
দরোর হতল আড়ম এেটা ড়লিট্ ড়দতে পাড়র। 
  
থোংে ইউ স্োর। আমার দরোর কনই। 
  
রড়িে এতস্ পিল ড়েছুক্ষতণর মতযে। কচাখ বতিা বতিা েতর বলল, বাড়িতে কপৌঁছাতনা মাি 
আজ এেটা িাইড়টং ড়চি হতব। ভাইো আগুন কখতেলািাতে। 
  
কদড়র হতেতছ বতল? 
  
হুাঁ। 
  
োর কদড়র হে না? কস্ও কো প্রােই রাে এগারটার ড়দতে বাড়ি কিতর। 
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পুরুষ এবং মড়হলার মতযে এেটা ড়র্িাতরি আতছ না? মড়হলাতদর বাড়ি ড়িরতে হতব সূ্েে 
কর্াবার আতগ। 
  
কেন? 
  
আড়ম জাড়ন না কেন। এটাই ড়নেম। চল ভাবী, রওনা হওো োে। 
  
নীলু বলল, ড়েছু ড়মড়ি ড়েনতে চাই রড়িে। কদড়র েখন হতেই কগতছ, আতরেটু কহাে। 
  
ড়মড়ি কেন? 
  
কোমার ভাইোর রাগ েমাতনার জতনে। 
  
বলতে বলতে নীলু কহতস্ কিলল। 
  
মাই গর্, কোমার প্রতমাশন হতেতছ নাড়ে! ড়বগ বস্? 
  
না, কস্স্ব ড়েছু না। বলব কোমাতে, চল ড়রেশা ড়নই। ড়নউ মাতেেট পেেন্ত ড়রেশাে োব। 
ড়নউমাতেট কথতে কবড়বটোড়ি কনব। 
  
দারুণ িাণ্ডা পতিতছ। হুাঁ-হু েতর শীতের হাওো বইতছ। স্াতি আটটা বাতজ, ড়েন্তু রাস্তাঘাট 
জনশূনে। রড়িে বলল, এে বতিা শহর ঢাো, ড়েন্তু এখতনা কেমন গ্রাতমর ছাপ কদড়খছ? 
আটটা না বাজতেই কলােজন বাড়ে ড়নড়ভতে ঘুড়মতে পতিতছ। 
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নীলু ড়েছু বলল না। োর কেন জাড়ন বতিা ভাতলা লাগতছ। 
  
কপ্রস্ক্লাতবর স্ামতন এতস্ই রড়িে বলল, এে ড়মড়নট ভাবী, এেটু কদতখ োই। 
  
েী কদখতবা? 
  
েতেেড়ট কছতল চােড়রর জতনে আমরণ অনশন শুরু েতরতছ। এতদর এেটু কদতখ োই। 
েুড়মও আস্, এে ড়মড়নট লাগতব। 
  
ছ-স্াে জন ড়ছল ড়দতন, এখন কদখা কগল ড়েন জনতে। েম্বল মুড়ি ড়দতে পতি আতছ। এে 
জতনর এর মতযে িাণ্ডা কলতগ কগতছ। ঘন ঘন নাে িািতছ। আতশপাতশ কোতনা কলােজন 
কনই। এেড়ট নীল শাড়ি পরা অস্ম্ভব করাগা কমতে টুতলর উপর বতস্ আতছ শুেতনা মুতখ। 
অনশনোরীতদর োতরার স্ত্রী হতব। এই কমতেড়টও ড়নশ্চেই না–কখতে আতছ। 
  
রড়িে বলল, েী ভাইস্ব, কেমন আতছন? 
  
কেউ কোতনা জবাব ড়দল না। 
  
আপড়ন কো কদড়খ এতেবাতর স্ড়দে লাড়গতে বতস্ আতছন। কদতখন, কশতষ ড়নউতমাড়নো-
ড়টউতমাড়নো বাড়যতেবস্তবন। 
  
করাগা কমতেড়ট ড়বিড়বি েতর েী কেন বলল। কস্ োড়েতে আতছ নীলুর ড়দতে। েীক্ষ্ণ ও 
েীব্র দৃড়ি। নীলুর অস্বড়স্ত লাগতছ। রড়িে বলল, আপনারা কেউ ড়স্গাতরট খাতবন? ড়স্গাতরতট 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 283 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

অনশন ভঙ্গ হে না। খাতবন কেউ? আমার োতছ ভাতলা ড়স্গাতরট আতছ। ড়েন জতনর মতযে 
শুযুমাি স্ড়দেতে োের কলােড়টই হাে বািাল। 
  
  
  
োরা বাস্াে কপৌঁছল রাে নটা েুড়িতে। নীলু কেমন কভতবড়ছল, কেমন ড়েছুই হল না। 
শড়িে বস্ার ঘতর বতস্ পড়িো পিড়ছল। কস্ কচাখ েুতল এে বার োোল, োরপর আবার 
বেস্ত হতে পিল পড়িো ড়নতে। 
  
মতনাোরা কোতনা েথাই বলতলন না। কহাতস্ন স্াতহব শুযু বলতলন, এ-রেম কদড়র হতল 
আতগ কথতে বতল কেও মা। ো দুড়শ্চন্তা হড়েল। ঢাো শহর দুি কলাতে ভতর কগতছ। 
রাজযানীগুড়লতে ো হে! স্মস্ত কদশ কথতে আতজবাতজ কলাতেরা ড়ভি েতর রাজযানীতে। 
  
টুনী ঘুড়মতে পতিতছ। ড়েছুক্ষণ আতগই কবাযহে ঘুড়মতেতছ। শাহানা মশাড়র খাটাতে। নীলু 
ড়নচু হতে টুনীর গাতল চুমু কখল। ঘুতমর কঘাতরই টুনী হাে ড়দতে যাক্কা ড়দল মাতে। কদড়রতে 
ড়িতর আস্া মাতে কস্ কেন গ্রহণ েরতে পারতছ। 
  
শাহানা বলল, টুনী আজ খুব ড়বরক্ত েতরতছ। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ। ড়বতেল কথতেই খুব োন্নাোড়ট শুরু েতরতছ, মার োতছ োব, মার োতছ োব। োরপর 
ভাইো এল। েুড়ম েখতনা কির ড়ন কদতখ কস্ও করতগ কগল। 
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কছাট্ট এেড়ট ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। শাহানা বলল, ভাইো ড়বতেতল চা-টা খাে ড়ন। েখন কথতে 
পড়িো ড়নতে বস্ার ঘতর বতস্ আতছ। আমাতে শুযু শুযু এেটা যমে ড়দল। 
  
কেন? 
  
গ্লাতস্ পাড়ন ঢালতে ড়গতে পাড়ন কিতল ড়দতেড়ছলাম। 
  
নীলু কবশ অবাে হল। শড়িে েখতনা কছাটখাট ড়েছু ড়নতে মাথা ঘামাে না। অনে কোতনা 
োরতণ ড়ে োর কমজাজ খারাপ হতেতছ? অড়িতস্ কোতনা িাতমলা হতেতছ নাড়ে? 
  
শাহানা বলল, কোমাতে ভাইো ড়েছু বতলতছ? 
  
না। 
  
ড়নঘোে বলে। েড়বর মামা এতস্তছন কো, োই ড়নতজতে কচে েতরতছ। 
  
েড়বর মামা এতস্তছন নাড়ে? 
  
হুাঁ। আটটার স্মে এতস্তছন। শুতে আতছন, শরীর ভাতলা না। 
  
এবারও ড়ে কহতট এতস্তছন? 
  
না, কহাঁতট আতস্ন ড়ন। ড়রেশা েতরই এতস্তছন। েতব োড়হল। েড়বর মামা কবড়শ ড়দন আর 
বাাঁচতব না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 285 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
নীলু োপি বদতল েড়বর মামার স্তঙ্গ কদখা েরতে কগল। ড়েড়ন বাড়ে ড়নড়ভতে শুতেড়ছতলন। 
নীলুতে ঢুেতে কদতখই উতি বস্তলন। 
  
কেমন আতছন মামা? 
  
ভাতলাই আড়ছতর কবড়ট। থাে থাে, স্ালাম লাগতব না। শরীরটা ভাতলা কো মা? 
  
ড়ি, ভাতলা। আমার ড়চড়ি কপতেড়ছতলন? 
  
হোাঁ, কপতেড়ছ। ড়চড়িতে েুড়ম মা দুটা স্াযারণ বানান ভুল েতরছ। এটা ড়িে না। ড়বশদ 
বানান ড়লতখড়ছ স্ ড়দতে। োরপর মুহূেে বানানও ভুল। 
  
নীলু লড়িে ভড়ঙ্গতে হাস্ল। 
  
ড়চড়িপি কলখার স্মে হাতের োতছ ড়র্েশনাড়র রাখতব। ড়র্েশনাড়র আতছ না ঘতর? 
  
আতছ মামা। 
  
গুর্। কোনটা আতছ, আযুড়নে না স্ংস্দ অড়ভযান? 
  
নীলুনা কজতনই মাথা নািল। েড়বর মামা বলতলন, রাতে কশাবার স্মে ড়র্েশনাড়রতে বানান 
দুটা কদতখ ড়নও মা। 
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ড়ি আো, কদখব। আপড়ন খাওোদাওো েতরতছন? 
  
না, রাতে আর ড়েছু খাব না। শরীরটা আতগর মতো কনই। পড়রশ্রম েরতে পাড়র না। 
  
না কখতল কো শরীর আতরা খারাপ েরতব। 
  
এটা ড়িে না। মাতিমতযে খাওোদাওো বন্ধ্ েরতল শরীতরর ড়বশ্রাম হে। স্বাই কো ড়বশ্রাম 
চাে। 
  
নীলু ঘুমুতে কগল অতনে রাতে। শড়িে েখতনা কজতগ। নীলুর জতনেই অতপক্ষা েরতছ 
কবাযহে। কশাবার ঘতরর প্রাইতভড়স্তে ড়েছু েিা েিা েথা কশানাতব। নীলু এেটা ড়পরতচ 
দুড়ট স্তন্দশ এবং এে গ্লাস্ পাড়ন ড়নতে ঘতর ঢুেল। মৃদুস্বতর বলল, ড়মড়ি খাও। 
  
না। 
  
খাও না। এেটা অন্তে খাও। 
  
শড়িে এেড়ট ড়মড়ির খাড়নেটা কভতঙ মুতখ ড়দল। নীলুতে অবাে েতর 
  
ড়দতে স্হজ স্বতর বলল, বাড়ে ড়নড়ভতে শুতে পি। রাে হতেতছ। 
  
নীলু বাড়ে ড়নড়ভতে ড়দল। শড়িেতে ড়ে আজ রাতেই োর সু্ইতর্তনর বোপারটা বলা উড়চে? 
দু জন শুতে আতছ। পাশাপাড়শ। হাে বািাতলই এতে অনেতে ছুাঁতে পাতর। েবু দু জন েী 
দু প্রাতন্তই না বাস্ েতর! নীলু মৃদুস্বতর র্ােল, এোই, ঘুতমাে? 
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না। 
  
আজ আমাতদর কবার্ে মীড়টং হল। আমাতদর স্বাইতে চারটা কবানাস্ ড়দতেতছ। 
  
ভাতলাই কো। 
  
নীলুর মন খারাপ হতে কগল। ড়বনু্দমাি উৎস্াহ কনই শড়িতের গলাে। ভদ্রো েতরও অন্তে 
দুএেটা েথা বলতে পারে। নীলু খাড়নেক্ষণ ইেস্তে েতর বলল, আমার আর এেটা 
ভাতলা খবর আতছ। 
  
ড়ে? 
  
আমাতে ওরা কটড়নং-এ সু্ইতর্তন পািাতে। ছ মাতস্র কটড়নং। 
  
েতব কস্টা? 
  
মাতচে ড়েংবা এড়প্রতল! আড়ম ড়িে জাড়ন না। 
  
শড়িে আর কোতনা েথা বলল না। ড়েছুক্ষতণর মতযেই োর ড়নিঃশ্বাস্ ভাড়র হতে এল। এে 
জন সু্খী মানুতষর ড়নড়শ্চন্ত ঘুম। ঘুতমর মতযেই সু্ন্দর সু্ন্দর স্ব স্বপ্ন কদখতব কস্। 
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আজ রাতে নীলুরও স্বপ্ন কদখতে ইো েরতছ; কোতনা এে দূর কদতশর স্বপ্ন। কে কদতশ 
দুিঃখ কনই, অভাব কনই, কু্ষযা কনই; কেখাতন চােড়রর জতনে কেউ আমরণ অনশন েতর না। 
স্ত্রীরা বাড়ি ড়িরতে কদড়র েরতলই স্বামীতদর মুখ অন্ধ্োর হে না। 
  
কস্ই কদতশর আোশ এতদতশর আোতশর কচতেও অতনে কবড়শ নীল। গাছপালা অতনে 
কবড়শ স্বুজ। 
  
  
  
েড়বর মামা রড়িেতে ড়নতে কবর হতেতছন। 
  
োাঁর হাতে প্রোণ্ড জাবদা খাো। ছািতদর নাম-ড়িোনা কস্খাতন কলখা, প্রথতম োতবন 
নীলতক্ষতে-ইউড়নভাড়স্েড়ট কোোটোর। মুেতস্দ আড়ল থাতেন কস্খাতন। কবাটাড়নর এতস্াড়স্তেট 
প্রতিস্র। রড়িতের স্তঙ্গ োবার কোতনা ইো ড়ছল না। মানুতষর বাড়ি-বাড়ি ড়গতে চাাঁদা 
কোলার কোতনা অথে হে না। োছািা কেউ কদতবও না ড়েছু ড়নতজতদরই চতল না, চাাঁদা 
কদতব েী! 
  
ড়েন্তু েবু স্তঙ্গ কেতে হল। েড়বর মামা ড়নউ মাতেেতট বাস্ কথতে কনতম হাাঁটা শুরু েরতলন। 
রড়িে গম্ভীর গলাে বলল, চাাঁদা কোলার বোপারটা ড়ে মামা কহতট কহতট েরা হতব? 
  
হোাঁ। আপড়ে আতছ? 
  
আতছ। 
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কোর জতনে কমাটরগাড়ি লাগতব? 
  
কপতল ভাতলা হে, আপােে এেটা ড়রেশা হতলই চলতব। 
  
টাো কেটা উিতব, কস্টা কো ড়রিা ভািাতেই চতল োতব। 
  
ড়রিা ভািা আড়ম কদব। 
  
েুই ড়দড়ব কোতেতে? েুই কো এখতনা ড়স্ন্দাবাতদর ভূতের মতো ভাইতের ঘাতি বতস্ 
আড়ছস্। 
  
কস্টা ড়নতে এখন কোতনা আগুতমতন্ট কেতে চাই না। শুযু এইটুেু অেেন্ত স্পি ভাষাে বলতে 
চাই, হাাঁটাহাাঁড়ট স্ম্ভব না। 
  
ো, েুই চতল ো আড়ম এোই পারব। 
  
রড়িে কগল না! মুখ আমড়শ েতর আস্তে লাগল পাশাপাড়শ। আল স্াতহবতে বাস্াে পাওো 
কগল। ভদ্রতলাে স্োরতে কদতখ কো-পড়রমাতণ উৎস্াড়হে হতলন, স্োতরর নীলগি প্রতজেতটর 
েথা শুতন ড়িে কস্-পড়রমাণ ড়নরুৎস্াড়হে হতে পিতলন। 
  
আপড়ন এো েেটুেু েরতবন স্োর? 
  
এো কোথাে? কোমরা স্বাই আছ আমার স্তঙ্গ। আছ না? োছািা পৃড়থবীর অতনে বতিা 
বতিা োজ এো এোই েরা হতেতছ। 
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বহু টাো পেস্ার বোপার স্োর। 
  
টাোপেস্ার বোপার কো আতছই। েুড়ম েে কদতব বল? েড়বর মামা খাো খুতল কিলতলন। 
  
কোমাতে ড়দতেই শুরু। 
  
ভদ্রতলাে শুেতনা গলাে বলতলন, মাতস্র প্রথম ড়দে ছািা কো স্োর আমার পতক্ষ স্ম্ভব 
না। ইউড়নভাড়স্েড়টর মাস্টারতদর মাতস্র প্রথম ড়দতে ড়েছু টাো পেস্া থাতে, োরপর নুন 
নাই পান্তাও নাই অবস্থা। 
  
মাতস্র প্রথম ড়দতে আস্ব? 
  
আপনার আস্ার স্োর দরোর কনই। ড়িোনা করতখ োন। আড়ম ড়েছু পাড়িতে কদব। 
  
কোমার েথাবােো শুতন ড়েন্তু মতন হতে না েুড়ম পািাতব। মতন হতে েুড়ম কচিা েরড়ছ 
আমাতে ড়বদাে েরতে। 
  
মুেসু্দ আড়ল স্াতহতবর কচাখ-মুখ লাল হতে কগল। রড়িে দারুণ অস্বড়স্ততবায েরল। েড়বর 
মামার েথাবােোর কোতনা মািা কনই। ো মতন আস্তছ বতল কিলতছন। এই েুতগ মতনর 
েথা স্ব স্মে বলা োে না। কচতপ রাখতে হে। 
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মুেসু্দ, আড়ম উিলাম। মাতস্র প্রথম ড়দতে আবার আস্ব। আড়ম হড়ে। েেপ, কেটা 
োমতি যড়র, কস্টা ছাড়ি না। ইউড়নভাড়স্েড়টর মাস্টারতদর মতযে আমার আর কোতনা ছাি 
আতছ? 
  
ড়িে বলতে পারলাম না। 
  
এেটু কখাাঁজ েরতব। আর কশান, বনু্ধ্বান্ধ্বতদর মতযে আমার প্রতজেতটর েথা বলতব। 
স্বাই কো আর কোমার মতো না। কেউ কেউ উৎস্াড়হে হতব। 
  
আড়ম বলব। 
  
নীলতক্ষে কথতে েড়বর মামা কগতলন মড়েড়িতল। ড়েন-চার জন ছাতির নাম-ড়িোনা আতছ। 
োতদর মতযে এে জনতে শুযু পাওো কগল। কস্ই ছাি স্োরতে কদতখ ভূে কদখার মতো 
চমতে উিল। স্োতরর েথাবােো শুতন িোোতস্ হতে কগল। আমো-আমো েতর বলল, 
এে বতিা োজ ড়ে স্োর প্রাইতভট কস্েটতর হে? স্রোড়র স্াহােে ছািা এটা স্ম্ভব না। 
  
প্রথতমই েড়দ েুড়ম যতর নাও স্ম্ভব না, োহতল আর স্ম্ভব হতব েীভাতব? 
  
আতবগোড়িে হতে স্োর অতনতে অতনে কপ্রাগ্রাম কনে। কস্ানার বাং েরতে চাে। ো ড়ে 
আর হে? 
  
হতব না কেন? 
  
ছািড়ট মৃদুস্বতর বলল, চা খান স্োর। আপড়ন করতগ োতেন। 
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েুড়ম কবেুতবর মতো েথা বলতব, আড়ম রাগতেও পারব না। 
  
আড়ম স্োর প্রোেড়টেোল প্রবতলমগুড়লর ড়দতে আপনার দৃড়ি কিরাতে চাড়ে। 
  
োতজ নামার আতগই েুড়ম প্রবতলতমর েথা ভাবতে শুরু েতরছ? আমার ছাি থাোোলীন 
কো েুড়ম এেটা কবাো ড়ছতল না! কস্ই স্মে কো কোমার ড়েছু বুড়িসু্ড়ি ড়ছল। 
  
রড়িে, েড়বর মামার েথাবােোে স্তড়ম্ভে। বতল েী এ কলাে! ছািড়ট অবড়শে কমাটামুড়ট ভদ্র 
বেবহারই েরল। চা কেে—কটে আড়নতে খাওোল এবং ড়িতর আস্ার স্মে পাাঁচ শ টাোর 
দুড়ট চেচতে কনাট ড়দল। এটা ড়ছল এতেবাতরই অপ্রেোড়শে। রড়িে যতরই ড়নতেড়ছল, এই 
কলাতের োছ কথতে ড়েছু পাওো োতব না। মুখ শুেতনা েতর বলতব, পতর এে ড়দন আসু্ন, 
কদড়খ ড়েছু েরা োে। ড়েনা। 
  
কস্-স্ব না বতল বলল, স্ামতনর মাতস্ আতস্ন এে বার, কদড়খ আর ড়েছু েরা োে ড়েনা। 
  
েরা োে ড়েনা বলতল কো হতব না। েরতেই হতব। 
  
রাস্তাে কনতমই রড়িে বলল, চল মামা, বাড়ি োওো োে। এে ড়দতন কো করাজগার ভাতলাই 
হল। 
  
েড়বর মামা কচাখ েপাতল েুতল বলতলন, এখনই বাড়ি োড়ব েী! 
  
আতরা ঘুরতব? 
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ঘুরব না মাতন? োজটা স্হজ ভাবড়ছস্ েুই? 
  
আগামীোল কথতে নেুন উদেতম শুরু েরতল কেমন হে? 
  
কোর োজ থােতল েুই চতল ো। 
  
দুপুর হতে কগতছ, খাওোদাওো েরতব না? োছািা এখন লাঞ্চ টাইম, োউতে পাতব না। 
োরতচ চল খানাড়পনা েরা োে। 
  
কোথাে খাড়ব? 
  
স্স্তার এেটা কহাতটল আতছ কস্গুনবাগাতন, কস্খাতন কেতে পাড়র। ড়েংবা েুড়ম চাইতল ভাবীর 
অড়িতস্ ড়গতেও কখতে পাড়র। ভাল েোড়ন্টন আতছ। 
  
চল োই কস্খাতন। 
  
েতব মামা কস্খাতন না োওোই ভাতলা। 
  
কেন? 
  
আড়ম কো বলতে কগতল করাজ দুপুতর খাড়ে। কস্খাতন। এখন কোমাতে ড়নতে কগতল অড়িতস্র 
কলােজন ভাবতব পুতরা িোড়মড়ল এতন পার েতর ড়দতে। 
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চল োহতল, কস্গুনবাগাতনর ড়দতেই োই। 
  
এেটা ড়রেশা কনো োে, েী বল? 
  
কন এেটা। 
  
কস্তক্রটাড়রতেতটর োতছ এতস্ ড়রেশা কথতে কনতম কেতে হল। ড়মড়ছল কবর হতেতছ এেটা। 
আোশ িাটাতনা গজেন উিতছ, গণেন্ত্র চাই, গণেন্ত্র চাই! েড়বর মামা দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিতল 
বলতলন, স্বাযীন কদতশ গণেতন্ত্রর জতনে ড়মড়ছল কবর েরতে হতে, এরতচ লিার বোপার 
আর েী হতে পাতর? 
  
রড়িে ড়েছু বলল না। েড়বর মামা বলতলন, ড়মড়ছলটা োতদর? 
  
রড়িে ড়বরক্ত হতে বলল, মানুষতদর ড়মড়ছল, আবার োতদর? েুড়ম ড়ে মামা ড়মড়ছতল ড়ভতি 
োতব নাড়ে? খাতব না? 
  
হুাঁ, খাব। 
  
োহতল দাাঁিাও, ড়মড়ছল চতল োে। 
  
চল খাড়নেটা োই। কপ্রস্ক্লাতবর স্ামতন কবড়রতে পিতলই হতব। 
  
রড়িতের ড়বরড়ক্তর স্ীমা রইল না। কস্ ইো েতরই ড়পড়ছতে পিল! ড়স্গাতরট খাওো 
দরোর। দীঘে স্মে ড়বনা ড়স্গাতরতট চতলতছ। বুে বেথা েরতছ এখন। ড়মড়ছল এতগাতে খুব 
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েথ গড়েতে। লক্ষণ ভাতলা নে। ড়নরীহ যরতনর এইস্ব ড়মড়ছল মাতি মাতি ভোবহ চড়রি 
কনে। এড়টও হেতো কনতব। রড়িে ড়স্গাতরতট টান ড়দতে কোগাতন গলা কমতলাল, বাাঁচতে 
চাই, বাাঁচতে চাই। বাচার মতো বাাঁচতে চাই। 
  
েড়বর মামা ক্লান্ত মুতখ কপ্রস্ক্লাতবর স্ামতন দাাঁড়িতে আতছন। অনশন েরা কছতল ড়েনড়ট 
এখতনা আতছ। নীল শাড়ি পরা কমতেড়টও আতছ। আতশপাতশ আর কেউ কনই। কেন এই 
বোপারড়টতে োতরা কোতনা উৎস্াহ কনই। 
  
কদতখড়ছস্? চােড়রর দাড়বতে অনশন েরতে হতে। েী স্বেনাতশর েথা! 
  
রড়িে ড়েছু বলল না। 
  
েড়বর মামা বলতলন, বাথরুতম োওো দরোর। 
  
বাথরুম কোথাে পাতব এখাতন? বতস্ োও রাস্তার পাতশ। 
  
েী কে েথাবােো কোর! 
  
োহতল োও কপ্রস্ক্লাতব, ড়গতে বল, আড়ম নীলগতির প্রভােী পড়িোর স্ম্পাদে। আমাতে 
এেটু কপোব েরার সু্তোগ ড়দন। 
  
েড়বর মামা ড়বরক্ত হতে এড়গতে কগতলন কপ্রস্ক্লাতবর ড়দতে। রড়িে কগাল নীল শাড়ি পরা 
কমতেড়টর োতছ। 
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অনশতনর আজ েে ড়দন? 
  
ছে ড়দন। 
  
বতলন েী? 
  
ড়বছানাে শুতে থাো মানুষ ড়েন জন কচাখ বতিা বতিা েতর োোতে। কমতেড়ট বলল, 
আপড়ন ড়ে োগতজর কলাে? 
  
না। আড়মও এে জন কবোর। কশাতনন ভাই, আপনারা কেউ ড়স্গাতরট খাতবন? ভাতলা 
ড়স্গাতরট আতছ আমার োতছ, কখতে পাতরন। 
  
কমতেড়ট বলল, আপড়ন কবোর, ভাতলা ড়স্গাতরট কপতলন কোথাে? 
  
আমার ভাবী কপ্রতজন্ট েতরতছ। আপড়ন কে? 
  
আমার নাম রীো। 
  
এতদর মতযে আপনার কেউ আতছ? 
  
আমার কছাট ভাই আতছ। 
  
কোন জন? 
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কমতেড়ট আঙুল ড়দতে কদখাল। এই কলােড়টই কবাযহে োল রাতে ড়স্গাতরট ড়নতেড়ছল। 
রড়িে বলল, েী নাম ভাই আপনার? 
  
িরহাদ। 
  
েি হতে খুব? 
  
কলােড়ট জবাব ড়দল না! 
  
ড়স্গাতরট কনতবন? 
  
না। 
  
েড়বর মামা আস্তে কদড়র েরতছন। োাঁর বতিা বাথরুতম কপতেতছ ড়েনা কে জাতন। রড়িে 
আতরেড়ট ড়স্গাতরট যরাল। নীল শাড়ি পরা করাগা কমতেড়ট ড়ে ড়েছু কখতেতছ? রড়িে মতন-
মতন ভাবল, কমতেড়টতে েড়দ বলা হে, আসু্ন আপড়ন আমাতদর স্তঙ্গ চারটা ভাে খান, 
োহতল কস্ ড়ে আস্তব? মতন হে না। কমতেতদর আত্মস্ম্মান খুব কবড়শ। 
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১৬. এেটা সই লাগমব 
শড়িে অড়িতস্ োবার জতনে বেড়র হড়েল। নীলু এতস্ বলল, এখাতন কোমার এেটা স্ই 
লাগতব। 
  
ড়েতস্র স্াই? 
  
লাতগ, ড়েন্তু স্বামীর দরখাতস্ত স্ত্রীর কোতনা ড়স্গতনচার লাতগ না-অদু্ভে दिহাभ-िक िूনা! 
  
শড়িে গম্ভীর স্বতর বলল, কোমার সু্ইতর্তনর বোতপার? 
  
হোাঁ। আমাতদর অড়িতস্র এে জন েড়লগ দশ ড়দতনর মতযে পাস্তপাটে আড়নতেতদতব। 
  
খুব োতজর কলাে মতন হে। 
  
খুবই োতজর। আমাতে এেটা ড়টড়ভ ড়েতন ড়দতেতছন এে হাজার টাো েম দাতম। 
  
বতলই নীলুড়জতব োমি ড়দল। ড়টড়ভর েথাটা এখন কস্ বলতে চাে ড়ন! এটা ড়ছল স্বার 
জতনে এেটা স্ারপ্রাইজ। আজ স্ন্ধ্োে হস্মাইল স্াতহতবর ড়টড়ভ ড়নতে আস্ার েথা। 
  
শড়িে বলল, ড়টড়ভ ড়েনছ নাড়ে? 
  
হুাঁ। 
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েই, আতগ কো ড়েছু বল ড়ন। 
  
কোমাতদর এেটা স্ারপ্রাইজ ড়দতে কচতেড়ছলাম। 
  
ঘতর আস্তব েতব? 
  
আজই আস্তব। স্ন্ধ্োতবলা ড়নতে আস্ার েথা। 
  
নীলু উজ্জ্বল কচাতখ হাস্ল। মতনাোরা বাইতর কথতে র্ােতলন, শুতন োও কো কব মা। 
  
েতেে ড়দন যতরই ড়েড়ন কবশ গম্ভীর হতে আতছন। েথাবােো বলতছন না। ড়েন্তু আজ কে-
কোতনা োরতণই কহাে কমজাজ ভাতলা। 
  
েী বোপার মা? 
  
আজ অড়িতস্ না কগতল হে না? 
  
কেন মা? 
  
আতছ এেটা বোপার। 
  
মতনাোরা মুখ ড়টতপ রহস্েমে ভড়ঙ্গতে হাস্তলন। নীলু ড়েছু বুিতে পারল না। 
  
েী মা, না কগতল চতল? 
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হোাঁ, চলতব না কেন? বীণাতদর বাস্া কথতে কটড়লতিান েতর কদব। বোপারটা েী? 
  
শাহানাতে কদখতে আস্তব। 
  
কদখতে আস্তব মাতন? 
  
স্াতি ড়েনটার স্মে আস্তব, কছতলর এে চাচী আর কছতলর মা। 
  
অবাে হতে োড়েতে রইল। োর শাশুড়ি ড়বতের আলাপ আতলাচনা অতনে ড়দন কথতেই 
েরকছন, এটাতে কস্ েখতনাই গুরুত্ব কদে ড়ন। মাতেরা কমতে এেটু বতিা হতলই ড়বতে 
ড়নতে ড়চন্তা-ভাবনা েরতে শুরু েতর। এটাও কস্-রেমই কভতবড়ছল। এখন মতন হতে কস্-
রেম নে। নীলু বলল, েই মা, আড়ম কো ড়েছু জাড়ন না। 
  
জানার মতো ড়েছু হতল েতবই না জানতব। কোমার ড়খলগাাঁতের মামাশ্বশুর স্ম্বন্ধ্ আনতলন। 
ওরা এে জন অল্পবতেস্ী কমতে চাে, েতব সু্ন্দর চাে। আর ড়েছুনা। 
  
এখন ড়বতে ড়দতল কো পিাতশানা হতব না। 
  
ড়বতে না ড়দতেই কেন েে পিাতশানা হতে! কোতনা মতে মোড়টে হতেতছ আই. এ. আর 
পাশ হতব না। েুড়ম োও কো, শাহানাতে বতল আস্। আজ েতলতজ কেতে হতব না। 
  
কছতল েী েতর? 
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কছতল রাজপুতির মতো। বাবা-মাতের এেমাি কছতল। বাবা ড়রটাোর্ে ড়র্স্ড়টে জজ। ড়বরাট 
বতিাতলাে। কছতলর ছড়ব আতছ আমার োতছ, কদখতবা? 
  
নীলু মন কথতে কোতনা আগ্রহ কদখাতে পারড়ছল না, ড়েন্তু আগ্রহ না কদখতল ড়েড়ন অস্ন্তুি 
হতবন। নীলু কদখতে কগল। ছড়ব কদতখ স্বীোর েরতেই হল, কছতলড়ট অেেন্ত সু্পুরুষ-
বোতদর কদখতলই মতন হে, আহ, না জাড়ন কোন কমতের স্তঙ্গ এর ড়বতে হতব! 
  
মতনাোরা বলতলন, ছড়ব কেমন কদখতল মা? 
  
ভাতলা। 
  
শুযু ভাতলা? 
  
কছতল কো খুবই সু্ন্দর, েতর েী? 
  
মতনাোরা গালভড়েে েতর হাস্তলন। নীলু আবার বলল, কছতল েী েতর? 
  
কোমার যারণা, কছতল েখন এে সু্ন্দর, েখন ড়নশ্চেই মাোল িল। আমারও কস্-রেম 
যারণা ড়ছল। কছতল ড়েন্তু খুব ভাতলা। ওোলড়ে েরতছ। ভাতলা প্রােড়টস্। 
  
বেস্ কো োহতল অতনে কবড়শ। 
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না, বেস্ কবড়শ না। এ বছরই বাতর জতেন েতরতছ। েুড়ম োও কো কব মা, শাহানাতে 
েতলতজ কেতে ড়নতষয েরা। ওতে ড়েছু বলতব না। জানতে পারতল োনাোড়ট কচাঁচাতমড়চ 
শুরু েরতব। 
  
শাহানা েতলতজ োবার জতনে বেড়র হড়েল। নীলুতে কদতখ অবাে হতে বলল, েুড়ম আজ 
অড়িতস্ োও ড়ন ভাবী? 
  
না। 
  
কেন? 
  
ভাতলা লাগতছ না। 
  
োহতল আড়মও আজ েতলতজ োব না। 
  
ড়িে আতছ, না কগতলা। 
  
মা বোবড়ে েরতব। 
  
ো হেতো েরতবন। 
  
েরতল েরুে। আড়ম েতলতজ োব না। আজ। েুড়ম মাতে এেটু বতল আস্। আমার মাথা 
যতরতছ ড়েংবা ড়েছু এেটা হতেতছ। 
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শাহানা হৃিড়চতে ঘুতর কবিাতে লাগল। েতলতজ কেতে হতে না-এতে কস্ দারুণ খুড়শ। োর 
যারণা ড়ছল মা ড়েছু বলতবন, ড়েন্তু ড়েড়ন ড়েছু বলতছন না। এ-রেম কস্ ভাগে োর খুব 
কবড়শ হে না। কস্ টুনীতে স্তঙ্গ ড়নতে ছাতদ কবিাতে কগল। 
  
আড়নতস্র ঘতরর দরজা কখালা। শাহানা উাঁড়ে ড়দল। 
  
ড়ে েরতছন আড়নস্ ভাই? 
  
কেমন ড়েছু না। এস্ কভেতর। 
  
শাহানা কভেতর ঢুেল না। আড়নস্ হাড়স্মুতখ বলল, নেুন এেটা চাইনীজ ড়টে, ড়শতখড়ছ 
কদখতবা? 
  
না। 
  
শাহানা দরজার স্ামতন কথতে স্তর এল। আড়নস্ কবড়রতে এল স্তঙ্গ স্তঙ্গ। 
  
এই কে শাহানা, োোও এড়দতে? ড়ে আতছ হাতে? আহ, চুপ েতর আছ কেন, বাল। 
  
ড়েছু কনই। 
  
গুর্। এই কদড়খ হাে বন্ধ্ েরলাম। 
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আড়নস্ মুড়ি খুলল। চমৎোর এেড়ট কগালাপ োর হাতে। শাহানা রাগী গলাে বলল, আবার 
আপড়ন আমাতদর টতবর কগালাপ ড়ছাঁতিতছন? 
  
কগালাপ ড়ছাঁতিড়ছ ড়ে না-ড়ছাঁতিড়ছ কস্টা পতর, আতগ বল মোড়জেটা কেমন? 
  
এই মোড়জেটা কশখার পর আপড়ন আমাতদর টতবর স্বগুড়ল কগালাপ নি েতরতছন। এটা 
ড়ছাঁতিতছন আজ স্োতল কেমন মানুষ আপড়ন, বতলন কো। 
  
আো োও, আর ড়ছাঁিব না। েথা ড়দড়ে। 
  
কগালাপ ড়ে আর আতছ কে ড়ছিতবন? স্বই কো কশষ েতর কিতলতছন। আপনার এেটু 
মাোও লাতগ না, না? 
  
আড়নস্ লিা কপতে কগল। কগালাপ গাছগুড়ল শাহানার খুব ড়প্রে। স্ব েুতল কিলা ড়িে হে 
ড়ন। শাহানার োরাগ! পিতে স্মে লাগতব। আড়নস্ মৃদুস্বতর বলল, কগালাপটা নাও শাহানা। 
  
আমার দরোর কনই। 
  
টুনী হাে বািাল। শাহানা োতে এেটা যমে ড়দল। েিা গলাে বলল, এড়দতে আে, ড়নতে 
হতব না। ড়স্াঁড়ির কগািাে দাাঁড়িতে মতনাোরা র্ােতছন শাহানাতে। শাহানা আষাতঢ়র 
আোতশর মতো মুখ েতর ড়নতচ কনতম কগল। 
  
আড়নস্ কগালাপ ড়নতে প্রােড়টস্ চালাল খাড়নেক্ষণ। িুলটা প্রোণ্ড। এতে ড়িেমতো পাম 
েরা মুশড়েল। ড়েন্তু প্রােড়টতস্র এেটা মূলে আতছ। হাে অভেস্ত হতে আস্তছ। এখন কস্ 
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অনাোতস্ িুলড়ট লুড়েতে রাখতে পাতর। কগালাপ বেড়রর মোড়জতে কস্ ড়বতশ্বর স্বেতশ্রি হতে 
চাে। কেখাতনই কস্ হাে কদতব, কস্খাতনই বেড়র হতব এেড়ট রক্ত কগালাপ। 
  
দশটার মতো বাতজ। আড়নতস্র কেমন ড়েছু েরার কনই। শরাি আড়লর োতছ কগতল কেমন 
হে? িুতলর এই মোড়জেড়ট শরাি আড়লর োছ কথতে কশখা। োতে অবড়শে েখতনাই 
পাওো োে না। োতে যরার এেমাি কে শল হতে বারবার োওো। ড়েন্তু শরাি আড়ল 
কে জােগাে থাতে, কস্খাতন বারবার োওো স্ম্ভব নে, এবং োওো ড়িেও নে। 
  
প্রথম বার ড়গতেড়ছল বদরুতলর স্তঙ্গ। নওোবপুর করাতর্র এে গড়লতে বদরুল ঢুতে পিল। 
নদেমার পাশ ড়দতে োবার রাস্তা। পচা গতন্ধ্ গা কগালাতে শুরু েরল। গড়লর কভের েস্ে 
গড়ল। নবাবী আমতলর বাড়িঘর কস্ড়দতে। কে-তোতনা মুহূতেে কভতঙ পিার েথা, ড়েন্তু কভতঙ 
পিতছ না। অড়যোংশ বাড়িরই দরজা-জানালা কনই। কমাটা চট িলতছ। ড়দতনর কবলাতেও 
কেমন অন্ধ্োর অন্ধ্োর ভাব। 
  
আড়নস্ ঘাবতি ড়গতে বলল, কোথাে ড়নতে এতলন বদরুল ভাই? 
  
আস্ল জােগা। 
  
আস্ল জােগা মাতন? 
  
স্ন্ধ্ো না হতল বুিতব না। ঢাো শহতরর এটা খুব-এেটা খান্দানী অঞ্চল। 
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োরা এেড়ট কদােলা জরাজীণে লাল ইতটর দালাতনর স্ামতন দাাঁিাল। বদরুল গলা উাঁড়চতে 
র্ােতে লাগল, শরাি আড়ল ভাই আতছন? শরাি আড়ল ভাই। কেউ কোতনা স্ািা ড়দল না। 
বদরুল ড়নচু গলাে বলল, পাড়মংতের আস্ল কলাে। ওস্তাদ আদড়ম। েতব শালা মারাত্মে 
খচ্চর। 
  
বহু র্াোর্াড়ের পর নীল লুড়ঙ্গ পরা বতিামতো এে জন কলাে কবড়রতে এল। োাঁচা ঘুম 
কথতে উতি এতস্তছ। োোতে কচাখ লাল েতর। বদরুল দাাঁে কবর েতর বলল, শরাি 
ভাই, ভাতলা আতছন? 
  
হুাঁ। 
  
ঘুমাড়েতলন নাড়ে? 
  
হুাঁ। 
  
আড়নস্তে ড়নতে এলাম। আপনার োতছ। বতলড়ছলাম কো োর েথা আপনাতে। খুব বতিা 
ঘতরর কছতল। আপনার োছ কথতে দু-এেটা কে শল ড়শখতে চাে। স্াযেমতো টাো পেস্া 
খরচ েরতব। েতেেটা পাড়মং েড়দ 
  
আতরে ড়দন আতস্ন। 
  
আপনাতে কো শরাি ভাই পাওো োে না। এতস্ড়ছ। েখন এেটু বড়স্, আলাপ-পড়রচে 
কহাে। 
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আতরে ড়দন আতস্ন। স্াইল ভাতলা না। 
  
শরাি আড়ল ড়িেীে কোতনা েথার সু্তোগ না ড়দতে কভেতর ঢুতে কগল। বদরুল আতরা 
খাড়নেক্ষণ র্াোর্াড়ে েরল, ড়েন্তু লাে হল না। শরাি আড়লর স্তঙ্গ কস্ই প্রথম পড়রচে। 
  
কিরবার পতথ বদরুল বলল, এই কলাে অতনে ড়েছু জাতন। মোড়জে ড়শখতে হতল এর 
স্তঙ্গ কলতগ থােতে হতব। জােগাটা খারাপ। কোমাতে ঘন ঘন। এখাতন আনা ড়িে না, 
েতব গরজটা েখন কোমার। 
  
কলােটা কেমন? 
  
শরাি ড়মোর েথা বলছ? এই কশ্রণীর কলাে েেটা ভাতলা হতে পাতর েেটাই। কবড়শও 
না, েমও না। 
  
শরাি ড়মোতে আড়নতস্র মতন যরল। অস্াযারণ পাড়মং জাতন কলােটা। কচাতখর পলতে 
ড়স্গাতরতটর পোতেট লুড়েতে কিলল। হাে উতন্ট পাতন্ট কদখাল, হাতে ড়স্গাতরতটর পোতেট 
কনই। ড়েন্তু হাতেই আতছ-দশেতের কচাতখ পিতছ না। অপূবে কে শলে! আড়নতস্র ড়বস্মতের 
স্ীমা রইল না। কস্ দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলল, আমার পতক্ষ ড়ে কশখা স্ম্ভব? 
  
শরাি ড়মো গম্ভীর হতে বলল, স্ম্ভব না। 
  
কেন, স্ম্ভব না কেন? 
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এস্ব ভদ্রতলাতের োজ না। কছাটতলাতের োজ। ভদ্রতলাতের হাতের োলু ইোমতো নরম 
হে না। 
  
কচিা েতর কদখতে পাড়র। 
  
হুাঁ, ো পাতরন। 
  
প্রথম ড়দতনই কগালাপ লুড়েতে রাখার কে শল ড়শড়খতে ড়দল। ভাড়র গলাে বলল, িুতলর 
কবাাঁটাটা যরতে হে আঙুতলর িাাঁতে। িুলটা এে বার থােতব হাতের োলুর ড়দতে, এে 
বার থােতব ড়পতির ড়দতে। এইটা েরতে হে কচাতখর পাড়ে কিলতে েে স্মে লাতগ োর 
কচতেও েম স্মতে। 
  
েে ড়দন লাগতব ড়শখতে? 
  
ড়েন-চাইর বছর। এর কবড়শও লাগতে পাতর। 
  
বতলন ড়ে? 
  
মোড়জে ভদ্রতলাতের োজ না। কছাটতলাতের োজ। 
  
আড়নস্ অবড়শে চার মাতস্র মাথাতেই বোপারটা কমাটামুড়ট যতর কিলল। শরাি ড়মো ড়নড়লেপ্ত 
স্বতর বলল, আপনার হইব। ড়েন্তু েী েরতবন। এইস্ব ড়শইখো? লাভ েী? 
  
কোতনা লাভ কনই? 
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না, কোতনা লাভ নাই। এে স্মে রাজা-বাদশারা ড়ছল, এরা এইস্ব ড়জড়নতস্র েদর েরে। 
এখন রাজাও নাই, বাদশাও নাই। স্ব িড়ের। িড়েতরর কদতশ মোড়জে চতল না। 
  
  
  
এই গড়লর কভের ঢুেতে আড়নতস্র স্ব স্মে এেটু গা ছমছম েতর। স্ব স্মে মতন হে 
স্বাই কবাযহে ড়বতশষ দৃড়িতে োতে কদখতছ। এেবার ঢুতে পিতল এই অস্বড়স্তটা কেতট 
োে, েখন স্মূ্পণে ড়ভন্ন োরতণ অস্বড়স্ত লাতগ। অতনে ড়দন যতর কস্ আস্া-োওো েরতছ 
এড়দতে, েবু অস্বড়স্তর ভাবটা োটতছ না। 
  
পাতনর কদাোতনর কবাঁতট বুতিাড়ট আড়নস্তে কদতখ পড়রড়চে ভড়ঙ্গতে হাস্ল, ভাতলা আতছন 
ভাইস্োর? 
  
ভাতলা। 
  
শরাি ভাইতের োতছ োন? 
  
হুাঁ। 
  
আো োন। ড়নড়শ্চতন্ত োন। কেউ আপতনতর ড়েছু েইব না। বলা আতছ স্তবতর। 
  
শরাি ড়মোতে পাওো কগল না। অতনেক্ষণ র্াোর্াড়ের পর করশম জানালা খুতল বলল, 
বাস্াে নাই। 
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েখন আস্তবন? 
  
জাড়ন না। 
  
কমতেটা দরজা বন্ধ্ েতর ড়দল। আড়নস্ দাাঁড়িতে রইল। শরাি ড়মো অতনে স্মে ঘতর 
কথতেও বতল কদে বাস্াে কনই। ঘণ্টাখাড়নে বাড়ির স্ামতন হাাঁটাহাাঁড়ট েরতল এে স্মে 
ড়নতজই কবর হতে আতস্। চকু্ষলিাে পতিই আতস্ স্ম্ভবে। 
  
আড়নস্ ড়স্গাতরট যরাল। 
  
জানালা খুলল আবার। করশমা েীক্ষ্ণ েতে বলল, এে বার কো েইলাম নাই। বাড়িে োন। 
কেন খাড়ল িাতমলা েতরন? 
  
আর দাাঁড়িতে থাোর অথে হে না। আড়নস্ হাাঁটতে শুরু েরল। করশমা খুব স্ম্ভব শরাি 
ড়মোর কমতে। অবড়শে এই অঞ্চতল স্ম্পতেের বোপারটা খুব কজারাতলা নে। কমতে নাও হতে 
পাতর। করশমার কচহারার স্াতথ কোথাে কেন শাহানার ছাপ আতছ। েতব শাহানার মুখ 
কগাল, এই কমতেড়টর মুখ লম্বাতট। আড়নস্ লক্ষ েতরতছ, এ কমতেড়ট োতে স্হেই েরতে 
পাতর না। ড়েংবা কে জাতন এ অঞ্চতলর কোতনা কমতেই হেতো পুরুষ স্হে েরতে পাতর 
না। স্হে েরতে না পারাটাই স্বাভাড়বে। 
  
পাতনর কদাোতনর স্ামতন আস্তেই বুতিা কলােড়ট বলল, শরাি ভাইতর পাইতছন? 
  
না। বাস্াে কনই। 
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বাস্াতেই আতছ। আবার োন। 
  
আবার কেতে ইো েরতছ না। আর কগতলও কোতনা লাভ হতব না। করশমা ড়বরক্ত স্বতর 
কচাঁচাতব, বাস্াে নাই। 
  
শীতের ড়দতনর করাতদ এে যরতনর েীক্ষ্মো আতছ। দুপতরর ড়দতে এই করাদ গাতে সূ্তচর 
মতো ড়বযতে থাতে। আড়নতস্র করাতদ হাাঁটতে ইো েরড়ছল না। ড়রেশা ড়নতে গুড়লস্তান 
চতল কেতে ইো েরতছ। কস্খান কথতে েলোণপুতরর বাস্ যরা োতব। ড়েন্তু পতেতটর অবস্থা 
ভাতলা না। এই অবস্থাে ড়বলাড়স্ে প্রশ্রে কদো োে না। োছািা কহাঁতট োবার অনে এেটা 
মজা আতছ। হিাৎ দুএে জন প্রথম কশ্রণীর মোড়জড়শোতনর স্াক্ষাৎ পাওো োে। কেমন 
এে ড়দন েুেুস্তে পাওো কগল। 
  
েুেুস্ পুরাতনা ঢাো অঞ্চতল খুাঁজড়ল ড়বখোউজ এবং োন পাোর ওষুয ড়বড়ক্র েতর। স্বেড়ট 
ওষুয স্বতপ্ন পাওো এবং ওষুযগুড়ল কদো হে ড়বনা মূতলে। োরণ ড়েড়ন এই ওষুয স্বতপ্ন 
কপতেতছন, ড়েড়ন ড়বড়ক্র ড়নড়ষি েতর ড়দতেতছন। 
  
েতব নামমাি হাড়দো কনো হে। ওষুয বেড়রর খরচ কজাগাি েরার জতনেই। অনে কোতনা 
োরতণ নে। েুেুস্ ওষুয ড়বড়ক্রর আতগ কলাে জতিা েরবার জতনে মোড়জে কদখাে। 
অস্াযারণ কস্স্ব মোড়জে। প্রথম কশ্রণীর পাড়মংতের কে শল। এেড়ট কলােতে চারড়দে 
কথতে স্বাই ড়ঘতর আতছ এবং কস্ এর মতযেই এতের পর এে কদড়খতে োতে–দড়ি োাঁটার 
কখলা, ড়পংপংতের কখলা, চমৎোর স্ব োতস্র কখলা! এেড়ট কখলা কো বারবার কদখার 
মতো। েুেুস্ এেড়ট হরেতনর ড়বড়ব কনাে হাতের মুতিাে। েুেুতস্র স্হোরী ন বছতরর 
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িজল ঘন ঘন িুগিুড়গ বাজাে। েুেুস্ োাঁর ভাঙা গলাে বতল, কদতখন ভাই কদতখন, ড়বড়ব 
স্াবতর কদতখন। রাজার ড়ছল চাইর ড়বড়ব। এই ড়বড়বর েদর নাই। খাওন পাে না। মতন 
দুিঃখু। ড়দন োে। আর ড়বড়ব দুবলা পােলা হে। 
  
েথার স্তঙ্গ স্তঙ্গ হরেতনর ড়বড়বর োস্টা কছাট হতে শুরু েতর। িজল িুগিুড়গ বাজাে 
প্রচণ্ড শতব্দ। োস্ কছাট হতে হতে এে স্মে ড়মড়লতে োে। অপূবে এেড়ট কখলা েে 
স্হতজই-না কদখাতে কলােড়ট। 
  
আড়নস্ অতনে ড়দন যতরই খুাঁজতছ েুেুস্তে। আতগ োতে প্রােই পুরাতনা ঢাোে কদখা 
কেে, এখন কদখা োতে না। জােগা বদল েতরতছ কবাযহে। এই কশ্রণীর কলােরা োোবর 
কশ্রণীর হে। এে জােগাে থােতে পাতর না কবড়শ। 
  
আড়নস্ ড়নতজও ড়ে এে ড়দন োতদর মতো হতব? রাস্তার পাতশ োতে ড়ঘতর থােতব 
কলােজন। কছাট্ট এেড়ট অপুি ড়শশু কচাতখ ড়পচুড়ট ড়নতে প্রাণপতণ িুগিুড়গ বাজাতব। এবং 
কস্ কদখাতব োর ড়বখোে কগালাপ বেড়রর কখলা। কখলা কশষ হবার পর ড়বড়ক্র েরতব।–
োড়লগতির ড়বখোে দাাঁতের কমাজন-ো ড়নেড়মে বেবহার েরতল মুতখ দুগেন্ধ্, মাড়ি কিালা, 
দাাঁতের কপাো, ড়েছুই থােতব না। আতস্ন ভাইস্ব, বেবহার েতর কদতখন-োড়লগতির 
ড়বখোে দন্ত-বান্ধ্ব ড়নম টুথ পাউর্ার। 
  
  
  
মতনাোরা দুপুতরর পর কথতেই অড়স্থর হতে পিতলন। নীলু মতন-মতন কবশ ড়বরক্ত হল। 
শাহানাতে ড়বতে ড়দতে কোতনা রেম স্মস্ো হবার েথা নে। োর মতে রূপবেী কমতে 
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স্চরাচর কদখা োে না। ভাতলা ভাতলা স্ম্বন্ধ্ আস্তব। ড়েন্তু মতনাোরা এমন েরতছন, কেন 
কমতে গলাে োাঁটা হতে ড়বতয আতছ। আজ স্াতি ড়েনটাে কস্ই োাঁটা স্রাতনার প্রথম যাপড়ট 
শুরু হতব। 
  
কব মা, শাহানাতে কদখলাম োড়মজ পতর ঘুরঘুর েরতছ। ওতে এেটা শাড়ি পরতে বল। 
  
শাড়ি পরার দরোর েী মা? ওরা কো আনুিাড়নেভাতব কমতে কদখতে আস্তছ না। 
  
মতনাোরা করতগ কগতলন, ো েরতে বলড়ছ, েড়র। ওতে ভাতলা কদতখ এেটা শাড়ি পরাও। 
চুতল কেল ড়দতে চুল কবাঁতয দাও। 
  
এস্ব েরতে কগতলই শাহানা স্তন্দহ েরতব। স্তন্দহ েরতল েরতব। োরপর যরুন মা, 
কোতনা োরতণ ওতদর পছন্দ হল না, েখন কো শাহানা খুব শে পাতব। 
  
মতনাোরা ড়বরক্ত স্বতর বলতলন, চােড়র কনবার পর কথতে েুড়ম কব মা খঙুত  কবড়শ েথা 
বলড়ছ। েুড়ম ড়গতে ওতে শাড়ি পরতে বল! েুড়ম না বলতল আড়ম বলব। 
  
নীলু, শাহানার কখাাঁতজ কগল। শাহানা ড়নতজর ঘতর গতল্পর বই ড়নতে বতস্তছ। এবং ঘন ঘন 
কচাখ মুছতছ। ভাবীতে কদতখ অপ্রস্তুও ভড়ঙ্গতে হাস্ল। 
  
টুনী কোথাে শাহানা? 
  
বাবার স্তঙ্গ ঘুমুতে। েে বললাম আমার স্তঙ্গ এতস্ ঘুমাতে। ো ঘুমাতব না। 
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েুড়ম এেটু ওি কো শাহানা। আমার স্তঙ্গ োতব এে জােগাে। 
  
কোথাে? 
  
ছড়ব েুলব। 
  
কোমার কস্ই পাস্তপাটেড়টর ছড়ব? 
  
না, পাস্তপাতটের ছড়ব কোলা হতেতছ। েুড়ম আর আড়ম দু জতন ড়মতল েুলব। োলার ছড়ব। 
  
কেন? 
  
সৃ্মড়ে রাখবার জতনে। দু ড়দন পর ড়বতে হতে কোথাে কোথাে চতল োতব! 
  
স্ব স্মে িাট্টা ভাতলা লাতগ না। 
  
ওি শাহানা। ভাতলা কদতখ এেটা শাড়ি পর। 
  
জামদাড়নটা পরব? 
  
না, জামদাড়ন িুতল থােতব। ড়স্তস্কর শাড়িটা পর। 
  
শাহানা খুড়শ মতন উতি এল। শাড়ি পরল। চুল বাযল। স্বুজ রতঙর কছাট্ট এেটা ড়টপ 
পরল। েপাতল। আেনাে ড়নতজতে কদতখ মুগ্ধ হতে কগল। 
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ভাবী, কচাতখ োজল কদব? 
  
োজতলর কোমার দরোর কনই। 
  
কেমন লাগতছ আমাতে? 
  
েুড়ম হে পৃড়থবীর কস্রা রূপস্ীতদর এে জন। কোতনা কছতল কোমাতে এে বার কদখতল 
স্ারা রাে ড়বছানাে ছটিট েরতব। 
  
েুড়ম ভাবী। খুব অস্তেের মতো েথা বল। ভাতলা লাতগ না। 
  
স্াজতগাজ স্ারাতে স্ারতণই কমহমানবা এতস্ পিতলন। দু জন বেস্কা মড়হলা। োাঁরা 
থােতলন খুব অল্প স্মে। চা-টা ড়েছুই কখতলন না। েথাবােোও ড়েছু বলতলন না। 
োতলামতো মড়হলাড়ট :ேा বলতলন, কোমাতে মা আড়ম আতগ কদতখড়ছ। গুলশান মাতেেতট 
ড়বছানার চাদর ড়েড়নড়ছতলা। 
  
েথাটা ড়িে নে। নীলু েখতনা গুলশান মাতেেতট োে ড়ন। ড়েন্তু কস্ কোতনা প্রড়েবাদ েরল 
না। শাহানার স্তঙ্গ োতদর কেমন কোতনা েথাবােো হল না। িস্ো এবং অস্ম্ভব যরতনবা 
কমাটা মড়হলাড়ট বলতলন, খুব স্াজতগাজ েতবছ। কদড়খ– 
  
আমরা ছড়ব েুলতে োড়ে। 
  
কোন সু্টড়র্ওতে োে? এড়লতিন্ট করাতর্র ড়দতে কগতল চল, আড়ম নাড়মতে কদব। 
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ড়ি-না। আমরা এই োতছই োব। কহতট োওো োে! 
  
ভদ্রমড়হলার আচার-আচরণ কদতখ ড়েছুই কবািা কগল না। স্াতি চারটাে োতদর এে 
জােগাে দাওোে আতছ, োিাহুিা েতর চতল কগতলন। মতনাোরার মন খারাপ হতে কগল। 
কমতে ওতদর পছন্দ হে ড়ন। পছন্দ হতল চতল োবার জতনে এে বেস্ত হতে উিে না। চা 
কদওো হতেড়ছল, ড়েন্তু োাঁতপ চুমুে পেেন্ত ড়দল না। ভদ্রো েতর হতলও োাঁতপ এেটা চুমুে 
কদবার দরোর ড়ছল। োতলা মড়হলাড়ট স্ারাক্ষণই নাে উাঁচু েতর ড়ছল। েপাল েুাঁচতে মাথা 
ঘুড়রতে ঘুড়রতে োোড়েল। 
  
নীলু, শাহানাতে ড়নতে ছড়ব েুলতে কগল স্ন্ধ্োর আতগ আতগ। দুড়ট ছড়ব কোলা হল। এেড়টতে 
নীলু এবং শাহানা। অনেড়টতে শুযু শাহানা। অতনেগুড়ল টাো খরচ হল শুযু শুযু। ছড়ব 
ভাতলা আস্তব ড়েনা কে জাতন। সু্টড়র্ওর মাড়লে এে জন বুতিা কলাে। কস্ কচাতখই কদতখ 
না ছড়ব েুলতব েী? 
  
কিরবার পতথ শাহানা বলল, চল ভাবী, িুচো খাই। এখাতন এেটা িুচোর গাড়ি আতছ। 
  
কোথাে? 
  
আতরেটু স্ামতন কেতে হতব। চল োই। িুচো খাবার পর আমরা এেটু হাাঁটব, েী বল? 
  
স্ন্ধ্োতবলা শুযু শুযু হাাঁটব কেন? আর এখাতন হাাঁটার জােগা কোথাে? 
  
কোমার স্তঙ্গ আমার এেটা েথা আতছ োবী। হাাঁটতে হাাঁটতে েথাটা বলব। 
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এখনই বল। 
  
শাহানা শান্ত স্বতর বলল, েুড়ম ভাবী। খুব োেদা েতর শাড়ি পড়রতেছ। স্াজতগাজ েড়রতেছ। 
ঐ মড়হলা দুড়ট আমাতে কদখতে এতস্ড়ছতলন। ড়িে ড়েনা বল। 
  
ড়িে। 
  
আড়ম কো ভাবী কোমার মতো বুড়িমান নই, স্হতজ ড়েছু বুিতে পাড়র না। ওরা কে আমাতে 
কদখতে এতস্ড়ছতলন, কস্টা বুিলাম। এই অল্প ড়েছুক্ষণ আতগ। 
  
নীলু হাস্ল। ড়েছু বলল না। শাহানা বলল, কোমরা আমাতে ড়বতে কদবার েে কচিাই ের 
না কেন লাভ হতব না। 
  
েুড়ম ড়বতে েরতব না? 
  
েড়দ েড়র, েরব আমার পছন্দমতো কছতলতে। 
  
এমন কেউ ড়ে পছতন্দর আতছ? 
  
শাহানা জবাব ড়দল না। োর িস্ো গাল লাল হতে উতিতছ। কশষ সূ্তেের আভাে বতিা সু্ন্দর 
কদখাতে োতে। নীলু বলল, কছতলটা কে শাহানা? 
  
শাহানা মাথা ড়নচু েতর বলল, আড়ম োতে ড়বতে েরব কস্ খুবই স্াযারণ এেজন মানুষ। 
কোমরা কেউ োতে পছন্দ েরতব না। 
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আমরা পছন্দ েরব না, এমন োউতে েুড়ম কেন ড়বতে েরতব? 
  
োরণ আড়ম োতে পছন্দ েড়র। 
  
কছতলড়ট কে–আড়নস্? 
  
শাহানা জবাব ড়দল না। োর ভাস্া ভাস্া ঘন োতলা কচাতখ জল ড়চে-ড়চে েরতে লাগল। 
নীলু হালো গলাে বলল, ড়নতে চল কোমার িুচোর গাড়িতে। কবড়শ দূর নাড়ে? 
  
  
  
পরবেেী এে স্প্তাতহ খুব দ্রুে ড়েছু ঘটনা ঘটল। 
  
কস্ামবার 
  
বাস্াে ড়টড়ভ এল। বার ইড়ঞ্চ চমৎোর এেটা ড়টড়ভ। কহাতস্ন স্াতহব ড়শশুতদর মে বহচচ 
শুরু েরতলন। স্ন্ধ্ো কথতে রাে এগারটা পেেন্ত ড়টড়ভর স্ামতন কথতে নিতলন না। মতনাোরা 
েতেে বার বলতলন, এ রেম েরছ, কেন ড়টড়ভ কোন ড়দন কচাতখ কদখ ড়ন। 
  
প্রথম ড়দতে মতন হড়েল ড়টড়ভ আনার বোপারটা মতনাোরা ড়িে পছন্দ েরতছন না। ড়েন্তু 
ড়িতরাজা কবগতমর গাতনর স্মে ড়েড়নও খুব আগ্রহ েতর স্ামতন বস্তলন। শুযু শড়িে এল 
না। কহাতস্ন স্াতহব রাে দশটার খবতরর স্মে উাঁচু গলাে র্ােতলন, আস্ স্বাই, খবর 
হতে—খবর। কেন খবরটা অেেন্ত গুরুত্বপূণে বোপার, এটা শুনতেই হতব। শড়িে েখনই 
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শুযু বস্ল। খাড়নেক্ষণ। কহাতস্ন স্াতহব স্ারাক্ষণই বলতে লাগতলন, এে সু্ন্দর ড়রড়স্পশন 
আড়ম কোতনা ড়টড়ভতে কদড়খ ড়ন। আর েী সু্ন্দর স্াউণ্ড! 
  
মঙ্গলবার 
  
মতনাোরাতে অবাে েতর ড়দতে িস্ো ও কমাটা মড়হলাড়ট বুতিা এে ভদ্রতলােতে স্তঙ্গ ড়নতে 
স্োলতবলা উপড়স্থে হতলন। োাঁরা দীঘে স্মে েথা বলতলন কহাতস্ন স্াতহতবর স্তঙ্গ! 
শড়িতের অড়িতস্ োওো হল না। োতদর েথাবােোে নীলুর র্াে পিল না। মতনাোরা শুযু 
অেেন্ত উতেড়জে ভড়ঙ্গতে বতল কগতলন, ওতদর শাহানাতে পছন্দ হতেতছ। কস্ড়দনই ড়বতেতল 
এেড়ট ড়বতশষ স্মতে নীলুতে কেতে হল ড়নউমাতেেতট। নীলুর স্তঙ্গ শাহানা। নীলুর ভান 
েরতে হল কে কস্ বই ড়েনতছ। শাহানা স্ারাক্ষণই অেেন্ত গম্ভীর হতে রইল এবং এে 
স্মে বলল, োর আমাতে কদখার েথা, কস্ ড়ে কদতখতছ? 
  
নীলু অনে ড়দতে োড়েতে বলল, কদখাতদড়খর কোতনা বোপার এর মতযে কনই। বই ড়েনতে 
এতস্ড়ছ, বই ড়েতন চতল োব। 
  
কেন আমাতে ড়মথো েথা বলছ ভাবী? োতলা সু্ট পরা কলােড়ট এতস্ড়ছল আমাতে কদখতে। 
  
খুব সু্ন্দর না কছতলটা? 
  
শাহানা জবাব ড়দল না। নীলু বলল, এমন চমৎোর কছতলর েথা শুযু গল্প উপনোতস্ই পিা 
োে। শাহানা গম্ভীর হতে রইল। কস্ রাতে ভাে কখল না। োর নাড়ে মাথা যতরতছ। 
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নীলুর মতন হল ড়বতের বোপারটা ড়নতে আর এতগান ড়িে না। ড়েন্তু ঘটনাগুড়ল ঘটতছ খুব 
দ্রুে। এে স্মে আর কিরা োতব না। রাতের কবলা কস্ শড়িেতে বলল, শাহানার এই 
ড়বতেতে মে কনই। 
  
শড়িে ড়বরক্ত হতে বলল, ওর মোমেটা চাতে কে? 
  
কে ড়বতে েরতব, োর কোতনা মোমে থােতব না? 
  
যর েড়দ অনে কোতনা কছতলর প্রড়ে োর কোতনা দুবেলো থাতে, েখন? 
  
েী কে বাতজ েথা বল। 
  
ও কে-রেম কমতে, কোতনা এেটা োণ্ডটাণ্ড েতর বস্তে পাতর। ড়েছুই েরতব না। আড়ম 
েথা বলব ওর স্াতথ। 
  
েখন? 
  
এখনই র্াে। েথা বলড়ছ। 
  
থাে, আজ আর না বলতলও হতব। 
  
আজ অসু্ড়বযাটা েী? 
  
মাথা যতরতছ, শুতে আতছ। 
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েুড়ম বল, আড়ম র্ােড়ছ। েীজ, আজ না। ো বলার অনে এে ড়দন বতলা। 
  
বৃহস্পড়েবার 
  
স্ন্ধ্োতবল িস্ কমাটা মড়হলাড়ট অতনেতে ড়নতে এতলন। োতদর স্তঙ্গ প্রচুর ড়মড়ি। োরা 
শাহানার হাতে হীতর বস্ান এেড়ট আঙড়ট পড়রতে ড়দতলন। মতনাোরা বলতলন, মা, ইনাতে 
স্ালাম ের। শাহানা বাযে কমতের মতো স্ালাম েরল। 
  
কস্ই রাতেই শড়িে শাহানার স্তঙ্গ অতনে স্মে যতর েথা বলল। নীলু কস্ই আতলাচনাে 
থােল না। ড়েন্তু লক্ষ েরল, শাহানার মতনর অবস্থার পড়রবেেন হতেতছ। অন্ধ্োর ভাবটা 
আর কনই। 
  
স্হজভাতব ড়টড়ভর স্ামতন এতস্ বস্ল। গাতনর ভুবন অনুিানড়ট খুব আগ্রহ ড়নতে কদখল। 
কস্খাতন এে জন ড়শল্পীতে এেড়ট মাড়ছ বতিা ড়বরক্ত েরতছ। বারবার মাড়ছড়ট ড়গতে বস্তছ 
োর নাতে। ড়শল্পী ড়নড়বেোর থােতে কচিা েরতছন, পারতছন না। দৃশেড়ট কদতখ শাহানা অনে 
স্বার মতোই হাস্তে হাস্তে কভতঙ পিল। নীলুর মতন হল, শাহানাতে ড়নতে ভতের ড়েছু 
কনই। এই ড়বতেতে কস্ সু্খীই হতব। 
  
অতনে রাতে শাহানা নীলুতে বলল, ভাবী, আঙড়টটাড়  ড়ে পতর থােব, না খুতল বাতি েুতল 
রাখব? 
  
বাতি েুতল রাখার দরোর েী? 
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এে দামী আঙড়ট হাে কথতে খুতল পতি োে েড়দ! 
  
না, পিতব না। আঙড়টটা কোমার পছন্দ হতেতছ শাহানা? 
  
শাহানা ড়েছু বলল না। নীলু ড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলল, োে, কোমার েলোতণ হীরা কদখা হল। 
আড়ম হীরা আতগ কদড়খ ড়ন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 323 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

১৭. শদিে অদিমস এমস শুনল 
শড়িে অড়িতস্ এতস্ শুনল, বতিাস্াতহব স্োল আটটাে এতস্তছন, েতেে বার শড়িতের 
কখাাঁজ েতরতছন। োাঁর কমজাজ অবড়শে ভাতলা। অনে ড়দতনর মতো কচাঁচাতমড়চ েরতছন না। 
শড়িে ঘড়ি কদখল, দশটা চড়িশ। আজ োর অড়িতস্ আস্তে কদড়র হল। এটা কস্ েখতনা 
েতর না। ড়েন্তু আশ্চতেের বোপার, কে ড়দন কস্ কদড়র েতর আতস্, কবতছ কবতছ সু্তরনতস্ন 
ড়িে কস্ড়দনগুড়লতেই আতস্। 
  
স্োর, কম আই োম ইন? 
  
োম ইন। কেমন আছ শড়িে? 
  
ভাতলা। 
  
আজতের ওতেদার কেমন চমৎোর, লক্ষ েতরছ? ব্রাইট স্ানশাইন। েুল ড়ব্রজ। 
  
শড়িে বোপার ড়েছু পারল না। বাোতস্ কোতনা ড়মড়ি গন্ধ্ কনই, 
  
োতজই বতিা স্াতহব প্রেৃড়েস্থই আতছন। স্োলতবলার চমৎোর ওতেদার ড়নতে োাঁর 
োবেভাতবর কোতনা োরণ কনই। আজতের স্োল অনে ড়দতনর স্োতলর মতোই। আলাদা 
ড়েছু নে। 
  
শড়িে। 
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বলুন স্োর। 
  
েুড়ম ড়ে আমার প্রস্তঙ্গ কোতনা গুজব শুতনড়ছ? আমাতে ড়নতে দুড়ট গুজব প্রচড়লে। এেড়ট 
হতে, কোমাতদর অড়িতস্র এেড়ট কমতেতে ড়বতে েতর কিলড়ছ। আড়ম এই গুজবড়টর েথা 
বলড়ছ না। আড়ম বলড়ছ অনে গুজবড়টর েথা। 
  
না স্োর, আড়ম ড়েছু শুড়ন ড়ন। 
  
ড়িেই শুতনছ। এখন ড়প্রতটণ্ড েরড়ছ। োতে অবড়শে ড়েছুই োে আতস্ না। 
  
শড়িে চুপ েতর রইল। বতিাস্াতহতবর েথাবােো কহাঁোড়লর মতো লাগতছ। 
  
আমাতে কহর্ অড়িস্ জাড়নতেতছ কে োরা মতন েরতছ। আড়ম এখানোর োজেমে ড়িেমতো 
চালাতে পারড়ছ না। োতজই োরা আমার এে জন ড়রতেস্তমন্ট পািাতে। 
  
েতব? 
  
এই স্প্তাতহই। কোমার জতনে কে সু্পাড়রশ আড়ম েতরড়ছলাম, কস্ড়টও বাড়েল হতেতছ। 
োতজই েুড়ম ড়িতর োতব কোমার আতগর জােগাে। 
  
শড়িে ড়স্গাতরট যরাল। সু্তরনতস্ন শান্ত স্বতর বলল, আমার বোপাতর ওতদর ড়র্ড়স্শন 
ড়িেই আতছ। আড়ম কমাটামুড়ট এেড়ট অপদাথে। ড়েন্তু কোমার বোপাতর ওরা ভুল েরল। 
আড়ম খুবই দুিঃড়খে। ড়িে আতছ, েুড়ম এখন োও। আড়ম চাজে হোণ্ডওভার েরব, োর জতনে 
প্রতোজনীে োগজপি বেড়র েরতে স্াহােে ের। 
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শড়িে দীঘে স্মে োর ঘতর চুপচাপ বতস্ রইল। সু্তরনতস্তনর বদতল অনে কেউ এতল 
ভাতলা হবারই েথা। এখানোর এোর্ড়মড়নস্তটশন অেেন্ত দুবেল। প্রাে এগারটার মতো 
বাতজ, এখতনা অড়িতস্র স্ব েমেচারী এতস্ উপড়স্থে হে ড়ন। েমেচারীতদর আনা-তনোর 
জতনে কোতনাগাড়ি কনই। অথচ গাড়ির স্োংশন হতে আতছ দু বছর আতগ। অেেন্ত জরুড়র 
ছাপ মারা িাইলগুড়লও কস্ কিতল রাখতব স্প্তাতহর পর স্প্তাহ। োর মুর্ আস্তছ না, ড়েংবা 
মাথা যতরতছ। ড়েংবা এই বোপারড়ট ড়নতে কস্ আতরা ড়চন্তা-ভাবনা েরতে চাে। 
  
ড়েন্তু েবুও সু্তরনতস্ন এে জন ভাতলা মানুষ। জগতের কবড়শর ভাগ অপটু মানুষরা 
স্াযারণে ভাতলা মানুষ হতে থাতে, এর োরণ ড়ে? ড়নতজর অক্ষমোতে ভাতলামানুষী ড়দতে 
আিাল েতর রাখার এেটা কচিা ড়ে? 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব এতস্ ঢুেতলন। হাড়স্-হাড়স্ মুখ। কেন এইমাি মজার ড়েছু ঘতট কগতছ। 
  
েী শড়িে স্াতহব, স্োলতবলাতেই মুখ এমন গম্ভীর কেন? বতিা স্াতহতবর খবতর আপতস্ট 
নাড়ে? 
  
ড়েছুটা কো আপতস্ট বতটই। 
  
োতে ড়নতে আপতস্ট, কস্ ড়েন্তু সু্তখই আতছ। স্োতল এতস্ গুনগুন েতর গান গাইতছ। 
আস্তল বাংলাতদশ কথতে কবরুতে কপতর বোটা খুড়শ। 
  
োই ড়ে? 
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োই। নেতো এেটা িুড়েে হবার েথা না। কবল ড়টপুন, চা ড়দতে বলুন। আপড়ন ড়ে 
অড়িড়শোল অর্োর পতি কদতখতছন? 
  
না। 
  
আতছ আমার স্তঙ্গ। চা খাবার পর পতি কদখতবন। 
  
শড়িে বোপারটা বুিতে পারল না। অড়িস্ অর্োর ড়স্ড়েে স্াতহতবর োতছ োতব কেন? 
  
বুিতলন শড়িে স্াতহব, এবার আমরা অড়িস্ এোর্ড়মড়নস্তটস্ন টাইট েরব। আপনার িুল 
কো-অপাতরশন দরোর। আমাতদর ড়নতজতদর স্ারভাইতভতলর জতনেই এটা দরোর। অবস্থা 
ো দাাঁড়িতেতছ, এতে কোম্পাড়ন ড়বজতনস্ গুড়টতে কিলতব। ড়বতদশী কোম্পাড়নগুড়ল এতদতশ 
আতস্ োাঁচা পেস্া ড়নতে। ভোতেশন োটাতে কো আতস্ না। এতদর পেস্া বেড়রর সু্তোগ 
েতর ড়দতে না পারতল কো আমাতদর কোতনা ভড়বষেৎ কনই, েী বতলন? 
  
শড়িতের োতছ বোপারটা স্পি হতে শুরু েতরতছ। কহর্ অড়িস্ ড়স্ড়েে স্াতহতবর প্রতমাশন 
ড়দতেতছ। অড়িস্ অর্োর োাঁর োতছ োবার রহস্ে হতে এই। 
  
শড়িে স্াতহব। 
  
বতলন। 
  
বতিাস্াতহতবর এেটা জমোল কিোরওতেল কদবার বেবস্থা েরা োে। এই দাড়েত্ব 
আপনাতেই ড়নতে হতব। কছাটখাট এেড়ট িাংশান, োরপর ড়র্নার। িাংশান স্বাই এোতটণ্ড 
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েরতব, ড়র্নার শুযুমাি অড়িস্ারতদর জতনে। এবং স্বার েরি কথতে োাঁতে আমরা এেটা 
ড়গিটও ড়দতে চাই। েী ড়দতল ভাল হে কস্টা ড়নতেও এেটু ড়চন্তা েরতবন। বাংলাতদতশর 
লোণ্ডতস্কতপর উপর এেটা অতেলতপইড়ন্টং পাওো োে। ড়েনা কদখতে হতব। আপনার কচনা-
জানা কেউ আতছ আড়টস্ট? 
  
না। 
  
আড়ম অবড়শে দু-এে জনতে ড়চড়ন। কদখব ড়ে েরা োে। 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব প্রাে এে ঘণ্টার মতো বস্তলন। ড়েড়ন স্ম্ভবে এই হিাৎ আস্া প্রতমাশতনর 
খবতর শড়িতের োতছ লড়িে কবায েরড়ছতলন। লিা ঢাোর জতনেই বাস্া। 
  
  
  
শাহানাতদর েতলজ আজ দুপুরতবলা ছুড়ট হতে কগল। িাে। ইোতরর এেড়ট কমতে েুড়মিা 
োড়েল বাবা-মার স্তঙ্গ। এোেড়স্তর্ন্ট হতেতছ। মারা কগতছ ড়েন ড়দন আতগ। খবর পাওো 
কগতছ আজ। কস্জতনেই ছুড়ট এবং কশােস্ভা। 
  
কশােস্ভাে এে ড়মড়নট নীরবো পালন েরা হল। ভাইস্-ড়প্রড়িপোল স্াতহব বকৃ্তো ড়দতলন। 
োর ভাবাথে হতে, স্ংস্ার অড়নেে, জড়নতল মড়রতে হতব। ভাইস্ ড়প্রড়িপোল স্াতহতবর লম্বা 
বকৃ্তো কদোর বদঅভোস্ আতছ। সু্তোগ কপতে ড়েড়ন প্রাে পঞ্চাশ ড়মড়নট েথা বলতলন। 
খুবই ড়বরড়ক্তের বোপার। 
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শাহানার স্বতচ ড়প্রে বান্ধ্বী ড়মড়ল, ড়িস্ড়িস্ েতর বলল, আতগ আতগ ছুড়ট হতে লাভটা ড়ে 
হল? কস্ই কো স্াতি বারটা বাড়জতে কিতলতছ। 
  
শাহানা বলল, এখন কদখড়ব লীনা আপা বকৃ্তো কদতব। 
  
স্বেনাশ হতব োহতল। লীনা। আপা িািা দু ঘণ্টা বলতব! 
  
ওতদর আজ ড়নউ মাতেেতট োবার েথা। লীনা। আপা র্াোতস্ কগতল কস্টা স্ম্ভব হতব না। 
শাহানা অস্বড়স্ত ড়নতে অতপক্ষা েরতে লাগল। স্ম্ভবে আজ আপা ড়েছু বলতব না। ঘন ঘন 
ঘড়ি কদখতছন। োাঁরও ড়নশ্চেই কোথাও োবার েথা। হলভড়েে ছািী মুখ শুেতনা েতর বতস্ 
আতছ। কশােস্ভা না হতে অনে ড়েছু হতল এেক্ষতণ স্োতণ্ডল ঘষাঘড়ষ শুরু হে। আজ ো 
েরা োতে না। দুিঃখী-দুিঃখী মুখ েতর স্বাই বতস্ আতছ। 
  
শাহানার মন খারাপ েড়রতে লীনা আপা বকৃ্তো ড়দতে উিতলন। োাঁপা োাঁপা গলাে বলতলন, 
েড়বগুরু রবীিনাতথর মানস্ী োবেগ্রতে এেড়ট েড়বোর… 
  
শাহানা দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিলল। সূ্চনা কদতখই কবািা োতে এটা এেটা লম্বা বোপার হতব। 
অথচ কে কমতেড়ট মারা কগতছ োতে এই আপা হেতো কচতননও না। ড়েন্তু েে ভাতলা 
ভাতলা েথা বলা হতব! এমনভাতব স্বাই বলতব, কেন ঐ কমতেড়টর মতো ভাতলা কমতে 
পৃড়থবীতে জন্মাে ড়ন। এবং োর মৃেুেতে স্বার এেটা ড়বরাট ক্ষড়ে হতে কগল। কোতনা 
মাতন হে? শাহানার ঐ কমতেড়টর উপর রাগ লাগতে লাগল। েী দরোর ড়ছল োর েুড়মিা 
োবার? 
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শাহানা স্মে োটাতনার জতনে অনে ড়েছু ভাবতে কচিা েরল। এই োজটা কস্ খুব ভাতলা 
পাতর। ক্লাতস্ কোতনা কলেচার েখন োর পছন্দ হে। না, েখন স্োতরর ড়দতে োড়েতে 
কথতে স্মূ্পণে অনে ড়জড়নস্ ড়নতে ড়চন্তা-ভাবনা েরতে পাতর। কবশ লাতগ োর। 
  
শাহানা ভাবতে লাগল বাস্াে ড়িতর ড়গতে েী েরতব। েরার ড়েছুই কনই। এমন ড়নরানন্দ 
জীবন। ড়েছুক্ষণ পিাতশানা, ড়টড়ভ কদখা, রাতের পর ঘুমাতনা, বেস্। ড়দতনর পর ড়দন এেই 
রুড়টন। এেটুেুও ভাতলা লাতগ না, প্রােই ইো েতর কোথাও পাড়লতে কেতে। কছতল হতে 
জন্মাতল কস্ ড়নশ্চেই পাড়লতে কেে। কমতে হতে পাড়লতে োওোও স্ম্ভব না। পড়িো খুলতলই 
কস্তেতদর ড়নতে এমন স্ব আতজবাতজ খবর কদখা োে। এস্ব খবর শাহানার পিতে ভাতলা 
লাতগ না। ড়েন্তু মা আবার কবতছ কবতছ কস্ই খবরগুড়লই ভাবীতে পতি কশানাতবন। 
  
কব মা, শুতন োও, েী ড়লতখতছ। মানুষ আর মানুষ কনই। জাতনাোর হতে কগতছ। িড়রদপুতরর 
নবগ্রাতম ড়েন জন েুবে েেৃেে এগাতরা বৎস্র বতেস্ী। েুলসু্মতে… 
  
এস্ব খবর ড়ে কজাতর কজাতর পতি কশানাতনর ড়জড়নস্? ড়েন্তু মাতে বলতব কে? েেই ড়দন 
োতে, মা েেই অনে রেম হতে োতে! েী বাতজ স্বভাব কে োর হতে অবড়শে এখন োর 
স্তঙ্গ মা খুব ভাতলা বেবহার েরতছ। কে কমতের ড়বতে ড়িে হতে আতছ, োর স্তঙ্গ হেতো 
খারাপ বেবহার েরার ড়নেম কনই। আতগ টুনীতে ড়নতে ছাতদ কগতল এে শ বার জবাবড়দড়হ 
েরতে 
  
ছাতদ ড়গতেড়ছড়ল কেন? 
  
ড়দতনর মতযে দশ বার ছাতদ োওো লাতগ কেন? 
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খবরদার, আর কেন না কদড়খ। এে বতিা কমতে ছাতদ ঘুরঘুর েরতব: কেন? ছাদ ড়ে হাওো 
খাবার জােগা? 
  
এখন মা ড়েছুই বতল না। েতেে ড়দন আতগ েতলজ কথতে কিরবার স্মে গড়লর মাথাে 
আড়নস্ ভাইতের স্তঙ্গ কদখা। দু জন েথা বলতে বলতে আস্তছ। মা বোপারটা বারান্দাে 
দাাঁড়িতে কদখল। এই ড়নতে ড়েছুই বলল না। অনে স্মে হতল এে লক্ষ প্রশ্ন েরে। 
  
েী েথা হল আড়নতস্র স্াতথ? হাে কনতি কনতি এমন েী েথা? 
  
কোতে েে বার বলব, আগ বাড়িতে আলাপ জমাতে োড়ব না? 
  
হাস্তে হাস্তে কদড়খ কভতঙ পতি োড়েড়ল। রাস্তার মতযে কেন এমন হাস্াাঁহাড়স্? ভদ্রতলাতের 
কমতে না। েুই? 
  
ড়বতে ড়িে হতে োবার ড়েছু ভাতলা ড়দেও আতছ। স্বাযীনো আতস্। েে ড়দন থােতব এই 
স্বাযীনো কে জাতন। ড়বতের পর েী হতব, এস্ব ড়নতে শাহানা েখতনা ভাতব না। ভাবতে 
ভাতলা লাতগ না। ো হবার কহাে, েখন কদখা োতব। েতব শাহানা ড়নড়শ্চে কে কলােড়টর 
স্তঙ্গ োর ড়বতে হতব, কস্ ভাতলাই হতব। ছোবলা যরতনর হতব না। কস্-রেম হতল শাহানার 
স্তঙ্গ বারবার কদখা েরে। ড়চড়িোখানাে ড়নতে কেতে চাইে। চাইনীতজ ড়নতে কেে। কপ্রম 
কপ্রম এেটা কখলা চলে। স্বড়েছু ড়িেিাে েরবার পর কপ্রতমর অড়ভনে। এই কছতল এস্ব 
ড়েছুই েতর ড়ন। এই এেড়ট োরতণ শাহানা োর উপর েৃেজ্ঞ। শাহানা ড়িে েতর করতখতছ, 
ড়বতের প্রথম রাতেই এজতনে কস্ োর স্বামীতে যনেবাদ কদতব। 
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ওতদর বাড়ি কথতে এে বার ড়বরাট এে গাড়ি এতস্ উপড়স্থে। বাচ্চারা স্বাই ড়চড়িোখানাে 
োতব। োতদর ইো শাহানাতে ড়নতে োবার। শাহানা ড়ে পারতব কেতে? োর োবার ড়বনু্দমাি 
ইো ড়ছল না। মার জতনে কেতে হল। স্াজস্িা েরতে হল। চুল বাাঁযতে হল। শাহানা 
যতরই ড়নতেড়ছল, ড়চড়িোখানাটা উপলক্ষ মাি। আস্তল ও োর স্তঙ্গ ঘুরতে-টুরতে চাে। 
ড়েন্তু ও ড়ছল না। বাচ্চারাই ড়গতেতছ দল কবাতয। 
  
মাতি মাতি শাহানার মতন হে, ওর মতযে শাহানার প্রড়ে এেটা অবতহলার ভাব আতছ। 
নেতো ড়বতে ছ মাস্ ড়পড়ছতে কদবার প্রস্তাতব কছতলর আত্মীেস্বজনরা কেউ রাড়জ হল না। 
ড়েন্তু কছতল রাড়জ হতে স্বাইতে রাড়জ েরাল। এস্ব খবর অবড়শে ড়খলগাাঁর মামার োছ 
কথতে পাওো। োাঁর স্ব খবর ড়বশ্বাস্তোগে নে। ড়েড়ন বাড়নতে বাড়নতে প্রচুর েথা বতলন। 
  
লীনা। আপার বকৃ্তো প্রাে কশষ পেোতেে। ড়েড়ন আযা ঘণ্টা বকৃ্তো ড়দতলন। ড়চড়বতে ড়চড়বতে 
েথা। দুই ড়মড়নট পর পর রবীিনাথ এই বতলতছন।–মহামড়ে বালজাে এই বতলতছন। 
আতগ জানতল কে আস্ে কশাে স্ভাে? 
  
  
  
শাহানার বাস্াে ড়িরতে ড়িরতে ড়েনটা কবতজ কগল। বাস্াে কেউ কনই, শুযু শড়িে বতস্ 
আতছ বস্ার ঘতর। 
  
ওরা কোথাে ভাইো? 
  
ড়খলগাাঁে। 
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েুড়ম আজ এে স্োল-স্োল কে? 
  
এতস্ পিলাম এেটু আতগ আতগ। 
  
শরীর খারাপ নাড়ে? 
  
না, শরীর ভাতলাই আতছ। 
  
আজ আমাতদরও স্োল স্োল ছুড়ট হতেতছ। িাস্টে ইোতরর এেটা কমতে মারা কগতছ—
এজতনে ছুড়ট। 
  
েীভাতব মারা কগল? 
  
জাড়ন না। এোেড়স্তর্ন্ট না ড়ে কেন হতেড়ছল। 
  
শাহানা োপি বদলাতে কগল। বাড়িটা িাাঁো বতলই কেমন অতচনা লাগতছ। মতন হতে 
অনে কোতনা মানুতষর বাড়ি। আর ড়খলগীে েখন ড়গতেতছ, েখন রাে দশটা—এগারটার 
আতগ ড়িরতব না। শাহানার দারুণ মন খারাপ হতে কগল। 
  
শাহানা, শাহানা। 
  
েী ভাইো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 333 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

চা বানাতে পাড়রস্? 
  
পারব না কেন, েুড়ম আমাতে েী ভাব? 
  
বানা এে োপ চা। 
  
শাহানা অেেন্ত উৎস্াতহ চা বানাতে কগল। রান্নাঘতর োবার কস্ কোতনা সু্তোগ পাে না। 
মতনাোরার েড়িন ড়নতষয আতছ। ড়বতের অোতগ রান্নাঘতর োওো োতব না। আগুতনর আাঁতচ 
গাতের রঙ নি হে। রান্নাবামা ো কশখার ড়বতের পর ড়শখতলই হতব। दि শড়িে চাতের 
োপ ড়নতে বারান্দাে এতস্ দাাঁিাল। শাহানা এল োর ড়পছু পছু। 
  
কোর কগালাপ গাতছ অতনে িুল িুতটতছ কর শাহানা। 
  
শাহানা হাস্ল। গাতছর প্রস্তঙ্গ কেউ কোতনা েথা বলতলই শাহানার বতিা ভাতলা লাতগ। 
  
কোর গাছগুড়ল েুই শ্বশুরবাড়ি ড়নতে োড়ব, না করতখ োড়ব আমাতদর ଐChi? 
  
েী কে েুড়ম বল ভাইো! 
  
শাহানার লিা েরতে লাগল। ভাইো গভীর যরতনর মানুষ, িাট্টা-োমাশা েখতনা েতর 
না। ড়েন্তু শাহানা লক্ষ েতরতছ, ড়বতের প্রস্তঙ্গ কস্ মাতি মাতি হালো েথাবােো বতল। 
  
েতেে ড়দন আতগ োরা কখতে বতস্তছ। খাবার কেমন ড়েছু কনই। ভাইো হিাৎ বলল, এে 
বতিা কলাতের স্ত্রী এে জন কখতে বতস্তছ, আর এই খাওো! শাহানার লিাে মতর োবার 
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মতো অবস্থা। স্বাই খুব হাস্াহাড়স্ েরল। বাবার হাড়স্ কো আর থাতমই না। কশষটাে 
ড়বষম কখতে কিলতলন। 
  
আজ শড়িতের মুখ অন্ধ্োর হতে আতছ। এেটু আতগ কস্ িাট্টা েতরতছ। ড়েন্তু োতে কদতখ 
মতন হতে োর মন পতি আতছ। অনে কোথাও। শড়িে বলল, কোর ভাবী েখন আতস্? 
  
পাাঁচটার মতযে এতস্ পতি। চারটা পেেন্ত অড়িস্। ওতদর গাড়ি এতস্ ড়দতে োে। 
  
গাড়ি এতস্ ড়দতে োে? জানোম না কো। আমাতে কো ড়েছু বতল ড়ন! 
  
এই মাস্ কথতেই ড়নতে োতে, ড়দতে োতে। 
  
শাহানার মতন হল, শড়িে আতরা গম্ভীর হতে কগতছ। এতে কো হবার েথা, গভীর হতব 
কেন? শাহানা বলল, ভাইো, আড়ম এেটু ঘুতর আড়স্। 
  
কোথাে োড়ব? 
  
ছাতদ। 
  
ছাদ িাাঁো। শাহানার মতন হড়েল, আড়নস্ ভাইতে োর ঘতর পাওো োতব। ড়েন্তু ঘর 
োলাবন্ধ্। োপি শুতোবার দড়িতে যবযতব স্াদা রতঙর েতেেটা েবুের। এতদর কপাষ 
মানাতনা হতে মোড়জতে লাগতব। শাহানা েবুেতরর খাাঁচাে হাে রাখতেই এেড়ট েবুের 
ঘাি বাাঁড়েতে োর হাতে কিাের ড়দল। এই বুড়ি কপাষেমান েবুেতরর নমুনা! 
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শাহানা এো এে ছাতদ হাাঁটতে লাগল। শীে লাগতছ। িাণ্ডা বাোস্ ড়দতে। কেমন মন 
খারাপ েড়রতে কদবার মতো এেটা স্ন্ধ্ো নামতছ। কোতনা রেম োরণ ছািাই শাহানার 
কচাখ ড়ভতজ উিতে শুরু েতরতছ। খাচার েবুেরগুড়ল আগ্রহ ড়নতে োতে কদখতছ। 
  
ছাদ কথতেই কদখা কগল। রড়িে আস্তছ। কস্ চার ড়দতনর জতনে েতশার ড়গতেড়ছল। কেন 
ড়গতেড়ছল, েী, োউতে বতল োে ড়ন। চােড়রর কোতনা বোপার হতব কবাযহে। আজোল 
চােড়রর বোপাতর কস্ োতরা স্তঙ্গ েথা বতল না। শাহানা ড়নতচ কনতম এল। রড়িে োর 
ড়দতে োড়েতে হাস্ল। কেমন করাগা লাগতছ রড়িেতে। 
  
কেমন আতছন শাহানা কবগম? 
  
ভাতলা আড়ছ। েুড়ম কেমন? 
  
ভাতলাই। 
  
কেমন খুড়শ-খুড়শ লাগতছ কোমাতে। চােড়র-টােড়র ড়েছু হতেতছ? 
  
না। আমার ঐস্ব হতব না। ড়বজতনস্ েরব ড়িে েতরড়ছ। বাস্াে কেউ কনই নাড়ে? 
  
না। ড়খলগাাঁতে ড়গতেতছ। ভাবী এখতনা কিতরড়ন। 
  
চট েতর চা বানা। খুব েিা েতর। হাই পাওোরড্ টী দরোর। কেউ ড়ে আমার কখাাঁজ 
েতরড়ছল? 
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না োতরার কখাাঁজ েরার েথা? 
  
উাঁহু। 
  
নীলু আজও ড়িরতে কদড়র েরতছ। স্ন্ধ্ো ড়মড়লতে কগতছ-স্াতি ছটা বাতজ। এেটা কদড়র 
েরার েথা না। শড়িে শাহানাতে বলল, কোর ভাবী ড়ে কদড়র হবার েথা ড়েছু বতল কগতছ? 
  
না। 
  
প্রােই ড়ে স্ন্ধ্ো পার েড়রতে আতস্? 
  
না। বীণাতদর বাস্া কথতে অড়িতস্ কটড়লতিান েতর কদখব? 
  
দরোর কনই। 
  
শাহানা বলল, আতরে োপ চা বাড়নতে কদব ভাইো? 
  
না। 
  
শড়িতের ড়স্গাতরট কশষ হতে ড়গতেতছ। কোতনা োতজর মানুষ কনই বাড়িতে। রড়িেতে 
বলতল কস্ এতন কদতব। বলতে ইো েরল না। শড়িে ড়নতজই চাদর গাতে ড়দতে কবরুল। 
শাহানা বলল, োে কোথাে ভাইো? 
  
ড়স্গাতরট ড়েনব। 
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আড়মও আড়স্ কোমার স্াতথ? 
  
আে। 
  
স্ারাটা পথ শাহানা েথা বলতে বলতে োতে। শড়িে হাাঁটতছ। অনেমনহে ভড়ঙ্গতে। শাহানা 
েী বলতছ, োর োতন োতে ড়েনা স্তন্দহ। কস্ অবড়শে হোাঁ হুাঁ ড়দতে োতে। 
  
ভাবীর স্তঙ্গ েুড়মও চতল োও না কেন সু্ইতর্তন। কস্ ো এোলাউি পাতব োতে কোমরা দু 
জন ড়দড়বে থােতে পারতব। আমরা রাখব টুনীতে। কোতনাই অসু্ড়বযা হতব না। ো ছািা 
টুনী কো রাতে থাতে। বাবার স্াতথ। কোমাতদর জতনে কস্ খুব োাঁদতব-টাচদতব বতল মতন 
হে না। আস্বার স্মে োর জতনে এেগাদা কখলনা ড়নতে আস্তব। কশান ভাইো, ড়বতদতশ 
ড়র্ল হাউস্ বতল এেটা কখলনা পাওো োে। ো সু্ন্দর। চমৎোর এেটা বাড়ি। স্ব রেম 
আস্বাবপি আতছ। এমনড়ে বাথরুতম কবড়স্ন, েতমার্ স্ব আতছ। ঐ এেটা ড়নতে আস্তব। 
  
শড়িতের মতন হল, শাহানা মানড়স্ে ড়দে ড়দতে এখতনা বি হে ড়ন! কছাটই রতে কগতছ। 
হুাঁট েতর োর ড়বতে ড়িে েরাটা কবাযহে ভাতলা হে ড়ন। 
  
ভাইো, ড়স্গাতরট ড়েতনই ড়ে েুড়ম বাস্াে চতল আস্তব? 
  
হোাঁ, কেন? 
  
চল না। ঐ বাস্িোণ্ড পেেন্ত োই। 
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কস্খাতন েী? 
  
ভাবীর মাইতক্রাবাস্ কস্খাতন থাতম। োবী বাস্ কথতে কনতমই আমাতদর কদখতব। খুব অবাে 
হতব। োতব ভাইো? 
  
চল োই। 
  
দু জতন হাাঁটতে শুরু েরল। শাহানা মৃদুস্বতর বলল, কোমাতে এেটা কগাপন খবর ড়দতে 
পাড়র ভাইো! 
  
েী খবর? 
  
খুবই কগাপন। োউতে ড়েন্তু বলতে পারতব না। 
  
কগাপন খবর হতল না-বলাই কো ভাতলা। কগাপন খবর কো বতল কদোর জতনে না। 
  
শাহানা চুপ েতর কগল। ভাইোর স্তঙ্গ অনে কোতনা মানুতষর কোতনা ড়মল কনই। অনে কেউ 
হতল বলে, োউতে বলব না, খবরটা েী বল। ভাইো কস্টা বলতব না। শাহানার খুব ইো 
েরতছ খবরটা বতল। ভাবী স্তের শ টাো ড়দতে এেটা ঘড়ি ড়েতনতছ শড়িতের জতনে। 
মোতরজ এোড়নভারস্াড়র উপলতক্ষ কস্টা শড়িেতে কদওো হতব। এই হতে খবর। 
  
ঘড়ি কেনার স্মে নীলু শাহানাতে ড়নতে ড়গতেড়ছল। শাহানা অবাে হতে বতলড়ছল, এে দাম 
ড়দতে ঘড়ি ড়েনতব! নীলু লাজুে কহতস্ বতলতছ, ওতে ভাতলা ড়েছু ড়দতে চাই। 
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ড়েন্তু ভাইো কো কোমাতে েখতনা ড়েছু কদে ড়ন। 
  
কোতেতে কদতব? ওরা ড়ে টাো আতছ? 
  
টাো থােতলও ড়দে না। এস্ব ড়দতে োর কোতনা নজরই কনই। েথাটা খুবই স্ড়েে। গে 
মোতরজ এোড়নভারস্াড়রতে নীলু, দুপুরতবলা শড়িতের অড়িতস্ উপড়স্থে হল। শড়িে অবাে 
হতে বলল, েী বোপার, েুড়ম! নীলু কহতস্ বতলতছ, এমড়ন কদখতে এলাম েী েরছ। 
  
শুযু শুযু আস্তব কেন? ড়নশ্চেই কোতনা োজ আতছ। টুনীতে োর োতছ করতখ এতস্ছ? 
  
োর োতছ আর রাখব, মার োতছ। েুড়ম ড়ে আজ ছুড়ট ড়নতে পার? 
  
কেন? 
  
ড়খতদ কলতগতছ খুব। কোতনা এেড়ট করসু্টতরতন্ট বতস্ লাঞ্চ খাওো কেে। আজতের োড়রখটা 
কোমার মতন কনই, োই না? 
  
  
  
োরা প্রাে আযা ঘণ্টার মতো দাাঁড়িতে রইল। নীলুর বাস্ এল না। শড়িে বলল, চল োই, 
িাণ্ডা লাগতছ। 
  
এেটু দাাঁিাও ভাইো, এতস্ পিতব। 
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শড়িে কোতনা জবাব না ড়দতে হাাঁটতে শুরু েরল। শাহানা বলল, আর এেটুখাড়ন থাড়ে 
না ভাইো। আমার মতন হতে পাাঁচ-দশ ড়মড়নতটর মতযে এতস্ পিতব। 
  
আসু্ে। দাাঁড়িতে থােতে ভাতলা লাগতছ না। 
  
এল নটার এেটু আতগ। োতদর এে েড়লগ অড়িস্ ছুড়টর আতগ 
  
আতগ হিাৎ অজ্ঞান হতে পতিড়ছল। অড়িতস্র ড়মড়নবাতস্ েতর োতে কশতর বাংলা 
হাস্পাোতল কনওো হতেতছ। অনে স্বাইও ড়গতেতছ কস্খাতন। র্াক্তাররা বলতলন, হাট 
এোটাে। ভদ্রতলাতের এখতনা জ্ঞান কিতর ড়ন। োর স্ত্রী এবং দুড়ট কছতল হাস্পাোতল এতস্ 
খুব োন্নাোড়ট েরতছ। 
  
শড়িে কোতনা রেম উৎস্াহ কদখাল না। িাণ্ডা গলাে বলল, খবর কো কদতব। 
  
েীভাতব কদব খবরটা? স্ারাক্ষণ কো হাস্পাোতল ড়ছলাম। 
  
েুড়ম কো হাস্পাোতল কথতে ড়েছু েরতে পারড়ছতল না। শুযু শুযু আমাতদরতে দুড়শ্চন্তাে 
কিলতল। 
  
এে জন েড়লতগর এে বতিা দুিঃস্মতে আড়ম োব না? 
  
শড়িে গম্ভীর গলাে বলল, েেে পতর েরতব, এখন কদখ খাওোদাওোর বেবস্থা েরা োে। 
ড়েনা। রান্নাবান্না ড়েছুই কো হে ড়ন। 
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নীলুর প্রচণ্ড মাথা যতরড়ছল। কস্ মাথাযরা ড়নতেই রান্নাঘতর ঢুেল। শাশুড়ি খাওোদাওো 
কশষ েতর ড়িরতবন। ড়েনা কে জাতন। 
  
দুপুতরর েরোড়র কনই। রাতের কবলার জতনে েী রাাঁযতব, নীলু কভতব কপল না। রড়িেতে 
ড়র্ম ড়েতন আনার জতনে পািাতে হতব। 
  
রড়িে ঘর অন্ধ্োর েতর শুতে আতছ। নীলু র্ােতেই কস্ ক্লান্তস্বতর বলল, ভাবী, আমার 
ির। হিাৎ েতর ির এতস্ কগতছ। ড়বশ্বাস্ না হতল েপাতল হাে ড়দতে কদখ। 
  
নীলু আড়নতস্র কখাাঁতজ ছাতদ কগল। আড়নস্ ড়ছল না! নীলু ড়িতর এল মন খারাপ েতর। 
র্াল-ভােই কখতে হতব। রান্নাঘতর ঢুেতে ইো েরতছ না, খুব ক্লাড়ন্ত লাগতছ। নীলু, 
শাহানাতে কর্তে বলল, েুড়ম রড়িতের পাতশ বড়স্, মাথাে হাে-টাে বুড়লতে দাও। ওর 
ির। 
  
শাহানার ইো েরড়ছল নীলুর স্তঙ্গ গল্প-টল্প েতর। ড়েন্তু কস্ কগল রড়িতের ঘতর। িতর 
স্ড়েে স্ড়েে রড়িতের গা পুতি োতে। শাহানা বলল, চুল কটতন কদব? রড়িে বলল, চুল 
যতর টানাটাড়ন েরার কোতনা দরোর কনই। েুই ড়নতজর োতজ ো। 
  
িতরর স্মে কোতনা এেটা েথা োতন কগতল কস্টা মাথার মতযে ঘুরপাে কখতে থাতে। 
চুল টানার বোপারটা রড়িতের মাথাে ঘুরতে লাগল। োর মতন হতে লাগল। ড়েন-চার জন 
অল্পবতেস্ী কমতে এেতঘতে গলাে োর োতনর 
  
োতছ কচাঁচাতে– 
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চুল টানা, ড়বড়বোনা 
স্াতহব বাবুর ববিেখানা। 
স্াতহব বতলতছ কেতে 
পান সু্পাড়র কখতে 
পাতনর কভের কম ড়র বাটা। 
ইস্ক্রুতপর চাড়ব আাঁটা।। 
চুল টানা ড়বড়বোনা 
চুল টানা ড়বড়বোনা। 
  
কহাতস্ন স্াতহবরা এতলন রাে এগারটাে। কস্-স্মে রড়িতের মাথাে পাড়ন ঢালা হতে। 
ড়গ্রন িাতমেড়স্র র্াক্তার অজে বাবু ড়চড়ন্তে মুতখ বস্ার ঘতর বতস্ আতছন। আড়নস্ আতছ, 
রড়শদ স্াতহব আতছন। ির উতিতছ এে শ পাাঁচ পেেন্ত। রড়িে ড়বিড়বি েতর ছিাজােীে 
েী কেন বলতছ। শাহানার বুে যিিি েরতছ। এড়ে োণ্ড! সু্স্থ মানুষ। এতস্ চা কখল, 
কগাস্ল েরল আর ঘণ্টা কদতিতের মতযে আোশ-পাোল ির! মতনাোরা োাঁদতে শুরু 
েরতলন। কহাতস্ন স্াতহতবর মুখ শুড়েতে এেটুেু হতে কগল। অজে বাবু বলতলন, ভতের 
ড়েছু নাই, ির করড়মশন হতব। অড়স্থর হবার ড়েছু নাই। 
  
রাে ড়েনটার ড়দতে রড়িতের ির অতনেখাড়ন েমল। কস্ উতি বতস্ ལྟ་ স্বতর বলল, ড়েছু 
কখতে— কটাতে দাও ভাবী। মুড়ি কভতজ আন িাল ড়দতে। 
  
নীলু ঘুমুতে কগল রাে চারটার ড়দতে। শড়িে েখতনা কজতগ আতছ। নীলু ক্লান্ত স্বতর বলল, 
ঘুমুতব না? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 343 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
রাে কো কবড়শ বাড়ে কনই, ঘুড়মতে েী হতব? 
  
আড়ম আর দাাঁড়িতে থােতে পারড়ছ না। 
  
শুতে পি। 
  
নীলু শুতে পিল। টুনী আজ োতদর স্তঙ্গ ঘুড়মতেতছ। অতনে বতিা হতে কগতছ কমতেটা। 
কদখতে কদখতে কেমন বতিা হতে োতে। নীলু টুনীতে বুতের োতছ কটতন আনল। টুনী 
ঘুতমর মতযেই মাতে জড়িতে যরল। আহা, স্ারা ড়দন কদখা হে ড়ন কমতেড়টতে। ড়িেমতো 
খাওোদাওো েতরতছ ড়েনা কে জাতন। কেমন করাগা— করাগ লাগতছ হাে-পা। েপাতলর 
োতছ লাল এেটা দাগ, িুতল উতিতছ। পতি ড়গতে বেথাটোথা কপতেতছ ড়নশ্চেই। নীলু চুমু 
কখল েপাতলর োটা দাতগ। 
  
শড়িে বাড়ে ড়নড়ভতে ঘুমুতে এল। নীলু বলল, টুনী কেমন বেথা কপতেতছ কদতখছ? েপাল 
িুতল উতিতছ। 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। নীলু বলল, আতরেটু হতল কচাতখ লাগে। 
  
োতদর বাবা-মা দুজতনই বেস্ত োতদর কছতলতমতেরা অবতহলার মতযেই বতিা হতব। এটা 
ড়নতে দুিঃখ েরা ড়িে না। েুড়ম ঘুমাও। 
  
নীলু মৃদুস্বতর বলল, আমার চােড়রটা কোমার পছন্দ না, োই না? 
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শড়িে চুপ েতর রইল। 
  
বল, কোমার ড়ে ইো না। আড়ম চােড়র েড়র? 
  
শড়িে শান্ত স্বতর বলল, আমার োতছ মতন হে, পড়রবাতরর প্রড়ে কমতেতদর দাড়েত্ব অতনে 
কবড়শ। 
  
কস্ই দাড়েত্ব আড়ম পালন েরড়ছ না? 
  
রাে-দুপুতর এ ড়নতে েেে েরতে ভাতলা লাগতছ না। 
  
েেে না। কোমার মোমেটা শুড়ন। 
  
মোমে কো ড়দলাম। টুনী বতিা হতে অেত্ব অবতহলাে। োর িল ড়হতস্তব োর মানড়স্ে 
ড়বোশ অনেস্ব ড়শশুতদর মতো হতব না। 
  
টুনীর মানড়স্ে ড়বোশ হতে না? 
  
আড়ম ইন কজনাতরল বলড়ছ। চােড়রজীবী মড়হলার োতছ ঘর-স্ংস্াতরর কচতে োতদর 
েোড়রোরই প্রযান হতে দাাঁিাে। অড়িতস্র এে জন েড়লতগর অসু্স্থো োর োতছ ড়বরাট 
বোপার মতন হে। কেমন কোমার উদাহরণটাই যরা োে। 
  
আমার েী উদাহরণ? 
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সু্ইতর্তনর বোপারটাে েুড়ম েী রেম উিড়স্ে হতে উিতল। এে বারও ভাবতল না, এই 
ছে মাস্ টুনী েীভাতব থােতব। 
  
ভাড়ব ড়ন কোমাতে কে বলল? 
  
ভাবতলও কস্টাতে কেমন গুরুত্ব দাও ড়ন। পাস্তপাটে েরা, এই েরা কস্ই েরাতেই বেস্ত। 
  
েুড়ম চাও না। আড়ম োই? 
  
শড়িে, জবাব ড়দল না। 
  
বল েুড়ম চাও না? 
  
না। 
  
চােড়র েড়র, োও চাও না? 
  
আড়ম না-চাইতলই েুড়ম কছতি কদতব? ো পারতব না। এে বার েখন ঢুতেছ, কস্খান কথতে 
ড়েছুতেই কবরুতে পারতব না। স্ংস্ার েড়দ কভতস্ োে, োতেও না। 
  
এেটা ড়নড়শ্চে হতে েথা বলড়ছ েীভাতব? 
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ড়নড়শ্চে হতে বলড়ছ, োরণ আড়ম জাড়ন। কে কমতে চােড়র েতর, কস্ ড়েছু পড়রমাতণ স্বাযীন। 
কস্ই স্বাযীনো কোতনা কমতেই ছািতব না। কস্ স্ংস্ার কছতি কদতব, ড়েন্তু স্বাযীনো ছািতব 
না। 
  
কমতেরা স্বাযীন কহাে, কস্টা েুড়ম চাও না? 
  
শড়িে বলল, েতথি েেে হতেতছ, এখন ঘুমুতে োও। 
  
নীলু ঘুমতে পারল না। ড়েছুক্ষতণর মতযেই িজতরর আজান কশানা কগল। কভার হতে। শুরু 
হতে আতরেড়ট ড়দন। এই ড়দন অনেস্ব ড়দতনর মতো নে। এড়ট এেড়ট ড়বতশষ ড়দন। এই 
ড়দতন স্াে বছর আতগ োতদর ড়বতে হতেড়ছল। 
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১৮. ববশাখ মাস 
ববশাখ মাস্। 
  
আোতশ কমঘা জমতে শুরু েতরতছ। যরন কদতখ মতন হে োলচবশাখী হতব। পাড়খরা অড়স্থর 
হতে ওিাউড়ি েরতছ। ওরা কটর পাে। েড়বর মাস্টার দ্রুে পা চালাতেন। োাঁর স্তঙ্গ আতছ 
শওেে। শওেতের মাথাে ড়বছানার চাদর ড়দতে বাাঁযা গাদাখাতনে বই। বইগুড়ল কোগাি 
হতেতছ নীলগি পারড়লে লাইতব্রড়রর জতনে। পারড়লে লাইতব্রড়র আপােে োাঁর কশাবার 
ঘতর। খুব ড়শগড়গরই ঘর কোলা হতব। জড়ম খাড়নেটা কপতলই হে। জড়ম পাওো োতে না! 
  
েড়বর মাস্টার আোতশর ড়দতে োড়েতে ড়বরক্ত স্বতর বলতলন, োিাোড়ি পা চালা শওেে। 
েুই কদড়খ বইগুড়ল কভজাতনার মেলব েরড়ছস্! 
  
আর েে োিাোড়ি োইোম ড়েন? আড়ম কো আর কঘািা না। মাথার উপতর আতছ 
ড়েড়নমুড়ণ কবািা। 
  
লম্বা লম্বা পা কিল কর বাবা। বই ড়ভড়জতল স্িেনাশ! 
  
লম্বা লম্বা পা কিতলও রক্ষা হল না। োলী মড়ন্দতরর োছাোড়ছ আস্তেই কচতপ বৃড়ি এল। 
কস্ই স্তঙ্গ প্রচণ্ড বাোস্। োরা ছুটতে ছুটতে োলী মড়ন্দতর উিল। মড়ন্দরড়ট জরাজীণে। 
পূজা-টুজা হে না। দীঘে ড়দন। োলীমূড়েের মাথা কনই। মড়ন্দতরর চাোল কগাবতর ভড়েে। 
েড়বর মাস্টাতরর এে পা কগাবতর িুতব কগল। 
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এহ, েী োণ্ড কর শওেে! 
  
পাো দালাতনর বাড়ি। ছাদ কিতট কগতছ। পাড়ন আস্তছ ভাঙা ছাদ কথতে। শওেে বলল, 
হাে োড়ল কদন স্োর। 
  
কেন? 
  
জােগাটা স্াতপ ভড়েে। 
  
বড়লস্ েী! 
  
দুইটা ছাগল মরাল স্াতপর োমতি। 
  
আতরা বোটা, আতগ বলড়ব কো! 
  
েড়বর মাস্টার এই এেড়ট প্রাণীতে ভে েতরন। এই প্রাণীড়টর স্তঙ্গ কেন কেন োাঁর বারবার 
কদখা হে। 
  
শওেে! 
  
ড়ি স্োর। 
  
চল, রওনা ড়দই। 
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এই েুিাতনর মইতযে েই োইতবন? জবর েুিান হইোতছ। 
  
বাোতস্র কবগক্রতমই বািতছ। মড়ন্দতরর দরজা-জানালা ড়েছু কনই। বৃড়ির িাপটাে দু জতনই 
োেতেজা হতে কগল। েড়বর মাস্টার এেড়ট দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিলতলন। এে োতল েে 
জাাঁেজমে ড়ছল মড়ন্দতরর। প্রড়ে অমাবস্োে ঢাে-তঢাল বাড়জতে পূজা হে। এখন ড়েছুই 
হে না। গরু-ছাগল চতর কবিাে। ড়বেশালী ড়হনু্দতদর কেউই কনই। স্বার যারণা হতেতছ, 
স্ীমান্ত পার হতে পারতলই মহা সু্খ। 
  
পালবাবুরা ড়ছতলন মুড়ক্তেুি পেেন্ত। মুড়ক্তেুতি োাঁর এেড়ট কছতল মারা কগল। পাড়লতে োবার 
স্মে োাঁর বতিা কছতলর কব  বরুণা রহস্েমেভাতব ড়মড়লটাড়রতদর হাতে পিল। োর আর 
কোতনা কখাাঁজ পাওো কগল না। কমতেড়ট কেন হাওোে ড়মড়লতে কগতছ! 
  
পালবাবু প্রাে জতলর দতর ড়বষেস্ম্পড়ে ড়বড়ক্র েরতলন। স্বাই বলল, এখন আর ভে েী? 
এখন কেন োতবন? পালবাবু থােতলন না। কদশ ছািার আতগ েড়বর মাস্টারতে বতল 
কগতলন, মাস্টার, বস্েবাড়ি আর দশ ড়বঘা যানী জড়ম ড়বড়ক্র েড়র নাই, এইগুড়ল আড়ম 
কোমাতর ড়দো োইোড়ছ। 
  
েড়বর মাস্টার অবাে হতে বলতলন, কেন? 
  
আমার কব মা েড়দ কোতনা ড়দন আতস্ এগুড়ল েুড়ম োতর ড়দবা। আমার কেন জাড়ন মতন হে 
কব মা বাাঁইচা আতছ। কস্ এেড়দন-না-এেড়দন আস্ব নীলগতি। 
  
কস্ কবাঁতচ আতছ, এটা মতন েরার োরণ েী? 
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আড়ম স্বতপ্ন কদখড়ছ মাস্টার। 
  
কস্ েড়দ আতস্, আড়ম ড়নতজ কপৌঁতছ কদব আপনার োতছ। 
  
না মাস্টার, োর দরোর নাই। 
  
কেন? দরোর কনই কেন? 
  
পালবাবু জবাব না ড়দতে িুাঁড়পতে িুাঁড়পতে োাঁদতে লাগতলন। 
  
বরুণা ড়িতর আতস্ ড়ন। দশ ড়বঘা জড়ম এবং বস্েবাড়ি আতছ আতগর মতোই। এে বার 
িজল ড়মো দড়লল কবর েরল এেটা, বস্েবাড়ি এবং জড়ম োতে দড়লল েতর ড়দতে কগতছ। 
পালরা। কস্ই দড়লল আদালতে ড়টেল না। ড়েছু ড়দন হল িজল আড়লর ভাতে ড়মম্বর ড়মো 
এেড়ট হোণ্ডতনট কবর েতরতছ, োর মমোথে হতে, উড়নশ শ স্ত্ত্বর স্তন পালবাবু োর োতছ 
এগার হাজার বড়িশ টাো োজে ড়নতেতছ। কস্ টাো কশায হে ড়ন। টাো কশায ড়েংবা 
অনাদাতে বাড়িঘর ড়নলাতম কোলার জতনে কস্ কচিা-েদড়বর েরতছ। 
  
েড়বর মাস্টার ড়মম্বর ড়মোর স্তঙ্গ কদখা েতর িাণ্ডা, গলাে বতল এতস্তছন, কদখ ড়মম্বর, 
উড়নশ শ স্ত্ত্বর স্তন েুড়ম হািপোন্ট পরতে। দাড়িতগাাঁিও িালাে ড়ন। কোমার োছ কথতে 
এগার হাজার টাো োজে ড়নল পালরা! জাড়লোড়ে েরতে হতল বুড়ি লাতগ, কোমার মতো 
কবেুতবর োজ না। 
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ড়মম্বর ড়মো কোতনা উের কদে ড়ন, ড়েন্তু এমনভাতব োড়েতেতছ-োর মাতন কস্ স্হতজ ছািতব 
না। 
  
ড়েছু ড়দন হল, েড়বর মাস্টার ভাবতছন, গালেস্ সু্কলটা পালতদর বস্েবাড়িতে শুরু েরতল 
কেমন হে? নাম কদতবন-বরুণাবাড়লোড়বদোলে। বরুণা েড়দ স্ড়েে স্ড়েে ড়িতর আতস্, কস্ 
খুড়শই হতব। আর, এে বার সু্কল চালু হতে কগতল স্হতজ কেউ হাে িািাতব না। 
  
িি ভাতলাই হতেতছ। গাছপালা পতি চারড়দে লণ্ডভণ্ড হতে কগতছ। অড়যোংশ োাঁচা বাড়ি 
িতি উতি কগতছ। মানুষজন মারা োে ড়ন। েতব বড়দউিামাতনর মার পা কভতঙতছ দু 
জােগাে। কস্ ড়চৎোর েরতছ গরুর মতো। বড়দউিামাতনর কস্ড়দতে লক্ষ কনই। কস্ োর 
িতি উড়িতে কনওো ঘতরর কশাতে োের। কস্ উতিাতন বতস্ আতছ মাথা ড়নচু েতর। মাতের 
ড়চ ৎোতর ড়বরক্ত হতে এে বার যমতে উতিতছ, আতর, খাড়ল ড়চিাে। চুপ েতরন। 
  
র্াক্তাতরর োতছ আমাতর লইো ো কর বড়দউজামান। 
  
স্োল হউে। 
  
স্োলেে বাাঁচোম না। 
  
না বাাঁচতল নাই। 
  
বড়দউিামাতনর স্ত্রী হাাঁস্-মুরড়গর খবর ড়নতে কছাটাছুড়ট েরতছ। 
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আোতশর অবস্থা ভাতলা নে। স্াযারণে োলচবশাখীর পতরপতরই আোশ পড়রষ্কার হতে 
োে। এবার কস্-রেম হতে না। ড়টপটপ েতর বৃড়ি পিতছ। বাড়িঘর-ভাঙা মানুষগুড়লর 
জতনে রাতের এেটা আশ্রে দরোর। এেগুড়ল 
  
আশ্রে কদবার মতো বেবস্থা হিাৎ েরা মুশড়েল। 
  
েড়বর মাস্টার ছাো মাথাে ড়দতে গভীর রাে পেেন্ত ঘুতর কবিাতলন। এে বতিা এেটা িি 
হতে কগল, ড়েন্তু এে জন মানুষও মারা কগল না-এই বোপারড়ট োাঁতে অড়ভভূে েরল। 
িতির মতযে কবাঁতচ এতদর অভোস্ আতছ। 
  
বড়দউিামাতনর মাতে স্দতর পািাতনা দরোর। বড়দউিামাতনর কস্ড়দতে ড়বনু্দমাি আগ্রহ 
কনই। ঘতরর কশাতেই কস্ োের। 
  
েড়বর মাস্টার ড়বরক্ত হতে বলতলন, মাথাে হাে ড়দতে বতস্ আড়ছস্ কেন? মাতে হাস্পাোতল 
ড়নতে ো। 
  
স্োল হউে, স্োতল ড়নমু। 
  
স্োতল ড়নড়ব ড়েতর বোটা? অবস্থা কো খুবই খারাপ। 
  
এখন রওনা ড়দতল কশষ রাইতে কপৌঁছমুস্দতর। কেউ পুছে না আমাতর। 
  
রুোইল বাজাতর ড়নতে ো। র্াক্তার কদখা। 
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পেস্া নাই মাস্টার স্াব। হাাঁস্ মারা কগতছ দুইটা। েুিাতন িেুর হইড়ছ। 
  
বড়দউিামান থুে েতর এে দল থুথু কিলল। োর মা প্রাণপতণ ড়চৎোর শুরু েরল। 
েড়বর স্াতহব বলতলন, র্াক্তাতরর খরচ আমার োছ কথতে কন! 
  
ড়েড়ন োাঁতে পঞ্চাশটা টাো ড়দতলন। এতদর এে খারাপ অবস্থা! দুিঃস্মতের জতনে কোতনা 
স্ঞ্চে কনই। এেটা নীলগি েহড়বল েরা দরোর। কেখান কথতে দুিঃস্মতে টাো পেস্া 
কনওো োতব। েতব েথাস্মতে কস্ টাো কিরে ড়দতে হতব। োতে স্বার মতন এেটা স্াহস্ 
হতব। 
  
বড়দউিামান। 
  
ড়ি। 
  
টাোটা কিরে ড়দড়ব মতন েতর। আমার ড়নতজর টাো না। সু্খী নীলগতির টাো। 
  
েড়বর স্াতহব রাতে আর ঘুমুতে কগতলন না। স্মস্ত গ্রাম ঘুতর ঘুতর কদখতে অতনেটা কদড়র 
হতে কগতছ। না। ড়েড়ন োাঁর ড়চড়িপি ড়নতে বস্তলন। ড়চড়িপি আস্তে শুরু েতরতছ। ছািতদর 
োছ কথতে কে-রেম স্ািা পাওো োতব বতল মতন েরা হতেড়ছল, কস্-রেম স্ািা পাওো 
োে ড়ন। ড়চড়ির উের স্বাই ড়দতে, ড়েন্তু আস্ল জােগাে পাশ োড়টতে োতে। কেস্ব ড়চড়ি 
পাতেন োর এেড়টর নমুনা এরেম 
  
শ্রতিে স্োর, 
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আমার স্ালাম জানতবন। এই বৃি বেতস্ও কে আপড়ন এেটা ড়েছু েরতে োতেন, ো 
কজতন অেেন্ত আনড়ন্দে হলাম। আশা েড়র আপনার স্বপ্ন স্িল হতব। সু্খী নীলগি প্রেল্প 
বাস্তবাড়েে হতব। আড়ম েেটুেু স্াহােে েরতে পারব ো জাড়ন না। োরণ বেেমাতন ড়েছু 
আড়থেে স্মস্ো োতে। স্মস্োটা ঘটতলই আড়ম আপনার স্তঙ্গ কোগাতোগ েরব। 
  
ইড়ে 
আপনার কিহযনে 
আমীরুল ইস্লাম 
  
এই জােীে ড়চড়িগুড়লর উপর ড়েড়ন লাল োড়ল ড়দতে কলতখন-স্াক্ষাৎ োর মাতন হতে, 
ড়চড়িতে এর োতছ কোতনা োজ হতব না, কদখা েরতে হতব। অবড়শে মাতি মাতি দু-এেটা 
এমন ড়চড়ি পান কে আনতন্দ কচাখ ড়ভতজ ওতি। রংপুর কথতে ওহীদুল আলম বতল এেড়ট 
কছতল ড়লখল—স্োর, আড়ম ভাবতেও পাড়র ড়ন আমার েথা আপনার মতন আতছ। েী কে 
খুড়শ হতেড়ছ ড়চড়ি পতি! অড়ে ড়নেৃি ছাি হতেও আপনার কিহ কথতে বড়ঞ্চে হই ড়ন, এই 
আনন্দ আমার রাখার জােগা কনই। স্োর, আড়ম জীবতন কেমন কোতনা স্ািলে লাভ েরতে 
পাড়র ড়ন। কমাটামুড়ট এেড়ট টানাটাড়নর স্ংস্ার বলতে পাতরন। ড়েন্তু োতে ড়েছু োে আতস্ 
না। আড়ম আপনাতে স্াহােে েরতে েথাস্াযে কচিা েরব। পাাঁচ শ টাো মড়নঅর্োর েতর 
পািালাম। আড়ম আমার বনু্ধ্বান্ধ্ব এবং আত্মীেস্বজনতদর োছ কথতে টাো স্ংগ্রহ েতর 
আপনাতে পািাব। এ ড়বষতে আপড়ন ড়নড়শ্চন্ত থােতে পাতরন। আমার মহা কস্ ভাগে কে 
আপনার জতনে ড়েছু েরতে পারড়ছ। সু্কতল ছাি থাোোলীন স্মতে এে ড়দন এেটা বতিা 
অপরায েতরড়ছলাম। আপড়ন আমাতে আিাতল কর্তে ড়নতে এে লাইতনর কে উপতদশ 
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ড়দতেড়ছতলন, আমার ো এখতনা মতন আতছ। েে ড়দন কবাঁতচ থােব। েে ড়দন ো মতন 
থােতব।… 
  
এই জােীে ড়চড়িগুড়ল ড়েড়ন আলাদা েতর রাতখন। কোতনা োরতণ মন খারাপ হতল পতিন। 
মুহূতেের মতযেই মন ভাতলা হতে োে। মতন হে সু্খী নীলগি প্রেল্প ড়নশ্চেই এে ড়দন শুরু 
হতব। 
  
ড়েড়ন িজতরর আজান পিার আগ পেেন্ত ড়চড়িপি ড়নতে বেস্ত রইতলন। োরপর রুড়টনমতো 
কবিাতে কবরুতলন। দড়ক্ষণপািা কথতে োন্নার শব্দ আস্তছ। বোপার েী? ড়েড়ন দ্রুে দড়ক্ষণ 
ড়দতে হাাঁটতে শুরু েরতলন। 
  
োাঁদতছ বড়দউিামান এবং োর স্ত্রী। বড়দউিামান োর মাতে হাস্পাোতল ড়নতে োে ড়ন। 
োর মা ড়েছুক্ষণ আতগই মারা কগতছ। 
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১৯. নীল ুখুব লদিে 
ড়েড়ন অবাে হতে নীলুর ড়দতে োোতলন। 
  
কেন নীলুর েথা ড়িে বুিতে পারতছন না। নীলু বলল, স্োর, আড়ম খুব লড়িে। কশষ 
মুহূতেে জানালাম। 
  
বতিা স্াতহব বলতলন, লড়িে হওোই উড়চে। অন্তে এে মাস্ আতগ জানতলও আমরা 
অনে োউতে পািাতে পারোম। 
  
নীলু মাথা ড়নচু েতর বতস্ রইল। বতিাস্াতহব বলতলন, আপনার সু্ইতর্তন কেতে না পারার 
কপছতন োরণগুড়ল েী? 
  
আমার এেটা কছাট বাচ্চা আতছ। ও আমাতে ছািা থােতে পারতব না। 
  
েে কছাট? 
  
স্াতি ড়েন বছর বেস্। 
  
এই প্রবতলমটা আতগ লক্ষ েরতলন না কেন? 
  
আতগ কভতবড়ছলাম স্ম্ভব হতব। কদখতে কদখতে ছ মাস্ কেতট োতব। 
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বতিা স্াতহব েতথি ড়বরক্ত হতেতছন। নীলু োর মুখ কদতখই কস্টা বুিতে পারতছ। ড়েন্তু 
োর েরার ড়েছুই কনই। 
  
কটড়নং হতব দুই পেোতে। ড়েন মাস্ অড়িস্ মোতনজতমন্ট এবং পতরর ড়েন মাস্ কস্লস্ অোণ্ড 
প্রতমাশন। আপড়ন না-হে প্রথম ড়েন মাতস্র কট্রড়নংটা কশষ েতর চতল আসু্ন। নাড়ে 
কস্খাতনও অসু্ড়বযা? 
  
কমতেতদর স্োর অতনে অসু্ড়বযা। 
  
ড়েন মাস্ আপনার বাচ্চাতে কদখবার কেউ কনই? োর দাদী, ড়েংবা খালা, িুপু? 
  
মৃদুস্বতর বলল, আড়ম এো এো এে দূর োই এটা আমার স্বামীর পছন্দ নে। 
  
আই ড়স্। 
  
আপড়ন েড়দ মতন েতরন আড়ম েথা বলতল ড়েড়ন েনড়ভির্ হতবন, োহতল আড়ম োাঁর স্তঙ্গ 
েথা বলতে পাড়র। 
  
দরোর কনই স্োর। 
  
নীলু উতি দাাঁিাল। এখন স্াতি বারটা বাতজ। ড়েছুক্ষতণর মতযেই লাঞ্চ কব্রে হতব। োর 
আজ আর োজ েরতে ইো েরতছ না। কস্ ছুড়ট ড়নতে অড়িস্ কথতে কবড়রতে এল। 
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কেন জাড়ন বাস্াে কেতেও ইো েরতছ না। আবার এো এো ঘুতর কবিাতেও ইো েরতছ 
না। বনো োর অড়িতস্, নেতো োর বাস্াে ড়গতে আড্ডা কদওো কেে। অতনে ড়দন বনোর 
স্তঙ্গ কদখা হে না। োর অড়িতস্ চতল কগতল কেমন হে? আতগ কোতনা ড়দন োে ড়ন। 
ড়িোনা আতছ, খুাঁতজ কবিঃ েরতে অসু্ড়বযা হতব কেন? 
  
বনো খুবই অবাে হল। দু বার বলল, এো এো খুাঁতজ কবর েরড়ল? েুই কো দারুণ স্মাটে 
হতে কগড়ছস্? অল্প ড়েছু ড়দন চােড়র েতরই কোর কো ভাতলা উন্নড়ে হতেতছ! েতব 
ভাতলামতো বুড়ি কখলাতে পাড়রস্ ড়ন। কোর প্রথতম উড়চে ড়ছল কটড়লতিান েতর কদখা আড়ম 
আড়ছ ড়েনা। 
  
কোর এখাতন আস্ব, এমন কোতনা েোন ড়ছল না। হিাৎ ড়িে েরা। 
  
আর ড়মড়নট দতশে কদড়র হতলই আমার স্তঙ্গ কদখা হে না। 
  
এই স্মে ছুড়ট হতে োে নাড়ে কোতদর? 
  
না, ছুড়ট হে চারটাে। আজ এেটু স্োল-স্োল ড়িরড়ছ, বাড়ি কদখতে োব। 
  
বাড়ি বদলাড়েস্? 
  
না। ঘতরর স্তঙ্গ বড়নবন। এতেবাতরই হতে না। আড়ম আলাদা বাস্া ড়নড়ে। কোতে স্ব 
বলব। দাাঁিা এেটু, বস্তে বতল আড়স্। েুই ড়েছু খাড়ব? 
  
না। 
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নীলু অবাে হতে অতপক্ষা েরতে লাগল। েী স্ব পাগলাড়ম কে েরতছ বনো! বড়নবুেনা না 
হতলই আলাদা বাস্া ভািা ড়নতে হতব? োছািা এই শহতর এেড়ট কমতেতে কেউ বাস্া 
ভািা কদতব না। এই শহতর কেন, কোতনা শহতরই কদতব না। 
  
বনো নীলুতে ড়নতে ড়রেশাে উিল। হালো গলাে বলল, কোর হাতে স্মে আতছ কো? 
  
আতছ। 
  
োহতল চল আমার স্তঙ্গ। এে জন কেউ স্তঙ্গ থােতল স্াহস্ হে। ড়নউ এোড়লতিন্ট করাতর্ 
এেটা মড়হলা কহাতস্টতলর কখাাঁজ কপতে ড়গতেড়ছলাম, েম্পাউতণ্ডর কভের ঢুতেই কেমন গা 
ছমছম েরতে লাগল। সু্ন্দর সু্ন্দর স্ব কমতেরা ঘুরঘুর েরতছ। ববেোট চুল, কিাাঁতট 
ড়লপড়স্টে। কবশ ভদ্রঘতরর কমতে বতল মতন হে, ড়েন্তু কেমন এেটু খটো লাগল। 
কহাতস্টতলর সু্পাড়রনতটনতর্তন্টর স্তঙ্গ েথা বললাম। ড়বশাল বমনাে পবেতের মতো এে 
মড়হলা। প্রথতম বলল স্ীট আতছ। োরপর েখন শুনল আড়ম এেটা এোতম্বড়স্তে চােড়র 
েড়র, েখন বলল স্ীট কনই। 
  
েুই েী বলড়ল? 
  
ড়েছু বড়লড়ন, চতল এতস্ড়ছ। জােগাটা ভাতলা না। 
  
নীলু ভতে-ভতে ড়জতজ্ঞস্ েরল, এখন ড়ে আবার ঐখাতনই োড়েস্ নাড়ে? 
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না, আতরেটা মড়হলা কহাতস্টল আতছ। শুতনড়ছ, কস্টা ভাতলা। অতনে চােড়রজীবী মড়হলা 
থাতে। েতব স্ীট পাওো মুশড়েল। 
  
হাস্তবতণ্ডর স্তঙ্গ েী হতেতছ, কস্টা শুড়ন। 
  
ড়রেশাে বতস্ বলার মতো কোতনা কস্টাড়র না। ড়নড়রড়বড়লতে বলব। আর ঐস্ব শুতন েী 
েরড়ব? 
  
কহাতস্টল-তটাতস্টল কখাাঁজার কচতে িাতমলাটা ড়মড়টতে কিলা ভাতলা না? আড়ম ড়েছু কমটাব 
না। ও েড়দ কমটাতে চাে, কমটাতব। কদাষটা ওর, আমার না। 
  
ড়রেশাতেই বনো ড়নচু গলাে োর স্মস্োর েথা বলতে শুরু েরল। 
  
কোতে কো আতগই বতলড়ছ, আমার চােড়র েরাটা ও পছন্দ েতর না। মাস্খাতনে আতগ 
আমাতদর এে জন অড়িস্ার কবিাতে এতস্তছন আমার বাস্াে। োড়টড়স্ ড়ভড়জট। এতেই 
োর মুখ গম্ভীর-তেন এতস্তছ? মড়হলা েড়লগতদর বাস্াে ঘুরঘুর েরার দরোরটা েী? 
এইস্ব। োরপর েী হল কশান। কস্ই কছতলটা আতরে ড়দন এল। আর ওর মাথাে এেদম 
রক্ত উতি কগল—কেন বারবার আস্তব? 
  
নীলু ক্ষীণস্বতর বলল, স্ড়েে কো, কেন আস্তব বারবার? 
  
বারবার কোথাে কদখড়ল? দু বার এতস্তছ মাি। আর আড়ম ড়ে োতে বলতে পাড়র, আপড়ন 
আস্তবন না। আমার এখাতন? 
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নীলু চুপ েতর রইল। বনো গম্ভীর গলাে বলল, োরপর েী হল কশান, ও বলল, েুড়ম 
চােড়র কছতি দাও। আমার স্তঙ্গ েড়দ থােতে চাও, োহতল চােড়র ছািতে হতব। েুই েী 
বলড়ল? আমার রাগ উতি কগল। আড়ম বললাম, েুড়ম এমন ড়ে রতস্াতগািা কে, কোমার স্তঙ্গ 
থােতেই হতব। 
  
েী স্িেনাশ! 
  
স্বেনাতশর েী আতছ? স্ড়েে েথা বললাম। কমতে হতেড়ছ বতল স্ড়েে েথা বলতে পারব না? 
  
স্ড়েে-ড়মথো এখাতন ড়েছু কনই। েুই কোর বরতে রাড়গতে কদবার কচিা েতরড়ছড়ল। 
  
ো েতরড়ছলাম। ও আমাতে রাড়গতে ড়দতে পারতব, আড়ম পারব না? খুব পারব। 
  
েে ড়দন থােড়ব আলাদা? 
  
ো ড়দন দরোরর হে, েে ড়দন থােব। ড়নজ কথতে ড়িতর োবার কমতে না! 
  
কহাতস্টতল অতনেক্ষণ বতস্ থােতে হল। সু্পার আতস্ন পাাঁচটাে। সু্পার ছািা অনে কেউ 
ড়েছু বলতে পারতব না। 
  
মড়হলা কহাতস্টলড়ট কবশ সু্ন্দর। পড়রষ্কার-পড়রেন্ন। কভেতরর ড়দতে িুতলর বাগান আতছ। 
েমনরুমড়ট ড়বশাল। কমতের বহচহ েতর ড়পৎপং কখলতছ। নীলু অবাে হতে কদখল, এেটা 
কটড়বল ড়ঘতর েতেে জন কমতে োস্ কখলতছ। কমতেরাও োাঁস্ কখতল নাড়ে? রবীিনাতথর 
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জীবনসৃ্মড়েতে কমতেতদর োস্ কখলার বোপারটা আতছ। বাস্ততবও কে কখলা হে, নীলুপ্রথম 
কদখল। 
  
কদখ বনো, োস্ কখলতছ। 
  
কখলতব না কেন? এে শ বার কখলতব। জুো কখলতব। মদ কখতে রাতে বাড়ি ড়িতর স্বামীতে 
িোঙাতব। কোতনা ছািাছাড়ি কনই। 
  
নীলু কহতস্ কিলল। বনোর স্বভাব-চড়রতি অতনেখাড়ন পাগলাড়ম এতস্ ঢুতে োতে। 
  
সু্পার এল স্াতি পাাঁচটাে। সু্পার মড়হলা নে, পুরুষ। অভদ্র যরতনর কলাে। কেউ ড়েছু 
বলতল অনে ড়দতে োড়েতে থাতে, োর কথতে যারণা হে, কলােড়ট োতরা কোতনা েথা 
কশাতন না। 
  
এখাতন কোন স্ীট কনই দরখাস্ত েরতল ওতেড়টং ড়লতস্ট নাম েুলব। িরম ড়নতে দরখাস্ত 
েরুন। কেন মড়হলা কহাতস্টতল থােতে চান, োর োরণ আলাদা এেটা োগতজ ড়লতখ 
স্তঙ্গ ড়দন। স্ীট খাড়ল হতল আপনাতে জানাতনা হতব। 
  
েতব নাগাদ খাড়ল হতব? 
  
ো আড়ম েী েতর বলব? আর খাড়ল হতলই আপড়ন পাতবন কেন? ওতেড়টং ড়লতস্ট কে প্রথতম 
আতছ, কস্ পাতব। 
  
আপড়ন এে অভদ্রভাতব েথা বলতছন কেন? 
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কোন েথাটা অভদ্রভাতব বললাম? 
  
স্ারক্ষণই কো েোটেোট েতর েথা বলতছন। 
  
কহাতস্টল সু্পার থমথতম মুতখ কবশ ড়েছু স্মে োড়েতে কথতে বলল, এোোই েরতে চাইতল 
িরম ড়নতে এোোই েরুন। পাতশর োমরাে িরম। আতছ। 
  
নীলুমৃদুস্বতর বলল, েরড়ব এোোই? 
  
েরব। েরব না কেন? 
  
এখন োড়ব কোথাে? 
  
কোথাে আবার োব? বাস্াে োব। করাজ এেবার কখাাঁজ কনব স্ীট খাড়ল হল ড়েনা। 
  
নীলু লক্ষ েরল, বনোতে কেমন কেন ক্লান্ত লাগতছ। কচাতখর ড়নতচ োড়ল। কদতখই মতন হে। 
শরীর ড়বশ্রাতমর জতনে োের। বাচ্চা-টাচ্চা হতব না কো? রাস্তাে কনতমই নীলু বলল, কোর 
ড়ে আর কোতনা খবর আতছ? 
  
আর ড়ে খবর থােতব? 
  
এই যর, জনস্ংখো বৃড়ি-ড়বষেে কোতনা খবর। 
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বনো জবাব ড়দল না। অনেমনস্কভাতব ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। নীলু বলল, েী, আতছ নাড়ে? 
  
জাড়ন না। েুই এখন বাস্াে চতল ো। স্ন্ধ্ো হতে কগতছ। কেতে পারড়ব কো এে এো? 
  
পারব। 
  
আে, কোতে বাতস্ েুতল ড়দতে আড়স্। 
  
বাতস্ েুতল ড়দতে হতব না। েুই বাস্াে ড়গতে ড়বশ্রাম ের। কোর ড়বশ্রাম দরোর। 
  
বলতে বলতে নীলু রহস্েমে ভড়ঙ্গতে হাস্ল। বনো ড়বরক্ত হতে বলল, েী কে বাতজ েথা 
বড়লস্! 
  
োহতল কোর কোতনা খবর কনই? 
  
বনো এই প্রতশ্নর জবাব ড়দল না। োর মুখ ড়বষন্ন। এমন এেড়ট সু্তখর স্মতে কেউ এে 
ড়বষণ্ণ থাতে কেন? এমন কছতলমানুষ কেন বনো? 
  
  
  
নীলু বাস্াে ড়িরল স্ন্ধ্োর পর। 
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োর জতনে বি যরতনর এেটা চমে অতপক্ষা েরড়ছল। নীলুর মা করাতেো দুপুতর ঢাো 
এতস্ কপৌঁতছতছন। োাঁর স্তঙ্গ বাবলু, ড়বলুর কছতল। নীলু আনতন্দর উোতস্ কোঁতদতটাতদ 
এেটা োণ্ড বাাঁড়যতে কিলল। প্রাে স্াতি ড়েন বছর পর মার স্তঙ্গ নীলুর কদখা। 
  
করাতেো ড়নতজও োাঁদড়ছতলন এবং োাঁদতে োাঁদতে কচিা েরড়ছতলন কমতেতে স্ামলাবার। 
টুনী এবং বাবলুদূতর দাাঁড়িতে অবাে হতে দৃশেড়ট কদখতছ। টুনী েখতনা োর মাতে োাঁপতে 
কদতখ ড়ন। োর ড়বস্মতের কোতনা স্ীমা ড়ছল না। বতিা মানুষরাও োহতল এমন েতর োাঁতদ? 
  
নীলু কিাাঁপাতে কিাাঁপাতে বলল, রাজশাহী কথতে ঢাো েে আর দূর মা? কোমার আস্তে 
স্াতি ড়েন বছর লাগল? 
  
করাতেো কমতেতে শক্ত েতর জড়িতে যতর রাখতলন। ড়েছুই বলতলন না। 
  
কোমার নােনীতে কদতখড়ছ মা? 
  
হুাঁ। বতিা সু্ন্দর কমতে হতেতছ। কোর ননতদর মতো রূপস্ী হতব। 
  
শাহানা োতছই দাাঁড়িতে ড়ছল। কস্ খুব লিা কপল। কোমার োন্না থামাও কো ভাবী। কোমার 
োন্না কদতখ আমার ড়নতজরও কচাতখ পাড়ন এতস্ োতে। 
  
নীলু বাবলুতে কোতল ড়নতে আবার খাড়নেক্ষণ োাঁদল। 
  
এই বুড়ি বাবলু? 
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করাতেো বলতলন, কোল কথতে নাড়মতে কদ। কেউ কোতল ড়নতলই োাঁতদ। নীলু নামাল না। 
শাহানা বলল, এই কছতলটা ড়েন্তু ভাড়র অদু্ভে। কোতনা েথা বতল না। দুপুরতবলা এতস্তছ, 
এখন পেেন্ত কোতনা েথা বতল ড়ন। মাঐমা, ও ড়ে রাজশাহীতেও এ-রেম? 
  
হোাঁ কগা মা। েথাবােো ো বতল, আমার স্তঙ্গই বতল। োও োতন োতন। 
  
নীলু হাে-মুখ যুতে কগল। োর এে আনন্দ লাগতছ আড়জ! মতন হতে পৃড়থবীর মতো সু্তখর 
জােগা আর ড়েছুই কনই। অস্ংখে দুিঃতখর মতযেও এখাতন হিাৎ হিাৎ এমন স্ব সু্তখর 
বোপার ঘতট োে কে স্ব দুিঃখ চাপা পতি োে। বাথরুতম দরজা বন্ধ্ েতর নীলু আবার 
খাড়নেক্ষণ োাঁদল। 
  
করাতেোতে এ বাড়ির স্বাই কবশ পছন্দ েতরন। মতনাোরা ড়নতজও েতরন। অনে কে কেউ 
এ বাড়িতে ড়েছু ড়দতনর জতনে থােতে এতলও ড়েড়ন ড়বরড়ক্ত প্রোশ েতরন, শুযু এই এেড়ট 
কক্ষতি েতরন না। এর মূল োরণ হতে করাতেোর স্বভাব। ড়েড়ন েথা বতলন েম। গভীর 
আগ্রতহ অতনের েথা কশাতনন। ড়নতজর কোতনা মোমে েখতনাই জাড়হর েতরন না। েখন 
ড়েছু বতলন, এে আন্তড়রেোর স্তঙ্গ বতলন কে, শুনতে বতিা ভাতলা লাতগ। 
  
মতনাোরা দুপুর কথতে োাঁর স্তঙ্গ সু্খ-দুিঃতখর অতনে েথা বতলতছন। োর মতযে এেটা 
বতিা অংশ ড়ছল নীলুর ড়বরুতি অড়ভতোগ। 
  
এই কদতখন না কবোন স্াতহব, আমার ঘাতি কমতে ড়দতে কস্ই স্োতল চতল োে অড়িতস্, 
কিতর স্ন্ধ্ো পার েতর। ঘতর এেটা োতজর মানুষ কনই। আড়ম এো মানুষ। বেস্ কো 
হতেতছ আমার, না ড়ে বতলন? 
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োতজর কলাে রাতখন না কেন? 
  
হাগাতরর পাগাতের এে জন োউতে যতর আনতলই রাখব নাড়ে? এেটাতে করতখড়ছলাম—
কবশ োতজর। োরপর এে ড়দন কদড়খ নাড়ে কিতি কস্ই হাে োর শাতটে মুতছ কেন ড়েছুই 
হে ড়ন এ-রেমভাতব কটড়বতল ভাে বািতে কগল। এে চি ড়দতে হারামজাদাতে ড়বতদে 
েতরড়ছ। 
  
ড়বতদে েরতলন কেন? ভাতলামতো বুড়িতে ড়দতলই হে। 
  
আমার এে স্মে কনই কবোন স্াতহব কে, বতস্ বতস্ োতে কশখাব। কে কশতখ না নে 
বছতর, কস্ কশতখ না। নিুই বছতর। আর িাতমলা ড়ে এেটা? শাহানার ড়বতে ড়িে হতে 
আতছ, জাতনন কো? 
  
ড়ি জাড়ন। 
  
হুটহাট েতর ওর শ্বশুরবাড়ি কথতে কলােজন আস্তছ। ওতদর কো আর কটস্ট ড়বস্ড়েট ড়দতে 
চা কদওো োে না, ড়ে বতলন? 
  
না, ো কদতবন েীভাতব? 
  
ড়েন্তু ড়দতে হে। লিাে আমার মাথা োটা োে। কস্ই ড়দন শাহানার এে খালাশাশুড়ি 
এতস্ড়ছতলন। এেটা মানুষ কনই ঘতর। চা ড়দতে ড়গতে কদড়খ চাতের পাো কনই। ড়চন্তা েতরন 
অবস্থা। 
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শাহানার ড়বতেটা েতব? 
  
জুলাই মাতস্র দশ োড়রতখ কমাটামুড়টভাতব ড়িে েরা হতেতছ। কছতলর কছাট চাচা থাতেন। 
হাওোই। উড়ন জুলাই মাস্ ছািা আস্তে পারতবন না। আর এটা হতে ওতদর বংতশর 
প্রথম োজ। ওরা স্বাইতে ড়নতে েরতে চাে। 
  
ো কো চাইতবই। 
  
ড়বরাট খরতচর বোপার, বুিতেই পারতছন। এড়দতে হাে এতেবাতর খাড়ল। েীভাতব ড়ে হতব, 
কে জাতন? মতন হতলই বুে শুড়েতে-আতস্। কভতবড়ছলাম এর মতযে রড়িতের এেটা ড়েছু 
হতব, ড়েছুই হতে না। 
  
ইনশাআিাহ হতব ড়শগড়গর। 
  
আর হতেতছ। মহা অপদাথে। ওর ড়েছুই হতব না। 
  
  
  
বাবলু োর অদু্ভে স্বভাতবর জতনে খুব অল্প স্মতেই স্বার দৃড়ি আেষেণ েরল। কহাতস্ন 
স্াতহতবর মতে বাবলুর মতো গভীর কছতল ড়েড়ন এর আতগ কদতখন ড়ন। কোতনা েথা কনই, 
োনাোড়ট কনই, িাতমলা কনই। গভীর আগ্রতহ স্ব ড়েছু কদখতছ। স্বই অবড়শে দূর দূর 
কথতে। মতনাোরার যারণা-তছতলটা হাবা টাইপ। বুড়িসু্ড়ি কনই। ড়েন্তু েথাটা স্ম্ভবে ড়িে 
নে। কছতলড়টর বুড়ি ভাতলা। শুযু ভাতলা নে, কবশ ভাতলা। 
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টুনী োর স্তঙ্গ ভাব েরার খুব কচিা েরতছ। বাবলু আতছ োর স্তঙ্গ, ড়েন্তু খুব এেটা ভাব 
হতেতছ বতল মতন হে না। টুনী রান্নাবাড়ট কখলার স্মে বাবলু এেটু দূতর বতস্ থাতে। 
োড়েতে থাতে গভীর মনতোতগ। কখলাতে োর অংশগ্রহণ বলতে এইটুেুই। টুনীর স্তঙ্গ 
োর েথাবােোর নমুনা এ রেম– 
  
টুনী: রান্নাবাড়ট কখলতব? 
  
বাবলুিঃ (ড়নশু্চপ) 
  
টুনী: আড়ম হড়ে মা। েুড়ম েী হতব? 
  
বাবলুিঃ (মৃদু হাড়স্) 
  
টুনী: বাবা হতব? 
  
বাবলু মাথা নািল। োর অথে ড়ে ড়িে কবািা কগল না। হোাঁ হতে পাতর। আবার নাও হতে 
পাতর। 
  
টুনী: আো, েুড়ম বাবা। এখন অড়িতস্ োও। স্ন্ধ্োর স্মে অড়িস্ কথতে আস্তব। 
  
বাবলু নিল না। 
  
টুনী: ড়ে, অড়িতস্ োতব না? 
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বাবলুিঃ মাথা নািল। ড়েন্তু এবারও কবািা কগল না কস্ হোাঁ বলতছ ড়ে না বলতছ। 
  
অেেন্ত আশ্চতেের বোপার হতে, এ বাড়িতে কে এেড়টমাি কলাতের স্তঙ্গ োর ড়েছু েথাবােো 
হে, কস্ শড়িে। কস্ ঘুতরড়িতর শড়িতের োতছ আতস্ এবং অেেন্ত গম্ভীর হতে শড়িতের 
পাতশ ড়েছুক্ষণ বতস্ কথতে চতল োে। এই অল্প ড়েছু স্মতের মতযেই দু-এেটা েথাবােো 
হে। 
  
কেমন, গে রড়ববাতরর েথা যরা োে। শড়িে শুতে ড়ছল ড়বছানাে, বাবলু পদোর আিাল 
কথতে ড়েছুক্ষণ েীক্ষ্ণ দৃড়িতে োতে লক্ষ েরল। োরপর গটগট েতর ঘতর ঢুতে পা বুড়লতে 
খাতট বতস্ রইল। শড়িে বলল, েী খবর কোমার বাবলুস্াতহব? ভাতলা আছ? 
  
বাবলু হোাঁসূ্চে মাথা নািল। কস্ ভাতলাই আতছ। শড়িে বলল, হাে বাড়িতে ড়স্গাতরতটর 
পোতেটটা দাও কো। বাবলু ড়দল। শড়িে ড়স্গাতরট যড়রতে বলল, েুড়ম এেটা খাতব নাড়ে 
বাবলু? বাবলুমাথা নািল-তস্ খাতব না। শড়িে বলল, েুড়ম ড়স্গাতরট খাও না? 
  
না। 
  
কেন। 
  
ভাতলা লাতগ না। 
  
এমনভাতব বলা, কেন আতগ অভোস্ ড়ছল। ভাতলা না-লাগাে বেেমাতন কছতি ড়দতেতছ, েতব 
খুব পীিাপীড়ি েরতল কস্ এেটা ড়স্গাতরট কটতন কদখতে পাতর। 
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বাবলুস্াতহব, েুড়ম ছিা বা েড়বো, এস্ব ড়েছু জান? 
  
হুাঁ। 
  
কশানাও এেটা ছিা। ছিা শুনতে ইো েরতছ। 
  
বাবলু উতি দাাঁিাল। স্ম্ভবে ছিা কশানাবার োর কেমন আগ্রহ কনই। ঘর কথতে কবর হতে 
কগল ড়নিঃশতব্দ। পর মুহুতেেই পদোর ওপাশ কথতে বাবলুর ছিা কশানা কগল– 
  
হইোর বাড়ি কগড়ছলাম 
দুয ভাে ড়দড়ছল 
দুই ভাে খাইড়ছলাম 
  
অদু্ভে ছিা! স্বরড়চে হবারই স্ম্ভাবনা। শড়িে হাড়স্মুতখ বলল, খুব চমৎোর ছিা। এস্, 
কভেতর এস্। বাবলু কভেতর ঢুেল না। শড়িেতে অবাে েতর ড়দতে এেই ছিা ড়িেীে 
বার পদোর আিাল কথতে বলল। শড়িে কহতস্ কিলল। বতিা মজার কছতল কো! 
  
করাতেো রাতে ঘুমান শাহানার স্তঙ্গ। ড়েড়ন, বাবলু ও শাহানা। শাহানার খাটড়ট কছাট। ড়েন 
জতন চাপাচাড়প হে। করাজ রাতেই করাতেো বতলন, কোমাতে কো মা বতিা েি ড়দড়ে। 
শাহানা লড়িে স্বতর বতল, েী কে আপড়ন বতলন মািমা, আপনাতে আমরা উতটা েি 
ড়দড়ে। আমার কোতনাই েি হতে না। আপড়ন থাোে েে রেম গল্পটল্প েরতে পাড়ে। 
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এই েথাটা খুবই স্ড়েে। শাহানা অতনে রাে পেেন্ত কজতগ কথতে গল্প েতর। করাতেোর 
কচাখ এতেে স্মে ঘুতম বন্ধ্ হতে আতস্, ড়েন্তু ঘুমুতে পাতরন না। শাহানা কর্তে কোতল, 
মাঐমা ঘুমাতেন নাড়ে? 
  
না কগা মা, কজতগই আড়ছ। 
  
বীণার েথা ড়ে আপনাতে বতলড়ছ? 
  
বীণা কে? 
  
আমাতদর বাড়িওোলা রড়শদ স্াতহতবর কমতে। োাঁর ড়িেীে পতক্ষর স্ত্রীর ঘতরর কমতে। প্রথম 
স্ত্রী মারা ড়গতেড়ছতলন ড়বতের এে মাতস্র মতযে। খুব রূপস্ী ড়ছতলন। আমরা অবড়শে কদড়খ 
ড়ন, শুযু শুতনড়ছ। মাঐমা ঘুড়মতে পতিতছন? 
  
না। 
  
োহতল বীণার োণ্ডটা কশাতনন। োউতে বলতবন না। আবার। 
  
না, বলব না। 
  
আমার ড়ে মতন হে জাতনন মাঐমা? আমার মতন হে, আড়নস্ ভাইতের স্তঙ্গ ওর ড়েছু 
এেটা স্ম্পেে আতছ। 
  
আড়নস্ ভাই কে? 
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আহা, ঐড়দন না বললাম। আপনাতে-আমাতদর ড়চতলতোিাে থাতেন! মোড়জড়শোন। 
  
ও হোাঁ, বতলছ। 
  
আপনার স্তঙ্গ কদখাও কো হতেতছ। ঐ কে, হলুদ রতঙর সু্েতেটার পরা এেড়ট কছতল এতস্ 
আপনাতে পা ছুাঁতে স্ালাম েরল। 
  
হোাঁ হোাঁ, মতন পতিতছ। 
  
বুিতলন মািমা, আমার মতন হে আড়নস্ ভাইতের প্রড়ে বীণার এেটা ইতে আতছ। েীভাতব 
বুিলাম জাতনন? 
  
না, েীভাতব বুিতল?। 
  
বোপারটা খুবই কগাপন। আড়ম হিাৎ কটর কপতে কিতলড়ছ। আপড়ন োউতে বলতবন না। 
  
না মা, আড়ম আর োতে বলব? 
  
শাহানা খাতট উতি বস্ল। আতশপাতশ কেউ কনই, েবু কস্ গল্প েরতে লাগল ড়িস্ড়িস্ 
েতর। করাতেো লক্ষ েতরতছন, কমতেটা প্রােই আড়নস্ কছতলড়টর প্রস্ঙ্গ ড়নতে আস্তছ। োর 
গতল্পর এে পেোতে মোড়জড়শোন আড়নতস্র েথা থােতবই। প্রড়ে রাতেই ভাতবন, স্োলতবলা 
নীলুতে ড়জতজ্ঞস্ েরতবন। এেড়ট কমতে-োর েতেে ড়দতনর মতযেই ড়বতে হতে, কস্ করাজ 
রাতে অনে এেড়ট কছতলর গল্প। এে আগ্রহ েতর েরতব। কেন? 
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মাঐমা ঘুড়মতে পতিতছন? 
  
না। 
  
বীণা কমতেটার ঘটনাটা কেমন লাগল? 
  
ড়েড়ন ড়েছু বলতলন না। হাই েুলতলন। 
  
মাঐমা, োল আড়ম আড়নস্ ভাইতের োতছ আপনাতে ড়নতে োব। 
  
আো। এখন ঘুমাও মা। রাে অতনে হতেতছ। 
  
  
  
শাহানা এে ছুড়টর ড়দতনর দুপুরতবলা োাঁতে আড়নতস্র ঘতর ড়নতে কগল। হাস্তে হাস্তে 
বলল, আড়নস্ ভাই, মাঐমাতে এেটা মোড়জে কদখান কো। কগালাতপরটা না। ওটা কদখতে 
কদখতে কচাখ পতচ কগতছ। 
  
আড়নস্ খুব উৎস্াতহর স্তঙ্গ কিতর্র এেটা কখলা কদখাল। এই কখলাটা শাহানাও এর আতগ 
কদতখ ড়ন। হাে ড়দতে কস্ শূনে কথতে এেটার পর এেটা চেচতে কির্ কবর েরতে লাগল। 
কস্স্ব কির্ কস্ টপাটপ ড়গতল কিলতে লাগল। করাতেো আাঁৎতে উিতলন। এ ড়ে োণ্ড! 
শাহানা োাঁর োতনর োতছ মুখ ড়নতে ড়িস্ড়িস্ েতর বলল, স্ড়েে স্ড়েে খাতে না। মাঐমা। 
কির্ কেউ কখতে পাতর? 
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করাতেো কভতব কপতলন না, কে-তিিগুড়ল মুতখ পুতরতছ, কস্গুড়ল কগাল কোথাে? কস্ই রহস্ে 
ড়েছুক্ষতণর মতযেই কভদ হল। আড়নস্ ড়গতল কিলা কির্গুড়ল এেটার পর এেটা মুখ কথতে 
কবর েতর স্ামতনর কটড়বল প্রাে ভড়েে েতর কিলল। করাতেোর ড়বস্মতের স্ীমা রইল না। 
েতর েী-েতর এস্ব! কচাতখর যান্ধ্া নাড়ে? এই বাচ্চা কছতল োাঁর মতো বুতিা মানুতষর 
কচাতখ যান্ধ্া লাগাতব েীভাতব? 
  
শাহানা করাতেোর ড়বড়স্মে মুখভড়ঙ্গ খুব উপতভাগ েরতছ। কেন এই চম ৎোর মোড়জতের 
ড়েছু েৃড়েত্ব োর। এস্ব কো ভাতলা লক্ষণ নে। নীলুর স্তঙ্গ েথা বলা দরোর। এে 
চমৎোর এেড়ট কমতের জীবতন স্ামানেেম স্মস্োও আস্া উড়চে নে। েতব নীলু খুব 
চালাে কমতে। ড়েছু এেটা হতল ড়নশ্চেই োর কচাতখ পিতব। ড়েছু নে হেতো। ড়েন্তু এমন 
মুগ্ধ কচাতখ কমতেড়ট োড়েতে ড়ছল আড়নতস্র ড়দতে। এই দৃড়ি ভুল হবার েথা নে। 
  
আড়নস্ কছতলড়টতে োাঁর কবশ লাগল। ভদ্র এবং লাজুে। এ-রেম এেটা লাজুে কছতল 
মোড়জড়শোন হতব ড়েভাতব? মোড়জে কদখাতনা ড়ে লাজুে কছতলর োজ? পিাতশানা কছতি 
োর মোড়জড়শোন হবার এমন অদু্ভে শাখাই-বা কেন হল? মাথার উপর বুড়ি কদওোর কেউ 
কনই। বুড়ি কদওোর কেউ থােতল ড়ে এ-রেম হে? মা-বাবা কবাঁতচ থােতল এই কছতল 
ড়নশ্চেই এস্ব ড়নতে কমতে উিতে পারে না। করাতেোর বতিা মাো লাগল। 
  
ড়েড়ন এে স্প্তাহ থােতবন বতল এতস্ড়ছতলন। প্রাে দু স্প্তাহ কেতট কগল। কেতে ইো 
েরতছ না। জামাইতের বাড়িতে এে দীঘে ড়দন থাোও োে না। ড়েন্তু থােতে োাঁর খারাপ 
লাগতছ না। ভাতলাই লাগতছ। োর জতনে আস্া, কস্ই নীলুর স্তঙ্গ েথা বলার কেমন কোতনা 
সু্তোগ পাতেন না। অথচ নীলুর স্তঙ্গ োাঁর ড়েছু জরুড়র েথা বলা দরোর। নীলু অড়িস্ 
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কথতে কিতর ক্লান্ত হতে। ড়িতরই স্ংস্াতরর োতজ বেস্ত হতে ওতি। োতে এো পাওোই 
মুশড়েল, োরণ শাহানা োাঁর স্তঙ্গ ছাোর মতো কলতগ থাতে। েথাগুড়ল শাহানার 
সু্ড়মিখুনশ্চেই বলা োে, ড়েন্তু োাঁর বতিা লিা লাতগ। ড়েন্তু না বতলই-বা উপাে েী? 
  
রাজশাহী ড়িতর োবার দু ড়দন আতগ ড়েড়ন নীলুতে স্তঙ্গ ড়নতে ছাতদ হাাঁটতে কগতলন। নীলু 
বলল, ড়েছু বলতে চাও নাড়ে মা? 
  
হোাঁ। 
  
টাো পেস্া দরোর? 
  
না, কস্স্ব ড়েছু না। 
  
ড়নতজর কমতের োতছও ড়েড়ন ইেস্তে েরতে লাগতলন। ড়বতে হতে োওো কমতেরা কবাযহে 
পুতরাপুড়র ড়নতজর কমতে থাতে না। এতদর োতছ স্হজ হওো 
  
চুপ েতর আছ কেন মা, বল। 
  
বাবলুতে কোর োতছ রাখড়ব? ওতে ড়নতে বতিা েতস্ট পতিড়ছ। 
  
নীলু চুপ েতর রইল। 
  
োরা কছতলটাতে স্হেই েরতে পাতর না। এইটুেু বাচ্চা, অথচ 
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দুলাভাই কোতনা রেম কখাাঁজ খবর েতর না? 
  
না। 
  
কদেতেও আতস্ না? 
  
গে মাতস্র আতগর মাতস্ এে বার ঘণ্টাখাড়নতের জতনে এতস্ড়ছল। 
  
কছতলতে ড়নতে েী েরতব না-েরতব, ড়েছুই বতল ড়ন? 
  
না। 
  
কেমন মানুষ বল কো মা? 
  
দু জন কবশ খাড়নেক্ষণ চুপ েতর রইল। ছাতদ িাণ্ডা বাোস্ ড়দতে। আড়নতস্র ঘর কথতে 
িনিন শব্দ হতে, কোতনা মোড়জতের প্রােড়টস্ কবাযহে। করাতেো মৃদুস্বতর বলতলন, বাবলু 
এেটা োাঁতচর জগ কভতঙ কিতলড়ছল, কস্ই অপরাতযর শাড়স্ত ড়ে হতেড়ছল কশান। 
  
এস্ব শুনতে চাই না, মা। 
  
েুই জামাইতে বতল কদখ, েড়দ রাখতে রাড়জ হে। শাড়ন্ততে মরতে পাড়র। 
  
এখনই মরার েথা আস্তছ কেন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 378 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

বাাঁচব না কবড়শ ড়দন। 
  
বুিতল েী েতর? 
  
এস্ব কবািা োে। কোর বাবাও বুিতে কপতরড়ছতলন। 
  
নীলু কছাট্ট ড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলল, বাবলু ড়ে পারতব কোমাতে কছতি থােতে? 
  
পারতব। ও শক্ত কছতল। েুই এেটু বতল কদখ জামাইতে। নাড়ে আড়ম বলব? 
  
কোমার বলতে হতব না। ো বলার। আড়মই বলব। রাড়জ হতে চাইতব না হেতো। কে চাে 
এেটা বািড়ে িাতমলা োাঁতয ড়নতে! 
  
নীলু জবাব ড়দল না। করাতেো বলতলন, েুই চােড়র েড়রস্, এটা কবাযহে কোর শাশুড়ি 
পছন্দ েতর না। 
  
নীলু কস্ েথারও কোতনা জবাব ড়দল না। কস্ বাবলুর বোপারড়ট েী েতর বলতব, োই 
ভাবড়ছল। করাতেো বলতলন, চল ড়নতচ োই। কোর শাশুড়ি কবাযহে খুাঁজতছন। 
  
েুড়ম োও মা। আড়ম থাড়ে এখাতন ড়েছুক্ষণ। প্রচণ্ড মাথা যতরতছ। 
  
করাতেো ড়নতচ কনতম কগতলন। োর ড়েছুক্ষণ পরই চাতের োপ হাতে শাহানা োতে খুাঁজতে 
এল। কস্ অবাে হতে কদখল, নীলু োাঁদতছ। 
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েী হতেতছ ভাবী? 
  
ড়েছু হে ড়ন। 
  
কোমার জতনে চা এতনড়ছ। 
  
চা খাব না, শাহানা। 
  
এেটু খাও ভাবী, আড়ম ড়নতজ বাড়নতেড়ছ। 
  
বলতে বলতে কস্ও কোঁতদ কিলল। োউতে োাঁদতে কদখতলই োর োন্না কপতে োে। নীলু 
অবাে হতে বলল, কোমার আবার েী হল? 
  
শাহানা কিাাঁপাতে লাগল। ড়েছু বলল না। 
  
  
  
বাবলুতে করতখ করাতেো রাজশাহী চতল কগতলন। মতন েরা হতেড়ছল বাবলু। খুব োন্নাোড়ট 
েরতব, কস্ কেমন ড়েছুই েরল না। করাতেো েখন বলতলন, োই বাবলু? 
  
বাবলু ঘাি োে েরল। কেন োবার অনুমড়ে ড়দতে। 
  
োাঁদতব না কো? 
  
বাবলু মাথা নািল। কস্ োাঁদতব না। 
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২০. িীঘেদিন পর উমেজনা 
রহমান স্াতহব দীঘেড়দন পর উতেজনা অনুভব েরতছন। 
  
কমতের ড়বতেতে ড়েড়ন বতিা রেতমর এেটা বহচচ েরতে চান। স্ব যরতনর স্ামাড়জেো, 
উৎস্ব অনুিান। ড়েড়ন মতনপ্রাতণ অপছন্দ েরতেন। এখতনা েতরন, ড়েন্তু শারড়মতনর ড়বতের 
অনুিাতনর েথা মতন হতলই মতন হে ঢাো শহতরর স্বাইতে আনন্দ অনুিাতন র্াো োে 
না? 
  
রাে কজতগ আত্মীেস্বজনতদর ড়লড়স্ট বেড়র েতরতছন। কেউ বাদ থােতব না, স্বাই আস্তব। 
দাওোতের ড়চড়ি ড়নতে কলাে োতে। প্রড়েড়ট দাওোতের ড়চড়ির স্তঙ্গ ঢাোে আস্া-োওোর 
খরচ কদওো হতে। 
  
োাঁর ড়নতজর বাড়িড়ট প্রোণ্ড, েবু ড়েড়ন আতরেড়ট কদােলা বাড়ি ভািা েতরতছন। ড়বতের 
খাওোদাওোর বোপারটা এেটা বতিা কহাতটতল স্ারবার জতনে স্বাই বলড়ছল। এতে খরচ 
কবড়শ হতলও িাতমলা েম হতব। ড়েড়ন রাড়জ হন ড়ন। োাঁর িাতমলা েরতে ইো হতে। 
বাবুড়চরা ড়বশাল কর্গড়চতে পাে বস্াতব। স্োল কথতেই ড়ঘতের গন্ধ্ ছড়িতে পিতব 
চারড়দতে। বহচচ কছাটাছুড়ট হতব। েতবই না আনন্দ! 
  
এইড়টই কো জীবতনর কশষ িাতমলা। আবার এে ড়দন শারড়মতনর বাচ্চার ড়বতের স্মে 
িাতমলা হতব। কস্ই িাতমলাে ড়েড়ন অংশ ড়নতে পারতবন, এমন মতন হে না। মানুষ ড়নতজর 
মৃেুের বোপারড়ট আতগ আতগ কটর পাে। 
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রাে নটা বাতজ। প্রচণ্ড গরম পতিতছ। রহমান স্াতহব শারড়মতনর ঘতরর ড়দতে রওনা 
হতলন। শারড়মনতে ড়নতে বারান্দাে বস্তবন। বারান্দাে কবশ হাওো। 
  
শারড়মনতে কেমন কেন করাগা— করাগ লাগতছ। কচাতখর ড়নতচ োড়ল। ওর ড়ে ভাতলা ঘুম 
হতে না? অস্বাভাড়বে ড়েছু নে। ড়বতের আতগ আতগ নানান যরতনর দুড়শ্চন্তা মানুষতে োবু 
েতর কিতল। শারড়মনতেও ড়নশ্চেই েরতছ। এবং ওতে স্াহস্ ও আশ্বাস্ কদবার কেউ 
কনই। 
  
শরীরটা ভাতলা আতছ কো মা? 
  
ভাতলা আতছ। 
  
ঘুম হতে না। ভাতলা? মুখটা কেমন শুেতনা লাগতছ। 
  
শারড়মন মৃদুস্বতর বলল, ো গরম! 
  
কদােলার ঘরটার এোরেুলার চালু েতর ঘুমাতলই পার। 
  
না, ঐখাতন আমার কেমন দম বন্ধ্ লাতগ। 
  
চা খাওো োে, ড়ে বল শারড়মন? 
  
গরতমর মতযে আড়ম চা খাব না। 
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গরতমর মতযেই চা ভাতলা। ড়বতষ ড়বষক্ষে হে। োও, চাতের েথা বতল আস্। েুড়ম চা না 
চাইতল িাণ্ডা ড়েছু নাও। এস্ ড়েছুক্ষণ গল্প েড়র। নাড়ে আমার স্তঙ্গ গল্প েরতে ভাতলা 
লাগতব না? 
  
ভাতলা লাগতব না কেন? 
  
কেমন গম্ভীর মুতখ বতস্ আছ, োই বলড়ছ। 
  
শারড়মন হাস্ল। 
  
কোমার েটা োর্ে লাগতব, ো কো বলতল না। 
  
আমার কোতনা োর্ে লাগতব না, বাবা। 
  
কেন, লাগতব না কেন? 
  
আমার োউতে ড়নমন্ত্রণ েরতে ইো েরতছ না। 
  
রহমান স্াতহব অবাে হতে বলতলন, কেন েরতছ না? 
  
জাড়ন না, কেন েরতছ না। 
  
আমার মতন হে েুড়ম স্ামড়েেভাতব এেটা ড়র্তপ্রশতনর মতযে ড়দতে োড়ে। এটা অস্বাভাড়বে 
ড়েছু নে। র্াক্তাতরর স্তঙ্গ েথা বলতবা? 
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না-না, আমার ড়ে কোতনা অসু্খ েতরতছ নাড়ে কে র্াক্তাতরর স্তঙ্গ েথা বলব? 
  
োও ড়িে। 
  
রহমান স্াতহব হাস্তলন। শারড়মনও হাস্ল। 
  
শারড়মন, স্াড়ির ড়ে ছ োড়রতখ আস্তছ? 
  
ছ োড়রখ ড়েংবা আট োড়রখ? 
  
েুড়ম ড়েন্তু এোরতপাতটে োতব। 
  
ড়িে আতছ, োব। 
  
েুড়ম ড়েন্তু মা এখতনা আমার চাতের েথা বল ড়ন। েুড়ম ড়ে কোতনা বোপাতর আপতস্ট? 
  
না। আপতস্ট না। 
  
কস্ আপতস্ট না, এই েথাটা ড়িে নে। শারড়মন এে অদু্ভে স্ংশতে ভুগতছ, োর উৎস্ 
স্ম্পতেে োর কোতনা যারণা কনই। উৎস্তবর কছাাঁো চারড়দতে, ড়েন্তু এই উৎস্ব োতে স্পশে 
েরতছ না। বাবা প্রড়ে রাতে ড়বতের নানান বোপাতর েে আগ্রহ ড়নতে গল্প েরতছন, োতেও 
মন লাগতছ না। কেন লাগতছ না? স্াড়বেরতে ড়ে কস্ পছন্দ েরতছ না? োও কো স্ড়েে নে। 
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মানুষ ড়হতস্তব োতে খুব োছ কথতে কদখার সু্তোগ হে ড়ন। েেটুেু কদতখতছ, োর ভাতলাই 
কলতগতছ। স্াড়িতরর কভের এে যরতনর দৃঢ়ো আতছ, থা ভাতলা লাতগ। স্ব কমতেই 
কবাযহে োর পাতশ এেজন শক্ত স্বল মানুষ চাে, োর উপর ড়নভের েরা চতল। 
  
কস্ রােড়দন বইপি ড়নতে থাতে, এখাতন ড়ে শারড়মতনর আপড়ে? োও কো নে, পিাতশানা 
কস্ ড়নতজও পছন্দ েতর। জীবতনর কবড়শর ভাগ স্মে কো কস্ বই পতিই োড়টতেতছ। 
োহতল আপড়েটা কোথাে? 
  
শারড়মন ড়নতজই চা বাতনাল। বাবার জতনে ড়েছু েরতে ইো েতর ইদানীং, েরা হতে না। 
ড়বতের পর আতরা হতব না। এই মানুষড়ট পুতরাপুড়র ড়নিঃস্ঙ্গ হতে োতবন। স্ারা ড়দন ড়নতজর 
োজ কদতখ ড়িতর আস্তবন জনমানবহীন এেড়ট বাড়িতে। হেতো আবার েুেুর পুড়ষতবন। 
ড়দন েতেে আতগই স্রাইতলর দুড়ট েুেুর আনা হতেতছ। ড়েন্তু পছন্দ না-হওোে কিরে 
পাড়িতেতছন। এ-রেম হতেই থােতব। ড়বড়ভন্ন জােগা কথতে েুেুর আস্তব, এতদর পছন্দ 
হতব না। আবার কস্গুড়ল কিরে োতব। 
  
বাবার জীবতনর কশষ অংশ কেমন হতব? এতদতশর অস্ম্ভব ড়বেশালী এে জন মানুষ মারা 
োতবন এো এো? আস্তলই ড়ে ড়বপুল ববভতবর কেমন কোতনা দরোর আতছ? 
  
আিা। 
  
শারড়মন চমতে োোল। জেনাল,-েখন কে ড়নিঃশতব্দ পাতশ এতস্ দাাঁড়িতেতছ। 
  
ড়ে বোপার জেনাল? 
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আপতনর োতছ কে আতস্ এে জন দাড়িওোলা মানুষ-রড়িেস্াব। 
  
হোাঁ, কেন? 
  
কহইন আইড়জ স্ইন্ধ্োে আস্ড়ছতলন। 
  
আমাতে আতগ বল ড়ন কেন? 
  
মতন আড়ছল না আিা। 
  
র্ােতল না কেন আমাতে? 
  
র্ােতে কগড়ছলাম, জাড়মলার মা েইল আপনার মাথা যরতছ। দরজা বন্ধ্ েইরা 
ঘুমাইোতছন। 
  
ও আো, ড়িে আতছ। েুড়ম োও। 
  
জেনাল কগল না। মাথা ড়নচু েতর পাতশই দাাঁড়িতে রইল। 
  
ড়েছু বলতব জেনাল? 
  
ড়ি। 
  
বল। 
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জেনাল এেটা অদু্ভে েথা বলল। কস্ নাড়ে োর ঘতর ঘুমুতে পাতর না। কজতগ োটাতে 
হে। োরণ কস্ প্রােই কদতখ োর ঘতর মাড়ট স্াতহব হাাঁটতছ ড়েংবা পা ছড়িতে ঘুমাতে। ঘর 
অন্ধ্োর থােতলই কদখা োে। বাড়ে িড়লতল কদখা োে না। শারড়মতনর ড়বস্মতের স্ীমা রইল 
না। বতল েী এ! 
  
করাজ কদখ? 
  
করাজ কদখোম আতগ। এখন স্ারা রাে ঘতর বাড়ে িতল। আমাতর অনে এেটা ঘতর থােতে 
কদন। আিগা। 
  
কবশ কো থাে অনে ঘতর ঘতরর কো অভাব কনই। 
  
জেনাল কবড়রতে কেতেই শারড়মতনর মতন হল, কস্ ড়মথো েথা বতলতছ। উতেশেও পড়রষ্কার, 
এেটা ভাতলা ঘর কস্ দখল েরতব। উতেশে ড়স্ড়ির জনে এেড়ট চমৎোর গল্প কস্ বেবহার 
েরতছ। আমরা স্বাই ড়ে কস্ রেম েড়র না। 
  
চা ড়নতে বারান্দাে োওোমািই রহমান স্াতহব বলতলন, কোমাতে এেটা বতিা খবর কদো 
হেড়ন। 
  
েী খবর? 
  
এখন না, কস্ খবরটা ড়বতের পরপরই কদব। 
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শুযু শুযু োহতল আমার মতযে কে েূহল জাড়গতে ড়দতল কেন? 
  
ইো েতরই ড়দলাম। 
  
রহমান স্াতহব কছতলমানুতষর মতো হাস্তে লাগতলন। কেন বুড়ি েতর শারড়মতনর কভের 
কে েূহল জাড়গতে েুলতে কপতর ড়েড়ন খুব খুড়শ। ড়েন্তু শারড়মন কেমন কোতনা কে েুহল 
অনুভব েরল না। োর ঘুম কপতে লাগল। 
  
আড়ম োই বাবা, ঘুম পাতে। 
  
আর এেটু বস্ মা। রাে কবড়শ হেড়ন। 
  
শারড়মন বস্ল। রহমান স্াতহব ড়স্গাতরট যরাতলন। অন্তরঙ্গ সু্তর বলতলন, আমার স্ব 
েমেচারী কোমার ড়বতে উপলতক্ষ এেটা কবানাস্ পাতে, েুড়ম জান? 
  
জাড়ন। মোতনজার স্াতহব আমাতে বতলতছন। 
  
আইড়র্োটা কোমার কেমন লাগল। মা? 
  
ভাতলাই। প্রাচীন োতলর রাজা-মহারাজাতদর মতো মতন হতে। োাঁরাও কো ড়নতজর পুি-
েনোতদর ড়বতে উপলতক্ষ স্বাইতে কখলাে-তটলাে ড়দতেন। 
  
রহমান স্াতহব উচচ্চিঃস্বতর কহতস্ উিতলন। শারড়মতনর েথাগুড়ল োাঁর বতিা ভাতলা লাগল। 
অতনে রাে পেেন্ত েনো ও ড়পো বতস্ রইল মুতখামুড়খ! 
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আোতশ কমঘা জমতে শুরু েতরতছ। অতনে দূতর ড়বদুেৎ চমোতে। িাণ্ডা বাোস্ ড়দতে। 
বৃড়ি হতব কবাযহে। রহমান স্াতহব বলতলন, োও মা, শুতে পিা। শারড়মন নিল না। 
কেভাতব বতস্ ড়ছল কস্ভাতবই বতস্ রইল। 
  
  
  
স্াড়ির এল আট োড়রতখ। আতগর বার এোরতপাতটে োতে ড়রড়স্ভ েরবার জতনে কেউ 
ড়ছল না। এবার অতনতেই এতস্তছ। স্াড়বেতরর মা অসু্স্থ, ড়েড়নও এতস্তছন। এে কলােজতনর 
মািখাতন ড়বশাল এেটা িুতলর কোিা ড়নতে দাাঁড়িতে থােতে শারড়মতনর অস্বড়স্ত লাগড়ছল। 
িুতলর কোিা, িুতলর মালা, এস্ব পড়লড়টড়শোনতদর মানাে-অনে োউতে মানাে না। 
োছািা কোিা ড়জড়নস্টাই বাতজ। এেগাদা িুলতে জড়রর ড়িোে কবাঁতয রাখা। অস্হে! 
এরতচ এেড়ট দুড়ট কগালাপ ড়নতে দাাঁড়িতে থাো অতনে ভাতলা। কোতনা এেড়ট ছড়বতে এমন 
এেড়ট দৃশে শারড়মন কদতখড়ছল। করল কস্টশতন এেগাদা কগালাপ ড়নতে এেড়ট কমতে োর 
কপ্রড়মতের জতনে অতপক্ষা েরতছ। োর কচাতখ মুতখ গভীর উৎেো। েড়দ কস্ না আতস্? 
েে মানুষ নামল, েে মানুষ উিল। ড়েন্তু কছতলড়টর কদখা কনই। কমতেড়ট োটিরতমর এে 
প্রান্ত কথতে অনে প্রান্ত পেেন্ত কছাটাছুড়ট েরতছ। হাে কথতে এেড়ট এেড়ট েতর িুল পতি 
োতে। কমতেড়টর কস্ড়দতে কখোল কনই। কশষ পেেন্ত পাওো কগল কছতলড়টতে। কমতেড়ট স্ব 
িুল ছুাঁতি কিতল জড়িতে যরল। োতে। চমৎোর ছড়ব। 
  
কেমন আছ শারড়মন? 
  
ভাতলা। আপড়ন কেমন? 
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খুব ভাতলা। 
  
এই ড়নন আপনার িুল। 
  
থোংে ইউ। থোংে ইউ ির ড়দ ফ্ল্াওোস্ে। 
  
স্াড়রতরর গাতে যবযতব স্াদা এেটা শাটে। গাঢ় নীল রতঙর এেটা টাই। দীঘে ভ্রমণজড়নে 
ক্লাড়ন্তর কোতনা ছাপ কনই োর কচহারাে। ড়ে চমৎোর লাগতছ োতে কদখতে! শারড়মন 
কছাট্ট এেড়ট ড়নিঃশ্বাস্ কগাপন েরল। 
  
স্াড়ির বলল, আমার স্তঙ্গ চল শারড়মন। কোমার স্তঙ্গ অতনে েথা আতছ। 
  
উাঁহু, এখন আপনার স্তঙ্গ কেতে পারব না। 
  
কেন? 
  
লিা লাগতব। 
  
স্াড়ির এোরতপাতটের স্েলতে স্চড়েে েতর কহতস্ উিল। এবং অেেন্ত স্হজ ভড়ঙ্গতে 
শারড়মতনর হাে যরল। দৃশেড়ট এেটুেুও কবমানান মতন হল না। কেন এটাই স্বাভাড়বে। 
স্াড়িতরর মা এেটু কপছতনর ড়দতে স্তর কগতলন। েতলজ-টতলতজ পিা েতেেড়ট কমতে 
আতছ োাঁর স্তঙ্গ। োরা মুখ ড়নচু েতর হাস্তে লাগল। শারড়মতনর লিা লাগতে লাগল। 
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স্াড়ির খুড়শ-খুড়শ গলাে বলল, কোমার বাবা এটা েী শুরু েতরতছন বল কো? 
  
েী েতরতছন? 
  
ড়বশাল এে বাড়ি ভািা েতরতছন মার জতনে। ড়েন মাতস্র জনে ভািা েরা হতেতছ। ড়বতে 
উপলতক্ষ আত্মীেস্বজনরা আস্তব। মার ড়চড়িতে জানলাম কস্-বাড়ি নাড়ে রাজপ্রাস্াতদর 
মতো। ড্র্ইংরুতমটাে নাড়ে কোড়ট কেতট বোর্ড়মন্টন কখলা োে। 
  
স্াড়ির হৃিড়চতে হাস্তে লাগল। শারড়মন ড়েছু বলল না। স্াড়িতরর মার জতনে বাড়ি ভািা 
েরা হতেতছ, এই েথেটা কস্ জানে না। বাবা এ ড়বষতে োতে ড়েছু বতলন ড়ন। শারড়মন 
বলল, আড়ম ড়েন্তু এখন স্ড়েে স্ড়েে আপনার স্তঙ্গ োড়ে না। পতর আপনার স্তঙ্গ েথা 
হতব। 
  
পতর না, এখনই হতব। েুড়ম এখন আমার স্তঙ্গ োতব। কেতন আজ এেটা অদু্ভে অড়ভজ্ঞো 
হতেতছ, ওটা শুনতব। 
  
স্াড়বতরর মা বলতলন, চল মা আমাতদর স্তঙ্গ। লিার ড়েছু কনই। আর স্াড়ব্রড়র, েুই এমন 
হাে যতর টানাটাড়ন েরড়ছস্ কেন? হাে কছতি কদ। 
  
শারড়মতনর বাস্াে ড়িরতে ড়িরতে স্ন্ধ্ো হতে কগল। বাড়ি রং েরার কলােজন এতস্ড়ছল। 
এরা ড়বদাে ড়নতে। ড়েছু অপড়রড়চে মড়হলাতেও কদখা োতে। আত্মীেস্বজনরা আস্তে শুরু 
েতরতছ কবাযহে। োরা দূর কথতে কে েুহলী হতে শারড়মনতে কদখতছ। োতছ এড়গতে 
আস্তছ না। শারড়মন হাে ইশারা েতর জেনালতে র্ােল। 
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জেনাল, কেউ ড়ে এতস্ড়ছল আমার োতছ? 
  
ড়ি না, আিা। 
  
রড়িে স্াতহব? 
  
ড়িনা, আতস্ন নাই। 
  
ড়িে আতছ, েুড়ম োও। ভাতলা েথা, ঘর বদল েতরছ? 
  
ড়ি, েরড়ছ। 
  
এখন আর ড়নশ্চেই মাড়ট স্াতহবতে কদখ না? 
  
জেনাল র বলল, ড়ি, কদড়খ। োইল রাইতেও কদখড়ছ। 
  
শারড়মন ড়েছু বলল না। অশরীরী মাড়ট শুযু জেনালতে কদখা কদতব কেন? কস্ োতব োর 
ড়প্রেজনতদর োতছ। আস্তব োর োতছ। ড়েন্তু আস্তছ না। কেন আস্তছ না? শারড়মন ড়স্াঁড়ি 
কবতে উিতে লাগল। বড্ড ক্লান্ত লাগতছ। দুড়ট বাচ্চা কছতল নামড়ছল। এরা শারড়মনতে কদতখ 
থমতে দাাঁিাল। 
  
কোমরা োরা? 
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কছতল দুড়ট জবাব ড়দল না। ড়নতজতদর মতযে মুখ চাওোচাওড়ে েরল। ড়বতে উপলতক্ষ এতস্তছ 
ড়নশ্চেই। কছতল দুড়ট ভে কপতেতছ। স্ম্ভবে োতদর বলা হতেড়ছল, কদােলাে ওিা োতব না। 
এে আতগ স্বাই আস্তে শুরু েরল কেন? 
  
েী নাম কোমাতদর? 
  
োরা উের না ড়দতে ছুতট কনতম কগল। 
  
শারড়মতনর ঘর োলাবি। আেবতরর মা োলা খুলতে খুলতে বলল, বাড়ি ভরড়ে হইো 
কগতছ মাইনতস্। এইটা যতর ওইটা কছাাঁে। ড়েছু েইতল িুস্ েইরা উতি। আড়ম অমুে 
আত্মীে, েমুে আত্মীে। 
  
শারড়মন বলল, আমার ঘতরর স্ামতন োউতে বড়স্তে রাড়খ, োতে কেউ ঢুেতে না পাতর। 
  
ড়ি আইো। 
  
শারড়মন হাে-মুখ যুতে বারান্দাে এতস্ দাাঁিাতনার স্তঙ্গ স্তঙ্গই জেনাল এতস্ খবর ড়দল, 
রড়িে স্াতহব এতস্তছন। 
  
  
  
রড়িে হাড়স্মুতখ বলল, ড়বতের দাওোে ড়নতে এলাম! েুড়ম কো দাওোে ড়দতল না, বাযে 
হতেই ড়নতজ কথতে আস্া। এর আতগও এে ড়দন এতস্ড়ছলাম। 
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খবর কপতেড়ছ। 
  
এখন বল, ড়বতের দাওোে ড়দে, না ড়দে না। 
  
ড়দড়ে। বাস্ার স্বাইতে ড়নতে আস্তব। োউতে বাদ কদতব না। কোমার চােড়র-বােড়র 
এখতনা ড়েছু হে ড়ন, োই না? 
  
বািাতল েী েতর? 
  
থট ড়রড়র্ং। েুড়ম ড়েছু খাতব? 
  
ঘতর বেরী স্তন্দশ ছািা কে কোতনা ড়জড়নস্ খাব। এোজ এ মোটার অব িোেট, দুপুতর 
আমার খাওো হে ড়ন। 
  
কেন? 
  
কেন হে ড়ন। কস্টা ইম্পতটন্ট নে। খাওো হে ড়ন কস্টাই ইম্পতটেন্ট। 
  
শারড়মন উতি দাাঁিাতে দাাঁিাতে বলল, আো রড়িে, আড়ম েড়দ কোমার জতনে এেটা 
চােড়রর বেবস্থা েতর ড়দই, েুড়ম েরতবা? 
  
েী রেম চােড়র? 
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ভাতলা চােড়র। কবশ ভাতলা। মাতস্ ড়েন-চার হাজার টাোর মতো পাওো োে, এ-রেম 
ড়েছু। 
  
রড়িে পািাড়বর পতেট কথতে োর ড়স্গাতরতটর পোতেট কবর েরল। অতনেখাড়ন স্মে 
ড়নতে ড়স্গাতরট যরাল, োরপর িাণ্ডা গলাে বলল, না, েরব না। 
  
কেন? 
  
কোমার োছ কথতে সু্ড়বযা কনব, এজতনে আড়ম েখতনা কোমার োতছ আড়স্ ড়ন। 
  
ড়ে জতনে এতস্ছ? 
  
ড়ে জতনে এতস্ড়ছ ো েুড়ম ড়নশ্চেই কজান। জান না? 
  
শারড়মন শুেতনা মুতখ হাস্ল। রড়িে বলল, আজ কবড়শক্ষণ থােব না। োজ আতছ। 
  
েী োজ? 
  
কবোর মানুতষরই োজ থাতে কবড়শ। কোমাতদর যারণা, কবোররা রােড়দন ড়স্গাতরট খাে 
এবং চাতের কদাোতন বতস্ আড্ডা কদে। এ যারণা ড়িে না। 
  
কবোর স্ম্পতেে আমার কোতনা যারণা কনই। আড়ম আতগ েখতনা কবোর কদড়খ ড়ন। 
কোমাতেই শুযু কদখলাম। 
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কেমন লাগল আমাতে? 
  
শারড়মন জবাব ড়দল না। ড়েছু প্রশ্ন আতছ, োর কোতনা জবাব কদওো স্ম্ভব হে না। 
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২১. দেন লাইমনর এেটা দবজ্ঞাপন 
খবতরর োগতজ ড়েন লাইতনর এেটা ড়বজ্ঞাপন উতিতছ। কহাতস্ন স্াতহব খুবই অবাে হতলন 
কে এটা োতরা কচাতখ পিল না। কলােজন ড়ে আজোল ড়বজ্ঞাপন পতি না। নাড়ে? োাঁর 
যারণা ড়ছল কমতেরা ড়বজ্ঞাপন খুাঁড়টতে পতি। ড়েন্তু যারণাটা স্ড়েে নে। নীলু, শাহানা, 
মতনাোরা-এরা কেউ এই প্রস্তঙ্গ ড়েছু বলল না। মতনাোরার কচাতখ না-পিা ভাতলা। ড়েড়ন 
চান না মতনাোরা কদখুে, ড়েন্তু অনে দু জন কেন কদখতব না? ড়বজ্ঞাপনটা এ রেম– 
  
কশষ ড়চড়েৎস্া 
  
দুরাতরাগে পুরাতনা অসু্তখর কহাড়মওপোড়থ মতে 
ড়চড়েৎস্া েরা হে। কোগাতোগ েরুন। 
এম কহাতস্ন 
১৩/৩ েলোণপুর 
  
ঢাো 
  
এে মাতস্র টাো কদওো হতেতছ। প্রড়ে স্প্তাতহ দু বার েতর এই ড়বজ্ঞাপন ছাপা হতব। 
ড়েন্তু অবস্থা ো দাাঁিাতে, োতে মতন হে না ড়বজ্ঞাপতন কোতনা লাভ হতব। কেউ কো 
পিতছই না। 
  
স্াতহব খবতরর োগজ হাতে রান্নাঘতর ঢুেতলন। নীলু রান্না চড়িতেতছ। শ্বশুরতে কদতখ কস্ 
বলল, ড়েছু বলতবন নাড়ে বাবা? 
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না, কেমন ড়েছু না। আজতের খবতরর োগজটা ড়ে পতিছ? 
  
নীলু অবাে হতে বলল, হোাঁ। কেন? 
  
এেটা ড়বজ্ঞাপন ড়দতেড়ছলাম োগতজ, কচাতখ পতি ড়ন? 
  
ড়েড়ন খবতরর োগজ কমতল যরতলন। 
  
ভাবলাম, এেটা ড়বদো েখন ড়শখলাম, েি েতর েখন োতজ লাগাতনা োে। ড়ে বল? 
  
ো কো ড়িেই। 
  
এটাও এে যরতনর স্মাজতস্বা, ড়ে বল মা? 
  
ো কো ড়নশ্চেই। 
  
গড়রব-দুিঃখীতদর োছ কথতে পেস্া কনব না ড়িে েতরড়ছ। েতব অনেতদর োছ কথতে কনওো 
হতব। বাস্াে এতল দশ টাো, আর েল ড়দতে ড়নতে কগতল েুড়ি টাো। কবড়শ হতে কগল 
নাড়ে? 
  
না, কবড়শ হে ড়ন, ড়িেই আতছ। 
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কহাতস্ন স্াতহব ইেস্তে েতর বলতলন, বাড়ির স্ামতন এেটা স্াইন কবার্ে ড়দতে হতব। র্ািঃ 
এম কহাতস্ন কহাড়মও-েী বল মা? কলােজন ড়বজ্ঞাপন কদতখ আস্তব, বাস্া খুাঁতজ কবর েরতে 
হতব কো? 
  
স্াইন কবার্ে কো ড়দতেই হতব। আপড়ন রড়িেতে বতল ড়দন, ও স্াইন কবার্ে েড়রতে ড়নতে 
আস্তব। 
  
হোাঁ, বলব। ইতে, আতরেটা েথা মা। 
  
কোমার শাশুড়িতে ড়েছু না-বলাই ভাতলা। মাতন, ড়েছু ড়চন্তা-ভাবনা না েতরই করতগ োে 
কো, কস্ জতনেই বলড়ছ। 
  
না বাবা, আড়ম ড়েছু বলব না। 
  
নীলুর েথার মািখাতনই মতনাোরা ঢুেতলন। কহাতস্ন স্াতহবতে কদতখই  করতগ উিতলন। 
  
রান্নাঘতর ঘুরঘুর েরছ কেন? পুরুষমানুষতদর রান্নাঘতর ঘুরঘুর েরা আমার পছন্দ না। 
োও, টুনীতদর বই ড়নতে বস্াও। 
  
অনে ড়দন হতল ড়েড়ন ড়েছু বলতেন। রান্নাঘতর পুরুষমানুষতদর থাো উড়চে, না উড়চে নে-
এই ড়নতে কমাটামুড়টভাতব এেটা েেে বাাঁড়যতে বস্তেন। আজ ড়েছুই বলতলন না। টুনী এবং 
বাবলুতে ড়নতে পিাতে বস্তলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 399 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

মতনাোরা দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলতলন, কোমার শ্বশুতরর োণ্ডোরখানাে লিাে মুখ কদখাতনা 
দাে। পড়িোে ড়বজ্ঞাপন ড়দতেতছ, কদতখছ? এম. কহাতস্ন কদতখই স্তন্দহ হতেড়ছল, ড়িোনা 
কদতখ বুিলাম। কোমাতে ড়বজ্ঞাপতনর েথাই বলড়ছল কবাযহে। 
  
ড়ি। 
  
কলােটা কে কবাো, োও না। ড়েন্তু মাতি মাতি এমন স্ব োণ্ড েতর! কস্ এে মহা র্াক্তার 
হতে কগতছ। পড়িোে ড়বজ্ঞাপন ড়দতে হতব। ড়চন্তা ের অবস্থা। 
  
নীলু মৃদুস্বতর বলল, ড়েছু বলার দরোর কনই মা। 
  
না বলতল কো আশোরা কদওো হতব। এস্ব ড়জড়নস্ আড়শোর ড়দতে কনই। 
  
টুনী এবং বাবলু পিতে বতস্তছ। এতদর পিাতনার োজটা কহাতস্ন স্াতহব ড়নতজই আগ্রহ 
েতর ড়নতেতছন। পিাতশানা চলতছ োাঁর ড়নজস্ব পিড়েতে। প্রড়েড়দন এেড়ট েতর অক্ষর 
নানানভাতব কশখাতনা হতে। কহাতস্ন স্াতহব ড়হস্াব েতর কদতখতছন, এগারড়ট স্বরবণে ড়শখতে 
লাগতব এগার ড়দন এবং বেিনবণে ড়শখতে লাগতব আটড়িশ ড়দন! কমাট এে মাস্ উড়নশ 
ড়দতন প্রড়েড়ট বণে োরা পিতে এবং ড়লখতে ড়শখতব। 
  
আজ কশখান হতে গ। কহাতস্ন স্াতহব প্রোণ্ড এেটা গ ড়লতখ কদোতল বুড়লতেতছন। গ 
ড়দতে দু লাইতনর এেড়ট ছিা বেড়র েরা হতেতছ। টুনী এবং বাবলু মাথা দুড়লতে দুড়লতে 
ছিাড়ট পিতছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 400 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

গ কে হে গরু 
োর পা দুড়ট স্রু। 
গরুর ড়শং বাাঁো 
গরু োে ঢাো। 
  
বাবলু এমড়নতে েথাবােো এতেবাতরই বতল না, ড়েন্তু ছিা বলতে োর এেটা আগ্রহ আতছ। 
কস্ টুনীর স্তঙ্গ গলা ড়মড়লতে সু্র েতর ছিা পিতছ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, এইবার কলখা। প্রথতম এেটা গরুর ছড়ব আাঁে। ড়শংওোলা গরু, 
কে ঢাোর ড়দতে োতে। এবং গরুর পাতশ আাঁে এেটা গ। োরপর কোমাতদর ছুড়ট। 
  
টুনী বলল, না দাদু ছুড়ট না, েুড়ম গল্প বলতব। 
  
আজ আর গল্প না। 
  
উাঁহু, বলতে হতব। শীে-বস্তন্তর গল্প বলতে হতব। 
  
না, আজ আর কোতনা গল্পটল্প হতব না। 
  
বলতেই হতব, বলতেই হতব। 
  
গল্প বলাে কহাতস্ন স্াতহতবর েতথি আগ্রহ আতছ। গল্প বলতে না চাওো হতে োাঁর দাম 
বািাবার এেটা কে শাল। করাজই কবশ খাড়নেক্ষণ না-না েতরন এবং কশষ পেেন্ত লম্বা-
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চওিা এেটা গল্প শুরু েতরন-তেটা কশষ হতে দীঘে স্মে কনে। এে স্মে টুনী এবং বাবলু 
দুজতনর কচাখই ঘুতম জড়িতে আতস্, েবু োরা কজতগ থাতে। 
  
বাবলু। এ বাড়িতে কমাটামুড়টভাতব সু্তখই আতছ বলা চতল। কোতনা এে ড়বড়চত্ন োরতণ 
শড়িে বাবলুতে খুবই পছন্দ েতর। কস্ কে আগ্রহ বাবলুর বোপাতর কদখাে, টুনীর বোপাতর 
ো কদখাে না। এটা নীলুতে কবশ পীড়িে েতর। এর মতযে রহস্ে আতছ ড়েনা কে জাতন! 
  
অড়িস্ কথতে ড়িতরই শড়িে র্ােতব, বাবলু স্াতহব কোথাে? বাবলু কেখাতনই থােুে গলার 
স্বর শুতন ছুতট আস্তব উস্কার কবতগ। 
  
োরপর বাবলু স্াতহব, কেমন আতছন? 
  
ভাতলা। 
  
স্ারা ড়দন েী েী েরতলন? 
  
(এেগাল হাড়স্) 
  
েী, ড়েছুই েরা হেড়ন? 
  
(না-তবাযে মাথা নািা) 
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শড়িে অড়িতস্র োপি ছািতব, কস্ দাাঁড়িতে থােতব পাতশ। শড়িে বাথরুতম োতব হাে-
মুখ যুতে, কস্ দাাঁড়িতে থােতব দরজার পাতশ। শড়িে অড়িস্-তিরে চা বারান্দাে বতস্ 
খাতব। কস্ও থােতব বারান্দাে। 
  
নীলু অতনে বার যমে ড়দতেতছ, েী স্ব স্মে বতিাতদর স্তঙ্গ ঘুরঘুর েরা? োও, কখলতে 
োও। 
  
শড়িে প্রশ্রতের সু্তর বতলতছ, আহ, থাে না। ড়বরক্ত েরতছ না কো। 
  
ছুড়টর ড়দনগুড়লতে শড়িে দুপুরতবলা শুতে থাতে। বাবলু ড়িে েখন শড়িতের পাতশ বতস্ 
থাতে। এবং এেটা হাে েুতল কদে শড়িতের গাতে। এেটা বািাবাড়ি নীলুর ভাতলা লাতগ 
না। কোতনা ড়েছুর বািাবাড়িই ভাতলা th]। 
  
নীলু প্রােই ভাতব এই প্রস্তঙ্গ শড়িেতে স্রাস্ড়র এেড়দন ড়েছু বলতব। বলা হতে উিতছ 
না। শড়িে আজোল আতগর কচতেও গভীর। অড়িতস্র িাতমলা ড়নশ্চেই অতনে কবতিতছ। 
অড়িস্ স্ম্পতেে শড়িে েখতনা ড়েছু বতল না, োতজই আস্তল েী হতে জানার উপাে 
কনই। অবড়শে কস্ এখন ঘতর ড়িরতছ। স্োল-স্েল। টড়ঙ্গ োতে না। নীলুর যারণা ড়ছল, 
টড়ঙ্গর োজ কশষ হতে কগতছ বতলই কেতে হতে না। কস্ যারণাও ড়িে না। টড়ঙ্গর োজ 
কশষ হে ড়ন। দাড়েত্ব কদওো হতেতছ অনে এে জনতে। কেন, কে জাতন? 
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আস্তবন। ড়েড়ন গেোল স্ন্ধ্োে এতস্ ঢাো কপৌঁতছতছন। োাঁর নাম ড়মিঃ টলমোন! এই 
জােীে নাম ড়বতলড়েতদর পতক্ষই স্ম্ভব। বাঙাড়ল মুস্লমান েে বৎস্র পর োর কছতলর 
নাম রাখতব লম্বা আহতমদ, বা আতদ  এ-রেম নাম রাখার মতো স্াহস্ ড়ে োতদর হতব? 
  
শড়িে অবাে হতে লক্ষ েরল, নেুন বতিা স্াতহতবর আচার-আচরণ ড়নতে ইড়েমতযেই 
অতনে গতবষণা হতে কগতছ। এবং জানা কগতছ। ইড়ন দারুণ েিা কলাে। অস্ম্ভব রাগী 
এবং অস্ম্ভব োতজর। মালতেড়শোর কোম্পাড়ন েখন লাতট ওিার মতো হল, েখন 
টলমোনতে পািাতনা হল। এে মাতস্র মতযে কস্ স্ব ড়িেিাে েতর কিলল। 
  
ড়বতলড়ে স্াতহব এেজন আস্তবন জানা ড়ছল। গেোলই ড়েড়ন এতস্ কপৌঁতছতছন এটা 
শড়িতের জানা ড়ছল না। ড়স্ড়েে স্াতহব জানতেন। ড়েড়ন খবরড়ট অনে োউতে জানান ড়ন। 
ড়নতজই ড়গতেতছন এোরতপাতটে। স্াতহবতে এতন প্রথম রাতে ড়নতজর বাস্াে ড়র্নার 
খাইতেতছন। ড়স্ড়েে স্াতহতবর এই যরতনর লুতোচুড়রর োরণ শড়িতের োতছ স্পি হল 
না। োনভাঙাড়নর ড়েছু ড়ে আতছ োাঁর মতন? ড়স্ড়েে স্াতহব বুড়িমান কলাে। এেজন 
বুড়িমান কলাে এ যরতনর কবাোড়ম েরতব না। ড়স্ড়েে স্াতহব এেটা োাঁচা োজ েরতবন, 
এটা ভাবা োে না। 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব খবর ড়নতে এতলন, ড়মিঃ টলমোন স্াতি এগারটার স্মে আস্তবন। বারটা 
কথতে স্াতি বারটা পেেন্ত অড়িস্ারতদর স্তঙ্গ ড়মড়টং েরতবন। োরখানা কদখতে োতবন 
ড়েনটাে। স্াতি চারটাে োতবন জেতদবপুর। ড়স্ড়েে স্াতহবতে অেেন্ত উিড়স্ে মতন হল। 
শড়িেতে হাস্তে হাস্তে বলতলন, জাে ড়ব্রড়টশ কো, এতেবাতর বাতঘর বাচ্চা! 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 404 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

শড়িে িাণ্ডা গলাে বলল, হালুম হালুম েরড়ছল নাড়ে? না, এখতনা েতর ড়ন। েতব েরতব। 
মালতেড়শোতে ড়ে োণ্ডটা েতরতছ। জাতনন কো? চার জনতে স্োে েতরতছ জতেন েরবার 
প্রথম স্প্তাতহ। ইউড়নেন গাইগুই েরড়ছল। ইউড়নেতনর চাইতদর কর্তে ড়নতে বতলতছ–েড়দ 
কোতনা রেম কগালমাল হে, কোম্পাড়ন বন্ধ্ েতর ড়দতে কস্ চতল োতব। োতে এই ক্ষমো 
কদওো হতেতছ। কে কোম্পাড়ন লস্ খাতে োতে কপাষার কোতনা মাতন হে না। 
  
কোতনা রেম িাতমলা হে ড়ন? 
  
এোবস্ড়লউটড়ল নাড়থং। 
  
এখাতনও ড়ে এ-রেম ড়েছু হতব বতল মতন েতরন? 
  
হতে পাতর। আড়ম জাড়ন না। 
  
জানতবন না কেন? োাঁর স্তঙ্গ ড়নশ্চেই আপনার েথাবােো হতেতছ। এোরতপাটে কথতে 
আনতলন, ড়র্নার খাওোতলন। 
  
আপড়ন ড়ে অনে ড়েছু ইড়ঙ্গে েরতছন? 
  
না, আড়ম অনে ড়েছুই ইড়ঙ্গে েরড়ছ না। টলমোতনর আস্ার খবর আপড়ন কচতপ কগতছন, 
এটাই আমার োতছ রহস্েমে মতন হতেতছ। 
  
এর মতযে রহস্ে ড়েছু কনই। 
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না থােতলই ভাতলা। 
  
অড়িতস্র স্বাই কভতবড়ছল নাম েখন টলমোন, েখন ড়নশ্চেই কবাঁতটখাট মানুষ হতব। ড়েন্তু 
কদখা কগল মানুষড়ট োলগাতছর মতোই, স্বভাব-চড়রতিও ভে পাওোর মতো ড়েছু কনই। 
শান্ত। েথাবােো বতল ড়নচু গলাে। ড়মড়নতট ড়মড়নতট রড়স্েো েতর। ড়নতজর রড়স্েোে 
ড়নতজই হাতস্ প্রাণ খুতল। 
  
অড়িস্ারতদর স্তঙ্গ ড়মড়টংড়ট চমৎোরভাতব কশষ হল। টলমোন বলতলন, ড়েড়ন মতন েতরন। 
এখাতন চমৎোর স্টাি আতছ, োরা ইো েরতলই প্রড়েিানড়টতে প্রথম কশ্রণীর এেড়ট 
প্রড়েিাতন দাাঁি েড়রতে ড়দতে পাতর। ড়েড়ন এতস্তছন এই বোপাতর োতদর স্াহােে েরতে, 
এর কবড়শ ড়েছু নে। োরা োরা ড়স্গাতরট খাে, ড়েড়ন োতদর স্বাইতে ড়নতজর পোতেট 
কথতে ড়স্গাতরট ড়দতলন এবং হরোল ও স্ট্রাইে প্রস্তঙ্গ ড়বতলড়ে এেড়ট গল্প বতল স্বাইতে 
মুগ্ধ েতর ড়দতলন। গল্পড়ট এ—রেম: কলবার পাড়টে ক্ষমোে থাোোলীন কেমড়ব্রজ 
ড়বশ্বড়বদোলতের ড়শক্ষেরা এে বার ড়িে েরতলন ড়েছু দাড়বদাওো ড়নতে এে ড়দতনর জতনে 
স্ট্রাইে েরতবন। ইড়েহাতস্ এ-রেম বোপার আর হে ড়ন। স্বার যারণা, কশষ পেেন্ত স্ট্রাঙ্গে 
হতব না। পি-পড়িোে এ ড়নতে প্রচুর জল্পনা-েল্পনা, ড়চড়ি কলখাতলড়খ। কশষ পেেন্ত স্ট্রাইে 
হল। অদু্ভে যরতনর স্ট্রাইে। প্রতিস্ররা ড়িেই ক্লাস্ ড়নতলন, োজেমে েরতলন, শুযু কস্ই 
ড়দনড়টর কবেন ড়নতলন না। 
  
গল্প কশষ েতর টলমোন বলতলন, এ যরতনর স্ট্রাইে কোমাতদর কদতশ চালু েরতে পারতল 
কবশ হে, োই না? 
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ড়মড়টং কশষ েতর ড়নতজর ঘতর কিরার পতনর ড়মড়নতটর মতযে শড়িে টলমোতনর োছ কথতে 
কে ড়চড়িড়ট কপল, োর স্ারমমে হতে–েুড়ম দাড়েতত্ব থাোোলীন এ অড়িতস্ ড়নম্নড়লড়খে 
অড়নেমগুড়ল হতেতছ। আড়ম মতন েড়র এ দাড়েত্ব বহুলাংতশ কোমার। এে স্প্তাতহর মতযে 
েুড়ম প্রড়েড়ট অড়ভতোগ প্রস্তঙ্গ কোমার রক্তবে ড়লড়খেভাতব জানাতব। ড়েনড়ট সু্ড়নড়দেি 
অড়ভতোগ পতরর পৃিাে আতছ। কবশ খুাঁড়টতে কলখা। 
  
দুপুর দুতটার ড়দতে ড়স্ড়েে স্াতহব এতস্ বলতলন, শড়িে স্াতহব, আপনার ড়চড়ির প্রস্তঙ্গ 
আড়ম ড়েছুই জাড়ন না, আপড়ন ড়বশ্বাস্ েতরন। এে কছাট মন আমার না। আড়ম ভদ্রতলাতের 
কছতল। এই টলমোন বোটার স্তঙ্গ আপনার বোপাতর আমার কোতনা েথা হে ড়ন। 
  
শড়িে শান্ত স্বতর বলল, আপনার েথা ড়বশ্বাস্ েরড়ছ। োগজপি স্াতহব কহর্ অড়িস্ 
কথতেই বেড়র েতর এতনতছ। 
  
আড়ম টলমোনতে আপনার েথা গুড়ছতে বলব। 
  
না, ড়েছু বলার দরোর কনই। 
  
শড়িে অস্মতে বাড়ি ড়িতর এল। 
  
েড়বর মামা এতস্তছন। কটড়বতল পা েুতল কস্ািাে বতস্ আতছন গম্ভীর হতে। োাঁতে কদতখই 
মতন হতে কমজাজ অেেন্ত খারাপ। কমজাজ খারাপ হবার মতো োরণ ঘতটতছ। কটতন 
আস্ার স্মে এেটা কছাটখাট দুঘেটনা ঘতট কগতছ। কটন কমাটামুড়ট িাাঁো ড়ছল। পা েুতল 
আরাম েতর ড়স্তট বতস্ ড়ছতলন। কেজগাাঁ কস্টশতন নামতে ড়গতে কদতখন চড়ট জুতো কজািা 
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কনই। পুরাতনা চড়ট—এমন কোতনা কলাভনীে বস্তু নে। মানুষ ড়ে ড়দন ড়দনই অস্ৎ হতে 
োতে? কোথাও কেতে হতল স্ারাক্ষণ ড়নতজর ড়জড়নস্পি কোতলর উপর ড়নতে বতস্ থােতে 
হতব? োাঁতে বাস্াে আস্তে হতেতছ খাড়ল পাতে। 
  
শড়িে েড়বর মামাতে কদতখ স্ালাম েরবার জতনে এড়গতে এল। 
  
ড়ে কর, ভাতলা আড়ছস্? 
  
ড়ি। 
  
মুখ এমন শুেতনা শুেতনা লাগতছ কেন? 
  
মাথা যতরতছ। 
  
অড়িস্ কথতে চতল এতস্ড়ছস্? 
  
ড়ি। 
  
স্ামানে মাথা যরাতেই অড়িস্ কছতি চতল এতস্ড়হংস্, বড়লস্ ড়ে? 
  
শড়িে ড়েছু না— বতল কভেতর চতল কগল। েড়বর মামা অবাে হতে োড়েতে রইতলন। 
ড়েড়ন অস্ম্ভব ড়বরও হতেতছন। স্মগ্র জাড়ের কে৩রই োতজর প্রড়ে এেড়ট অনীহা এতস্ 
কগতছ। টড়ঙ্গতে এে জন ড়টড়েট কচোর উিল। পাাঁচ-ছ জন োিীর ড়টড়েট কদতখই কস্ কেন 
ক্লান্ত হতে কগল দু বার হাই েুলল। েড়বর স্াতহতবর োতছ এতস্ এমন ভড়ঙ্গতে দাাঁিাল, 
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কেন কস্ একু্ষড়ণ ঘুড়মতে পিতব। ড়েড়ন পািাড়বর পতেতট হাে ড়দতেই কস্ বলল, থাে থাে, 
লাগতব না। 
  
ড়েড়ন ড়বরক্ত হতে বলতলন, লাগতব না কেন, কদতখন। 
  
আতর না, কদখতে হতব না। 
  
কদখতে হতব না কেন? এে শ বার কদখতে হতব। 
  
ড়টড়েট কচোর এ-রেম ভাতব োোল, কেন কস্ এমন অদু্ভে েথা এর আতগ কশাতন ড়ন। 
বতিাই আশ্চেে োণ্ড। 
  
েড়বর মামা কস্ািাে কহলান ড়দতে ভাবতে কচিা েরতলন–কেন ড়দন ড়দন জাড়ে এমন 
েমেড়বমুখ হতে োতে। োতজ কেউ কোতনা আনন্দ পাতে না। কেন পাতে না? এস্ব 
প্রতশ্নর উের োরা জাতনন? স্মাজড়বজ্ঞানীরা? জাড়ে ড়হতস্তব বাঙাড়ল েমেড়বমুখ, এটা ড়েড়ন 
মানতে রাড়জ নন। মুড়ক্তেুতির স্মে ড়েড়ন কদতখতছন, েী অস্ম্ভব খাটতে পাতর না-খাওো 
শরীতরর করাগা মানুষগুড়ল। েখন কপতরতছ, এখন কেন পারতব না? এখন কেন কজাোন 
বেতস্র এে জন ড়টড়েট কচোর ড়েনটা ড়টড়েতট ড়টে মােে ড়দতেই কবাোল মাতছর মতো 
হাই েুলতব। 
  
  
  
মতনাোরা বলতলন, কগাস্ল েতর ড়নন। ভাে ড়দতে ড়দই। 
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এেটু অতপক্ষা েড়র। বৃড়ি আস্তব আস্তব েরতছ। বৃড়ির পাড়নতে কগাস্ল েরব। 
  
বৃড়ির পাড়নতে েরতবন কেন? ঘতর ড়ে পাড়নর অভাব? 
  
েড়বর মামা কথতম কথতম বলতলন, বেস্ হতে োতে, কবড়শ ড়দন বৃড়ির পাড়ন গাতে লাগাতনা 
োতব না, োই সু্তোগ কপতলই লাড়গতে ড়নই। স্ড়রষার কেল আতছ ঘতর? 
  
ড়ি, আতছ। 
  
ড়নতে আস্া। কেল কমতখ ড়নই। িাণ্ডা কলতগ কগতল মুশড়েল। 
  
মতনাোরা বস্তলন পাতশই। েড়বর মামা বলতলন, োরপর বল, কোমার খবরাখবর বল। 
  
আমার কোতনা খবর কনই। 
  
খবর কনই কেন? মতন হতে স্বার উপর েুড়ম ড়বরক্ত। 
  
ড়বরক্ত হব না কেন? কে আমার জতনে েী েরল খুড়শ হবার মতো। 
  
কে েী েরল কস্টা ড়জতজ্ঞস্ েরবার আতগ বল, েুড়ম অনেতদর জনে েী েরতল? 
  
মতনাোরা অবাে হতে বলতলন, েী েরলাম মাতন! স্ংস্ার চালাতে কে? 
  
েুড়ম এমন ভাবী েরছ, কেন েুড়ম না থােতল স্ংস্ার আটতে োতব। 
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আটোতব না? 
  
না, আটোতব না। োতরা জতনেই ড়েছু আটতে োে না! মুশড়েলটা হতে-স্বাই মতন েতর, 
োতে ছািা জগৎ-স্ংস্ার অচল। বৃড়ি নামল কবাযহে। স্াবান দাও, গামছা দাও। কহাতস্ন 
আস্তব েখন? 
  
জাড়ন না। েখন। 
  
কোথাে ড়গতেতছ বলতল? 
  
জাড়ন না কোথাে? 
  
েুড়ম ড়ে আমার উপর করতগ কগতল নাড়ে? রাগ হবার মতো ড়েছু বড়ল ড়ন। 
  
গামছা স্াবান ড়নতে ড়েড়ন ছাতদ চুতল কগতলন। ভাতলা বৃড়ি কনতমতছ। ছাতদ পাড়ন জতম কগতছ। 
ড়েড়ন খাড়নেক্ষণ ড়শশুতদর মতো কস্ই জতম-থাো পাড়নতে লািাতলন। েখন আতশপাতশ 
কেউ থাতে না েখন স্ব বেস্ক মানুষরাই কবায হে। খাড়নেটা ড়শশুর অড়ভনে েরতে 
ভাতলাবাতস্। 
  
েড়বর মামা গাতে স্াবান মািতে মািতে লক্ষ েরতলন, খাাঁচাে দুড়ট েবুের চুপচাপ 
ড়ভজতছ। আড়নতস্র মোড়জতের েবুের। োাঁর ড়বরড়ক্তর রইল না। প্রথমে খাাঁচাে পাড়খ 
আটোতনাই এেড়ট অপরায। োর কচতে বতিা অপরায বড়ন্দ পাড়খগুড়ল িি-বৃড়ির মতযে 
কিতল রাখা। ড়েড়ন আড়নতস্র ঘতর উাঁড়ে ড়দতলন, আড়নস্ আছ? 
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আড়নস্ ঘতরই ড়ছল। কস্ অবাে হতে উতি এল। 
  
কোমার েবুের ড়ভজতছ। পশুপাড়খতে এভাতব েি কদবার কোমার কোতনা রাইট কনই। এটা 
ড়িে না। অনোে। 
  
আপড়ন বৃড়ির মতযে েী েরতছন মামা? 
  
কগাস্ল েরড়ছ। আর েী েরব? 
  
আপড়ন ড়ে মামা েবুের দুড়ট কছতি ড়দতে বলতছন? 
  
কোমার মোড়জতের েড়দ কোতনা গুরুের ক্ষড়ে না হে, োহতল কছতি দাও। 
  
আড়নস্ হাড়স্মুতখ বৃড়ির মতযে কনতম এল। খাাঁচা কখালার পর েবুের দুড়ট উতি কগল না। 
ছাতদর করড়লংতের উপর বতস্ রইল। আড়নস্ বলল, কদখতলন মামা, বৃড়িতে ড়ভজতে ওতদর 
ভাতলাই লাগতছ। 
  
আড়নস্ হুস্হুস্ েতর ওতদর োিাতে কচিা েরল। ওরা কগল না। উতি উতি বার বার 
করড়লংতেই বস্তে লাগল। 
  
েড়বর মামা গম্ভীর গলাে বলতলন, উিতে ভুতল কগতছ। 
  
আড়নস্ বলল, ভুতল কগতলও ড়শতখ কনতব। ওতদর ড়নতে আপড়ন ড়চন্তা েরতবন না মামা। 
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েুড়ম ড়ভজছ কেন? 
  
আড়নস্ কহতস্ বলল, ড়ভজতে ভাতলাই লাগতছ। 
  
কোমার মোড়জে কেমন চলতছ? 
  
ভাতলাই। 
  
কে শাস্ত্রটা বেড়রই হতেতছ মানুষতে িাাঁড়ে কদওোর জতনে কস্টা কলােজন এে আগ্রহ েতর 
কেন কশতখ বল কো আমাতে? 
  
আপড়ন মামা শুযু িাাঁড়েটা কদখতলন। িাাঁড়ের কপছতন বুড়িটা কদখতলন না? আড়ম েড়দ এই 
বৃড়ির কিাাঁটা কথতে এেটা কগালাপ িুল এতন ড়দই, আপনার কেমন লাগতব? 
  
বলতে বলতেই আড়নস্ হাে বাড়িতে এেড়ট কগালাপ বেড়র েরল। েড়বর মামা স্তড়ম্ভে হতে 
কগতলন। অবাে হতে োড়েতে রইতলন। 
  
কেমন লাগল মামা? 
  
চমৎোর! 
  
শুযু চমৎোর? 
  
অপূবে! আড়ম মুগ্ধ হলাম আড়নস্। 
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আপনার ড়ে মামা মতন হে না কে, স্ড়েেোর িাাঁড়েগুড়ল ভুতল থাোর জতনে এ জােীে ড়েছু 
িাাঁড়ের দরোর আতছ? 
  
েুড়ম খুব গুড়ছতে েথা বলতে ড়শতখড়ছ। 
  
আড়নস্ হাস্তে লাগল। েড়বর মামা বলতলন, কোমাতে আড়ম নীলগতি ড়নতে োব। গ্রাতমর 
কলােজনতদর েুড়ম কোমার কখলা কদখাতব! 
  
ড়নশ্চেই কদখাত ব। আপড়ন েখন বলতবন, েখড়ন োব। অতনেক্ষণ যতর ড়ভজতছন। ড়নতচ 
োন, িাণ্ডা কলতগ োতব। িুলটা ড়নতে োন মামা। 
  
ড়েড়ন কগালাপ-হাতে ড়নতচ কনতম এতলন। 
  
রাতের কবলা োাঁর ির এতস্ কগল। রড়িেতে কেতে হল র্াক্তাতরর কখাাঁতজ। শাহানা েপীনা 
ড়টতপ ড়দতে বস্ল। 
  
শাহানা শাড়ি পতরতছ। মতনাোরা োড়মজ পরার উপর েড়িন ড়নতষযাজ্ঞা জাড়র েতরতছন। দু 
ড়দন পর ড়বতে হতে কে-তমতের কস্ ফ্রে পতর কযইতন্ধ্ই েরতব। কেন? 
  
শাড়িতে শাহানাতে অপূবে লাগতছ। ঘতর আতলা েম! েড়বর মামার কচাতখ আতলা লাগতছ 
বতলই বাড়ে কনভাতনা। কখালা দরজা ড়দতে স্ামানে ড়েছু আতলা এতস্ পতিতছ শাহানার মুতখ। 
েী সু্ন্দর লাগতছ োতে! কেন এে জন ড়েতশারী কদবী। 
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শাহানা বলল, এখন ড়ে এেটু ভাতলা লাগতছ মামা? 
  
লাগতছ। কোর ড়বতের বোপাতর েে দূর ড়ে হল? 
  
জাড়ন না। 
  
খাতমাো এটা িুড়লতে করতখতছ কেন বুিলাম না। এস্ব কো িুড়লতে রাখার ড়জড়নস্ না। 
  
শাহানা ড়েছু বলল না। েড়বর মামা বলতলন, কছতলড়টতে পছন্দ হতেতছ কো? 
  
শাহানা জবাব ড়দল না। খুব লিা কপতে কগল। ড়েড়ন ড়বরক্ত গলাে বলতলন, লিা পাস্ 
কেন? এে জন মানুষতে পছন্দ হতেতছ ড়ে পছন্দ হে ড়ন, এটা বলার মতযে লিার ড়েছু 
কনই। 
  
পছন্দ হতেতছ। 
  
ভাতলা। কে েথাটা মতন আতস্, কস্ েথাটা মুতখও আস্তে পাতর। এবং আস্াই উড়চে। 
কোর বতরর স্তঙ্গ আমার েথা হতেতছ। ভাতলা কছতল। স্ব স্মে হাস্তছ। 
  
স্ব স্মে হাস্তলই বুড়ি ভাতলা কছতল হে? 
  
হোাঁ, হে। েুড়টল মতনর মানুষ স্ব স্মে হাস্তে পাতর না। গম্ভীর হতে থাতে। 
  
েুড়মও কো স্ব স্মে, গম্ভীর হতে থাে। েুড়ম ড়ে েুড়টল মতনর মানুষ? 
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গম্ভীর হতে থাড়ে আড়ম? 
  
হোাঁ। 
  
েখতনা হাড়স্ না? 
  
েড়বর মামাতে কদতখ মতন হল, ড়েড়ন অেেন্ত ড়চড়ন্তে হতে পতিতছন। শাহানা হাস্তে শুরু 
েরল। ড়েছুক্ষণ কচিা েরল হাড়স্র কবগ স্ামলাবার জতনে, কস্টা স্ম্ভব হল না। কস্ ছুতট 
চতল কগল বারান্দাে। বারান্দাে ড়েন্নরেতের হাড়স্ দীঘে স্মে যতর কশানা কগল। টুনী কোগ 
ড়দল কস্ই হাড়স্তে, োরপর বাবলু। ড়শশুরা োবেীে সু্তখর বোপাতর অংশ ড়নতে চাে। 
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২২. শারদমমনর গামে-হলিু 
আগামীোল শারড়মতনর গাতে-হলুদ। 
  
শারড়মন আেনার স্ামতন অতনেক্ষণ যতরই বতস্ আতছ। অেনাে ড়নতজতে কচনা োতে না। 
কোথাে কেন পতিড়ছল, ড়বতের ড়িে আতগ আতগ স্ব কমতেই অতচনা হতে োে। োতদর 
কচাখ হে আতরা োতলা। কচহারাে স্মূ্পণে ড়ভন্ন যরতনর ঔওিুলে আতস্। ড়বতে হতব-হতব 
কমতেরা বারবার আেনাে ড়নতজতদর কদতখ। েথাটা আংড়শে স্ড়েে।। শারড়মন আেনাে 
ড়নতজতে ড়চনতে পারতছ না, েতব আেনার স্ামতন বতস্ থােতে ও ভাতলা লাগতছ না। 
  
জাড়মলার মা এতস্ বলল, আপনাতর র্াতে? 
  
কে র্াতে? 
  
বতিা স্াতহব। 
  
বল, আস্ড়ছ। 
  
শারড়মন নিল না। কেভাতব বতস্ ড়ছল ড়িে কস্ভাতবই বতস্ রইল। বাড়িভড়ে মানুষ! ড়েছুক্ষণ 
আতগই দুড়ট কমতে বারান্দাে কছাটাছুড়ট েরড়ছল। শারড়মন কশষ পেেন্ত বলতে বাযে হতেতছ, 
কোমরা ড়নতচ োও ড়েংবা ছাতদ োও, আমার মাথা যতরতছ। বাবার উপর রাগ লাগতছ 
খাড়নেটা। এে মাস্ আতগ কথতে কলােজন ড়দতে বাড়ি ভড়েে েরবার কোতনা দরোর ড়ছল 
না। এবং এতদর োণ্ডজ্ঞানও কনই, এে ড়দন আতগ কেউ আতস্। অতনের বাড়ি? 
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আিা। 
  
শারড়মন ড়বরক্ত মুতখ োোল। জাড়মলার মা আবার এতস্তছ। োর মুখ হাড়স্-হাড়স্। কিাাঁট 
লাল টুেটুে েরতছ। গাতের লালতপতি স্াদা শাড়িড়টও নেুন। ড়বতে উপলতক্ষ স্বাই নেুন 
শাড়ি কপতেতছ। দুড়ট েতর শাড়ি। এেড়ট স্াযারণ লালতপতি স্াদা শাড়ি, অনেড়ট দামী শাড়ি। 
  
আিা, আপতনতর র্াতে। 
  
বলড়ছ কো োব। 
  
বতিাস্াতবাচা লইো বইস্ো আতছ। 
  
শারড়মন উতি দাাঁিাল। এমন ড়বরড়ক্ত লাগতছ! শুযু ড়বরড়ক্ত নে, মাথাও যতরতছ। েীব্র ও 
েীক্ষ্ণ বেথা। চারটা পোরাড়স্টামল খাওো হতেতছ ছ ঘণ্টার মতযে। েন্ত্রণা কভাাঁো হতে এতস্তছ, 
ড়েন্তু েবু মাতি মাতি ড়চড়িে ড়দতে উিতছ। 
  
রহমান স্াতহব চাতের পট ড়নতে হাড়স্মুতখ বতস্ আতছন। শারড়মনতে কদতখ অবাে হতে 
বলতলন, এমন এেটা স্াযারণ শাড়ি পতর ঘুরড়ছ কেন মা? 
  
শারড়মন জবাব ড়দল না। 
  
নাও, চা নাও। 
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চা কখতে ইো েরতছ না। 
  
ইো না েরতলও খাও! বাবাতে েম্পোড়ন দাও! এখন কো আর আতগর মতো কোমাতে 
পাব না। 
  
পাতব, স্ব স্মেই পাতব। আড়ম স্ব স্মে কোমার কমতেই থােব বাবা। 
  
বলতে বলতে শারড়মতনর গলা ভাড়র হতে এল। রহমান স্াতহব কদখতলন, শারড়মন োাঁদতছ। 
ড়েড়ন েী বলতবন কভতব কপতলন না। বাবার োতছ কমতের ড়বতে কোতনা আনতন্দর বোপার 
নে। ড়বতের ড়দনড়ট হতে বাবা-মার জীবতনর গভীরেম ড়বষাতদর ড়দন। এই ড়বষাদ কভালবার 
জতনেই আনন্দ ও উিাতস্র এেটা ভান েরা হে। রহমান স্াতহব গাঢ় স্বতর বলতলন, মা-
মড়ন, চা খাও। 
  
শারড়মন কপোলা হাতে ড়নতে চুমুে ড়দতেই টুপ েতর এে কিাাঁটা কচাতখর জল পিল োাঁতপ। 
রহমান স্াতহব দৃশেড়ট কদখতলন। োাঁর ড়নতজরও ইো েরল। ছুতট কোথােও পাড়লতে 
কেতে। মানুতষর কবড়শর ভাগ ইোই অপূণে থাতে। ছুতট কেতে ইো েরতলও ছুতট োওো 
োতব না। োাঁতে বতস্ থােতে হতব এখাতনই। 
  
শারড়মন। 
  
বল বাবা। 
  
কোমাতে না জাড়নতে এেটা োজ েতরড়ছ। মা। 
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শারড়মন োোল। 
  
পুড়লতশর বোণ্ড পাড়টে আড়নতেড়ছ। গ্রাম কথতে অতনতেই এতস্তছ, ওরা খুড়শ হতব। বোণ্ড পাড়টের 
অতনে োেদা োনুন আতছ কো। এে জন বোণ্ড মাস্টার থাতে, কস্ রুতপা-বাাঁযাতনা লাড়ি 
নািাচািা েতর। আমার ড়নতজরই কদখতে এমন চমৎোর লাতগ! 
  
রহমান স্াতহব হাস্তলন। হাস্ল শারড়মনও। 
  
ওরা েখন আস্তব? 
  
আজ ড়বতেতল আস্তব। আবার োলও আস্তব। কেমন হতব বল কো মা? 
  
ভাতলাই হতব। 
  
কমাোতরর স্াতহব বলড়ছতলন বোণ্ড না এতন স্ানাইতের বেবস্থা েরতে। এেটা কস্টতজর 
মতো থােতব, কস্খাতন বতস্ বতস্ স্ানাই বাজাতব। োউতে কস্-রেম পাওো কগল না। ো 
ছািা স্ানাই বতিা মন খারাপ েড়রতে কদে। কমতে ড়বতে এমড়নতেই বাবা-মার জতনে েতথি 
মন খারাপ েরার মতো বোপার, কস্টাতে আর বািাতনা ড়িে না, েী বল মা? 
  
শারড়মন জবাব ড়দল না। রহমান স্াতহব ড়স্গাতরট যরাতলন। েতেে ড়দন যতরই ড়েড়ন খুব 
ড়স্গাতরট খাতেন। প্রাে কচইন কক্ষাোর হতে কগতছন! 
  
শারড়মন বলল, আড়ম এখন উড়ি বাবা? 
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এখনই উিতব েী, বস্ এেটু। 
  
ভাতলা লাগতছ না। বাবা। ির-ির লাগতছ। 
  
ড়েড়ন কমতের হাে যরতলন। ির কনই, গা িাণ্ডা হতে আতছ। 
  
শারড়মন। 
  
ড়ে বাবা? 
  
ড়েড়ন খাড়নেক্ষণ ইেস্তে েতর বলতলন, এেটা েথার ড়িে জবাব দাও কো মা। োোও 
আমার কচাতখর ড়দতে। োোও, োরপর বল! 
  
শারড়মন োোল োর বাবার কচাতখর ড়দতে। রহমান স্াতহব কথতম কথতম বলতলন, স্াড়ব্রড়রতে 
ড়ে কোমার পছন্দ হতে না? 
  
পছন্দ হতব না কেন? োাঁতে পছন্দ না েরার মতো ড়েছু কনই। 
  
আড়মও োই বড়ল। জড়মলার মা বলল, েুড়ম গেোল স্ারা রাে ঘুতমও ড়ন। বারান্দাে 
হাাঁটাহাাঁড়ট েরড়ছতলা। 
  
ঘুম আস্তে এেটু কদড়র হতেতছ। ো গরম! 
  
আমাতে র্ােতল না কেন? 
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কোমাতে র্ােতল েী হে? 
  
দুজতন ড়মতল গল্প েরোম। 
  
আজ েড়দ ঘুম না আতস্ কোমাতে র্ােব। বাবা, এখন োই? 
  
আো, োও। জড়মলার মা বলড়ছল, কছতলপুতলরা নাড়ে কোমাতে খুব ড়বরক্ত েরতছ। 
বারান্দাে কছাটাছুড়ট েরতছ। 
  
না, কেমন ড়েছুনা। 
  
শারড়মন ড়নতজর ঘতর ঢুতে দরজা বন্ধ্ েতর শুতে রইল। এবং এে স্মে ঘুড়মতেও পিল। 
জাড়মলার মা োতে জাগাল না। দুপুতর খাবার স্মে রহমান স্াতহব বলতলন, ওর ঘুম 
ভাঙাতনার দরোর কনই, ঘুমুে। 
  
  
  
পুড়লতশর বোণ্ড পাড়টে চতল এল ড়েনটাে। শারড়মতনর ঘুম ভাঙল বোতণ্ডর শতব্দ। োরা বাজাতে 
আনতন্দর গান, উৎস্তবর গান। ড়েন্তু েবু কেন বারবার কচাখ ড়ভতজ উিতছ? কেন বারবার 
মতন হতে চারতপাশ অস্ম্ভব িাাঁো। কোথাও কেউ কনই। কেন এে েি হতে? 
  
দরজাে টুেটুে আওোজ হল। শারড়মন ক্লান্ত গলাে বলল, কে? 
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আিা আড়ম। 
  
েী চাও? 
  
আপনার স্াতথ কদখা েরতে আইতছ। 
  
কে? 
  
ঐ দাড়িওোলা ভদ্রতলাে, রড়িে স্াব। 
  
শারড়মন চুপ েতর রইল। োর এে বার ইো হল বতল-ওতে চতল কেতে বল। ড়েন্তু কস্ 
ড়েছুই বলল না। জাড়মলার মা ড়িেীে বার র্ােল, ও আিু, আিা। শারড়মন োরও জবাব 
ড়দল না। ড়েন্তু জাড়মলার মা কনতম োবার স্তঙ্গ স্তঙ্গই কস্ও ড়নতচ কনতম এল। 
  
বোণ্ড পাড়টর চারড়দতে স্বাই ড়ভি েতর আতছ। রহমান স্াতহবও এেক্ষণ ড়ছতলন। এেটু 
আতগই গাড়ি ড়নতে কবর হতেতছন। বতল কগতছন শারড়মন ঘুম কথতে উতিই কেন োপি 
পতর বেড়র থাতে। স্ন্ধ্োর পর োতে ড়নতে কবরুতবন। 
  
রড়িে বোণ্ড পাড়টর বাজনা শুনতছ খুব উৎস্াহ ড়নতে। োর মুখ হাড়স্-হাড়স্। শারড়মনতে 
আস্তে কদতখ কস্ এড়গতে কগল। 
  
শারড়মন বল কো, ড়ে গান বাজতছ? 
  
জাড়ন না। 
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োম কস্তেম্বর। আমার খুব ড়প্রে গান। 
  
োই নাড়ে? 
  
হুাঁ! দারুণ ড়মউড়জে। কোমার ভাতলা লাগতছ না? 
  
লাগতছ। 
  
আজ কোমার বাবার স্তঙ্গ কদখা হল। আড়ম ড়নতজই এড়গতে ড়গতে পড়রচে ড়দলাম। 
  
েী পড়রচে ড়দতল? 
  
ড়নতজর কো কোতনা পড়রচে কনই। কোমার পড়রচতেই পড়রচে ড়দলাম। বললাম, আড়ম 
আপনার কমতে শারড়মতনর স্তঙ্গ পিোম। 
  
শারড়মন োড়েতে আতছ েীক্ষ্ণ দৃড়িতে। রড়িে হাস্তে হাস্তে বলল, এেবার ভাবড়ছলাম 
বড়ল, আড়ম শারড়মতনর বনু্ধ্। 
  
বলতল না কেন? 
  
স্াহস্ হল না। েড়দ করতগ োন। উৎস্তবর ড়দতন কোমাতে এমন কপত্নীর মতো লাগতছ 
কেন? 
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কপত্নীর মতো লাগতছ? 
  
হুাঁ। চুতল ড়চরুড়ণ পতি ড়ন। কচাখ লাল এবং কবতছ কবতছ স্বতচ মেলা শাড়িটাই আজ পতরছ। 
আো, কোমার ড়ে এেটাও ভাতলা শাড়ি কনই? 
  
শারড়মন বলল, েুড়ম দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে বাজনা কশান। আড়ম একু্ষড়ণ আস্ড়ছ। োপি বদতল 
আস্ড়ছ। কোমার হাতে ড়ে কোতনা োজ আতছ? 
  
না। কেন? 
  
কোমাতে ড়নতে োব এে জােগাে। 
  
কোথাে? 
  
বলড়ছ, বাস্ েুড়ম। চা খাতব? 
  
হোাঁ, খাব। চাতের স্তঙ্গ আর ড়েছু আতছ? 
  
কদড়খ আতছ ড়েনা। 
  
িাল ড়েছু। কনা সু্ইটস্। 
  
শারড়মন অড়ে দ্রুে োপি বদলাল। পােলা এেটা কচইন পরল গলাে। হালো নীল রতঙর 
এেটা শাড়ি পরল। এেটা হোণ্ডবোগ ড়নল হাতে। 
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জাড়মলার মা বলল, োন েই আিা? 
  
এেটা োতজ োড়ে। ড্র্াইভারতে গাড়ি কবর েরতে বল। ইোড়স্ন আতছ। না? 
  
ড়ি আতছ। 
  
কোন স্মে আইতবন আিা? 
  
শারড়মন োর জবাব ড়দল না! কনতম এল ড়নতচ। োর মুখ অস্বাভাড়বে ড়ববণে।। কেন খুব 
বতিা যরতনর কোতনা এেটা অসু্খ কথতে কস্ উতিতছ। রড়িতের মতন হল, শারড়মন কেন 
ড়িেমতো হাাঁটতেও পারতছ না। 
  
না, আমার শরীর ভাতলাই আতছ। চল েুড়ম। 
  
চা খাই ড়ন কো এখতনা, চা আতস্ ড়ন। 
  
চা পতর খাতব। 
  
রড়িে অবাে হতে উতি দাাঁিাল। কস্ ড়েছুই বুিতে পারতছ না; বোণ্ড বাজতছ। দলড়টতে 
ড়ঘতর কছাট কছাট কছতলতমতের বহচচ েরতছ। ওতদর আনতন্দর কোতনা স্ীমা-পড়রস্ীমা কনই। 
ইতলেড়ট্রড়শোনরা বেস্ত আতলােস্িা ড়নতে। আতলােস্িা শুরু হতব। আজ স্ন্ধ্ো কথতে। 
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গাড়ি পুরাতনা ঢাো ছাড়িতে আস্ার পরপরই রড়িে লক্ষ েরল, শারড়মন োাঁদতছ। অেেন্ত 
অস্বড়স্তের অবস্থা। কোথাে োরা োতে, কেন োতে, কে জাতন? দ্রাইভার ড়নতজও কবশ 
েতেে বার োোল কপছতনর ড়দতে। রড়িতের ড়স্গাতরট যরাবার ইো হতে, ড়েন্তু কেন 
জাড়ন যরাতেও স্াহস্ পাতে না। 
  
রাড়িে। 
  
বল। 
  
েটা বাতজ কদখ কো? 
  
চারটা দশ। কোথাে োড়ে। আমরা? 
  
শারড়মন শান্তস্বতর বলল, আড়ম এখন কোমাতে েতেেটা েথা বলব। েুড়ম শুযু শুতন োতব, 
কোতনা প্রশ্ন েরতব না। ড্র্াইভার স্াতহব। 
  
ড়ি আপা। 
  
আপড়ন গাড়ি এেটু আতস্ত চালান। 
  
ড়ি আো। 
  
েথাবােো ো শুনতবন, ড়নতজর মতযে রাখতবন। 
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ড়ি আো! 
  
শারড়মন কছাট্ট এেড়ট ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। রড়িে অতপক্ষা েরতে লাগল। 
  
রাড়িে। 
  
বল শুনড়ছ। 
  
েুড়ম ড়ে আমাতে ড়বতে েরতে রাড়জ আছ? 
  
রড়িে কোতনা জবাব ড়দতে পারল না। অবাে হতে োড়েতে রইল। শারড়মন ড়নচু গলাে 
বলল, আড়ম খুব বতিা যরতনর েনড়িউশতন ভুগড়ছ। েী েরব ড়েছু বুিতে পারড়ছ না। 
  
েনড়িউশন হবার োরণ েী? 
  
োরণ েী, েুড়ম ভাতলা েতরই জান। কেন েুড়ম বারবার এতস্ছ আমার োতছ? 
  
বলতে বলতে শারড়মন িুাঁড়পতে উিল। 
  
স্াড়ির ভাইতে ড়বতে েরতে আড়ম রাড়জ না, এই েথাটা আড়ম ড়েছুতেই বাবাতে বলতে 
পারব না। আড়ম আমার বাবাতে কে েী পড়রমাণ ভাতলাবাড়স্, ো এেমাি আড়মই জাড়ন। 
অনে কেউ জাতন না। 
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রড়িে ড়স্গাতরতটর জতনে পািাড়বর পতেতট হাে ড়দল। ড়স্গাতরট কনই! হাে পিল দশ 
টাোর এেড়ট মেলা কনাতট, এই টাোটাই োর স্ম্বল। 
  
শারড়মন মৃদুস্বতর বলল, আমাতে ড়নতে কোমাতদর বাড়িতে োবার স্াহস্ ড়ে কোমার আতছ। 
  
আতছ! 
  
রড়িে শান্তস্বতর বলল, কোমার বাবাতে ড়গতে স্ব ড়েছু খুতল বলতল 6<भনা ३३? 
  
আমার পতক্ষ স্ম্ভব নে। 
  
কোমাতে বলতে হতব না। আড়ম বলব। 
  
না। 
  
শারড়মন শাড়ির আাঁচতল মুখ কঢতে বতস্ রইল। রড়িে বলল, ড্র্াইভার স্াতহব, আপনার 
োতছ ড়স্গাতরট আতছ? ড্র্াইভার ড়স্গাতরট ড়দল। ড়নচু গলাে বলল, এখন কোন ড়দতে 
োইতবন? 
  
রড়িে বলল, খুব ড়স্পতর্ এেটু ঘুতর কবিান, আমার মাথাটা িাণ্ডা কহাে। কোথাে োব 
এখতনা জাড়ন না। 
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রড়িে আিতচাতখ োোল শারড়মতনর ড়দতে। কস্ শাড়ির আাঁচতল মুখ কঢতে বতস্ আতছ 
চুপচাপ। রড়িতের ইো েরল, আোশ িাড়টতে ড়চৎোর েতর বতল, এই কমতেড়টতে 
পৃড়থবীর কেউ আমার োছ কথতে স্ড়রতে ড়নতে পারতব না। এ এোন্তই আমার। 
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২৩. রদিে দবমে েমরমছ 
মতনাোরা অবাে হতে বলতলন, রড়িে এতে ড়বতে েতরতছ? েুড়ম এস্ব েী বলছ কব মা। 
  
নীলু মতনাোরার হাে যরল। 
  
মা, আপড়ন আমার স্তঙ্গ আসু্ন, আড়ম আপনাতে স্ব বুড়িতে বলড়ছ। আসু্ন আমার স্তঙ্গ। 
  
আমাতে ড়েছুই বুড়িতে বলতে হতব না। আড়ম স্বই বুিতে পারড়ছা! রড়িে কোথাে? 
  
ও এেটু বাইতর কগতছ। আস্তব। মা আপড়ন এেটু আসু্ন আমার স্তঙ্গ। 
  
েুড়ম কব মা আমার হাে যতর টানাটাড়ন েরতব না। আড়ম এই কমতের স্তঙ্গ েথা বলব। 
  
শারড়মন কেজা-তচাতখ োোল মতনাোরার ড়দতে। কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, েথা বলার 
জতনে এে বেস্ত কেন? এই কমতে কো আর চতল োতে না। েুড়ম োও কব মার স্তঙ্গ। 
  
মতনাোরা েিা কচাতখ োোতলন। কহাতস্ন স্াতহব ড়থোমে কখতে কথতম কগতলন। মতনাোরা 
েিা গলাে বলতলন, কব মা, েুড়ম স্বাইতে ড়নতে এ ঘর কথতে োও, আড়ম কমতেটার স্তঙ্গ 
েথা বলব। এো েথা বলব। 
  
নীলু স্বাইতে ড়নতে কবড়রতে কগল। কহাতস্ন স্াতহব দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলতলন, বতিা 
িাতমলা হতে কগল কো কব মা। শড়িে এতস্তছ? 
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ড়ি-না। 
  
বাতজ েটা? 
  
আটটা। 
  
োণ্ডটা রড়িে েী েরল! 
  
বাবা, আপড়ন টুনী আর বাবলুতে ড়নতে বতস্ন। 
  
হোাঁ, বস্ড়ছ। েুড়ম োও, কোমার শাশুড়ির োতছ ড়গতে কদখ, ড়েছু েরা োে। ড়েনা। কমতেটার 
জনে বতিা মাো লাগতছ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব টুনী এবং বাবলুতে ড়নতে বারান্দাে চতল কগতলন। শাহানা শুেতনা মুতখ 
দাাঁড়িতে আতছ। কস্ ড়িস্ড়িস্ েতর বলল, েী হতব, ভাবী? 
  
ড়েছুই হতব না। হতব। আবার ড়ে? 
  
মাতে েী েরতছন! েুড়ম লক্ষ েতরছ ভাবী, মা রাতগ োাঁপড়ছতলন। রড়িে ভাই আবার 
কোথাে কগল? 
  
েী জাড়ন কোথাে? 
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শাহানা চাপা গলাে বলল, আমার এমন রাগ লাগতছ ভাইোর উপর। োাঁদতে ইতে হতে। 
শাহানা স্ড়েে স্ড়েে কোঁতদ কিলল। 
  
  
  
মতনাোরা েিা গলাে বলতলন, েুড়ম বস্ এখাতন! 
  
শারড়মন বস্ল। ড়েড়ন দাাঁড়িতেই রইতলন। 
  
েুড়ম আমাতে বল, েুড়ম কেমন কমতে? বাবা-মাতে ড়েছুই না বতল ড়বতে েতর কিলতল? 
  
শারড়মন ড়নিঃশ্বাস্ চাপতে কচিা েরল। পারল না। 
  
চােড়র কনই, ড়েছু কনই, এমন এে জন অপদাথেতে ড়বতে েতর কিলতল! োর ড়নতজর থাোর 
জােগা কনই। েুড়মও োর মতোই অতনের ঘাতি বতস্ খাতব। চকু্ষলিাও কোমার কনই? 
  
নীলু এতস্ মতনাোরাতে প্রাে কটতন ঘর কথতে কবর েতর ড়নতে কগল! শারড়মন শুেতনা 
দৃড়িতে োড়েতে রইল কস্ড়দতে। োর মাথাে অস্ম্ভব েন্ত্রণা হতে। চারড়দতে ড়ে ঘটতছ না-
ঘটতছ ড়েছুই বুিতে পারতছ না। পড়রড়চে কেউ কনই কে এতস্ োর পাতশ দাাঁিাতব। আশা 
ও স্ত্ত্বনার ড়েছু বলতব। জীবন এে েড়িন কেন? 
  
চমৎোর এেড়ট চাাঁদ উতিতছ আোতশ। শড়িে বারান্দাে বতস্ ড়স্গাতরট টানতছ। নাটেীে 
এই স্ংবাদ কস্ শুতনতছ। কস্ কোতনা েথা বতল ড়ন। রাতে নীলু েখন োতে খাবার জতনে 
র্ােল, কস্ বলল, আমার ড়েছু কখতে ইো েরতছ না নীলু। 
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শারড়মনও ড়েছু খাে ড়ন। কস্ রড়িতের ঘতর মাথা ড়নচু েতর বতস্ আতছ। রড়িে োতে শান্ত 
েরার কচিা েতরতছ, কোতনা োজ হে ড়ন। কস্, এেড়টও েথা বতল ড়ন। রড়িে বলল, 
আমাতদর জীবনটা শুরু হল খুব খারাপভাতব। োই না? শারড়মন জবাব ড়দল না। 
  
েবু আমার কেন জাড়ন মতন হতে, এে ড়দন স্ব ড়িে হতে োতব শারড়মন। 
  
বল। 
  
খুব সু্ন্দর কজাছনা হতেতছ বাইতর। চল না এেটু ছাদ কথতে ঘুতর আড়স্। 
  
েুড়ম োও। আমার ইো েরতছ না। 
  
শারড়মন, ড়েজ। 
  
রড়িে, আমাতে ড়বরক্ত েরতব না। 
  
এে সু্ন্দর এেটা রাে নি েরব? 
  
শারড়মন জবাব ড়দল না। ড়েন্তু উিল। রড়িে ছুতট কগল নীলুর োতছ। োর খুব শখ, ভাবীতে 
ড়দতে এেটা গান েড়দ গাওোতে পাতর। অতনে ড়দন আতগ এ-রেম এে কজাছনা-রাতে 
োরা স্বাই ড়মতল ছাতদ হাাঁটড়ছল। হিাৎ েী মতন েতর ভাবী গুনগুন েতর কগতেড়ছল-চাাঁতদর 
হাড়স্র বাাঁয কভতঙতছ। ভাবীতে কচতপ যরতল কস্ ড়ে োতদর নেুন জীবনতে সু্স্হ েরবার 
জতনে এেটা গান গাইতব না? ভাবীর পতক্ষ ড়ে এেটা ড়নদেে হওো স্ম্ভব? 
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কজাছনার ড়িড়নে িুতটতছ চারড়দতে। আোশ কভতঙ পিতছ আতলাে। ড়ে উথাড় লপাথাল 
কজাছনা! ছাতদ এেড়ট পাড়টে পাো হতেতছ। শারড়মন মাথা ড়নচু েতর বতস্ আতছ পাড়টতে। 
শাহানা টী-পট ভড়েে েতর চা ড়নতে এতস্তছ। নীলু মৃদুস্বতর বলল, মন-খারাপ েতরা না 
শারড়মন। কদখ, েী সু্ন্দর এেটা রাে! এমন চমৎোর কজাছনা েখতনা কদতখছ? 
  
শারড়মন কোতনা জবাব ড়দল না। 
  
োতদর অবাে েতর ড়দতে নীলু গুনগুন েতর উিল, আজ কজাছনা রাতে স্বাই কগতছ বতন। 
োর গলা কেমন ড়েছু আহামড়র নে। 
  
ড়েন্তু েবু েী অপূবেই কশানাল কস্ই গান! 
  
অবাে হতে ড়চতলতোিার ঘর কথতে কবড়রতে এল আড়নস্। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়িস্ড়িস্ েতর বলতলন, কে গাইতছ? আমাতদর বি কব মা? বতিা ড়মিা গলা 
কো আমার মার। 
  
গাইতে গাইতে নীলু, শাড়ির আাঁচতল োর কচাখ মুছল। শারড়মতনর কচাখ ড়দতে টপটপ েতর 
জল পিতে লাগল। োর মন বলতছ, আজতের এই কচাতখর জতল জীবতনর স্মস্ত দুিঃখ ও 
কবদনা যুতে-মুতছ োতব। কস্ হাে বাড়িতে রড়িেতে স্পশে েরল। ভালবাস্ার স্পশে, োর 
জতনে প্রড়েড়ট পুরুষ হৃদে েৃড়ষে হতে থাতে। রড়িে োোল আোতশর ড়দতে। আহ, েী 
চমৎোর কজাছনা। এে সু্ন্দর কেন পৃড়থবীটা? 
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২৪. এেটা অদু্ভে োণ্ড 
আজ এেটা অদু্ভে োণ্ড ঘতটতছ। 
  
কহাতস্ন স্াতহতবর োতছ এে করাগী এতস্ উপড়স্থে। স্ািাড়র গাতে লম্বা-চওিা এে জন 
মানুষ। দরজা খুলতেই ড়জতজ্ঞস্ েরতলন, র্াক্তার স্াতহব ড়ে আতছন? কহাতস্ন স্াতহব 
ড়নতজই দরজা খুতলতছন। ড়েড়ন অবাে হতে বলতলন, কোন র্াক্তার? 
  
র্িঃ কহাতস্ন, কহাড়মওপোথ। কহাতস্ন স্াতহতবর ড়বস্মতের স্ীমা রইল না। েতেে ড়মড়নট 
বুিতেই পারতলন না, েী েরতবন েী বলতবন। কশষ পেেন্ত করাগী এতস্ পতিতছ! করাগীতদর 
স্তঙ্গ র্াক্তাররা েীভাতব েথা বতল, কে জাতন? খুব কবড়শ খাড়ের েরতে কনই কবাযহে। 
োতে করাগী মতন েরতে পাতর র্াক্তারটা ড়েছু জাতন না। আবার খুব গম্ভীর হতে থােতল 
পতরর বার আস্তব না। 
  
ড়ি ভাই, ড়ি। আড়মই র্িঃ কহাতস্ন। বসু্ন, আরাম েতর বসু্ন। চাতের েথা বতল আড়স্। 
  
না না, চা লাগতব না। 
  
লাগতব। অবশেই লাগতব। 
  
অেেন্ত বেস্ত হতে ড়েড়ন চাতের েথা বলতে কগতলন। ড়িতর এতলন কহাড়মওপোড়থর বাি 
ড়নতে। কস্টড়থস্তোপ এেটা কেনা দরোর। থাতমেড়মটারটা নি। টুড়ন কভতঙতছ। এইস্ব 
েন্ত্রপাড়ে এখন দরোর। কপ্রস্ার মাপুর ঐ ড়জড়নস্ও ড়েনতে হতব। 
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অসু্খটা েী, ভাই বলুন। 
  
আমার ড়েছু না। আমার স্ত্রীর গলাে মাতছর োাঁটা ড়বতযতছ। কস্ বলল, কহাড়মওপোড়থতে নাড়ে 
এর ওষুয আতছ। আপনার স্াইনতবার্ে কদখলাম। ভাবলাম 
  
ভাতলা েতরতছন, খুব ভাতলা েতরতছন। একু্ষড়ণ, ওষুয ড়দতে ড়দড়ে। কোতনা অসু্ড়বযা কনই। 
মাতছর োাঁটা পালাবার পথ পাতব না। েী মাছ? 
  
বে মাছ। 
  
ও আো, বে মাছ। কছাট বে না বতিা বে? 
  
ভদ্রতলাে ড়বড়স্মে হতে বলতলন, এস্বও ড়ে ওষুয ড়দতে লাতগ! 
  
হোাঁ, লাতগ। কহাড়মওপোড়থ খুবই জড়টল ড়চড়েৎস্া। মতন হে কস্াজা। কস্াজা কমাতটই না। 
  
ভদ্রতলাে ওষুয ড়নতে োবার স্মে ওষুতযর দাম এবং ড়ভড়জট বাবদ দুড়ট চেচতে পাাঁচ 
টাোর কনাট ড়দতে কগতলন। ড়বস্মতের উপর ড়বস্মে। কহাতস্ন স্াতহব হিবি েতর বলতলন, 
গলার োাঁটাটা কগল। ড়েনা এেটু খবর ড়দতে োতবন। না কগতল েিা কর্াতজর আতরেটা 
ওষুয কদব। 
  
কহাতস্ন স্াতহব লক্ষ েরতলন, জীবতনর প্রথম কবেন কপতে কেমন আনন্দ হতেড়ছল, আজ 
োর কচতেও অতনে কবড়শ আনন্দ হতে। কচাঁড়চতে স্বাইতে বলতে ইো হতে। ড়েন্তু মুশড়েল 
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হল, বাস্াে কেউ কনই। বতিা কব মা অড়িতস্, ড়িরতে ড়িরতে স্ন্ধ্ো। শাহানা কগতছ োর 
কোতনা বান্ধ্বীর বাড়ি। কছাট কব মা এবং রড়িেও কনই। কহাতস্ন স্াতহব কনাট দুড়ট হাতে 
ড়নতে রান্নাঘতর ঢুেতলন। 
  
মতনাোরার কমজাজ। আজ অনে ড়দতনর কচতেও খারাপ। দাাঁতের বেথা শুরু হতেতছ। রান্না 
েরতে ড়গতে কজতনতছন, ঘতর লবণ কনই। রড়হমার মাতে লবণ আনতে পাড়িতে ড়েড়ন 
রানাঘতর বতস্ আতছন। কহাতস্ন স্াতহবতে ঢুেতে কদতখ চট েতর িতল উিতলন। 
  
এখাতন েী চাও? 
  
না, ড়েছু চাই না। 
  
োও, রান্নাঘর কথতে োও। পুরুষমানুষতে রান্নাঘতর কদখতলই আমার মাথাে রক্ত উতি োে। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ক্ষীণস্বতর বলতলন, মাথাে রক্ত কো কোমার উতিই আতছ, নেুন েতর আর 
েী উিতব। বতলই ড়েড়ন অতপক্ষা েরতলন না, অেেন্ত দ্রুে বস্ার ঘতর চতল এতলন। এ-
রেম এেটা সু্স্ংবাদ োউতে ড়দতে না-পারার েতস্ট োাঁর মন খারাপ হতে কগল। অবশে 
বাড়িওোলার বাস্া কথতে কব মার অড়িতস্ কটড়লতিান েরা োে। কস্টাই কবাযহে স্বতচ 
ড়নরাপদ। 
  
বীণা কমতেড়ট বতিা ভাতলা। কদখতে কপতেই বলল, কটড়লতিান েরতে এতস্তছন, োই না 
চাচা? 
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হোাঁ, েী েতর বুিতল? 
  
আপড়ন েখন লিা—লিা মুতখ আতস্ন, েখনই বুিতে পাড়র। 
  
বীণা হাস্তে লাগল। কহাতস্ন স্াতহব গলা ড়নচু েতর বলতলন, আমার এখন এেটা 
কটড়লতিান ড়নতে হতব। করাগী-তটাগী আস্তছ। ওরা কখাাঁজখবর েতর। 
  
ড়েতস্র করাগী? 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়বড়স্মে হতে বলতলন, কহাড়মওপোড়থ েরড়ছ কো! কজান না েুড়ম? স্াইন 
কবার্ে কদখ ড়ন–এম. কহাতস্ন! গড়লটাে ঢুেতেই স্াইনতবার্ে। নারতেল গাতছ লাগাতনা। 
  
কটড়লতিাতন নীলুতে পাওো কগল। নীলু উড়িে স্বতর বলল, কোতনা খারাপ খবর নাড়ে বাবা? 
  
না, না, খবর স্ব ভাতলা। এমড়ন কটড়লতিান েরলাম। েুড়ম ভাতলা কে মা? 
  
ড়ি, ভাতলা। 
  
োতজর চাপ খুব কবড়শ নাড়ে? 
  
না, খুব কবড়শ না। 
  
আস্ার পতথ এেটা থাতমাড়মটার ড়নতে এতস্ কো। থাতমাড়মটার ছািা বড্ড অসু্ড়বযা হতে। 
করাগীপি আস্তে শুরু েতরতছ। আজ এে জন এতস্ েুড়ি টাো ড়ভড়জট ড়দল। 
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েুড়ি টাো ড়ভড়জট, বতলন ড়ে বাবা! 
  
না, মাতন, েুড়ি টাো ড়দতে কচতেড়ছল, আড়ম দশ টাো রাখলাম। এরতচ কবড়শ রাখতল জুলুম 
হতে োে, েী বল মা? 
  
হোাঁ, ো কো হেই। 
  
র্াক্তার হতেড়ছ বতল কো করাগীর চামিা খুতল ড়নতে পাড়র না। েী বল মা? 
  
ড়ি, ো কো ড়িেই। 
  
আর কশান মা, ঐ স্াইনতবার্েটা বদতল এেটা বতিা স্াইনতবার্ে েরাতে হতব। এে কছাট 
অতনতের কচাতখ পতি না। বীণা কো কদতখই ড়ন। 
  
হোাঁ, ো কো েরাতেই হতব। 
  
কহাতস্ন স্াতহব প্রাে পতনর ড়মড়নট েথা বলতলন। বীণা এর মতযে চা এবং কজড়ল-মাখাতনা 
কটস্ট ড়বস্ড়েট ড়নতে এতস্তছ। চা কখতে-তখতে বীণার স্তঙ্গও ভড়বষেৎ পড়রেল্পনা ড়নতে 
অতনে েথা বলতলন। কহাড়মওপোড়থ ড়জড়নস্টা কে অস্ম্ভব জড়টল, কস্টা জতলর মতো বুড়িতে 
ড়দতলন। পাওোর ২০ এবং পাওোর ২০০-এর পাথেেেটা েী, োও বলতলন। োাঁর আজ 
বতিা আনন্দ হতে। এই আনন্দ পৃড়থবীর স্বার স্তঙ্গ ভাগ েতর ড়নতে পারতল ভাতলা হে। 
োথেেরা োতে না। হাতের োতছ কে েজনতে পাওো োতে, োতদরতেই আপােে বলা 
োে। 
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ড়েড়ন স্ারা দুপুর ভাবতলন, প্রথম করাজগাতরর টাোটা ড়দতে েী েরতবন। স্বাইতেই এেটা 
ড়েছু ড়েতন ড়দতে পারতল ভাতলা হে। কস্টা কবাযহে স্ম্ভব নে, েবু ড়বতেতল এেবার ড়নউ 
মাতেেতট ড়গতে কদখা কেতে পাতর। ড়েড়ন স্াযারণে দুপুতর খাড়নেটা ঘুমান। আজমানড়স্ে 
উতেজনাে ঘুমুতেও পারতলন না। শুতে—শুতে ড়বোল পেেন্ত কহাড়মওপোড়থর বইতে লক্ষণ-
ড়বচার চোোরটা দু বার পিতলন। স্ন্ধ্োতবলা ড়নউ মাতেেট কথতে স্বার জনে এেটা েতর 
োি কপনড়স্ল ড়েতন আনতলন। 
  
মতনাোরা ড়েক্ত গলাে বলতলন, কপনড়স্ল ড়দতে আড়ম েী েরব? 
  
ড়লখতবা। আর ড়ে েরতব? 
  
কলখাতলড়খর কোন োজটা আড়ম েড়র? 
  
কবশ কো, ড়লখতে না চাও োন চুলোতব। 
  
মতনাোরা রান্নাঘতর ঢুতে কদখতলন ড়িে োাঁর মতো এেড়ট কপনড়স্ল রড়হমার মা ও কপতেতছ। 
কস্ বড়টতে োর কপনড়স্লড়ট চাাঁচতে কচিা েরতছ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব অতনে রাে পেেন্ত বস্ার ঘতর বতস্ রইতলন। ঐ ভদ্রতলাে েড়দ খবর ড়দতে 
আতস্ন–কস্টা কশানা দরোর। ওষুয ড়দতেই েেেবে কশষ এ-রেম র্াক্তার ড়েড়ন হতে চান 
না। 
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শাহানা এেমতন েী-এেটা বই পিতছ। এে মতনাতোগ ড়দতে েখন পিতছ ড়নশ্চেই গতল্পর 
বই। মাতি মাতি আবার কচাখ মুছতছ। কচাখ কমাছার দৃশেগুড়ল কদখতে কহাতস্ন স্াতহতবর 
বতিা ভাতলা লাগতছ। এে সু্ন্দর হতেতছ কমতেটা। মতনই হে না। োাঁর কমতে, কেন অড়চন 
কদতশর কোতনা এে রাজেনো পথ ভুতল এ বাড়িতে এতস্ পতিতছ। টাঙ্গাইতলর স্াযারণ 
এেড়ট সূ্ড়ে শাড়ি পতর বতস্ আতছ োাঁর স্ামতন। আবার কেন ড়েছুক্ষণ পরই চতল োতব। 
  
ও শাহানা! 
  
ড়ে বাবা? 
  
এে মন ড়দতে েী পিড়ছস্? গতল্পর বই? 
  
হুাঁ। 
  
বই পিতে পিতে কেউ এে োাঁতদ? গল্পটা েী কর? 
  
শাহানা বই কথতে মুখ না েুতলই বলল, এেটা কমতে এেই স্তঙ্গ দুড়ট কছতলতে পছন্দ 
েতর। েখন োর োতছ োে, োতেই ভাতলা লাতগ। এই ড়নতে গল্প। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়বড়স্মে হতে বলতলন, ঐ েী অস্ম্ভব েথা! এেই স্তঙ্গ দুড়ট কছতলতে পছন্দ 
েরতব। েীভাতব? আতজবাতজ এেটা ড়েছু ড়লখতলই হল? 
  
শাহানা েপাল েুাঁচতে বলল, ড়বরক্ত েতরা না কো বাবা, পিড়ছ কদখড়ছ କn1।। 
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কহাতস্ন স্াতহব চুপ েতর কগতলন। 
  
কদোল-ঘড়িতে বারটার ঘণ্টা পিল, োর মাতন এখন বাজতছ এগারটা। ঘড়িতে এেটা 
ঘণ্টা েম পতি। রাে েখন ১টা হে েখন আবার ঘণ্টা পতি বারটা। 
  
খাতমাো বতস্ আছ কেন বাবা, শুতে পি না। 
  
বড়স্ খাড়নেক্ষণ। কোতে কো ড়বরক্ত েরড়ছ না। 
  
েেক্ষণ বতস্ থােতব? 
  
কোর পিা কশষ কহাে, োরপর োব। 
  
আড়ম কো বাবা বই কশষ না েতর উিব না। 
  
না উিতল না। উিড়ব, আড়ম ড়ে উিতে বলড়ছ? 
  
বাইতর ড়িড়ির েতর বৃড়ি পিতে শুরু েতরতছ। এবার বষো অতনে কদড়রতে শুরু হল। আজ 
আষাতঢ়র মািামাড়ি, বষেণ হতে এই প্রথম। 
  
শাহানা। 
  
ড়ে? 
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কোর ড়বতে কেন েতব, ড়বতশ আষাঢ় না এেুতশ? 
  
জাড়ন না বাবা। 
  
কস্ ড়ে! ড়নতজর ড়বতের োড়রখ ড়নতজ জড়নস্ না? 
  
েুড়মও কো ড়নতজর কমতের ড়বতের োড়রখ জান না। আর এেড়ট েথাও বলতব না। বাবা, 
ড়েজ! 
  
আো, বলব না। েে পাো বাড়ে? 
  
এই কো আবার েথা বলড়ছ। 
  
আর বলব না। জানালাটা বন্ধ্ েতর কদ, বৃড়ির ছাাঁট আস্তছ। 
  
েুড়ম বন্ধ্ েতর দাও না কেন? েুড়ম কো আর ড়েছু েরছ না, বতস্ই আছ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব উতি জানালা বন্ধ্ েরতলন। হিাৎ োাঁর মতন হল, কস্ািাে ড়পি বাাঁো েতর 
বতস্ থাো এই অস্ম্ভব রূপবেী কমতেড়ট এে ড়দন বুড়ি হতে োতব। চুতল পাে যরতব। 
কচাতখর োতলা রঙ হতব কঘালাতট। েী প্রচণ্ড ড়নিুরো! োাঁর মনটা অস্ম্ভব খারাপ হতে 
কগল। ড়েড়ন কদখতলন, শাহানা আবার কচাখ মুছতছ। 
  
ও শাহানা! 
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ড়ে। 
  
শব্দ েতর পি না। আড়মও শুড়ন েী ড়লতখতছ। 
  
কোমার ভাতলা লাগতব না। বাবা। এটা আমাতদর গল্প। কোমাতদর না। ড়িে ড়িে, খুব ড়িে। 
স্মে আলাদা েতর করতখতছ োতদর দু জনতে। কচিা েতরও হেতো এতে অনেতে ছুাঁতে 
পারতব না। ঢালা বষেণ হতে বাইতর। ক্ষতণ ক্ষতণ ড়বদুেৎ চমোতে। বতিা কস্ মার ঘতর টুড়ন 
কজতগ উতিতছ। বাথরুম েরতব। হেতো। কশাবার আতগ ভাতলামতো বাথরুম েড়রতে ড়নল 
রাে—দুপুতর িাতমলা েরতে হে না। 
  
নীলু টুড়নতে কোতল েতর কবর হল। অবাে হতে বলল, রাড়ে-দুপুতর েী েরতছন। বাবা? 
  
ড়েছু না, এই বতস্ আড়ছ। বৃড়ির নমুতনাটা কদতখড়ছ মা? ভাড়স্তে কদতব। েুড়ম ড়ে মা এেটু 
েি েতর– 
  
কহাতস্ন স্াতহব েথা কশষ েরতলন না। নীলু, শান্ত স্বতর বলল, ড়দড়ে। চাতের স্তঙ্গ আর 
ড়েছু কদব? 
  
এে স্লাইস্ রুড়ট ড়দতে পার েড়দ থাতে; মাখন ড়দও না। এই বেতস্ মাখনটা স্হে হে না। 
  
নীলু মুহূতেের মতযেই চা-রুড়ট ড়নতে এল। মুতখ এেড়ট ড়বরড়ক্তর করখাও পিল না। কিাাঁট 
বােল না। পতরর ঘতরর এেড়ট কমতে েে েত্বই না েরল! এই ঋণ কো েখতনা কশায 
হতব না। পতবর বাড়ির এেড়ট কমতের োতছ আোশপ্রমাণ ঋণ করতখ োাঁতে মরতে হতব। 
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কব মা, এেটু বস্ না। এই দু ড়মড়নট। 
  
নীলু বস্ল। কহাতস্ন স্াতহব হাড়স্মুতখ বলতে লাগতলন, গ্রাতমর বাড়িতে প্রথম বষেতণ েে 
মাছ কমতরড়ছ। প্রথম বষেতণ েী হে জান? মাছগুড়ল স্ব মাথা খারাতপর মতো হতে োে। 
পাড়ন কছতি শুেতনাে উতি আতস্, করাতের উতটা ড়দতে স্াাঁেরাে। েে েী কে েতর! 
  
শাহানা োাঁতদা োাঁতদা গলাে বলল, আবার বেবে শুরু েরতল বাবা! 
  
কহাতস্ন স্াতহব চুপ েতর কগতলন। বৃড়িতে ঢাো শহর আজ হেতো িুতব োতব; এখন 
আবার বাোস্ ড়দতে। 
  
  
  
এে রাতের বৃড়িতে বাড়ির স্ামতন হাাঁটুপাড়ন জতম কগতছ। আতরেটু হতল ঘতর পাড়ন ঢুেে। 
শাহানা দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে পাড়ন কদখতছ। নীলু অড়িতস্ োবার জনে বেড়র হতে বাইতর এতস্ 
আাঁৎতে উিল। ভীে গলাে বলল, বনোর পাড়ন নাড়ে শাহানা? স্মুতদ্রর মতো লাগতছ। 
  
শাহানা হাড়স্মুতখ বলল, আজ আর অড়িতস্ কেতে পারড়ছ না। শাড়ি হাাঁটু পেেন্ত েড়দ েুলতে 
পার, োহতল অবড়শে ড়ভন্ন েথা। ড়েংবা এেটা ড়রেশা েড়দ বারান্দা পেেন্ত আনা োে। 
  
কে আনতব ড়রেশা? 
  
কস্টা এেটা স্মস্ো। রড়িেতে বলা োতব না। কস্ এখতনা ঘুমুতে না। ঘুমুতলও পাড়ন কভতঙ 
ড়রেশা আনার পাি কস্ নে। 
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শাহানা বলল, কোমার ড়ে োওোটা খুবই দরোর ভাবী? 
  
হুাঁ। 
  
আড়নস্ ভাইতে বড়ল, এেটা ড়রেশা এতন ড়দে। 
  
োও ড়েজ। কদড়খ কস্ আতছ ড়েনা। 
  
কস্ কনই। বাজার েরতে ড়গতেতছ। এে ঘণ্টার উপর হতেতছ, এতস্ পিতব। এতলই ড়রেশা 
আনতে পািাব। 
  
থোংেস্। শাহানা। 
  
নীলু কভেতর ঢুতে কগল। োর প্রাে স্তঙ্গ স্তঙ্গই ভাড়র এেটা বাজাতরর বোগ হাতে আড়নস্তে 
আস্তে কদখা কগল। লাউতের মাথা, পুই শাে কবর হতে আতছ। অনে হাতে এেটা হাাঁস্। 
এে বাজার-টাজার আড়নতস্র ড়নশ্চেই নে। বীণাতদর বাজার। আড়নতস্র পোন্ট ভাাঁজ েতর 
হাাঁটু পেেন্ত কোলা। েী েুৎড়স্েই না কদখাতে! 
  
আড়নস্ হাড়স্মুতখ বলল, ড়ে বোপার শাহানা, েুড়ম এখতনা বারান্দাে? 
  
োতে আপনার কোতনা অসু্ড়বযা হতে? 
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আতর না, আমার অসু্ড়বযা ড়ে? আমার বরং সু্ড়বযাই হল। কোমার মুখ কদতখ োিা েতরড়ছ 
বতল েুড়ি টাোে হাাঁস্ কপতে কগলাম। এই বৃড়ি-বাদলার ড়দতন এই হাাঁতস্র দাম হে। েমতস্ 
েম চড়িশ। 
  
কেন। শুযু শুযু েথা বতলন? কে আপনার এইস্ব েথা শুনতে চাে? আপড়ন চট েতর 
এেটা ড়রেশা কর্তে ড়দন কো আড়নস্ ভাই। ভাবী অড়িতস্ োতব। আর পোন্টটা নামান, ড়ে 
কে ড়বশ্ৰী কদখাতে! 
  
আড়নস্ অপ্রস্তুে হতে হাস্ল। শাহানা বলল, খাতমাত ো দাাঁড়িতে আতছন কেন? বাজার ড়দতে 
ড়রেশা ড়নতে আসু্ন? 
  
আড়নস্ বাজাতরর থড়ল নাড়মতে করতখ পোতন্টর ভাাঁজ খুলতে—খুলতে বলল, দুড়দন পর ড়বতে 
হতে োতে, এখতনা েুড়ম এে করতগ করতগ েথা বল! পতর অসু্ড়বযা হতব। 
  
েী অসু্ড়বযা হতব? 
  
কোমার ড়নতজরই খারাপ লাগতব। মতন হতব, কলােটা কো ভাতলাই ড়ছল, কেন কে এে 
খারাপ বেবহার েতরড়ছ! 
  
শাহানা এেটা ড়বরড়ক্তর ভড়ঙ্গ েতর ঘতর ঢুতে কগল। আবার েড়দ কবর হে এই আশাে 
আড়নস্ কবশ খাড়নেক্ষণ দাাঁড়িতে রইল। শাহানা এল না। আড়নস্তে আবার পোন্ট ওিাতে 
হল। ড়রেশা আনতে কেতে হতব। োরপর োতব পুরাতনা ঢাোে-আজ শরাি আড়ল ভাইতে 
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বাড়িতে পাওোর স্ম্ভাবনা। গেরাতের িুম বৃড়িতে ড়নশ্চেই প্রাণভতর কবােল কটতনতছ। 
এবং েড়দ কটতন থাতে, োহতল এখতনা ঘুতম। দড়ির এেটা কে শল েড়দ আদাে েরা োে। 
  
  
  
গড়লর স্ামতন এতস্ আড়নস্তে থমতে দাাঁিাতে হল! নদেমা উপতছ উতিতছ। পূড়েগন্ধ্মে পাড়ন 
ঢুেতছ গড়লতে। নাড়ি উতট আস্ার মতো দুগেন্ধ্। সু্স্থ মাথাে কেউ এই পাড়নতে পা িুড়বতে 
গড়লতে ঢুেতব না। আড়নতস্র অবড়শে ড়িতর কেতে ইেু েরতছ না। আজ কগতলই শরাি 
আড়লতে পাওো োতব। বতিা ড়েছু কপতে হতল েি েরতেই হে। কস্ প্রাে কচাখ বন্ধ্ েতর 
গড়লতে ঢুতে পিল। 
  
পানড়বড়ির কদাোতনর িাাঁপ কখালা। বুতিা কলােড়ট কে েূহলী হতে আড়নস্তে কদখতছ। কচাতখ 
কচাখ পিতেই বলল, শরাি আড়লর কখাাঁতজ োন? 
  
ড়ি। 
  
আইজ পাইতবন। বাড়িে আতছ। এটু আতগ পাাঁচটা স্টার ড়স্তগ্রট ড়েনল। 
  
আড়নস্ বলল, আমাতে এে পোতেট ভাতলা ড়স্গাতরট ড়দন! ড়স্গাতরট কদখতল খুড়শ হতব। 
  
বুতিা ড়বড়চি ভড়ঙ্গতে হাস্ল। োর অথে, খুড়শ হবার কলাে শরাি আড়ল নে। 
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দরজা খুলল করশমা। িলমতল এেটা শাড়ি গাতি কপাঁচাতন। মুখড়ট েরুণ ও ড়বষন্ন। ভাড়র 
কচাখ-মতন হতে এইমাি ঘুম কথতে উতি এতস্তছ। অড়নস্ ভতে-ভতে বলল, শরাি ভাই 
আতছন? 
  
হুাঁ, আতছন। 
  
কমতেড়ট দরজা যতর দাাঁড়িতে আতছ, কভেতর ঢুেতে কদবার ইো কনই হেতো। আড়নস্ বলল, 
কভেতর এতস্ বস্ব? করশমা দরজা কছতি স্তর দাাঁিাল। 
  
পা কযাওো দরোর, এেটু পাড়ন কদতবন? 
  
পা কযাওোর দরোর নাই, এইটা মস্ড়জদ না। 
  
আড়নস্ ঘতর ঢুেল। কমতেড়ট েটু গলাে বলল, দুই ড়দন পতর পতর িোন আতস্ন? ড়ে চান 
আপতন? 
  
আড়নতস্র মন খারাপ হতে কগল। এে ড়িগ্ধ মুখ কমতেড়টর, অথচ েী েড়িন গলাে েথা 
বলতছ। 
  
েী, েথা েন না কেন? ভদ্রতলাতের কছইলা। 
  
মোড়জে ড়শখতে আড়স্। পাড়মং ড়শড়খ। 
  
আস্ল মোড়জে আমার োতছ আতছ, ড়শখতবন? 
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কমতেড়টর কচাতখ-মুতখ ড়বদুেৎ কখতল োতে। কস্ কস্াজা হতে দাাঁড়িতেতছ। এেটা হাে দরজার 
েপাতট। অনে হাে কোমতর। কেন প্রচণ্ড এেটা িগিার প্রস্তুড়ে। অথচ মুখ এখন হাড়স্-
হাড়স্। 
  
ড়ে, কদখতবন মোড়জে? 
  
বলতে-বলতে কমতেড়ট এে হাতে শাড়ি কঘামটার মতো মাথাে ড়দতে নরম গলাে বলল, 
এই কদতখন, এখন আড়ম ভদ্রতলাতের মাইো। কদখতলন? 
  
আড়নস্ ড়েছু কবািবার আতগই করশমা বুে কথতে শাড়ি স্ড়রতে কিলল। িাউজ বা ব্রা ড়েছুই 
কনই। স্াদা শতঙ্খর মতো কমতেড়টর সু্গড়িে বুে িলমল েরতছ। আড়নতস্র গা ড়িমড়িম 
েরতে লাগল। করশমা শান্ত গলাে বলল, এেটু আতগ ড়ছলাম ভাল মাইনতস্র ড়ি, এখন 
হইলাম, নড়ট কবড়ট। এতর েে মোড়জে। আপতনতর এেটা েথা েই–আপতন ভাতলা 
মাইনতষর পুলা, খারাপ জােগাে ঘুরাঘুড়র েতরন েোন? এইখাতনর বাোতস্ কদাষ আতছ। 
খারাপ বাোস্ শইতল লাগতব। োন, বাড়িে োন! 
  
আড়নস্ ড়নিঃশতব্দ কবর হতে এল। আোতশ আবার ঘন হতে কমঘ েতরতছ। পতথ নামতেই 
বতিা বতিা কিাাঁটা পিতে লাগল। পানওোলা হাড়স্মুতখ বলল, কদখা হইতছ। শরাি ভাইতের 
স্াতথ? 
  
আড়নস্া জবাব ড়দল না। 
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২৫. েদবর মাস্টামরর শরীর 
েড়বর মাস্টাতরর শরীরটা ভাতলা না। 
  
েতেে ড়দন আতগ পা ড়পছতল পুেুরপাতি পতি ড়গতেড়ছতলন। েখন ড়েছু হে ড়ন, ড়েন্তু এখন 
জানান ড়দতে। গে রাতে কোমরবেথাে ঘুমুতে পাতরন ড়ন। কস্ে ড়দতে ড়গতে শওেে 
আগুন-গরম োপি কোমতর যতরতছ–ড়নথোৎ কিাড়স্ো পতিতছ। এখন টনটতন বেথা। কস্াজা 
হতে দাাঁিাতে পাতরন না। বারান্দার ইড়জতচোতর গা এড়লতে শুতে আতছন। উতিাতন বৃড়িতভজা 
কজাছনা। রাে কেমন হে ড়ন, ড়েন্তু মতন হতে ড়নশুড়ে। শুনশান নীরবো। এেক্ষণ ড়িড়ি 
র্ােড়ছল, এখন োও র্ােতছ না। েতব মশার ড়পনড়পন হতে। বি মশা। ড়েছুক্ষণ বতস্ 
থােতল মতন হে গা খুবতল ড়নতে োতব। 
  
শওেে মালশাে যূপ ড়দতে পাতের োতছ করতখ ড়দতে ক্ষীণ গলাে বলল, কস্াঁে লাগব স্োর? 
  
েড়বর মাস্টার হুংোর ড়দতে উিতলন, স্াবযান, কস্তের েথা মুতখ আনড়ব না। আমাতে 
আলুতপািা েতরড়ছস্, কখোল কনই। স্াহস্ েে, আবার কস্াঁে ড়দতে চাে! দূর হ স্ামতন 
কথতে। 
  
শওেে স্তর কগল, েতব ড়েছুক্ষতণর মতযেই োতে উতিাতন কদখা কগল। স্াজস্িা ড়বড়চি। 
পাতে গামবুট, হাতে পাাঁচ বোটাড়রর টচে। 
  
েড়বর মাস্টার থমথতম গলাে বলতলন, োস্ কোথাে? 
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মাছ মারতে োই। 
  
গামবুট কপড়ল কোথাে? 
  
শওেে জবাব ড়দল না। েড়বর স্াতহব ভাড়র গলাে বলতলন, অসু্স্থ এেটা মানুষতে কিতল 
চতল োড়োস্, বোটা েুই মানুষ না অনে ড়েছু! 
  
েড়বর মাস্টাতরর েথা শওেতের উপর কোতনা প্রভাব ড়বস্তার েরল বতল মতন হল না। 
কস্ টচে কিতল োর কোাঁচ পরীক্ষা েরল। এবং গামবুতট মচমচ শব্দ েতর কবর হতে কগল। 
েড়বর মাস্টার ড়বিড়বি েতর ড়ে স্ব বলতলন। োাঁর কোমতরর বেথা কবতিতছ। পাড়নর 
ড়পপাস্া হতে। ড়েন্তু উতি ড়গতে পাড়ন খাবার উৎস্াহ কবায েরতছন না। স্ারা শরীতর 
স্ীমাহীন আলস্ে। এর নাম বেস্। কবলা কশষ হতেতছ। অজানা কদতশ োবার প্রস্তুড়ে কেমন 
কনই। এো েখন থাতেন, ভে-ভে লাতগ। এে ড়দতে মাো, অনে ড়দতে ভে। অস্ম্ভব সু্ন্দর 
এই জােগা কছতি কেতে মাো লাগতছ। ড়প্রেজন কেউ কনই, েবু েখন মতন হে, এই 
শওেতের স্তঙ্গ আর কদখা হতব না।–কদখা হতব না। শড়িে-রাড়িেতদর স্তঙ্গ, েখন বুতের 
কভের চাপ বেথা অনুভব েতরন। ড়েড়ন গৃহী মানুষ নন। োাঁরই েখন এমন অবস্থা, েখন 
গৃহী মানুষতদর অবস্থাটা েী ভাবাই োে না। 
  
েড়বর মাস্টার লক্ষ েরতলন োাঁর কচাতখ পাড়ন এতস্ কগতছ। ড়েড়ন লড়িে কবায েরতলন। 
আতশপাতশ কদখার কেউ কনই, েবু কেন জাড়ন মতন হে কে কেন কদতখ কিলল। কে কদতখতছ 
কস্ কেন এেড়ট েরুণী কমতে। কদতখই চট েতর পদোর আিাতল স্তর ড়গতে হাস্তছ। কমতেড়টর 
মুখ শাহানার মতো। স্রল ড়িগ্ধ এেড়ট মুখ, কে—মুখ কদখতলই মতন এে যরতনর পড়বি 
ভাব হে। 
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শাহনার ড়বতে খুব ড়শগড়গরই হবার েথা, ড়েন্তু কেউ এখতনা কোতনা ড়চড়িপি ড়লখতছ না। 
হেতো ভুতল কগতছ। োাঁর েথা ড়বতশষ েতর োতরার মতন থাতে না। ড়নমড়ন্ত্রে মানুষতদর 
োড়লো েখন বেড়র হে েখন কেমন েতর কেন োাঁর নামটা বাদ পতি োে। কেউ ইো 
েতর েতর না, ড়েড়ন ো জাতনন। হতে োে। ভুল যরা পিতল খুব লিা পাে। অস্ংখে বার 
ভাতব এই ভুল আর হতব না। ড়েন্তু আবার হে। কেন হে কে জাতন? মানুষ বতিা রহস্েমে 
প্রাণী। চি, সূ্েে, গ্রহ-োরোর কে-রহস্ে, মানুতষর রহস্ে োরতচ েম নে। ড়েড়ন আোতশর 
ড়দতে োোতলন। কমঘমালা এড়গতে আস্তছ। চাাঁদ প্রাে ঢাো পিতে বতস্তছ। েী সু্ন্দরই 
না লাগতছ। কোমতরর বেথা োাঁর আর মতন রইল না। ড়েড়ন প্রাে যোনস্থ হতে পিতলন। 
শওেে খাড়লহাতে ড়িতর এতস্তছ, এড়টও লক্ষ েরতলন না। শওেে েখন বলল, 
ঘুমাইতছন? েখনই শুযু চমতে উিতলন। 
  
ড়ে কর, মাছ পাস্ ড়ন? 
  
না। পাই নাই। 
  
এে মাছ-মাছ েতর আবার খাড়লহাতে ড়িতর এড়ল? 
  
জড়মর ড়মোর স্াতথ োওতনর েথা ড়ছল, োতর ভূতে যরতছ। 
  
েী বলড়ল? 
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ড়নোমে খাাঁর বাড়ির স্ামতন কে কোঁেুল গাছ আতছ, কহইখাতন ভূতে যরল। েুড়স্ত হইতছ দুই 
জতন। জড়মর ড়মো খুব ভে পাইতছ! শ ইল ড়দো ড়বজল বাইর হইতেতছ। 
  
েী পাগতলর মতো েথা বলড়ছস্; ভূতে যরতব েী? 
  
যরতল আড়ম ড়ে েরমুেন, আমাতর ড়জগাইো কো যতর নাই। 
  
গা িতল োওোর মতো েথা। ভূতের স্তঙ্গ েুড়স্ত েতরতছ এে জন, অনে জন ো ড়বশ্বাস্ 
েতর বতস্ আতছ। েতব এতদর বুড়ি হতব? েতযে এরা স্াদা কচাতখ পৃড়থবী কদখতে ড়শখতব? 
  
ড়বছনা েরড়ছ, োন শুইো পতিন। চা-টা ড়েছু খাইতবন? 
  
না। েুই আবার োস্ েই? 
  
জড়মর ড়মোর বাড়িে। কলােটা বাাঁচে না। েওবা েরতে চাে। কম লড়ব আনতে কলাে 
কগতছ। 
  
েী বলড়ছস্ েুই? 
  
স্ারা শইল ড়দো ড়বজড়ল বাইর হইতেতছ। 
  
েড়বর মাস্টার উতি দাাঁিাতলন। ড়বরক্ত স্বতর বলতলন, ঘতর োলা কদ, োরপর চল মুখটাতে 
কদতখ আড়স্। েুড়স্ত কে জােগাে হতেতছ, কস্খানটাে আতগ ড়নতে ো। 
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এই অসু্খ শ ইতল োইতবন? ড়দতনর অবস্থাও বালা না। 
  
েথা বড়লস্ না! কোতদর েথা শুনতল গা িতল োে। 
  
কে কেেুলেলাে ভূতের স্তঙ্গ েুড়স্ত হতেতছ, কস্ জােগাটাে ধ্বস্তাযড়স্তর ছাপ স্ড়েে স্ড়েে 
আতছ। েড়বর মাস্টার টচে কিতল— কিতল উবু হতে অতনেক্ষণ কদখতলন। শওেে শীেল 
গলাে বলল, এখন ড়বশ্বাস্ হে। স্োর? জােগাটা খারাপ। আতস্ন, োই ড়গো। 
  
কোর ভে লাগতছ? 
  
শওেে জবাব ড়দল না। োর স্ড়েে স্ড়েে ভে লাগতছ। ভে োটতনার জতনে কস্ এেড়ট 
ড়বড়ি যড়রতেতছ। হাতে আগুন থােতল এরা োতছ আস্তে পাতর না। িলন্ত ড়বড়ি স্োতরর 
নজর কথতে লুড়েতে রাখাও এে স্মস্ো। 
  
স্োর, চতলন োই। ড়দতনর অবস্থা খারাপ। 
  
েড়বর মাস্টার উতি পিতলন। 
  
  
  
জড়মর ড়মোর বাড়িতে রাতজের কলাে এতস্ জতিা হতেতছ। ড়েন-চারটা হাড়রতেন িলতছ। 
মালশাে যূপ এবং কলাহা পুিতে কদওো হতেতছ। জড়মর ড়মো বারান্দাে চাটাইতে শুতে 
ছটিট েরতছ। ভূতে—পাওো মানুষতে ঘতর কঢাোতনা োে না! েড়বর মাস্টারতে কদতখই 
জড়মর শব্দ েতর কোঁতদ উিল। 
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ড়দন কশষ কগা মাস্টার স্াব! ভূতে োমি ড়দতছ। 
  
েড়বর মাস্টাতরর ড়বস্মতের স্ীমা রইল না। কলােড়ট স্ড়েেই মৃেুেশেোে। কচাখ কর্তব কগতছ। 
গা ড়দতে হলুদ রতঙর ড়পড়েল ঘাম কবরুতে। বাাঁ হাে রক্তাক্ত। েড়বর মাস্টাতরর ড়নতজতে 
স্ামলাতে স্মে লাগল। 
  
জড়মর ড়মো, েুড়ম কে ড়গতেড়ছতল কেেুলেলাে, কোমার পাতে জুতো ড়ছল? 
  
ড়ি না। 
  
োহতল আমার েথা মন ড়দতে কশানা কোমার স্তঙ্গ কে েুড়স্ত েতরতছ, োর পাতে ড়ছল 
রবাতরর জুতো। জুতোর ছাপ আতছ মাড়টতে। ভূে ড়ে আর জুতো পাে কদে, বল কদড়খ? 
  
জড়মর ড়মোর কোতনা ভাবান্তর হল না! কটতন কটতন ড়নিঃশ্বাস্ ড়নতে লাগল। কম লানা স্াতহব 
আস্বার আতগই র্াক্তার এতস্ পিল। ড়নমেড়লর কস্াবাহান র্াক্তার। কনিতোণাে এে 
স্মে েম্পাউণ্ডাড়র েরে, এখন পুতরা র্াক্তার। করাগীতে ভূতে যতরতছ শুতনই কস্ োর 
োতলা বোগ খুতল ড়স্ড়রি কবর েতর কিলল। েড়বর মাস্টার বলতলন, ড়েতস্র ইনতজেশান 
ড়দে? র্াক্তার কস্াবাহান হাড়স্মুতখ বলল, কোরাড়মন। সু্ইতের এে গুতোে কদখতবন করাগী 
কঘািার মতো লাি ড়দতে উিতছ। ওষুয কো না, আগুন! 
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কস্ই আগুন ইনতজেশাতনও োজ হল না। করাগী আতরা ড়িড়মতে পিল। কস্াবাহান 
র্াক্তারতে ো ড়নতে ড়বতশষ উড়িে মতন হল না। কস্ ড়নচু গলাে পাতশর কলােড়টতে বলল, 
এেটা পান ড়দতে বল কো। মুখটা ড়মড়ি হতে আতছ! 
  
েড়বর মাস্টার দীঘেড়নশ্বাস্ কিলতলন। েী অযেস্থা! আতশপাতশ কোথাও এে জন পাশ-েরা 
র্াক্তার পেেন্ত কনই কে জানতব েী হতে, স্মস্ো কোথাে! মৃেুে নামে েুৎড়স্ে ড়জড়নস্ড়টর 
স্কঙ্গ কে প্রাণপণ েুি েরতব, িাণ্ডা গলাে বলতব।–ড়বনা েুতি নাড়হ কদব সূ্চট্টগ্র কমড়দনী। 
এই কলােড়টর মতো ড়বরস্ মুতখ পান ড়চতবাতব না। 
  
কস্াবাহান র্াক্তাতরর জতনে জলতচ ড়ে এতস্তছ। কস্ জলতচ ড়ে প্রেোখোন েরল। োর 
আতরে জােগাে কেতে হতব। জরুড়র েলা; োর অতপক্ষা ড়ভড়জতটর জতনে। টাো আস্তছ 
না বতল কেতেও পারতছ না। পাতশর কলােড়টতে খাড়নেটা আিাতল কটতন ড়নতে গুজগুজ 
েতর আবার েী-স্ব বলতছ। স্ম্ভবে ড়ভড়জতটর েথা। 
  
কম লানা স্াতহব এতস্ পতিতছন। অতনে আতোজন েতর ড়েড়ন েওবা পিাতলন। এবং োর 
ড়েছুক্ষণ পরই জড়মর ড়মো মারা কগল। োর অল্পবেস্ক বউড়ট গিাগড়ি েতর োাঁদতছ। 
  
এে অল্প স্মতে এে বতিা এেড়ট ঘটনা ঘতট কেতে পাতর। মৃেুে বোপারটা ড়ে এেই 
স্হজ? েড়বর মাস্টার হেভম্ব হতে পিতলন। োাঁর মতন হল, এ রেম ড়েছু কবাযহে ঘতট 
ড়ন। এটা োাঁর েল্পনা। 
  
শওেে। 
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ড়িস্োর। 
  
চল বাড়ি োই। 
  
শওেে ড়বড়স্মে হল। এ অবস্থাে মাস্টার স্াতহব বাড়ি চতল কেতে চাইতবন, এটা ড়বশ্বাস্ 
েরা েড়িন। কস্ েথা বািাল না। রাস্তাে কনতম এল। 
  
শওেে। 
  
ড়ি। 
  
চল কো কেেুল েলাে আতরে বার োই। 
  
আবার োওতনর দরোর েী? 
  
ভূতের েথাটা ড়িে না। ভূে রবাতরর জুতো পাতে কদে না। 
  
ো হওতনর হইতছ স্োর। অখন ভূে হইতলই—বা ড়ে, না হইতলই—বা ড়ে। বৃড়িতে ড়ভজো 
লাভ নাই, চতলন োই ড়গো। 
  
েড়বর মাস্টার আর আপড়ে েরতলন না। রাতে োাঁর কচতপ ির এল। ড়বছানাে ছটিট 
েরতে লাগতলন। কশষরাতের ড়দতে কচাখ কলতগ এতস্ড়ছল, েখন অদু্ভে অদু্ভে স্ব স্বপ্ন 
কদখতলন। কেন ড়েড়ন মারা কগতছন। োাঁর বাবা-মা এতস্তছন োাঁতে কোথাে কেন ড়নতে 
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কেতে। োাঁতদর মুখ ড়বষন্ন। কচাতখ জল টলমল েরতছ। োাঁরা দাাঁড়িতে আতছন মাথা ড়নচু 
েতর। েড়বর মাস্টার খুব আগ্রহ ড়নতে বলতলন, দাাঁড়িতে আতছন কেন আপনারা? বসু্ন। 
  
োাঁরা বস্তলন না। দুজতনই োাঁদতে শুরু েরতলন। 
  
স্বপ্ন এই পেেন্তই। েড়বর মাস্টার কজতগ উিতলন। ঘাতম গা ড়স্ট্রতজ ড়গতেতছ। ক্লান্ত স্বতর 
র্ােতলন, শওেে, ও শওেে। 
  
শওেে উিল না। পাশ ড়িতর আবার নাে র্াোতে লাগল; কশষ রাতের ড়দতে োর ভাতলা 
ঘুম হে। 
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২৬. গামে হলমুির দিন-োদরখ 
শাহানার গাতে হলুতদর ড়দন-োড়রখ ড়নতে স্মস্ো হতে। 
  
প্রথম ড়িে হল কস্ামবার স্োতল। বতরর বাড়ি কথতে ড়িে নটাে কমতেরা আস্তব। দশটার 
কভের ড়বতদে েতর ড়দতে হতব। ড়বতে শুক্রবাতর, গাতে হলুদ এে আতগ আতগ কেন? 
হলুতদর পর ড়েছু ড়নেমোনুন পালন েরতে হে। ঘর কথতে হলুদ-তদওো কমতে কবরুতে 
পাতর না। কছতলতদর ড়দতে োোতে পাতর না। বরপতক্ষর কেউ ড়েছু শুনতলন না। ওতদর 
এেড়টই েথা, কস্ামবারই হতব। এবং নটার স্মেই হতব। 
  
আশ্চতেের বোপার হতে, কস্ামবার খুব কভাতর োাঁরা জানাতলন, এেটা ড়বতশষ িাতমলা 
হতেতছ।–হলুদ হতব মঙ্গলবার ড়বতেতল। ড়িে ড়েনটার স্মে োাঁরা আস্তবন, চারড়টর মতযে 
কছতি ড়দতে হতব। কশষ পেেন্ত কস্ই ড়দনও বদলাল। ড়িে হল বুযবার স্োল। 
  
নীলু খুব ড়বরক্ত হল। বতরর চাচাতে বতলই কিলল, আপনারা মন ড়িে েরুন। বতরর চাচা 
মতন হল এই েথাে খুব অপমাড়নে কবায েরতলন। গলার স্বর চট েতর পাতট কিতল 
বলতলন, অসু্ড়বযা আতছ বতলই কো বদলাতনা হতে। শখ েতর ড়নশ্চেই বদলাড়ে না। 
  
ভদ্রতলাে মুখ অন্ধ্োর েতর রইতলন। চা-নাড় স্তা ড়েছুই মুতখ ড়দতলন না। োবার স্মে 
স্হজ ভদ্রোে ড়বদােও পেেন্ত ড়নতলন না। নীলু খুব অপ্রস্তুে কবায েরল। 
  
মতনাোরা েীক্ষ্ণ গলাে বলতলন, েোড় টেোট েতর ঐ েথাগুড়ল না-বলতল হে না কব মা? 
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যলার ইো ড়ছল না মা। মুখ িস্তে বতল কিতলড়ছ। এমন ড়েছু অনোে েথাও ড়েন্তু বড়ল 
ড়ন। 
  
আমাতে নোে-অনোর কশখাতে এস্ না। বেস্ েম হে ড়ন! নোে-অনোে ড়চড়ন। কোমরা 
স্বাই চাও ড়বতেটা ড়নতে এেটা িাতমলা কহাে। ভাতলাে-ভাতলাে এটা পার েড়র ো চাও 
না। 
  
নীলু চুপ েতর কগল। মতনাোরা চুপ েরতলন না। োাঁর স্বভাবমতে েথা বলতে ই লাগতলন। 
কশতষর ড়দতে োাঁর েথাে মতন হতে লাগল, কেন নীলু আতগর কথতে স্ব ড়িেিাে েতর 
বরপক্ষীেতদর স্তঙ্গ এই িাতমলাটা বাড়যতেতছ! এে পেোতে শাহানা েিা গলাে বলল, েুড়ম 
েড়দ এই মুহুতেে চুপ না েমে, োহতল ড়েন্তু আড়ম এেটা োণ্ড েরব। 
  
েী োণ্ড োরড়ব? 
  
কস্টা েখন েরব েখন বুিতব। এখন বল চুপ েরতব ড়ে না। শুযু শুযু েোচেোচ েতর 
বাড়িসু্ি স্বার মাথা যড়রতে ড়দতেছ। 
  
মতনাোরার রক্ত চতি কগল। ড়েড়ন ড়নোন্তই অবান্তর স্ব েথা বলতে লাগতলন। োর মতযে 
এেড়ট হতে নীলুতদর পড়রবার হতে কছাটতলাতের পড়রবার। ড়েন বছর পর মা কমতেতে 
কদখতে এতস্ড়ছল খাড়লহাতে। এেটা ড়বস্ড়েতটর পোতেট পেেন্ত ড়ছল না। পড়রবাতরর আছর 
োতব কোথাে? মার কেমন কছাট মন, কমতেরও কেমড়ন হতেতছ। মানুতষর ভাতলা কদখতে 
পাতর না-ইেোড়দ 
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এইস্ব েথাবােোর কোতনা রেম জবাব কদওো অথেহীন। নীলু রান্না চড়িতে ড়দতে প্রাণপতণ 
ভাবতে লাগল, কস্ এখন ড়েছুই শুনতছ না। ড়েন্তু মতনাোরা নীলুর এেড়ট দুবেল জােগাে 
আঘাে েতরতছন, ো ড়েড়ন প্রােই েতরন। নীলুর মা খাড়লহাতে কমতেতে কদখতে 
এতস্ড়ছতলন। এই েথা নীলুতে অেীতে লক্ষ বার শুনতে হতেতছ। বাড়ে জীবতন হেতো 
আতরা েতেে লক্ষ বার শুনতে হতব। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়নিঃশতব্দ রান্নাঘতর উাঁড়ে ড়দতলন। ড়নচু গলাে র্ােতলন, কব মা! 
  
নীলু স্বাভাড়বে স্বতর বলল, চা লাগতব বাবা? 
  
না মা, চা-টা ড়েছু না! কোমার শাশুড়ি েী স্ব শুরু েতরতছ। ড়েছু মতন েতরা না কগা লক্ষ্মী 
মেনা। 
  
আড়ম ড়েছু মতন েড়র ড়ন। 
  
কে-স্ব কস্ বলতছ, ওগুড়ল োর মতনর েথা না। 
  
নীলু জবাব ড়দল না। োর কচাতখ পাড়ন এতস্ ড়গতেতছ। এই কিহমে বৃিড়ট অস্ংখে বার 
োর কচাতখ পাড়ন এতন ড়দতেতছন। এই ভাতলাবাস্ার কেমন কোতনা প্রড়েদান নীলু ড়ে ড়দতে 
কপতরতছ? 
  
কোমার শাশুড়ি হতে কোমার কমতের মতে, বুিতল মা? কমতের উপর ড়ে আর রাগ েরা 
োে, বল? েথা বলড়ছ না কেন? িোগ েরা োে? 
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না, োে না। আপনাতে চা েতর ড়দই? 
  
দাও। 
  
রাতে ঘুমুতে োবার স্মে শড়িে হাই েুতল বলল, মা-র স্তঙ্গ নাড়ে েুমুল এেটা েুি 
েরতল? 
  
হোাঁ, েরলাম। খবরটা কোমাতে ড়দল কে? 
  
টুড়ন ড়দতেতছ। বাড়ে কনভাণ্ড। কশান, মা-র স্তঙ্গ আর এেটু মাড়নতে চলতে পার না? বুতিা 
মানুষ ড়েছু এেটা বলতলই েড়দ কোমর কবাঁতয িগিা শুরু ের, োহতল কো মুশড়েল।। 
  
নীলু বাড়ে ড়নড়ভতে ড়দল। 
  
গা ঘাতম চটচট েরড়ছল অতনেখাড়ন স্মে ড়নতে কগাস্ল েরল। িুল কভজাতব না কভজাতব 
না েতরও চুল কভজাল! ড়নঘোৎ িাণ্ডা লাগতব; ড়েন্তু বাথরুম কথতে কবরুতে ইতে েব,তছ 
না! ইো েরতছ। শাওোতরর ড়নতচ স্ারা রাে মাথা যতর রাখতে, োতে মতনর স্ব গ্লাড়ন 
জলযারার স্তঙ্গ যুতেমুতছ োে। ড়েন্তু ো ড়ে আর োে? োে না। গ্লাড়ন কথতেই োে। 
  
শাহানার ঘতর বাড়ে সূ্থলতছ। আজোল অতনে রাে পেেন্ত োর ঘতর বাড়ে িতল। কস্ ড়ে 
ইতে েতরই কজতগ থাতে, না োর ঘুম আতস্ না? ড়বতে-ড়িে-হওো কমতেতে এো এো 
ঘুমুতে ড়দতে কনই। ড়েন্তু শাহানাতে ড়দতে হতে। কস্ োর মার স্তঙ্গ ঘুমুতে রাড়জ না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 464 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

অবড়শে োর ঘতরর এেড়ট কচ ড়েতে বাবলু ঘুমাে। োতে ড়ে মানুতষর মতযে গণে েরা োে? 
কবাযহে োে না। কস্ বাস্ েতর ছাোর মতো। েড়দন যতর ির োতে ড়েন্তু এেড়ট েথাও 
োউতে বতল ড়ন। শড়িে প্রথম লক্ষ েরল এবং কবশ ড়েছু েিা েিা েথা কশানাল কস্-
স্ব েথার স্ারমমেব হতে–এই কছতলটা কোতনা আস্বাবপি না। এও এেড়ট মানুষ। 
  
বাড়ে িলতছ রান্নাঘতরও। রড়িে ড়িতরতছ কবাযহে। ঘুমুবার আতগ কস্ এে োপ চা খাে। 
এতে নাড়ে োর সু্ড়নদ্রা হে। নীলু এতগাতলা রান্নাঘতরর ড়দতে। ড়চরোল কস্ শুতন এতস্তছ 
চা কখতল ঘুম েতম োে, রড়িতের কবলাে উতটা। 
  
রান্নাঘতর রড়িেতেই পাওো কগল। চা নে, কেতট ভাে ড়নতে দাাঁড়িতে-দাাঁড়িতে খাতে। িাণ্ডা 
েিেিা ভাে। বতিা বতিা দলা কমতখ মুতখ ড়দতে। ড়নশ্চেই প্রচুর ড়খতদ। নীলুতে কদতখ 
রড়িে অপ্রস্তুতের ভড়ঙ্গতে হাস্ল। 
  
এটা কেমন খাওোর নমুনা, রড়িে? শারড়মনতে বলতলই কস্ গরমটরম েতর ড়দে। 
  
ও ঘুমুতে। কবোর মানুষ, কব তে রাে—দুপুতর ঘুম ভাঙাই ড়ে েতর? 
  
আমাতে র্ােতে। োও, কটড়বতল ড়গতে বস্। আড়ম গরম েতর আনড়ছ। 
  
আমার খাওো কশষ, োতজই কোমাতে ড়েছুই েরতে হতব না, ঘুমুতে োও। 
  
এে রাে পেেন্ত বাইতর েী েরড়ছতল? 
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নাড়থং। েুড়ম আবার এখন উপতদশ ড়দতে শুরু েরতল িাতমলা হতে োতব। ো বলড়ছ োই 
েরা, ঘুমুতে োও। 
  
চল, এেস্তঙ্গই োওো োে? 
  
আমার কদড়র হতব। চা খাব। 
  
রড়িে চাতের পাড়ন বস্াল! এাঁতটা থালা-বাস্ন পড়রষ্কার েরল। নীলু োড়েতে আতছ। কবশ 
মজা লাগতছ োর। 
  
র্োবর্োব েতর েী কদখছ ভাবী? 
  
কোমার ঘরেন্না কদখড়ছ। এে হাতে কেট পড়রষ্কার েরার এই োেদা কোথাে ড়শখতল? 
  
স্ব ড়েছু ড়ে ভাবী ড়শখতে হে? ড়েছু ড়বদো মানুষ স্তঙ্গ ড়নতেই জন্মাে। েুড়মও ড়ে চা খাতব? 
  
না। 
  
আড়ম ড়েন্তু দু জতনর পাড়ন ড়দতেড়ছ। 
  
েুড়ম ড়নতজই দু োপ খাও। ভাতলা সু্ম হতব। 
  
রড়িে চা বানাতে পারল না! ঘতর চাতের পাো কনই। নীলুর খুবই খারাপ লাগতে লাগল। 
কবচারা এে েি েতর পাড়ন টাড়ন গরম েতরতছ। 
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স্ড়র রড়িে। আড়ম কখোল েড়র ড়ন! 
  
স্ড়র হবার কোতনাই োরণ কনই ভাবী। আজতের ড়দনড়টই আমার জনে খারাপ। কে েটা 
োজ েরতে ড়গতেড়ছ, প্রড়েড়ট ভণু্ডল হতেতছ। 
  
কমাতির চাতের কদাোনটা কখালা আতছ না? ওখান কথতে কখতে আস্। 
  
দরজা খুতল কদতব কে? 
  
আড়ম কজতগ থােব। 
  
রড়িে স্তঙ্গ স্তঙ্গ রওনা হল। োর মুখ হাড়স্-হাড়স্। নীলু বস্ার ঘতর অতপক্ষা েরতে 
লাগল। এে বার েখন কবর হতেতছ এে স্হতজ ড়িরতব না। শাহানার ঘতর এখতনা বাড়ে 
িলতছ। এে বার উাঁড়ে ড়দতে কদখতল হে। ড়েন্তু কেমন আলতস্ লাগতছ। উিতে ইো 
েরতছ না। 
  
মাতি মাতি এমন আলতস্ড়ম লাতগ। কোতনা ড়েছুই েরতে ইো েতর না। োরও ড়ে বেস্ 
হতে োতে? হতে কো ড়নশ্চেই, ড়েন্ততেন জাড়ন ো কমতন ড়নতে ইো েতর না। আেনাে 
ড়নতজতে কদখতল মতন হে, েই, বেস্ কো ড়েছুই বাতি ড়ন। সু্ন্দর এেড়ট মাোড়ভরা মুখ। 
ঘন োতলা কচাখ। এই কচাখ ড়নতে েে োণ্ড। োতদর েতলতজর ইংতরড়জর স্োর আিোর 
উড়দতনর োতছ ড়গতেতছ পাতস্েতন্টজ ড়দতে। ক্লাতস্ কদড়র েতর এতস্ড়ছল, কস্খাতন কদো হে 
ড়ন। আিোর স্োর করড়জস্টার খাো খুতল বলতলন, কোমার েটা পাতস্েতন্টজ। দরোর বল 
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কো? কমাতট এেটা? নীলু ড়বড়স্মে হতে োোতেই ড়েড়ন বলতলন, বাহ, কোমার কচাখ কো 
ভাড়র সু্ন্দর! ভাতলা েতর োোও আমার ড়দতে। এই বতলই ড়েছু কবািাবার আতগই গাতল 
হাে ড়দতে নীলুর মুখ োাঁর ড়দতে ড়িড়রতে ড়দতলন। েখন ড়বতেল হতে কগতছ। েমন রুতম 
এেড়ট মানুষ কনই। আিোর স্োর োোতেন অদু্ভে কচাতখ; েী স্িেনাশা। োণ্ড! প্রড়েড়ট 
কমতের জীবতনই এ-রেম দু-এেটা ঘটনা ঘতট, ো ড়চরোল কগাপন রাখতে হে। কোথাে 
এখন আিোর স্োর কে জাতন। েী সু্ন্দর ভরাট গলাে কশেস্পীোর পিাতেন! এখতনা 
োতনা বাতজ। 
  
Tell them that God bids us do good for evil. 
And thus I clothe my naked villainy 
  
With odd old ends stolen out of Holy Writ. 
And seem a saint when most I play the devil. 
  
ড়েং ড়রচার্ে দে থার্ে। আো, োর েড়দ আিোর স্োতরর স্তঙ্গ ড়বতে হে োহতল কেমন 
হ৩? জীবনটা ড়নশ্চেই স্মূ্পণে অনে রেম হে। টুড়ন জন্মাে না। অনে কোতনা কমতে জন্মাে 
ড়েংবা কোতনা কছতল। এখন কস্ কেমন টুড়নতে ভাতলাবাতস্, কস্ই কছতল বা কমতেড়টতে কস্ 
কেমনই ভাতলাবাস্ে। বাস্ে না? 
  
ভাবী। এো এো বতস্ আছ কেন? 
  
শাহানা কবর হতে এতস্তছ। এেটা স্াদা চাদর এমনভাতব গাতে জড়িতেতছ। কে, অদু্ভে 
লাগতছ কদখতে। 
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েথা বলড়ছ না কেন ভাবী? 
  
রড়িতের জতনে বতস্ আড়ছ। রড়িে কদাোতন চা কখতে ড়গোতছ। ঘতর চা ড়ছল না। 
  
ড়ছল না, েবু কখতেই হতব? কছতল হবার েে মজা, কদখতল ভাবী? এেটা কছতল ো চাইতব, 
স্বাই োতে ো েরতে কদতব, ড়েন্তু এেটা কমতেতে কদতবন! 
  
আড়ম কদব। েুড়ম েড়দ এখন বাইতর চা কখতে কেতে চাও, আমার কোতনা আপড়ে কনই, 
কেতে পার। 
  
শাহানা গভীর হতে ড়গতে কহতস্ কিলল। নীলুও হাস্ল। শাহানা বলল, েুড়ম শুতে পি, আড়ম 
দরজা খুতল কদব। আমার ঘুম আস্তব না। রাতে আড়ম প্রাে কজতগই থাড়ে। ড়দতন ঘুমাই। 
  
অতভেস্টা ভাতলা, ড়বতের পর োহতল আর খুব েি হতব না। েি হতব না কেন? ড়বতের 
পর অতনে ড়দন পেেন্ত স্বামী নামে ড়জড়নস্ড়ট কব তদর রাতে ঘুমুতে কদে না। 
  
শাহানা ড়েছু বলল না। নীলু লক্ষ েরল কমতেড়টর িস্ো গাল টেটতে লাল হতে উতিতছ। 
েথাগুড়ল বলা ড়িে হে ড়ন। নীলুর লিা লাগতে লাগল। এে বাচ্চা কমতে। জীবন স্ম্পতেে 
কোতনা কবায পেেন্ত জন্মাে ড়ন। এে োিাোড়ি ড়বতের বেবস্থা েরা ড়িে হে ড়ন। 
  
দাাঁড়িতে আছ কেন শাহানা, যস্। 
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শাহানা বস্ল না। দাাঁড়িতেই রইল। রড়িে এখতনা আস্তছ না। এে ঘণ্টার মতো হতে 
কগল। েী কে কস্ েতর! 
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২৭. বাহান্নটা োর্ে 
বাহান্নটা োর্ে বাহান্ন রেম। 
  
দশেেরা হাতে ড়নতে পরীক্ষা েরতবন। োরপর ড়িড়রতে কদতবন। মোড়জড়শোনতে। 
মোড়জড়শোতনর হাতে নে, কটড়বতল রাখা এেড়ট চারতোণা বাতি। মোড়জড়শোন দূর কথতে 
মন্ত্র পিতবন। মোড়জে ওোণ্ড শূতনে কদালাতবন, ওমড়ন বাহান্নড়ট োস্ হতে োতব বাহান্নড়ট 
স্াতহব। কখলার আস্ল মজাটা হতে মোড়জড়শোন এে বারও হাে ড়দতে োস্ কছতবন না। 
ড়েড়ন দাাঁড়িতে থােতবন। দূতর। োতজই দশেেরা এে বারও ভাবতব না। এর মতযে 
হােস্ািাইতের ড়েছু আতছ। অস্াযারণ এেড়ট কখলা, েতব পুতরাপুড়র োড়ন্ত্রে। 
মোড়জড়শোতনর েরবার ড়েছু কনই। ো েরবার ড়রং লাগাতনা োতির বািটাই েরতব। 
োতস্র পোতেট রাখামাি ো চতল োতব লুোতনা এেড়ট কখাতপ। উপতর উতি আস্তব আতগ 
কথতে রাখা এে পোতেট োস্। োতস্র বদতল অনে ড়েছুও উতি আস্তে পাতর। এেড়ট 
ড়র্ম উতি আস্তে পাতর। কছাট্ট চিুইতছানা উতি আস্তে পাতর। ড়েন্তু ো েরা ড়িে হতব 
না। োহতল দশেেরা ভাবতব োতির বাতিই ড়েছু এেটা আতছ। েখন োরা বাি পরীক্ষা 
েরতে চাইতব। োতস্র বদতল েড়দ োস্ আতস্ োহতল কোতনা স্মস্ো হতব না। দশেেরা 
ভাবতব গণ্ডতগালড়ট োতস্। োরা বেস্ত থােতব োস্ পরীক্ষাে। মোড়জে হতে মনস্ততত্ত্বর 
কখলা। 
  
আড়নস্ ড়রং-তদওো বািড়ট ড়নতজই বাড়নতেতছ, ড়েন্তু ড়িেমতো োজ েরতছ না। র্ালা 
কনতম আস্ার স্মে িাপ্ত েতর শব্দ হতে। শুযু োই নে, স্ব স্মে নামতছও না। ড়রংড়ট 
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আতরা শক্ত েতর কস্ই ত্রুড়ট দূর েরা োে, ড়েন্তু োতে িাপ্ শব্দ আতরা কবতি োে। এই 
মুহূতেে কস্ই শব্দ-স্মস্োর কোতনা স্মাযান মতন আস্তছ না। 
  
শাহানা অতনেক্ষণ কথতেই ছাতদ হাাঁটতছ। আড়নস্তে লক্ষ েরতছ। ড়েন্তু আড়নস্ এে বারও 
োোতে না। কেউ এে জন কে ছাতদ আতছ, এই কবাযাটুেুও স্ম্ভবে োর কনই। শাহানা 
দরজার োতশ এতস্ দাাঁিাল। হালো গলাে র্ােল, আড়নস্ ভাই। 
  
আড়নস্ অবাে হতে বলল, েী বোপার, অস্মতে? 
  
অস্মতে মাতন? আপনার এখাতন ড়ে পড়িো কদতখ আস্তে হতব? 
  
না, ো হতব না। কভেতর আস্তব? 
  
আস্তে বলতল হেতো আস্ব। আতগ বলুন। 
  
আস্। কভেতর আস্। 
  
আপড়ন বাি হাতে ড়নতে েী েরতছন? যোন েরতছন নাড়ে? অতনেক্ষণ কথতে লক্ষ েরড়ছ। 
এে স্ারা কদড়খ ড়বিড়বি েতর েথা বলতছন। োর স্তঙ্গ েথা বলতছন? বািটার স্তঙ্গ? 
  
দাাঁিাও, কোমাতে বোপারটা বড়ল! এই বািটাতে বতল টু-ওতে বি। দুতটা েম্পাটেতমন্ট 
আতছ। এেটা কদখা োে, অনেটা কদখা োে না! 
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আড়নস্ দীঘে বকৃ্তো ড়দতে কিলল। রীংটা েীভাতব োজ েতর কস্টা কদখাল। বেেমাতন েী 
স্মস্ো হতে, কস্টা কবািাতে কচিা েরল। শাহানা গভীর মতনাতোতগ োড়েতে আতছ। কেন 
স্ব ড়েছু পড়রষ্কার বুিতে পারতছ! আড়নস্ বলল, েে স্হজ কটেড়নতে কেমন চমৎোর 
এেটা কে শল, কদখতল? 
  
হোাঁ, কদখলাম। আপড়ন েথা বলার স্মে আড়ম এেটা েথাও বড়ল ড়ন, চুপ েতর শুতনড়ছ। 
এখন আড়ম ড়েছুক্ষণ েথা বলব, আপড়ন চুপ েতর শুনতবন। আমার েথা কশষ না-হওো 
পেেন্ত মুখ খুলতবন না। হাাঁ ই ড়েছুই বলতবন না। 
  
আড়নস্ অবাে হতে োোল। শাহানার কচাখ িলিল েরতছ। মুখ রক্তলাভ। গলার স্বর 
গাঢ়। বোপারটা েী! 
  
আড়নস্ভাই। 
  
বল। 
  
শুক্রবাতর আমার ড়বতে, আপড়ন কো জাতনন। আপনাতে োর্ে কদওো হতেতছ না? 
  
হতেতছ। 
  
এখন আপড়ন েড়দ মতন েতরন। আপনার স্াহস্ আতছ, োহতল আড়ম আপনার স্তঙ্গ অনে 
কোথাও চতল কেতে পাড়র। কোতটে েীভাতব নাড়ে ড়বতে েতর। আড়ম কো ড়েছু জাড়ন না, 
আপড়নই বেবস্থা েরতবন। আমার োতছ চারশ টাো আতছ। 
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আড়নস্ হেভম্ব হতে কগল। েী বলতছ শাহানা! সু্স্থ মাথাে বলতছ, না। অনে ড়েছু? 
  
আড়নস্ ভাই, আড়ম এেটা সু্েটতেস্ গুড়ছতে করতখড়ছ। আপড়ন আপনার দরোরী ড়জড়নস্গুড়ল 
গুড়ছতে ড়নন। 
  
এস্ব েড়ম েী বলছ শাহানা! 
  
আপড়ন ড়ে চান না। আড়ম স্ারা জীবন আপনার স্তঙ্গ থাড়ে? 
  
চাইতলই ড়ে স্ব হে? আড়ম কোমাতে ড়নতে োব কোথাে? েী খাওোব কোমাতে? 
  
শাহানা উতি দাাঁিাল। শান্ত স্বতর বলল, আড়নস্ ভাই, আড়ম োড়ে। 
  
শাহানা কশান, এেটা েথা কশান! 
  
শাহানা দাাঁিাল না। ড়স্াঁড়ি কভতঙ দ্রুে কনতম কগল। আড়নস্ স্ন্ধ্ো পেেন্ত োর ঘতর বতস্ 
রইল। স্ন্ধ্ো কমলাবার পর ড়নতচ কনতম এল। বারান্দাে নীল েী কেন েরতছ। আড়নস্তে 
কদতখই বলল, কোমার ড়ে শরীর খারাপ নাড়ে আড়নস্? 
  
ড়ি না। 
  
কচাখ মুখ বতস্ ড়গতেতছ। 
  
মনটা ভাতলা কনই ভাবী। বারান্দাে েী েরতছন? 
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ড়েছু েরড়ছ না। েুড়ম আমাতে দুতটা কমামবাড়ে এতন ড়দতে পারতব? আমাতদর বাড়িতে 
ইতলেড়ট্রড়স্ড়ট কনই। 
  
আড়নস্ কমামবাড়ে আনতে কগল। কমামবাড়ে এতন কদখল, ইতলেড়ট্রড়স্ড়ট এতস্ কগতছ। স্মস্ত 
বাড়ি আতলাে আতলাে িলমল েরতছ। এেড়ট ড়রেশাে েতর োরা কেন এতস্তছ, স্ম্ভবে 
নীলু ভাবীে মা। ড়বতে বাড়ির কলােজন আস্তে শুরু েতরতছ। েরাই কো উড়চে। আড়নস্ 
মের পাতে কদােলাে উতি এল। 
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২৮. শাহানার দবমে হমে কগল 
কেমন কোতনা িাতমলা ছািাই শাহানার ড়বতে হতে কগল। বতিা স্মস্ো ড়ছল ড়বতের খরতচর 
স্মস্ো। োর স্মাযান হল অদু্ভে ভাতব। কহাতস্ন স্াতহব েড়বর মাস্টারতে স্তঙ্গ ড়নতে 
ড়গতেড়ছতলন রড়িতের শ্বশুর রহমান স্াতহবতে দাওোে ড়দতে। দুজনই কভতব করতখড়ছতলন 
পড়রচেপবে খুব সু্খের হতব না। কহাতস্ন স্াতহব আস্তে চান ড়ন। ড়েড়ন বারবার বলড়ছতলন, 
কছাট কব মা আতগ োে, বাবার স্তঙ্গ িগিা ড়মড়টতে আসু্ে, োরপর আড়ম োব। মতনাোরা 
ড়বরড়ক্ততে মুখ েুাঁচতেতছন, কছাট কব মা কেতে চাতে না, োতে কজার েতর পািাব? 
  
োতে কজার েতর পািাতব না, োহতল আমাতে কজার েতর পািাত ে কেন? 
  
বাতজ েথা বলতব না। বেড়র হও, েড়বর ভাই োতব কোমার স্াতথ। েথাবােো ো বলবার 
কস্ই-ই বলতব, েুড়ম চুপ েতর থােতব। 
  
োহতল আমার োবার আর দরোরই—বা েী? 
  
আবার বাতজ েথা? 
  
কহাতস্ন স্াতহব চুপ েতর কগতলন। দাওোতের ড়চড়ি হাতে এমনভাতব কবর হতলন কেন 
িাাঁড়স্োতি কিালবার জতনে োতেন। ইো মুোতদমু পতি র্ান পা কিলতলন। আোেুল 
েুরড়স্ পতি বুতে িুাঁ ড়দতলন। কদাোর োরতণই কহাে বা অনে কোতনা োরতণই কহাে 
রড়িতের শ্বশুর কহাতস্ন স্াতহবতে জড়িতে যরতলন। আন্তড়রে স্বতর বলতলন, আমার এে 
কস্ ভাগে, এে বি কমহমান আমার ঘতর! আদরেতত্বর চূিান্ত েরতলন ভদ্রতলাে। ড়নতজর 
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কমতের েথা এে বারও ড়জতজ্ঞস্ েরতলন না। েড়বর মাস্টার কস্-প্রস্ঙ্গ েুলতেই ড়েড়ন 
োাঁতে থাড়মতে ড়দতে বলতলন, আমার কমতের স্তঙ্গ ো কবািাপিা ো আমাতেই েরতে ড়দন। 
ঐটা বাদ থাে। আপড়ন আপনার নীলগতির বোপারটা বলুন। এই বেতস্ এেটা শক্ত োজ 
হাতে ড়নতলন। 
  
েখন বেস্ েম ড়ছল, েখন এইস্ব ড়চন্তা মাথাে আতস্ ড়ন। এখন এতস্তছ। এখন ড়ে 
বেতস্র োরতণ ঐ ড়চন্তা বাদ কদওো ড়িে হতব? 
  
কমাতটই ড়িে হতব না। বেস্ কোতনা বোপার নে। 
  
আপড়ন আমার মতনর েথাটা বতলতছন কবোই স্াতহব। 
  
এে ড়দন কোব আপনার নীলগি কদখতে। 
  
ইনশাআিাহ। বতিা খুড়শ হলাম কবোই স্াতহব, বতিা খুড়শ হলাম। 
  
শাহানার ড়বতেতে ড়েড়ন থােতে পারতবন না বতল খুব দুিঃখ েরতলন, োরণ আজ স্ন্ধ্োে। 
োাঁতে বোংেে কেতে হতে। ড়েছুতেই থাো স্ম্ভব নে। 
  
বুিতলন কবোই স্াতহব, এে ড়দন আতগ জানতে পারতলও বোংেতের কপ্রাগ্রাম েোনতস্ল 
েরোম। এখন কো স্ম্ভব না। আপড়ন ড়েছু মতন েরতবন। না। 
  
োাঁরা উতি আস্বার স্মে রহমান স্াতহব কবশ ড়বব্রে মুতখই এেড়ট খাম এড়গতে ড়দতলন। 
নরম স্বতর বলতলন, এটা ড়দতে খুবই লিা পাড়ে। ড়নতজর হাতে কোতনা এেটা ড়গিটু 
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কদওো দরোর ড়ছল। এে অল্প স্মতে ড়েছু কেনা স্ম্ভব নে। আপনার কমতেতে বলতবন, 
কস্ কেন ড়নতজর পছন্দ মতো ভাতলা এেটা ড়েছু কেতন। 
  
বাড়ি কিরার পতথই খাম কখালা হল। দশ হাজার টাোর এেটা ক্রসূ্ি কচে। অড়বশ্বাস্ে 
বোপার! কহাতস্ন স্াতহব কভতবড়ছতলন কচে কদতখ মতনাোরা করতগ োতবন। েোড়টেোট েতর 
বলতবন, এে বি স্াহস্, আমাতে টাো কদখাতে। টাোর গরম আমার োতছ? 
  
আশ্চতেের বোপার–কস্ রেম ড়েছু হল না। মতনাোরা এেড়ট েথাও বলতলন না। ঐ টাোে 
শাহানাতে ড়েছু ড়েতন কদওো হল না। পুতরাটাই খরচ হল ড়বতেতে। আতলােস্িার বেবস্থা 
েরা হল। খাবাতরর কমনুতে আতগ ড়টড়েো ড়ছল না, এখন ড়টড়েো এবং বদ ড়মড়ি কোগ হল। 
গড়রব আত্মীেস্বজন োরা ড়বতেতে এতস্তছ, োতদর অতনতের জতনে শাড়ির বেবস্থা হল। 
কছতলতে কে আংড়ট আতগ কদবার েথা ড়ছল, োর কচতে অতনে ভাতলা এেটা আংড়ট কেনা 
হল। মতনাোরার ইো ড়ছল সু্ু্েুতটর োপি আতরেটু ভাতলা কদওো। ড়েন্তু আতগই োপি 
ড়েতন দরড়জর কদাোতন ড়দতে কদওো হতেতছ বতল কস্টা স্ম্ভব হল না। 
  
শাহানা ড়বতের স্মস্ত অনুিানড়ট খুব স্হজভাতবই পার েরল। মতনাোরা কভতবড়ছতলন কমতে 
কোঁতদতেতট ড়বশ্ৰী এেটা োণ্ড েরতব। কস্ রেম ড়েছু হল না! শাহানার আচরণ স্হজ এবং 
স্বাভাড়বে। এে বার শুযু নীলুতে বলল, ভাবী, আড়নস্ ভাইতে এেটু কর্তে আনতব? েথা 
বলব। 
  
নীলু ড়বরক্ত স্বতর বলল, এখন ওর স্তঙ্গ েথা বলতব মাতন? েী েথা? 
  
কেমন ড়েছু না। ড়িেমতো খাওোদাওো েতরতছ ড়েনা। 
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ঐস্ব ড়নতে কোমাতে ভাবতে হতব না। 
  
আো োও, ভাবব না। 
  
শাহানা ড়মড়ি েতর হাস্ল। ড়বতের স্াতজ আজ োতে কেমন সু্ন্দর লাগতছ। না। কেমন 
কেন জবিাজং কদখাতে। গা ভড়েে গেনা। িুতলতিতপ আতছ জমোতলা শাড়ি। কিাাঁতট োলতচ 
রতঙর ড়লপড়স্টে। এতেবাতরই মানাতে না। এে দল কমতে োতে ড়ঘতর আতছ। এরা 
অোরতণ হাস্তছ। এতদর স্তঙ্গ গলা ড়মড়লতে হাস্তছ শাহানা। এতেে বার হাস্তে— হাস্তে 
কভতঙ পিতছ। দৃশেড়ট কেমন কেন ভাতলা লাতগ না। নীলু এে স্মে শাহানাতে এে পাতশ 
ড়নতে ড়নচু গলাে বলল, এে হাস্ছ কেন? 
  
হাড়স্র গল্পগুজব হতে, োই হাস্ড়ছ। কেন ভাবী, আমার হাস্াে কোতনা বাযা আতছ? 
  
শাহানার গলার স্বরও কেন অনে রেম। েড়িন এবং ড়েছু পড়রমাতণ েেেশ। নীলু আর ড়েছু 
বলল না। শাহানা ড়িতর ড়গতে আতরা শব্দ েতর হাস্ল। 
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২৯. দবমের প্রথম দেছুদিন 
ড়বতের প্রথম ড়েছুড়দন কঘাতরর মতযে কেতট োে। অতনেগুড়ল ঘটনা এেস্তঙ্গ ঘতট এবং 
খুব দ্রুে ঘতট। অতনেটা স্বপ্নদৃতশের মতো। ড়নতজর জীবতনই ঘটতছ অথচ কেন ড়নতজর 
জীবতন ঘটতছ না। এটা কেন অনে োতরা জীবন। 
  
ড়বতের রােড়ট ড়নতে শাহানাতে অতনে রেম দুড়শ্চন্তা ড়ছল। না জাড়ন েী হে, না জাড়ন েী 
ঘতট।  বাস্র রাে ড়নতে েে রেম গল্প কস্ বনু্ধ্তদর োছ কথতে শুতনতছ। ড়েছু ড়েছু ভাড়র 
ড়মড়ি। বারবার শুনতে ইতে েতর। গতল্পর বইতেও এই রাতের েে সু্ন্দর সু্ন্দর বণেনা 
আতছ। অপরাড়জোে েী সু্ন্দর বণেনা। অপুর স্তঙ্গ োর স্ত্রীর প্রথম কদখা। কছাট-তছাট েথা 
বলতছ দু জতন। েে দ্রুে বনু্ধ্ত্ব হতে দু জতনর মতযে। আবার স্মূ্পণে অনে যরতনর গল্পও 
আতছ। নারীজীবতনর চরম অবমাননার গল্প। গ্লাড়ন ও পরাজতের গল্প। কস্খাতন ভাতলাবাস্া 
কনই, অনে ড়েছু আতছ। 
  
শাহানার কবলাে এর কোতনাটাই হল না। জড়হর এল রাে এেটার ড়দতে। োর মুখ কদতখ 
মতন হল কস্ খুব ড়বরক্ত। জড়হতরর বতিা কবাতনর গলা কশানা োতে। খুব কচাঁড়চতে েী-তেন 
বলতছ, অনে স্বাই োতে স্ামলাতে কচিা েরতছ। বতিা রেতমর িগিা হতে। শাহানার 
এে বার ইতে হল ড়জতজ্ঞস্ েতর েী ড়নতে িগিা। কস্ অবড়শে ড়জতজ্ঞস্ েরল না। খাতট 
কহলান ড়দতে বতস্ রইল। োর ঘুম পাড়েল। আবার এেই স্তঙ্গ মাথাে েন্ত্রণা হড়েল। 
কভাাঁো যরতনর বেথা। স্ারা দুপুর ঘুমুতল কেমন বেথা হে, কেমন। 
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জড়হর ড়নতজ ড়েছু বলল না। লাতগাো বাথরুতম ঢুতে হাও–মুখ যুতে লাগল। এই স্মে 
বাইতরর বহচচ আতরা কবতি কগল, কমাটা পুরুষাড়ল গলাে কে এেজন বলতছ, এস্ব আড়ম 
টলাতরট েরব না। েতথি ড়টলাতরট েতরড়ছ। োর পরপরই িনিড়ন েতর েী কেন ভাঙল। 
জড়হর বাথরুম কথতে কবর হতে এতস্তছ। কস্ অস্হাে ভড়ঙ্গতে মাথা িাাঁোল। ড়েছু বলতব 
না বলতব না েতরও শাহানা বলল, েী হতেতছ? 
  
এেটা পুতরাতনা পাড়রবাড়রে িগিা। উৎস্ব-টুৎস্তবর ড়দতন এই িগিাগুড়ল মাথাচািা ড়দতে 
ওতি। আজ এস্ব শুতন দরোর কনই। পতর শুনতব! েুড়ম থাে ড়েছুক্ষণ এো এো, আড়ম 
একু্ষড়ণ স্ব ড়মড়টতে ড়দতে আস্ড়ছ। স্ড়র এবাউট ইট। 
  
অতপক্ষা েরতে— েরতে েখন কে শাহানা ঘুড়মতে পতিড়ছল, কস্ ড়নতজই জাতন না। জড়হর 
োতে আর জাগাে ড়ন। ড়বতের প্রথম রােড়ট কস্ ঘুড়মতে পার েতর ড়দল। ড়নজতে কেমন 
কেন অপরাযী মতন হড়েল। কভারতবলা কজতগ উতি কদতখ, জড়হর পাতশর ইড়জতচোতর বতস্। 
অমু্বমজড়নে োরতণ োর কচাখ ঈষৎ রক্তগে। জড়হর বলল, ঘুম ভাতলা হতেতছ শাহানা? 
  
শাহানা জবাব ড়দল না। 
  
েুড়ম এে েৃড়প্ত েতর ঘুমুড়েতল কে জাগাতে মন চাইল না। 
  
শাহানার খুব ইতে েরল ড়জতজ্ঞস্ েতর, আপড়ন ঘুমুন ড়ন? ড়জতজ্ঞস্ েরতে পারল না। 
লাজ লাগল। 
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জড়হতরর বতিা কবাতনর নাম আস্মানী। োল রাতে কে-তমতে এে োণ্ড েতরতছ, আজ কভাতর 
োতে কদতখ ো কে বলতব? খুব হাড়স্খুড়শ কেন ড়েছুই হে ড়ন। শাহানাে হাে যতর বাড়ি 
কদখাতে হিবি েতর েে েথা বলতছ– 
  
েে বতিা বারান্দা, কদখতল শাহানা? িুটবল কখলা োে, োই না? অতনতেই বতলন এে 
বতি বারান্দা এেটা ওতেতস্টজ। আমার ো মতন হে। না। কছাট বারন্দার বাড়িগুড়লতে 
আমার দম বন্ধ্ হতে আতস্। কোমার আতস্ না? 
  
না। আমার জীবন কেতটতছ কছাট বারান্দার বাড়িতে। 
  
এখাতন ড়েছুড়দন থােতল আর কছাট বারান্দার বাড়িতে থােতে পারতব না। ড়নিঃশ্বাস্ বন্ধ্ 
হতে আস্তব। এস্ শাহানা, লাইতব্রড়রঘরটা কোমাতে কদখাই। কোমার কো আবার গতল্পর 
বইতের খুব কনশা। 
  
কে বলল আপনাতে? 
  
কেউ বতল ড়ন। এে বার কোমাতদর বাস্াে ড়গতে কদড়খ বই পিছ। আর কচাতখ আাঁচল ড়দে। 
  
শাহানা ড়েছু বলুল না। আস্মানী হাস্তে-হাস্তে বলল, গল্প উপনোতস্র নােে-নাড়েোতদর 
সু্খদুিঃতখ োরা োের, োরা স্াযারণে ড়নতজতদর সু্খদুিঃতখর বোপাতর উদাস্ীন হে। এ-
রেম হতে না। ড়নতজর সু্খ ড়নতজ আদাে েতর কনতব। বুিতে পারড়ছ? 
  
পারড়ছ। 
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জড়হর অবড়শে খুবই ভাতলা কছতল, সু্খ েুড়ম পাতব। েতথিই পাতব। এ ড়নতে কোমার স্তঙ্গ 
এে লক্ষ টাো বাড়জ রাখতে পাড়র। রাখতব বাড়জ? 
  
শাহানা কহতস্ কিলল। আস্মানী প্রস্ঙ্গ পাতট বলল, োল রাতে বতিা রেতমর এেটা 
িগিা হতেতছ, েুড়ম ড়েছু-ড়েছু কবাযহে শুতনছ। জড়হর ড়ে ড়েছু বতলতছ? 
  
না। 
  
স্ড়েে বতল ড়ন? 
  
না। আড়ম ঘুড়মতে পতিড়ছলাম। 
  
ও, আো! েুড়ম ড়ে শুনতে চাও? 
  
ড়ি-না, আড়ম শুনতে চাই না। 
  
আস্মানী অবাে কচাতখ খাড়নেক্ষণ োড়েতে কথতে স্হজ স্বতর বলল, শুনতে না চাইতলও 
েুড়ম শুনতব। অনে োতরা োছ কথতে কশানার চাইতে আমার োছ কথতে কশান। িাতমলাটা 
বাড়ি ড়নতে। এই বাড়ি আড়ম চাই, ড়েন্তু বাবা আমাতে ড়দতে রাড়জ না। ঢাোে বাবার আতরা 
দুড়ট বাড়ি আতছ, কস্ দুড়ট বাবা জড়হরতে ড়দতে ড়দে। ো কদতব না। বাবা আমার কোতনা 
েথাই শুনতে চাতে না। জড়হর েখন োাঁর কছতল, আড়মও কেমড়ন োাঁর কমতে। আড়ম কো 
নদীর পাড়নতে কভতস্ আড়স্ ড়ন। োই না। শাহানা? 
  
ো কো ড়িেই। 
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কশান শাহানা, কোমার োতছ অনুতরায-পাড়রবাড়রে এই িাতমলাে েুড়ম ড়নরতপক্ষ থােতব, 
এবং আমার মন খুব কছাট, এইস্ব ভাবতব না। আমার মন কছাট না। েতব আড়ম অড়যোর 
কছতি কদবার কমতেও না। আই উইল িাইট টু ড়দ লাড়ি। এস্, কোমাতে বাগানটা কদখাই। 
খুব সু্ন্দর বাগান। 
  
বাগান স্ড়েেই খুব সু্ন্দর। দুড়ট কগালাপিাি বাগান আতলা েতর আতছ। শাহানা মুগ্ধেতে 
বলল, বাহ েী সু্ন্দরা আস্মানী চাপা গলাে বলল, এই বাগাতনর প্রড়েড়ট কগালাপচারা 
আমার লাগান। কোনড়টতে েতব িুল িুড়টল, স্ব আমার র্াইড়রতে কলখা আতছ। এ বাড়িতে 
োতরা বাগাতনর শখ ড়ছল না। এই শখ আমার। চল ছাতদ োই, কদখতব েে যরতনর অড়েের্ 
আতছ। েে েি েতর এতেেটা কজাগাি েতরড়ছ। এে বার অড়েের্ আনতে ড়গতে দুড়ট 
খারাপ কলাতের পািাে পতিড়ছলাম। ভাগেগুতণ কবাঁতচ কগড়ছ। 
  
আস্মানী কছাট্ট এেড়ট ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। শাহনার খুব ভাতলা লাগল কমতেড়টতে। েথা বলার 
েী স্হজ-স্বাভাড়বে ভড়ঙ্গ! 
  
হাে যতর-যতর হাাঁটতছ। কেন েে ড়দনোর পুরাতনা বনু্ধ্। অথচ এই কমতেই েী েেেশ 
গলাে োল রাতে িগিা েরড়ছলা! আজও হেতো েরতব। এে জন মানুতষর অতনেগুড়ল 
কচহারা থাতে। এেড়ট কচহারার স্তঙ্গ অনে কচহারার ড়েছুমাি ড়মল থাতে না। 
  
শাহানা প্রাণপণ কচিা েরতে লাগল নেুন বাড়িতে নেুন পড়রতবতশ ড়নতজতে মাড়নতে ড়নতে। 
করাতের মতো কলােজন আস্তছ। স্বার স্তঙ্গই হাড়স্মুতখ েথা বলতে হতে। আশ্চতেের 
বোপার, োরা আস্তছ স্বাই ড়বেবান। কেউ ড়বতলে ঘুতর এতস্তছ। কেউ এই স্ামাতর 
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আতমড়রো োতব। এে জন শাহানাতে বলল, শাহানা েড়দ শড়পং-এর জতনে কোলোো 
কেতে চাে োহতল কেন োতে খবর কদে। কস্ও স্তঙ্গ োতব। কোলোো োওো কো নে, 
কেন বােেুল মুোররাতম বাজার েরতে োওো। শাহানা যাাঁযাে পতি কগল। ড়বরক্ত ও ড়বব্রে 
কবায েরতে লাগল। স্বতচ ড়বরক্ত েরল দাড়ি-তগাাঁিওোলা এে কপ্র ঢ়। কস্ শাহানাতে 
র্ােতছ আড়ন্ট েতর এবং কবশ উাঁচুস্বতরই বলতছ োর কনিট ছড়বতে আড়ন্টতে এেটা করাল 
েরতেই হতব। এ-রেম সু্ন্দর এেটা কচহারা, অথচ বাংলাতদতশর কলাে কস্টা কদখতব না, 
ো হতেই পাতর না। েড়দ হে, োহতল কস্টা হতব ক্রাইম। ক্ষমার অতোগে এেটা অপরায। 
েী েুৎড়স্ে কলােড়টর বলার ভড়ঙ্গ, অথচ কেউ রাগ েরতছ না। বরং মজা কপতে হাস্তছ। 
খুড়শ-খুড়শ গলাে বলতছ।–দাও এেটা করাল শাহানাতে। মতন হে ভাতলাই েরতব। কেভাতব 
িাশ েরতছ, োতে ভাড়জেন ড়ভতলজ গালে ড়হতস্তব চমৎোর হওোরই েথা। 
  
কোথাে ড়ছল শাহানা, আর আজ কস্ োাঁথাে? পড়রতবতশর স্তঙ্গ স্তঙ্গ মনও কবাযহে বদতল 
োে। এে ভাতলাবাস্ে গতল্পর বই, অথচ এখন বই ড়নতে বস্ার েথা মতনই হে না। েবুও 
অড়চন িাড়গনী নাতমর এেটা বই কস্ কবর েতরতছ। পিতছ, ড়েন্তু মন লাগতছ না। আতগ 
এেড়ট বই পিা শুরু েরতলই মতন হে গতল্পর নাড়েো আস্তল কস্। এস্ব োর জীবতনর 
ঘটনা। এখন মতন হতে না। উপনোতস্র নাড়েোর জীবন এবং োর জীবন আলাদা। এে 
োিাোড়ি মানুষ এে বদতল োে? এই বাড়িতে েে মানুষ, অথচ কেউ োর পড়রবেেন 
লক্ষ েরতছ না কেন? কে-মানুষড়ট স্বতচ োতছর হওো উড়চে, কস্-ই কেমন দূতর দূতর 
আতছ। েী এেটা মামলা ড়নতে বেস্ত। োতে নাড়ে ড়চটাগাং কেতে হতব। না কগতলই নে। 
গে রাতে কস্ খুব আগ্রহ ড়নতে মামলার েথা বলল– 
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বুিতল শাহানা, মামলাটা স্ম্পড়ে ড়নতে। হাড়জ নুরুল ইস্লাম নাতম এে ড়বরাট যনী বেড়ক্ত 
ড়চটাগাং-এ থাতেন। জন্মসূ্তি বাড়ি হতে ঢাোর ড়বক্রমপুর। ভদ্রতলাে অেেন্ত যাড়মেে। 
এড়েমখানা, সু্কল, েতলজ, মস্ড়জতদ বহু টাো কদন। শুযু োই না, ড়েড়ন এেজন আদশে 
স্বামী, আদশে বাবা। ভদ্রতলাে মারা োবার পর এেটা স্মস্ো কদখা কগল। ড়চটাগাংতের 
খারাপ পািার এে কফ্ল্তে োাঁর স্ম্পড়ের ড়বরাট এে অংশ দাড়ব েতর মামলা রুজু েতর 
ড়দল। ভদ্রতলাে নাড়ে োতে দানপি েতর ড়দতে কগতছন। োগজপি আতছ। কেতলোড়র 
অবস্থা! কেমন ইন্টাতরড়স্টং না? 
  
হোাঁ। 
  
েুড়ম ড়েন্তু কেমন ইন্টাতরস্ট পাও ড়ন। কেমন েতর বুিলাম বল কো? 
  
শাহানা চুপ েতর রইল। জড়হর হাস্তে-হাস্তে বলল, েুড়ম জানতে চাও ড়ন আড়ম কোন 
পতক্ষর হতে মামলাে কনতমড়ছ। ো কথতেই বুিলাম। 
  
জড়হর শব্দ েতর হাস্তে লাগল। োউতে হাস্তে কদখতলই হাস্তে ইতে েতর। শাহানাও 
কহতস্ কিলল। জড়হর অবাে হওোর মতো ভড়ঙ্গ েতর বলল, েুড়ম আবার হাস্তেও জান 
নাড়ে? অবাে েরতল কো! আড়ম এে কমতেতে জানোম, কস্ ড়েছুতেই হাস্ে না। েে 
হাড়স্র েথা বলা কহাে, কস্ গম্ভীর হতে থােে। কশষটাে রহস্ে জানা কগল। 
  
েী রহস্ে? 
  
হাস্তল কমতেটাতে খুব বাতজ কদখাে। 
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স্ড়েে? 
  
হোাঁ, োউতে োউতে বাতজ কদখাে। আো কশান শাহানা, এেটা োজ েরলুি হে? েুড়মও 
আমার স্তঙ্গ ড়চটাগাং চল। 
  
আড়ম? 
  
হাাঁ, েুড়ম। ড়চটাগাং-এর োজ কশষ েতর কোমাতে ড়নতে কনপাল কথতে ঘুতর আস্ব। এই 
স্মেটা কনপাতল োবার জতনে ভাতলা নে। েবু খারাপ লাগতব না, আড়ম েতেে বার ড়গতেড়ছ। 
োতব? 
  
োব। 
  
কোমাতদর বাস্াে এখন ড়েছু জানাতনার দরোর কনই। কনপাল কপৌঁতছ স্বার নাতম এেটা 
েতর ড়ভউোর্ে পাড়িতে কদতব। আইড়র্োটা কেমন? ভাতলা না? 
  
হোাঁ, ভাতলা। 
  
এমন শুেতনা মুতখ বলড়ছ কেন? হাড়স্মুতখ বল। 
  
শাহানা হাস্ল। জড়হতরর স্তঙ্গ েথা বলতে োর কবশ ভাতলাই লাগতছ। কে জাতন, এই 
কলােড়টর স্তঙ্গ োাঁর জীবন হেতো খুব খারাপ োটতব না। 
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৩০. টলমযান শদিেমে কর্মে পাদিমেমছ 
টলমোন শড়িেতে কর্তে পাড়িতেতছ। 
  
কবোরা ড়দতে কর্তে পািাতনা নে–এেটা কনাট ড়দতেতছ, োর অথে দুপুর এগারটাে আমার 
স্তঙ্গ কদখা েরতব–জরুড়র। 
  
জরুড়র ড়েছু কো মতন হতে না। স্াযারণ ড়েছু হতল কনাট পািেে না। দুই উতি এতস্ বলে, 
শড়িে আমার ঘতর এস্, এেস্তঙ্গ চা খাব। টী-তব্রে। 
  
েেই ড়দন োতে, কলােড়টতে শড়িতের েেই পছন্দ হতে। েীক্ষ্ণ বুড়ি। অড়িস্ মোতনজতমন্ট 
স্ম্পতেে জতলর মতো স্বে যারণা। শুযু অ মোতনজতমন্ট নে–এর্ভারটাইড়জং, পারড়লে 
ড়রতলশন স্বই োর নখদপেতণ। শুযু এেড়ট স্মস্ো, োতরারই োজ েরার কোতনা স্বাযীনো 
কনই, স্ব োজ কস্ এোই েরতছ। ড়বভাগীে প্রযানতদর এখন আর ড়েছু েরার কনই। 
  
শ্রড়মে-স্মস্ো কস্ কমাটামুড়ট যামাচাপা ড়দতেতছ, পিড়েড়টও চমৎোর। শ্রড়মেতদর প্রযান 
দাড়ব ড়ছল–দুড়ট ঈদ কবানাস্, োোোে ভাো, ড়চড়েৎস্া ভাো, বাড়িভািা। 
  
কস্ দুড়টর জােগাে ড়েনড়ট কবানাস্ ড়দতে ড়দল! োোোে ভাো কদওো হল না। ড়িে হল, 
ড়বড়ভন্ন পতেন্ট কথতে গাড়ি ওতদর ড়নতে আস্তব এবং ড়দতে আস্তব। ওতদর দাড়ব ড়ছল মাতস্ 
পঞ্চাশ টাো ড়চড়েৎস্া ভাো, কস্টাতে েরা হল পাাঁতচাত্ত্বর। মূল কবেতনর ড়বশ ভাগ বাড়ি 
ভািা কদওো হল এবং কঘাষণা কদওো হল, এে বৎস্তরর মতযে প্রড়েড়ট শ্রড়মতের বাস্স্থাতনর 
বেবস্থা েরা হতব। 
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শ্রড়মেতদর জতনে অপ্রেোড়শে ড়বজে। োরা আতন্দালতনর স্াে জন মূল কনোতে গলাে 
মালা ড়দতে োাঁতয েতর নাচতে লাগল। োতদর ড়বজে–উিাতস্ বারবার কশানা কগল।–শ্রড়মে-
বনু্ধ্ টলমোন, ড়জন্দাবাদ। উৎস্াতহর প্রথম যাক্কাটা কেতট োবার পরপর কদখা কগল টলমোন 
স্াে জন শ্রড়মে-তনোতে বরখাস্ত েতরতছ। 
  
টলমোন ড়নড়বেোর ভড়ঙ্গতে বলল, আমার আতদতশর কোও রেম নিচি হতব না। কোমাতদর 
েথা আড়ম কমতন ড়নতেড়ছ, কোমরা আমার েথা মানতব। েড়দ না মান, োরখানা বন্ধ্ েতর 
চতল োব। এই ক্ষমো আমাতে কদওো হতেতছ। এে ড়দতনর ছুড়ট কোমাতদর কদওো হল। 
কোমরা ড়চন্তা-ভাবনা ের। এে ড়দন োরখানা বন্ধ্ থােতব। মন ড়িে েরা, োজ েরতব 
ড়ে েরতব না। কে এে ড়দন ছুড়ট কদওো হল, কস্ই এে ড়দন এেটু েি েতর কখাাঁজ কনতব, 
অনে োরখানাে শ্রড়মেরা েী সু্তোগ-সু্ড়বযা পাতে। আো, এখন কেতে পার। পরশু স্োল 
নটাে োরা োতজ কোগ কদতব না, োতদর চােড়র বাড়েল যরা হতব। পরবেেী স্মতে এই 
ড়নতে কোতনারেম কদন-দরবার চলতব না। 
  
টলমোন বাংলা জাতন না। কস্ েথা বলল ইংতরড়জতে। শড়িেতে অনুবাদ েতর ড়দতে হল। 
শ্রড়মেরাও েথা বলড়ছল। শড়িে োর ইংতরড়জ েতর ড়দতে কগতল টলমোন শুেতনা গলাে 
বলল, ওরা েী বলতছ, ো কশানার আগ্রহ আমার কনই, প্রতোজনও কনই। আড়ম েী বলছ 
েুড়ম শুযু কস্টাই ওতদর োতছ কপৌঁতছ কদতব। 
  
আমার মতন হে। ওতদর েথাও জানা থাো ভাতলা। 
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শুযু কোমার মতন হতল কো হতব না, আমারও মতন হতে হতব। আমার কস্-রেম মতন হতে 
না। 
  
অড়িতস্র রাতমশ্বর বাবুরও চােড়র চতল কগল। এমন কে ঘটতব, কেউ েল্পনাও েতর ড়ন। 
রাতমশ্বর বাবু ড়নরীহ ড়নড়বতরায মানুষ। োতরা স্াতেপাাঁতচ কনই। পাতনর কে টা ড়নতে অড়িতস্ 
আতস্ন। এেটু পরপর পান খান। পাতের োতছ ড়পেদাড়নতে ড়পে কিতলন। এেড়দন 
টলমোন োাঁতে কর্তে পািাল। ভাতলা আতছন? 
  
ড়ি স্োর। 
  
দুড়দতনর েোজুতেল ড়নতেড়ছতলন, অসু্খ কস্তরতছ? 
  
ড়িস্োর। 
  
েী অসু্খ? 
  
ও, আো। নােনীর অসু্খ, আপনার ড়নতজর ড়েছু না? 
  
ড়ি-না, স্োর। 
  
আপড়ন দুড়দতনর ছুড়ট ড়নতেড়ছতলন, ড়েন্তু এতস্তছন চারড়দন পর। বািড়ে দু ড়দতনর বোপাতর 
ড়েছুই েতরনড়ন। মতন হে ভুতল ড়গতেড়ছতলন। 
  
ড়ি স্োর। 
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অড়িস্ নটার স্মে শুরু হে, ড়েন্তু আপড়ন কোতনা ড়দন স্াতি দশটার আতগ আস্তে পাতরন 
না। 
  
অতনে দূতর থাড়ে স্োর, রামপুরা। 
  
এখন কো অড়িতস্র বাস্ োে। দূতর থােতলও অসু্ড়বযা হবার েথা নে। 
  
এে স্োতল ভাে রান্না হে না স্োর। 
  
আপড়ন বাড়ি োন খুব স্োল-স্োল। ড়িে না? 
  
রাতমশ্বর বাবু কোতনা জবাব ড়দতলন না। প্রচুর ঘামতে লাগতলন। টলমোন বলল, গে এে 
মাতস্ আপড়ন েখন অড়িতস্ এতস্তছন েখন ড়গতেতছন স্ব ড়লতখ করতখড়ছ। এই োগতজ 
আতছ। ড়নন, পতি কদখুন। 
  
রাতমশ্বর বাবু োগতজর উপতর কচাখ বুড়লতে কগতলন। ড়েছু পিতলন বতল মতন হল না। 
  
ড়িে আতছ, এখন কেতে পাতরন। 
  
ড়েড়ন ড়নতজর কচোতর এতস্ পাতনর কোটা কখালামাি টলমোতনর ড়চড়ি চতল এল োর রক্তবে 
হতে-এই অড়িস্ মতন েরতছ কোমার চােড়র অড়িতস্র েলোতণ আস্তছ না। স্ম্ভবে 
অড়িতস্র োতজ কোমার মন বস্তছ না। োতজই-। স্ার েথা চােড়র কশষ। 
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রাতমশ্বর বাবুর জতনে সু্পাড়রশ ড়নতে অতনতেই ড়গতেড়ছল টলমোতনর োতছ। কস্ই অতনতের 
এে জন হতে শড়িে। টলমোন হাড়স্মুতখ বতলতছ, দো কদখাবার েথা েুড়ম বলড়ছ কেন? 
দো কদখাতব দাাঁেবে প্রড়েিানগুড়ল। এটা কোতনা দাাঁেবে প্রড়েিান নে। আমরা এতদতশ টাো 
োমাতে এতস্ড়ছ। এই স্হজ। স্াযারণ স্েেড়ট কোমরা েে োিাোড়ি পার েেই ভাতলা। 
  
রাতমশ্বর বাবু অতনে ড়দন এই র জতনে োজ েতরতছন। কোম্পাড়নর োাঁর প্রড়ে দাড়েত্ব 
আতছ। 
  
উড়ন ড়বনা কবেতন চােড়র েতরন ড়ন। োতজই কোম্পাড়নর দাড়েতত্বর প্রশ্নটা কেন আস্তছ? 
এই বোপারড়ট ড়নতে আড়ম আর েথা বলতে চাই না। েুড়ম অনে কোতনা প্রস্ঙ্গ ড়নতে আলাপ 
েরতল েরতে পার। কোমাতদর কদতশর স্বতচতে সু্ন্দর জােগা কোনড়ট বল কো? 
সু্ন্দরবতনর েথা খুব শুনড়ছ। েীভাতব োওো োে? 
  
  
  
টলমোতনর কনাটড়ট শড়িতের স্ামতন। এগারটা বাজতে এখনও দশ ড়মড়নট। শড়িে লক্ষ 
েরল, োর মতযে এে যরতনর অস্বড়স্ত োজ েরতছ।–োর কোতনা োরণ কনই। কস্ চা ড়দতে 
বলল। না বলতলও হে। টলমোতনর োতছ োওো মাতনই প্রথম এে োপ চা খাওো। এই 
চা কস্ ড়নতজ বানাে। পাড়ন গরম েরা কথতে দুয ড়চড়ন কমশাতনা পেেন্ত কস্ ড়নতজই েতর। 
অযস্তন কে-মানুষড়টর জতনে চা বানান হতে, কস্ অস্বড়স্ত কবায েতর। এটাও কবাযহে অড়িস্ 
মোতনজতমতন্টর এেটা অঙ্গ। 
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আজ টলমোন চাতের েথা বলল না। িুড়েেবাতজর ভড়ঙ্গতে বলল, দুপুতর আজ েুড়ম আমার 
স্তঙ্গ লাঞ্চ েরতব। অসু্ড়বযা আতছ? 
  
না স্োর। 
  
কোতনা এেটা ভাতলা করতস্তারাাঁে োই চল। েুড়ম ড়ে মদে পান ের? 
  
না। 
  
আড়মও েড়র না, েতব কোতনা কস্পশাল অতেশন হতল খাড়নেটা েড়র। 
  
আজ ড়ে কোতনা কস্পশাল অতেশন? 
  
না। কস্পশাল ড়েছু না। আর দশটা ড়দতনর মতো স্াযারণ এেটা ড়দন। ভাতলা করতস্তারী ড়ে 
আতছ এখাতন? কমড়িোন িুর্ পাওো োে? 
  
না। েতব বতিা কহাতটলগুড়ল মাতি মাতি কমড়িোন নাইট, স্পোড়নশ নাইট এইস্ব েতর, 
েখন পাওো োে। 
  
চল, ভাতলা, এেটা চাইড়নজ করসু্টতরতন্ট োওো োে। 
  
আপড়ন ড়ে আমাতে ড়েছু বলতবন? 
  
হোাঁ, বলব। কখতে-তখতে বলব। 
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কখতে-তখতে কে েথাগুড়ল টলমোন বলল, শড়িে োর জতনে প্রস্তুে ড়ছল না। 
  
প্রাে দু বছর আতগ আগস্ট ড়িিড়টনথ এে বোচ ওষুয বেড়র হতেড়ছল, ো নি হতে োওোর 
োরতণ বাড়েল েতর কদওো হে। কোমার মতন আতছ? 
  
মতন কনই। োগজপি কদখতে হতব। 
  
োগজপি আমার স্তঙ্গ আতছ, েুড়ম কদখতে পার! েুড়ম ড়ছতল প্রর্ােশান সু্পারভাইজার, 
কোমার স্ই আতছ। 
  
স্ই থােতল ড়িে আতছ। 
  
না, ড়িে কনই। োরণ োরখানার লগবুতে ঐ ড়দন ঐ োড়রতখ কোতনা গুোড়রর েথা কনই। 
ঐ ড়দন কোতনা ওষুয বেড়র হে। ড়ন। নি েরার প্রশ্নই ওতি না। 
  
শড়িে োড়েতে রইল। টলমোন িাণ্ডা গলাে বলল, োর ড়েন মাস্ পর েুড়ম আড়শ হাজার 
টাোর এেটা কচে ইসু্ েতরছ কস্টাতরর দুড়ট এোরেুলার কেনার জতনে। কস্ই এোর 
েুলার কেনা হে ড়ন, কচে ড়েন্তু ভাঙাতনা হতেতছ। 
  
শড়িে ড়েছু বলল না। টলমোন বলল, ঐ মাতস্ই োর ড়দন দশতের কভের ড়মর্ানে োর 
নাতমর এে এতজড়িতে গাড়ি কেনা বাবদ অড়গ্রম এে লক্ষ টাো কদওো হে িতরন 
েতরড়িতে-ছ হাজার র্লার। মর্ানে োর বতল কোতনা প্রড়েিান বাংলাতদতশ কনই। কে 
ড়িোনা কদওো হতেতছ, ঐ ড়িোনারও কোতনা অড়স্তত্ব কনই। েুড়ম ড়েছু বলতব? 
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না। 
  
োগজপি স্ব ড়নতে এতস্ড়ছ, কদখতে পার। প্রতোজন কবায েরতল আমার স্তঙ্গ ড়র্স্োস্ 
েরতে পার। েুড়ম ড়ে দাড়েত্ব অস্বীোর েরতে চাও? 
  
না। অস্বীোর েরার পথ কোথাে? 
  
দোট্স্ রাইট, অস্বীোর েরবার পথ কনই। এটা এেড়ট জড়টল চক্রান্ত। আমার যারণা, 
কোমাতে বেবহার েরা হতেতছ। ড়চংড়ি মাছটা খাও, ভাতলা বাড়নতেতছ। এেটা স্পাইড়স্ না 
েরতলও পারে। আমার কো ড়জব পুতি কগতছ। 
  
টলমোন রুমাতল মুখ মুছল। কচোতর বুড়লতে রাখা কোতটর পতেট কথতে মুখবন্ধ্ এেটা 
খাম কবর েতর এড়গতে ড়দল শড়িতের ড়দতে। স্হজ গলাে বলল, স্ড়র। আই হোভ টুড়ব 
কু্রতেল ওনড়ল টু ড়ব োইণ্ড। কোমাতে আপােে স্াস্তপও েরা হল। পুতরা েদন্ত হতব। 
েুড়ম ড়নড়শ্চন্ত থােতে পার।–েদন্ত হতব ড়নরতপক্ষ। ড়চড়িটা খুতল পি। হাতে ড়নতে বতস্ আছ 
কেন? 
  
শড়িে ড়চড়ি খুলল, মূল স্াস্তপনশন অর্োতরর স্তঙ্গ কপনড়স্তল টলমোতনর কলখা এেটা 
কনাট। কনাতটর ভাবাথে হতে, আড়ম খুবই দুিঃড়খে। এই বোপারটা স্হজ ভাতব ড়নতে কচিা 
ের। 
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শড়িে অস্মতে বাড়ি ড়িতরতছ। নীলুও স্োল-স্োল এতস্তছ। োর শরীর ভাতলা লাগড়ছল 
না।–ছুড়ট ড়নতে এতস্তছ। শড়িেতে কদতখ হিাৎ োর মনটা ভাতলা হতে কগল। কস্ খুড়শ-
খুড়শ গলাে বলল, আমার কেন জাড়ন মতন হড়েল বাস্াে এতস্ কোমাতে কদখব। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ। আো চল না এেটা োজ েড়র, কোথাও কবিাতে োই। োতব? 
  
নীলুতে অবাে েতর ড়দতে শড়িে বলল, চল োই। কোথাে কেতে bia? 
  
স্ড়েে োতব? 
  
হোাঁ, োব। 
  
নীলু েৎক্ষণাৎ চুল বাাঁযতে বড়স্ল, শড়িে োতে মে বদলাবার স্মে না। পাে। আতগ এ-
রেম হতেতছ, কবিাতে োবার জতনে রাড়জ হতে কশষ মুহূতেে বতলতছ, আজ না কগতল হে 
না? শরীরটা কেমন কেন মোজমোজ েরতছ। 
  
শড়িে পা িুড়লতে খাতট বতস্তছ। োর মুখ কদতখ মতনর আাঁচ পাওো োে না। েবু নীলুর 
মতন হল শড়িে ড়েছু এেটা ড়নতে ড়চড়ন্তে। 
  
নীলু বলল, শাহানার োণ্ড শুতনছ? 
  
না। েী োণ্ড? 
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আজ জড়হরতে ড়নতে োিমুণ্ড চতল ড়গোতছ। োউতে ড়েছু বতল ড়ন। রড়িে টুড়ন আর 
বাবলুতে ড়নতে ও বাড়িতে ড়গতে কশাতন, ড়েছুক্ষণ আতগ এোরতপাটে রওনা হতেতছ। 
  
ভাতলাই কো। 
  
আমাতদর োউতে ড়েছু জানাল না কেন কে জাতন। আসু্ে জড়হর, ওতে যরব শক্ত েতর। 
  
টুড়ন, বাবলু ওরা কোথাে? 
  
ছাতদ। এখন ওতদর র্াোর্াড়ে েরতব না। কবরুড়ে। কদখতল আর রক্ষা থােতব না, স্তঙ্গ 
োবার জতনে বহচচ শুরু েরতব। েুড়ম ড়ে এে োপ চা খাতব? 
  
না। 
  
আো কশান, েুড়ম ড়ে কোতনা ড়েছু ড়নতে ড়চড়ন্তে নাড়ে? কেমন কেন অনে রেম লাগতছ 
কোমাতে? 
  
না, ড়চড়ন্তে না। 
  
এই শাড়িতে ড়ে আমাতে ভাতলা কদখাতে? 
  
হাাঁ কদখাতে। কোথাে োতব ড়েছু ড়িে েতরছ? 
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আমার এে বান্ধ্বীর বাস্া আতছনো পন্টতন, োতব? 
  
চল োই। 
  
নো পটতনর বাস্াে নীলুর বান্ধ্বীতে পাওো কগল না। োরা ঘতর োলা ড়দতে কোথাে কেন 
ড়গতেতছ। নীলুর অস্ম্ভব মন খারাপ হল। 
  
শড়িে বলল, অনে কোথাও চল। কোমার আতরা বান্ধ্বী আতছ ড়নশ্চেই। 
  
থাে, এমড়ন চল রাস্তাে এেটু হাাঁড়ট। 
  
শড়িে োতেও রাড়জ। োরা ড়েছুক্ষণ হাাঁটল। নীলু এেড়ট ড়মড়ি পান ড়েনল। রাস্তাে দু 
টাো েতর কবড়ল িুতলর মালা ড়বড়ক্র হতে। নীলুর এেটা ড়েনতে ইো হতে, আবার বলতে 
লিাও লাগতছ। আশ্চেে োণ্ড, নীলুতে অবাে েতর ড়দতে শড়িে কবড়ল িুলওোলার ড়দতে 
এড়গতে কগল। েে স্ামানে বোপার, অথচ এতেই নীলুর হৃদে আতবতগ পূণে হল। োর মতন 
হতে লাগল, এই পৃড়থবীতে োর মতো সু্খী কমতে আর এেড়টও কনই। োর ইতে েরতছ 
শড়িতের হাে যতর হাাঁটতে। আজোল কছতলতমতেরা কেমন সু্ন্দর হাে যরাযড়র েতর 
হাাঁতট। কদখতে ভাতলা লাতগ। ড়দন বদতল োতে। নেুন ড়দতনর স্বই কে ভাতলা ো নে, 
ড়েন্তু ড়েছু ড়েছু ড়জড়নস্ ভাতলা। 
  
শড়িে বলল, আতরা হাাঁটতবা? 
  
কোমার হাাঁটতে ভাতলা লাগতছ না? 
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লাগতছ। 
  
জান, আজ শরীরটা ভাতলা লাগড়ছল না বতল স্োল—স্োল চতল এতস্ড়ছলাম, এখন এে 
চমৎোর লাগতছ! 
  
হাস্তল এই গম্ভীর মানুষটাতে এে সু্ন্দর লাতগ! অথচ এই এতেবাতরই হাতস্ না। 
  
নীলু নরম সু্তর বলল, আমার এেটা েথা শুনতব? 
  
হোাঁ, শুনব। 
  
চল না। আজ আমরা বাইতর কোথাও খাই। কোতনা ড়নড়রড়বড়ল করসু্টতরতন্ট। োতব? 
  
চল োওো োে। 
  
কোমার মন কথতে ইতে না েরতল থাে। 
  
শড়িে কহতস্ বলল, আমার ইতে েরতছ। টাো আতছ কো কোমার োতছ? আমার মাড়নবোগ 
িাাঁো। 
  
টাো আতছ। কবড়শ ড়েছু কো আর খাব না। 
  
করসু্টতরতন্ট বতস্ নীলুর এেটু খারাপ লাগল। কবচাড়র টুড়নতে কিতল এো-এো খাওো। কস্ 
হেতো না কখতে বাবা-মার জনে বতস্ থােতব। 
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নীলু বলল, ড়েছু খাওোর দরোর কনই, চল বাস্াে চতল োই। বরং দুতটা কোে ড়ড্র্ংতের 
অর্োর দাও, নেতো এরা আবার েী ভাবতব। 
  
শড়িে কমনু কদতখ এেগাদা খাবাতরর অর্োর ড়দল। 
  
নীলু বলল, এে কে খাতব? 
  
টুড়ন খাতব। পোতেতট েতর বাস্ােড়নতে োব। 
  
এটা ভাতলাই েতরছ, টাোে শটে পিতব না কো? আমার োতছ ড়েন শ টাো আতছ। 
  
শটে পিতল কোড়ট খুতল করতখ কদব। 
  
বলতে-বলতে শড়িে শব্দ েতর হাস্ল। খাবারগুড়ল চমৎোর। ড়েংবা কে জাতন অতনে 
ড়দন পর বাইতর কখতে এতস্তছ বতলই হেতো এে ভাতলা লাগতছ। মাতি মাতি এমন এতল 
হে। ো ড়ে আর স্ম্ভব হতব? েেগুড়ল টাো আজ ড়দতে হতব! ড়হতস্তবর টাো। 
  
শড়িে বলল, চুপচাপ খাত ে কেন, েথা বল। 
  
েী বলব? 
  
মজার মজার ড়েছু গল্প বল। 
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মজার গল্প বুড়ি আড়ম জাড়ন? েুড়ম বরং এেটা গল্প বল। 
  
শড়িে ড়ে এেটা বলতে ড়গতে বলল না। রুমাল ড়দতে মুখ মুতছ অনেমনস্ক ভড়ঙ্গতে বলল, 
কখতে ইো েরতছ না। 
  
কেন? 
  
জাড়ননা। শরীরটা কবাযহে খারাপ। শরীর খারাপ, োহতল এতল কেন? কোমার স্তঙ্গ েখতনা 
আস্া হে না। সু্তোগ হল এেটা। নীলু কদখল, শড়িে আবার হাস্তছ। েী চমৎোরই না 
োতে লাগতছ। কগ্র োলাতরর এই কোটটাে েী সু্ন্দর মাড়নতেতছ! নীলুর খুব ইো েরতছ 
শড়িতের কোতল এেটা হাে রাতখ। মজার কোতনা এেটা গল্প বতল শড়িেতে আবার 
হাড়স্তে কদে। োর কচাখ ড়ভতজ উিতে শুরু েতরতছ। 
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৩১. প্রথম কেমন িিা 
শাহানার এই প্রথম কেতন চিা। 
  
আোতশ ওিবার মতো ড়বরাট এেটা বোপার ঘতট োতে, ড়েন্তু োর জতনে েেটা উতেড়জে 
হওো উড়চে েেটা উতেড়জে কস্ হতে না। অথচ প্রথম কটতন চিার উিাস্ োর এখনও 
মতন আতছ। 
  
প্রথম কেতন চিা কস্ই রেমই কো হওো উড়চে। ো না, কেমন কেন ভে-ভে লাগতছ। 
মতন হতে ড়েছু এেটা হতব। োর স্বতচ মন খারাপ হল কেতনর স্াইজ কদতখ। এে কছাট? 
স্ড়েে-স্ড়েে পাড়খর মতো লাগতছ। শাহানা বতলই কিলল, কেন এে কছাট হে? 
  
জড়হর হাস্তে-হাস্তে বলল, কছাট কোথাে, দে শ ড়িশ জন োিী কেতে পাতর। কবশ বতিা। 
দূর কথতে কদখছ কো, োই এ রেম লাগতছ। 
  
খুব দূর কথতে োরা কদখতছ না। বতস্ আতছ ড়র্পারচার লাউতি। েী-এেটা স্মস্ো হতেতছ। 
কেন ছািতে এে ঘণ্টা কদড়র হতব। স্মে োটাতনার জতনে চা-টা খাতে। োিীরা। 
  
জড়হর বলল, ড়েছু খাে না কেন শাহানা? 
  
ভাতলা লাগতছ না। কঢাে ড়গলতে পারড়ছ না। 
  
কস্ েী! টনড়স্লাইটস্ নাড়ে? 
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জাড়ন না। োিমুণ্ড না কগতল কেমন হে বল কো? আমার এেটুও কেতে ইতে েরতছ না। 
  
এে বার কপৌঁতছ কদখ, ড়িতর আস্তে ইতে েরতব না। কোমার ড়ে কেতন চিতে ভে 
লাগতছ? 
  
হুাঁ। 
  
ওটা োটতে ড়মড়নট পাাঁতচে স্মে লাগতব। কেনিমণ হতে পৃড়থবীতে স্বতচ ড়নরাপদ ভ্রমণ। 
  
শাহানা বলল, আমার শরীর খুব খারাপ লাগতছ। 
  
দুটা পোরাড়স্টামল খাও। বোতগ আতছ না? আড়ম পাড়ন এতন ড়দড়ে। 
  
শুযু পাড়ন নে, জড়হর এেটা পানও ড়নতে এতস্তছ। মাইতে বলা হতে-ফ্ল্াইট নাম্বার ড়ব ড়জ 
২০৭, োিমুণু্ডগামী োিীতদর অনুতরায েরা হতে। অদু্ভে এে যরতনর উচ্চারণ। কেন 
অতযেে েন্ত্র এে জন মানুষ েথা বলতছ। শাহানার মতন হল এই েথাগুড়ল স্হজ 
স্বাভাড়বেভাতব বলা োে না? 
  
কোমার গা কো কবশ গরম মতন হতে শাহানা। 
  
ির আস্তছ কবাযহে। 
  
কোমার খুব কবড়শ খারাপ লাগতল না হে বাদ কদওো োে। এখন ড়টড়েট েোনতস্ল েরতল 
অবড়শে পেস্ােড়ি ড়েছুই পাওো োতব না। 
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শাহানা েতন্ত্রর মতো বলল, েোনতস্ল েরতে হতব না। চল োই। 
  
  
  
শাহানা বতস্তছ জানালার পাতশ, এে বারও জানালা ড়দতে োোতে ইতে েরতছ না। োর 
কেবড়ল ভে, এই বুড়ি কস্ বড়ম েতর কিলতব। বড়ম আস্ার আতগ আতগ মুতখ। কেমন 
টেটে স্বাদ চতল আতস্, কস্-রেম চতল এতস্তছ। োর স্ামতনর এে ভদ্রতলাে ড়স্গাতরট 
যড়রতেতছন, েী েুৎড়স্ে েটু গন্ধ্! শাহানার ইতে েরতছ এই কটতো কলােটার গাতল িাস্ 
েতর এেটা চি মারতে। 
  
জড়হর বলল, খুব কবড়শ খারাপ লাগতছ? 
  
হুাঁ। 
  
প্রাে এতস্ কগড়ছ। কেন নামতে শুরু েতরতছ। োন কভাাঁ-তভাাঁ েরতছ না? 
  
হুাঁ, েরতছ। 
  
কঢাে কগাল েতম োতব। 
  
কঢাে ড়গলতে পারড়ছ না। 
  
োোও জানালা ড়দতে। কদখ, কেতনর চাো নামতছ। েুড়ম কো ড়েছুই কদখড়ছনা। 
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শাহানা ক্লান্ত গলাে বলল, পাড়ন খাব। 
  
জড়হর কহাে ইশারাে এে জন এোর কহাতস্টস্তে র্ােল। কোতনা লাভ হল না। একু্ষড়ণ 
কেন নামতরা। ওরা োই ড়নতে বেস্ত। কনা কম্মাড়েং স্াইন বারবার িড়লতছ। কেউ ো ড়নতে 
মাথা ঘামাতে না। স্মাতন ড়স্গাতরট টানতছ। জড়হর এোর কস্ইিড়টর উপর এেড়ট প্রবন্ধ্ 
পতিড়ছল ড়নউজ উইতে। কস্খাতন বলা হতেতছ-এড়শো মহাতদতশর ড়বমানোিীরা ড়বমান 
ভ্রমতণর আইনোনুন ভঙ্গ েতর এে যরতনর মজা পাে। কে স্মে ড়স্ট-তবট বাাঁযার েথা, 
কস্-স্মে ড়স্ট-তবট খুতল কিতল। কনা কম্মাড়েং স্াইন কদখতলই োতদর ড়স্গাতরতটর ড়পপাস্া 
কপতে োে। োরা স্বতচ পছন্দ েতর ড়বমাতনর েড়রর্তর। হাাঁটতে। কেন এটা কেন নে, 
বাস্। 
  
কেন কবশ বি যরতনর িাাঁেুড়ন কখতে ভূড়ম স্পশে েরল। জড়হর হাড়স্মুতখ বলল, এতস্ কগড়ছ 
শাহানা। কপৌঁতছই র্াক্তার র্ােব। 
  
  
  
বতিা কহাতটতলর ড়নেমোনুনগুড়ল কবশ চমৎোর। দশ ড়মড়নতটর মাথাে র্াক্তার এতস্ 
উপড়স্থে। েুড়ি ড়মড়নতটর মাথাে এতলন কখাদ কহাতটতলর মোতনজার। পরতন হািপোন্ট, েিা 
লাল রতঙর কস্পাটেস্ শাটে। মুখভড়েে হাড়স্। কস্ হাড়স্মুতখ কে েথা বলল, ো শুতন জড়হতরর 
মুখ শুড়েতে কগল। রুড়গণীতে কহাতটতল রাখা োতব না। হাস্পাোতল ভড়েে েরাতে হতব। 
জড়হর বলল, কপতশন্টতে কহাতটতল করতখ ড়চড়েৎস্া হতব না? 
  
না। 
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কেন? 
  
োরণ কহাতটল কোতনা হাস্পাোল নে। 
  
োহতল আড়ম অনে কোতনা কহাতটতল কচিা েরতে চাই, কেখাতন আমাতে আমার স্ত্রীর স্তঙ্গ 
থােতে কদতব। 
  
নেুন ড়বতে? 
  
হোাঁ। 
  
হাড়নমুন? 
  
হোাঁ, বলতে পার। কলট হাড়নমুন। 
  
আমার স্মস্ত স্হানুভূড়ে কোমার জতনে। ড়েন্তু আমার উপতদশ কশান। আড়ম কে বেবস্থা 
ড়নড়ে, ো আমাতে ড়নতে দাও। ড়বশ্বাস্ ের আড়ম অেেন্ত বুড়িমান বেড়ক্ত। আড়ম েে িাণ্ডা 
মাথাে এেড়ট স্মস্ো ড়নতে ভাবতে পাড়র কোতনা রােপ্রযানও ো পাতরন না! এোমু্বতলি 
এতস্ কগতছ। েুড়ম কোমার স্ত্রীর স্তঙ্গ োও, োতে ভড়েে েড়রতে ড়িতর এস্। 
  
জড়হর চুপ েতর রইল। মোতনজার হাড়স্মুতখ বলল, েী আমার েথাে আপতস্ট হতে নাড়ে? 
আমার পরামশে ড়েন্তু চমৎোর। স্ত্রীতে হাস্পাোতল ড়দতে ড়িতর এতস্ এেটা হট শাওোর 
নাও, এবং দুড়ট ড়বোর খাও। 
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জড়হতরর মাথাে আোশ কভতঙ পিল। শাহানা প্রাে অতচেন। ির এে শ ড়েন পতেন্ট 
পাাঁচ। জড়হর শুেতনা গলাে বলল, খুব কবড়শ খারাপ লাগতছ? 
  
শাহানা োের গলাে বলল, খুব খারাপ লাগতছ। 
  
  
  
কনপাতলর হাস্পাোলড়টর অবস্থা খুবই মড়লন। কনাংরা, অপড়রেন্ন। ড়িনাইতলর গতন্ধ্র বদতল 
কেমন এেটা টে গন্ধ্। এেটা কর্র্বড়র্ পতি আতছ বারান্দাে। কেউ োর মুখ কঢতে 
কদবার প্রতোজনও কবায েতর ড়ন। নীল রতঙ িুতমা িুতমা মাড়ছ মৃে মানুষড়টর উপর ড়ভনভন 
েতর উিতছ। জড়হতরর অন্তরাত্মা পেেন্ত শুড়েতে কগল। র্াক্তার ভদ্রতলাে কহতস্ ইংতরড়জতে 
বলতলন, অবস্থা কদতখ ঘাবতি কগতছন মতন হতে। 
  
ো, ড়েছু ঘাবতি কগড়ছ কো বতটই। 
  
বাংলাতদতশর হাস্পাোগুড়ল ড়ে এর কচতে ভাতলা? 
  
হোাঁ, ভাতলা। অতনে ভাতলা। 
  
আড়ম েখন ড়ছলাম, েখন ড়েন্তু ভাতলা ড়ছল না। 
  
আপড়ন বাংলাতদতশ ড়ছতলন? 
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হোাঁ। আড়ম ঢাো কমড়র্তেল েতলজ কথতে পাস্ েতরড়ছ! আমাতদর কদতশ কমড়র্তেল েতলজ 
কনই। র্াক্তাড়র পিতে হতল আমাতদর বাইতর কেতে হে। 
  
করাগী ভড়েের বোপারড়ট অড়ে দ্রুে কশষ হল। শাহানাতে ড়নতে োওো হল কেড়বতন। জড়হর 
বলল, আড়ম ড়ে ঐ কেড়বতন রােটা োটাতে পাড়র? 
  
না, পাতরননা। 
  
হাস্পাোতল কোথাও অতপক্ষা েরতে পাড়র? 
  
ো ড়নশ্চেই পাতরন। আমার এই ঘতরই বস্তে পাতরন। োর ড়ে কোতনা প্রতোজন আতছ? 
আপনার েি হতব। প্রচণ্ড মশা। 
  
না, আমার েি হতব না। 
  
আপনার রাতের খাওো ড়ে হতেতছ? 
  
না, হে ড়ন। 
  
আড়ম ড়েছুক্ষণ পর পাতশর এেড়ট কহাতটতল কখতে োব। পাতশই এেটা 
  
ভাতলা কহাতটল আতছ। ইতে েরতল আপড়ন আস্তে পাতরন। 
  
জড়হর বলল, োর আতগ জানতে চাই, আমার স্ত্রীর ড়চড়েৎস্া ড়ে শুরু হতেতছ। 
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এখনও শুরু হে ড়ন, হতব। করাট োলচার েরা হতে। হাড়নমুতন এতস্তছন, োই না? 
  
হোাঁ, োই। 
  
আপনার মতন ভে ঢুতে কগতছ কে, হেতো—বা আপনাতে এো ড়িরতে श्टि। एठ पे्ल 
•ा ? པ༣, 
  
হোাঁ। 
  
ভে পাতবন না, খুবই স্ামানে বোপার। 
  
র্াক্তার র্ান হাতে জড়হতরর ে য স্পশে েরতলন। জড়হতরর মতন কে ভে-ভে ভাব ড়ছল ো 
পুতরাপুড়র কেতট কগল। কস্ েৎক্ষণাৎ ড়স্িান্ত ড়নল-স্ারারাে এখাতন বতস্ মশার োমি 
খাওোর কোতনা মাতন হে না। কহাতটতল ড়িতর এেটা শাওোর কনওো কেতে পাতর। 
  
কশষ পেেন্ত অবড়শে োওো হল না। জড়হর রােটা হাস্পাোতলই োড়টতে ড়দল। চাতের এেড়ট 
কহাতটতলর কখাাঁজ র্াক্তার স্াতহবই েতর ড়দতলন। প্রচুর দুয ও গরম মশলা কদো অদু্ভে 
যরতনর চা। িাাঁজাল খাড়নেটা কেতো যরতনর স্বাদ। কখতে ভাতলাই লাতগ। 
  
শাহানাতে কদখতে কগল। স্োল ন টাে। ির েতম কগতছ। েতব এে রাতেই কেমন করাগা 
লাগতছ শাহানাতে। গাতলর হাি কবড়রতে কগতছ। কচাতখর ড়নতচ োড়ল। জড়হর বলল, েী 
অবস্থা? ャ 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 509 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

শাহানা হাস্ল। 
  
এখন ড়ে এেটু ভাতলা লাগতছ? 
  
লাগতছ। 
  
এেটু ভাতলা, না। অতনে ভাতলা? 
  
অতনে ভাতলা। 
  
োহতল এেটু হাস্, আড়ম কদড়খ। 
  
শাহানা হাস্ল। জড়হর পাতশই কচোর কটতন বস্তে বস্তে বলল, আড়ম স্ারা রাে 
হাস্পাোতলই ড়ছলাম। 
  
জাড়ন। 
  
েীভাতব জানতল? কেউ বতলতছ? 
  
না, কেউ বতল ড়ন। আমার মতন হতেতছ। 
  
এখন আড়ম চতল োব, আবার ড়বতেতল আস্ব। 
  
আো। 
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কোমার জতনে ড়েছু ড়ভউোর্ে ড়নতে এতস্ড়ছ। শরীরটা েড়দ ভাতলা লাতগ, োহতল োর্েগুড়লতে 
নাম-ড়িোনা ড়লতখ করখ, ড়বতেতল আড়ম কপাস্ট েতর কদব। 
  
আো! 
  
অসু্তখর েথা ড়েছু কলখার দরোর কনই। স্বাই ড়চন্তা েরতব। অবড়শে অসু্খ কেমন ড়েছু 
হেও ড়ন। করাট ইনতিেশন। র্াক্তার স্াতহব বলতলন, পরশুর মতযে ড়রড়লজ েতর ড়দতে 
পারতবন। পরশু পেেন্ত এেটু েি ের। 
  
আমার েি হতে না। 
  
কোমার এখান কথতে ড়হমালে কদখা োে। উতি বতস্ জানালা ড়দতে োোও। ড়হমালে 
কদখতবা। 
  
আমার ড়হমালে কদখতে ইো েরতছ না। 
  
ইো না েরতলও কদখ। এস্, কোমাতে হাে যতর দাাঁি েরাই-ঐ কে চূিাটা কদখড়ছ না, ওর 
নাম অন্নপূণো। সু্ন্দর না? 
  
হোাঁ, সু্ন্দর। 
  
েুড়ম সু্স্থ হতে উিতলই কোমাতে কপাখরা বতল এেটা জােগাে ড়নতে োব। আমার মতে 
কপাখরা হতে পৃড়থবীর স্বতচ সু্ন্দর জােগা। 
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শাহানা হাই েুলল। ক্লান্ত ভড়ঙ্গতে হাস্ল। 
  
কোমার ঘুম পাতে শাহানা? 
  
হোাঁ, পাতে। 
  
োহতল ঘুমাও। ইন্টাতরড়স্টং এেটা অোর্তভঞ্চার হতে কগল। োই না? 
  
হোাঁ। 
  
ঢাোে ড়গতে গল্প েরতে পারতব। েুড়ম ঘুমাও, আড়ম পাতশ বতস্ আড়ছ। 
  
কোমাতে বস্তে হতব না, েুড়মও ড়বশ্রাম ের। রাে কজতগ ো ড়বশ্ৰী কদখাতে কোমাতে। 
  
খুব ড়বশ্ৰী? 
  
হোাঁ, খুব ড়বশ্ৰী। 
  
শাহানা ড়মড়ি েতর হাস্ল। হাস্পাোতলর যবযতব স্াদা কবতি েী সু্ন্দর লাগতছ োতে। 
মুতখর উপর কেরছা েতর করাতদর আতলা এতস্ পতিতছ। মতন হতে এড়ট স্বতপ্ন কদখা এেড়ট 
ছড়ব। বন্দী রাজেনো ওতে আতছ। একু্ষড়ণ কজতগ উিতব। 
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স্মস্তটা ড়দন জড়হর ঘুড়মতে োটাল। দুপুতর উতি দুড়ট স্োণ্ডউইচ মুতখ ড়দতে আবার ঘুম। 
কস্ই ঘুম ভাঙল স্ন্ধ্োে। োর খুব মন খারাপ হতে কগল। কবচাড়র শাহানা। অতপক্ষা েতর 
আতছ ড়নশ্চেই। খুবই অনোে হতেতছ। ড়িেীে দিাে ঘুড়মতে পিাটা উড়চে হে ড়ন। স্ন্ধ্োর 
পর এরা ড়িতমল ওোতর্ে পুরুষতদর কেতে কদে না। ড়নেমড়ট হেে ড়বতদড়শতদর জতনে। 
োরণ োল কবশ ড়েছু পুরুষতদর ঢুেতে কদতখতছ। এরা স্বাই কে হাস্পাোতলর েমেচারী, 
োও মতন হে ড়ন! 
  
  
  
গেোতলর র্াক্তার ভদ্রতলােতে পাওো কগতল এেটা ড়েছু বেবস্থা ড়নশ্চেই হতব, ড়েন্তু োল 
কস্ই ভদ্রতলাতের নাম জানা হে ড়ন। আজ হেতো োর ড়র্উড়ট কনই। পরপর দু রাে নাইট 
ড়র্উড়ট না-থাোরই েথা। আজ হেতো আতছ বদতমজাজী কোন র্াক্তার, কে কোতনা েথাই 
বলতব না। 
  
আকগর র্াক্তারতেই পাওো কগল। ড়েড়ন রুড়গণীর োতছ োবার কোতনা বেবস্থা েরতে 
পারতলন না। েতেে ড়দন আতগ ড়িতমল ওোর্ে ড়নতে কলখা নানান কেো-োড়হনী কোতনা 
এে োগতজ ছাপা হতেতছ, োরপর কথতে এই েিােড়ি। র্াক্তার স্াতহব বলতলন, আপড়ন 
বসু্ন, আড়ম খবর এতন ড়দড়ে। েতব আপনার স্ত্রী কবশ সু্স্থ, এইটুেু বলতে পাড়র। আমার 
স্তঙ্গ েথা হতেতছ। আপড়ন বসু্ন। আড়ম আস্ড়ছ। 
  
ভদ্রতলাে ড়মড়নট পাাঁতচতের মতযে ড়িতর এতলন। হাড়স্মুতখ বলতলন, োল স্ন্ধ্োে আপনার 
স্ত্রীতে ড়রড়লজ েতর কদওো কেতে পাতর। ির করড়মশন হতেতছ। 
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থোংে ইউ। 
  
এই ড়ভউোর্েগুড়ল ড়েড়ন ড়দতলন। আপনাতে কপাস্ট েরতে বতলতছন। 
  
চারটা ড়ভউোর্ে। প্রড়েড়টতেই েতেে লাইতনর ড়চড়ি। নীলুর জতনে এেড়ট, শারড়মতনর জতনে 
এেড়ট। বাবা ও মার জতনে এেড়ট এবং চেুথেড়ট আড়নতস্র জতনে। জড়হর ড়বড়স্মে হতে 
আড়নতস্র ড়ভউোতর্ের ড়দতে োড়েতে রইল। কস্খাতন কগাটা কগাটা হরতি কলখা—আড়নস্ 
ভাই, আমার খুব অসু্খ েতরতছ। 
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৩২. লম্বা এেটা মানুষ 
লম্বা এেটা মানুষ বস্ার ঘতর। 
  
কেমন অদু্ভে ভড়ঙ্গতে বতস্ আতছ। গাতে হলুদ রতঙর চাদর। োাঁতয এেটা শাড়ন্তড়নতেেনী 
বোগ। কলােটা বতস্ আতছ মূড়েের মতো। কেন কস্ আস্তলই এেটা মূড়েে, মানুষ নে। 
  
টুড়ন অতনেক্ষণ যতরই কলােড়টতে কদখতছ। এে বার োর কচাতখর উপর কচাখ পিল। েবু 
কলােটা নিল না। টুড়ন স্াহতস্ ভর েতর বলল, আপড়ন কে? 
  
কলােড়ট কহতস্ কিলল। হাে ইশারা েতর োতছ র্ােল। টুড়ন পদোর আিাল কথতে কবরুল 
না। োর কেমন কেন ভে-ভে লাগতছ। কলােড়ট বলল, কোমার নাম টুড়ন? 
  
হোাঁ। আপনার নাম েী? আমার নাম কস্াভাহান। কোমাতদর বাস্াে বাবলু থাতে? 
  
হোাঁ, থাতে। 
  
োতে কর্তে আনতে পারতব? 
  
না, পারব না। বাবলুছাতদ। আড়ম ছাতদ োই না। 
  
োও না কেন? ছাতদ ড়ে ভূে আতছ? 
  
আতছ। ড়দতনর কবলা থাতে না। রাতে আতস্। 
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োই নাড়ে? 
  
ই। রাতের কবলা এরা ছাতদ লািালাড়ি েতর। 
  
েুড়ম শুতনছ? 
  
হুাঁ। 
  
কভের কথতে নীলু বলল, োর স্তঙ্গ েথা বড়লস্ কর? টুড়ন বলল, কস্াভাহাতনর স্তঙ্গ। এই 
েথাে কলােড়ট শব্দ েতর কহতস্ উিল। নীলু পদোর িাাঁে ড়দতে বস্ার ঘতরর ড়দতে োোল। 
োর কচাতখমুতখ ড়বস্মে। কস্ েড়িন গলাে বলল, আপড়ন েী মতন েতর? 
  
কোমাতদর কদখতে এলাম। ভাতলা আছ নীলু? 
  
আমাতদর কদখতে এতস্তছন? 
  
হোাঁ। 
  
দুলাভাই, আপনার অস্ীম দো। আমরা যনে হলাম। 
  
কেন িাট্টা েরছ নীলু? 
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িাট্টা? িাট্টা েরব কেন? আপনার স্তঙ্গ িাট্টা েরবার মতো স্াহস্ ড়ে আমার আতছ? আপড়ন 
হতেন মহাপুরুষ বেড়ক্ত। স্াযারণ কপ্রম-ভাতলাবাস্া আপনাতে আেষেণ েতর না। আপনার 
কছতল কোথাে আতছ, েী েরতছ, ো জানারও আপনার আগ্রহ কনই। আপনার মতো 
মহাপুরুষতে িাট্টা েরব? 
  
বস্ নীলু বস্ আমার স্ামতন। 
  
নীলু বস্ল না। োর রাগ স্ামলাবার কচিা েরতে লাগল। কস্াভাত হান বলল, এেস্তঙ্গ 
অতনেগুড়ল েথা বতল মতন হে। হাাঁড়পতে কগতছ। 
  
চা খাতবন? 
  
েড়দ দাও, োহতল খাব। 
  
নীলু রান্নাঘতর আস্তে আস্তে দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিলল। এই কলােড়টর স্তঙ্গ রাগার। াড়গ েরা 
অথেহীন। রান্নাঘতরর স্ামতন রড়িে দাাঁড়িতে আতছ। কস্ কে েূহলী গলাে বলল, োর স্তঙ্গ 
েথা বলড়ছতল ভাবী? 
  
োতর স্তঙ্গ না। 
  
স্বাগে ভাষণ? ড়েন্তু আড়ম কেন পুরুতষর গলা শুনলাম। 
  
আমার বতিা দুলাভাই। 
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বাবলুস্াতহতবর কগ্রট িাদার? 
  
হোাঁ। 
  
আড়ম ড়ে ওনার স্তঙ্গ েথা বলতে পাড়র? মতন হতে ইন্টাতরড়স্টং েোতরেটার। 
  
এটা আবার েী যরতনর েথা রড়িে? কোমার েথা বলতে ইতে েরতল েুড়ম েথা বলতব। 
  
কমজাজ মতন হতে নট, গুর্। 
  
নীলু রান্নাঘতর ঢুেল! শুযু চা ড়দতে ইতে েরতছ না, অথচ ঘতর ড়েছু কনই। ড়বস্ড়েতটর 
ড়টতন আযা খানা ড়বস্ড়েট, কস্খাতন ড়পাঁপিা যতরতছ। অথচ দুলাভাইতে শুযু চা ড়দতে ইতে 
েরতছ না। নীলু আড়নতস্র কখাাঁতজ কদােলাে কগল। আড়নস্ কনই। বাবলু ছাতদ এো এো 
েী কেন েরতছ। হাে-পা নািতছ। ড়নতজর মতন ড়বিড়বি েরতছ। 
  
বাবলু। 
  
েী? 
  
েে বার বতলড়ছ, ড়ি বলতব। এেটা ড়জড়নস্ ে বার বলতে হে? োও, ড়নতচ োও। কোমার 
আব্রা এতস্তছ। একু্ষড়ণ ড়নতচ োও। এই শাটেটা বদতল এেটা ভাতলা শাট পতর োও। 
  
এেটা মানুষ কনই, োতে পাড়িতে কদাোন কথতে ড়েছু আনাতব। এে ড়দন পর এতস্তছ 
মানুষটা, শুযু চা খাতব? ড়নতজ ড়গতে ড়নতে এতল কেমন হে? শড়িে বাস্াে কনই, নেতো 
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শড়িেতে বলা কেে। দুলাভাইতের স্তঙ্গ এেটু আতগই খুব েিা-েিা েথা কস্ বতলতছ। 
মনটা এই জতনেই কবড়শ খারাপ লাগতছ। এই দুিঃখী মানুষড়টতে কস্ খুব পছন্দ েতর। 
  
  
  
বস্ার ঘতর রড়িে খুব জড়মতে গল্প েরতছ। কস্াভাহান ড়েছু বলতছ না। েতব োর মুখও 
হাড়স্—হাড়স্। রড়িে বলল— 
  
োরপর ভাই, ড়েছু মতন েরতবন না, এেটা বেড়ক্তগে প্রশ্ন েড়র।–আপড়ন েতরন েী? 
  
ড়েছুই েড়র না। 
  
বতলন েী। না-েরতল আপনার চতল েী েতর? আপড়ন ড়ে স্ন্নোস্ী? অবড়শে োরাও কো 
ড়েছু এেটা েতরন। ড়ভক্ষা েতরন। 
  
আড়ম মানুতষর হাে কদতখ ভাগে বড়ল। 
  
ভাগে বতলন? 
  
হোাঁ। 
  
আপড়ন এেজন পাড়মস্ট? 
  
ড়ি। 
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ড়বশ্বাস্ েতরন এস্ব? 
  
ড়ি-না। ড়বশ্বাস্ না েতরও কো আমরা অতনে ড়েছু েড়র। 
  
উদাহরণ ড়দন। 
  
কদতশর ড়েছু হতব না, এই কজতনও আমরা কদতশর জতনে জীবন ড়দতে ড়দই। ড়দই না? 
  
গুর্। আপড়ন কো ভাই ড়িলাস্িার ড়েড়স্তমর মানুষ। ড়নন, আমার হাে কদতখ ড়নন। 
  
আজ থাে। আতরে ড়দন কদখব। 
  
অস্ম্ভব, আজই কদখতে হতব। হাে কদতখ শুযু বলুন-টাো পেতস্াহতব ড়েনা। আর ড়েছু 
জানতে চাই না। সু্খ-টুখ ড়েছু আমার দরোর কনই, টাো থােতলই হল। 
  
কস্াভাহান রড়িতের হাতের ড়দতে োোল। মৃদুস্বতর বলল, বুতযর কক্ষি প্রবল। চি শুভ 
মঙ্গতল আতছ ড়িভুজ ড়চহ্ন। আপড়ন অেেন্ত যনবান হতবন। েতব ো ড়নতজর কচিাে হতব না। 
হৃদেতরখা কথতে এেড়ট করখা ভাগেতরখাতে স্পশে েতরতছ। োতজই আপড়ন যনবান হতবন 
স্ত্রীভাতগে। 
  
কবইজাড়ে েথা বলতছন ভাই। 
  
স্ত্রীভাতগে যন? 
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হোাঁ, োই। এেটু আতগ বলতলন আপড়ন হাে কদখাে ড়বশ্বাস্ েতরন না, ড়েন্তু এখন এে 
কজাতরর স্তঙ্গ েথা বলতছন কেন? 
  
কজার ড়দতে বলারই ড়নেম। কে হাে কদখাতে আতস্, কস্ এতে মতন েতর এই কলাে বতিা 
কজোড়েষী। 
  
োর মাতন এটা হতে আপনার এেটা বেবস্াড়েে চাল? 
  
হোাঁ, োই। 
  
োহতল আড়ম ড়ে যতর ড়নতে পাড়র কে ড়নতজর ভাতগেও আড়ম বতিাতলাে হতে পারব? 
  
না, পারতবন না। আপনার ো হবার ো হতব স্ত্রীভাতগে। 
  
আতর, আপনাতে ড়নতে কো মহা মুশড়েল! 
  
হাতে কেমন কদখড়ছ কেমড়ন বলড়ছ। 
  
এে ড়মড়নট দাাঁিান, আমার স্ত্রীর হােটা কদতখ ড়দন। পাড়লতে োতবন না কেন। 
  
রড়িে স্াতহব, আজ থাে। 
  
অস্ম্ভব। আজই কদখতবন। একু্ষড়ণ ড়নতে আস্ড়ছ। োব আর আস্ব। 
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শারড়মন কভেতরর বারান্দাে চুপচাপ বতস্ আতছ। গেোল স্োতল কস্ এেড়ট ড়চড়ি কপতেতছ। 
আতমড়রো কথতে পাড়িতেতছ স্াড়ির। ড়চড়ির ড়বষেবস্তু হতে নেুন জীবন কেমন লাগতছ 
োই জানতে চাওো এবং কস্ কে এেড়ট চােড়র কপতেতছ, এই খবর জানাতনা। ড়চড়ি পাওোর 
পর কথতে শারড়মন অস্বাভাড়বে গভীর। রাতে রড়িতের স্তঙ্গ এেড়ট েথাও বতল ড়ন। 
রড়িে এেবার হাে যরতেই িাাঁড়ে ড়দতে হাে ছাড়িতে ড়নতে বতলতছ, হাে যরতব না। 
  
রড়িে ড়বড়স্মে হতে বলল, হাে যরব না কেন? এই হাে ড়ে আতমড়রোে বন্ধ্ে? 
  
েী েুৎড়স্ে েথা। এর জবাব ড়দতে ইো েতর ড়ন। আজ বারান্দাে এে-এো বতস্ োর 
রীড়েমতো োন্না পাতে। োাঁদতে পারতল মন হালো হে, ড়েন্তু বাড়িটা এে কছাট কে 
োাঁদবার জতনে কগাপন জােগাও কনই। 
  
এই কে শারড়মন, এখাতন বতস্ আছ? আড়স্ আমার স্তঙ্গ। 
  
কোথাে োব? 
  
এে কগ্রট পাড়মস্ট এতস্তছ। ভূে-ভড়বষেৎ-বেেমান স্ব িিিি েতর বতল কদে। োতে হাে 
কদখাতব। 
  
আমাতে ড়বরক্ত েরতব না, এো থােতে দাও। 
  
কস্ েী! েুড়ম কোমার ভড়বষেৎ জানতে চাও না? 
  
না। 
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জানতে চাও না কে, স্বামীর স্তঙ্গ জীবন কেমন োটতব? 
  
কেমন োটতব ো পড়রষ্কার বুিতে পারড়ছ। োর জতনে কজোড়েষীতে হাে কদখাতে হতব না। 
  
কোমার হতেতছ েী বল কো? 
  
ড়েছুই হে ড়ন। 
  
এটা কো স্ড়েে বলতল না। ড়েছু এেটা ড়নশ্চেই হতেতছ। আতমড়রোর ড়চড়ি আস্ার পর 
কথতেই কমজাজ কিাড়টেনাইন। 
  
শারড়মন েিা গলাে বলল, েী হতেতছ স্ড়েে জানতে চাও? 
  
হোাঁ, চাই। 
  
োহতল এস্ আমার স্তঙ্গ, ঘতর এস্। এখাতন বলব না। 
  
েী এমন েথা কে মড়ন্দতরর কভের ড়গতে বলতে হতব। চল োই। 
  
শারড়মন দরজা ড়ভড়িতে ড়দতে েড়িন গলাে বলল, বস্ এখাতন। 
  
রড়িে বস্ল। োর কবশ মজা লাগতছ। শারড়মতনর প্রচণ্ড রাতগর োরণটা যরতে পারতছ 
না। রাতগ শারড়মতনর মুখ লাল হতে আতছ। মতন হতে একু্ষড়ণ কোঁতদ কিলতব। 
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েুড়ম আতমড়রোর ড়চড়িটা গেোল আমাতে ড়দতেছ। 
  
হোাঁ। ড়েন্তু োর আতগ খাম খুতল েুড়ম ড়চড়ি পতিড়ছ। 
  
মুখবন্ধ্ খামই কোমাতে ড়দতেড়ছ। 
  
ো ড়দতেছ। ড়েন্তু খাম খুতল ড়চড়ি পতি োরপর আবার মুখ বন্ধ্ েতরছ। 
  
এ-রেম স্তন্দহ হবার োরণ? 
  
োরণ খাতমর মুখ ভাে ড়দতে বন্ধ্ েরা ড়ছল। আতমড়রো কথতে কেউ ভাে ড়দতে মুখ বন্ধ্ 
েতর খাম পািাে না। 
  
রড়িে চুপ েতর রইল। েথা স্ড়েে। শারড়মন বলল, আমার ড়চড়ি েুড়ম কেন পিতল? 
  
হাস্তবণ্ড োর স্ত্রীর ড়চড়ি পিতে পারতব না? 
  
ড়নশ্চেই পারতব। ড়েন্তু চুড়র েতর না। 
  
আমার ভুল হতেতছ, এ-রেম আর হতব না। 
  
শারড়মন িুতল িুতল োাঁদতে লাগল। কশাতের এমন েীব্র প্রোশ রড়িে আতগ কদতখ ড়ন। 
োর লিার স্ীমা রইল না। কস্ নরম স্বতর বলল, কশান শারড়মন, এই কে, োোও আমার 
ড়দতে। 
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ড়েজ, আমার স্তঙ্গ েথা বলতব না। 
  
েথা না-বতল আড়ম থােতে পাড়র না। 
  
শারড়মন জবাব না ড়দতে উতি চতল কগল। 
  
  
  
বাবুলতে কোথাও পাওো কগল না। ছাতদ ড়ছল, এখন কনই। আতশপাতশ কোতনা বাড়িতেও 
কনই। টুড়ন খুাঁতজ এতস্তছ। 
  
কস্াভাহান বলল, থাে, বাদ দাও। আতরে ড়দন নাহে আস্ব। 
  
নীলু বলল, ঢাোতেই থাতেন কো? 
  
হোাঁ। 
  
োহতল নাহে কছতলর জতনেই আতরে বার েি েতর আসু্ন। কদতখ োন কস্ কেমন আতছ!? 
  
কস্ ভাতলাই আতছ। ওতে ড়নতে আড়ম ভাড়ব না। 
  
োউতে ড়নতেই ভাতবন না। এটা কোতনা গুণ না দুলাভাই। 
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কস্াভাহান োর িুড়লর ড়ভেতর হাে ড়দতে োড়স্টতের স্স্তা যরতনর এেটা কখলনা কবর 
এড়গতে ড়দল টুড়নর ড়দতে। নীলু বলল, টুড়নতে ড়দতে হতব না দুলাভাই। বাবলুর জতনে 
এতনতছন, করতখ ড়দন, বাবলুতেই কদতবন। 
  
কস্াভাহান কহতস্ কিলল। হাস্তে-হাস্তেই বলল, এইখাতন েুড়ম এেটা ভুল েরতল নীলু 
এটা আড়ম টুড়নর জতনেই এতনড়ছ। কদখ, এটা এেটা পুেুল। কমতেরাই পুেুল কখতল। বাবলুর 
জতনে আড়ম এেটা ড়পস্তল এতনড়ছ। নাও, এটা ওতে ড়দও। 
  
নীলু কবশ লিা কপল। কস্াভাহান হাস্তছ। নীলুর এই লিা কস্ কেন উপতভাগ েরতছ। 
  
োই, নীলু। 
  
আমার েথাে ড়েছু মতন েরতবন না, দুলাভাই। 
  
োতদর আড়ম পছন্দ েড়র, োতদর খুব েিা েথাও আমার ভাতলা ब्ल टुনা। 
  
কস্াভাহান রাস্তাে কনতম কগল। নীলু অতনেক্ষণ বারান্দাে দাাঁড়িতে রইল। োর খুব খারাপ 
লাগতছ। শুযু—শুযু এেগুড়ল েড়িন েথা বলা হল। কস্ ড়েছুতেই ড়নতজতে ক্ষমা েরতে 
পারতছ না। কভের কথতে মতনাোরা র্ােতছন, কব মা, ও কব মা। 
  
কোন কব তে র্ােতছন কে জাতন। দুই কছতলর কব তেই ড়েড়ন কব মা র্াতেন–বতিা কব মা 
বা কছাট কব মা নে। ড়েন্তু এে জতনর জােগাে অনে জন এতল করতগ আগুন হন। ড়বরক্ত 
গলাে বতলন-তোমাতে কো র্াড়ে ড়ন কব মা। েুড়ম এতস্ড়ছ কেন? 
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এখন ড়েড়ন োতে র্ােতছন কে জাতন? নীলু ক্লান্ত পাতে কভেতর ঢুেল। মতনাোরা ড়বছানাে 
শুতে আতছন। োাঁর মুখ থাথম েরতছ। 
  
আমাতে কর্তেতছন মা? 
  
হোাঁ। কে এতস্ড়ছল? 
  
আমার বতিা দুলাভাই, বাবলুর বাবা। 
আমাতে র্ােতল না কেন? আমার স্তঙ্গ পড়রচে েড়রতে ড়দতল না কে! নাড়ে আমাতে কোমরা 
মানুষ বতল মতন ের না। 
  
আপড়ন শুতে ড়ছতলন, োই। 
  
শুতে ড়ছলাম–মতর কো োই ড়ন? নাড়ে কোমার যারণা মতর ড়গতেড়ছ? 
  
ড়ছিঃ মা, েী বলতছন এস্ব! 
  
আত্মীেস্বজন এতল কদখাস্াক্ষাতের এেটা বোপার আতছ!  
ো কো আতছই। 
  
ড়িে আতছ মা, েুড়ম োও। কবড়শ ড়দন কবাঁতচ থাোর এইটাই স্মস্ো। কেউ মানুষ মতন েতর 
না। মতন েতর ঘতরর আস্বাবপি। ড়ছিঃ ড়ছিঃ! ড়ছিঃ ড়ছিঃ। দাাঁড়িতে আছ কেন, োও। 
  
মতনাোর রাগ েতর রাতের কবলা ভাে কখতলন না। 
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৩৩. বামোর্াটা দিমে িােদরর িরখাস্ত 
রড়িতের আজ হিাৎ েতর ড়েন শ টাোর দরোর হতে পতিতছ। বাতোর্াটা ড়দতে চােড়রর 
দরখাস্ত েরতব জাপাতনর এে িাতমে। দরখাতস্তর স্তঙ্গ ওতদর দশ র্লার পািাতে হতব। 
দশ র্লার কেনার জতনেই টাোটা দরোর। বোপারটা হেতো পুতরাপুড়র ভাাঁওো। েতব 
কোম্পাড়নটা ড়বতদড়শ। ড়বতদড়শরা এেটা চামার নাও হতে পাতর। হেতো স্ড়েে-স্ড়েে ড়েছু 
হতব। 
  
মুশড়েল হতে ড়েন শ টাোর কজাগাি এখতনা হে ড়ন। নীলুর োতছ কচতেড়ছল। নীলু ড়দতে 
পাতর ড়ন। পঞ্চাশ টাোর এেড়ট কনাট বাড়িতে ড়দতে বতলতছ, কবেন কপতল বাড়েটাড়নও। 
টাো আমার োতছ ড়েছু ড়ছল, বাবা ড়নতে ড়নতেতছন। রড়িে ড়বরক্ত হতে বতলতছ, বাবার 
আবার টাোর দরোর েী? 
  
কোমার দরোর থােতল োাঁরও থােতে পাতর। 
  
োাঁর কো কপনশনই আতছ। 
  
কপনশতনর টাোর স্বটা কোমাতে ড়দতে ড়দতে হে। 
  
রড়িে রীড়েমে ড়চন্তাে পতি কগল। শারড়মতনর োতছ হেতো ড়েছু টাো আতছ, ড়েন্তু এখন 
চাওো োতব না। েথাবােো পুতরাপুড়র বন্ধ্। স্ামানে এে ড়চড়ি ড়নতে এই োণ্ড। েে ড়দন 
এরেম চলতব কে জাতন। রড়িতের মাতি-মাতি মতন হে, এ রেম আতবগপ্রবণ এেড়ট 
কমতেতে ড়বতে েতর কস্ কবাযহে ভুল েতরতছ। োর জনে দরোর ড়ছল হাড়স্খুড়শ যরতনর 
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এেড়ট কমতে, কে খুব রাগ েরতব, আবার পরমুহূতেেই স্ব ড়েছু ভুতল কহতস্ কিলতব। রাে 
এেটার স্মে ছাতদ উতি বৃড়িতে ড়ভজতে োর কোতনা আপড়ে থােতব না। ড়েন্তু শারড়মন 
কমাতটই কস্-রেম নে। 
  
রড়িে কশষ পেেন্ত ড়িে েরল শড়িতের অড়িতস্ই োতব। ভাইোর আিতস্ ড়গতে টাো 
চাওোর এেটা সু্ড়বযা আতছ। ভাইো েখতনা না বলতব ওাঁিা। স্তঙ্গ টাো না থােতল বলতব-
ঘণ্টাখাড়নে পতর আে। এই এে ঘণ্টাে কোতনা-না কোতনাভাতব কস্ মোতনজ েরতবই। 
  
রড়িতের জতনে বতিা রেতমর ড়বস্মে অতপক্ষা েরড়ছল। শড়িে অড়িতস্ কনই। কে-ঘরটাে 
বস্ে, কস্খাতন অপড়রড়চে এে ভদ্রতলাে বতস্ আতছন। ড়েড়ন ড়বরক্ত মুতখ বলতলন, োতে 
চাই? 
  
শড়িে স্াতহবতে, এখাতন বস্তেন। 
  
োাঁর স্তঙ্গ আপনার েী দরোর? 
  
উড়ন আমার বতিাভাই। 
  
ও আো, আসু্ন, বসু্ন। এখাতন। 
  
ভদ্রতলাে অড়েড়রক্ত রেতমর বেস্ত হতে পিতলন। স্রু গলাে বলতলন, আপনার ভাইতের 
স্তঙ্গ আপনার কোগাতোগ কনই? 
  
কোগাতোগ থােতব না কেন? আমরা কো এেস্তঙ্গই থাড়ে। 
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ও আো। 
  
ভদ্রতলাে খুবই অবাে হতলন। োরপর ো বলতলন, ো শুতন রড়িতের মাথা ঘুরতে লাগল। 
েী স্বেনাতশর েথা। শুতনও ড়বশ্বাস্ হতে চাে না। 
  
ভাইোতে স্াস্তপণ্ড েরা হতেতছ? 
  
ড়ি। 
  
ড়েড়ন অড়িতস্ আতস্ন না। 
  
ড়ি-না। আপনারা এ স্ম্পতেে ড়েছুই জাতনন না? 
  
ড়ি-না। এই প্রথম জানলাম। ভাইো খুব চাপা স্বভাতবর মানুষ। 
  
আমার কবাযহে এটা আপনাতে বলা ড়িে হল না। অড়িতস্র আমরা স্বাই বোপারটাে খুব 
আপতস্ট। 
  
ওর ড়বরুতি অড়ভতোগটা েী? 
  
কবশ ড়েছু অড়ভতোগ আতছ। 
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আমার ড়বশ্বাস্ েরতে অসু্ড়বযা হতে। কোতনা রেম অনোে েরার ক্ষমোই ভাইোর কনই। 
ড়নশ্চেই কোথাও ড়েছু ভুল হতে। 
  
ো কো হতেই। অড়ভেুক্ত হবার জতনে স্ব স্মে ড়েন্তু অনোে েরতে হে না। ড়নন, ড়স্গাতরট 
ড়নন। চাখাতবন? 
  
ড়ি-না। চা-ড়স্গাতরটড়েছুই খাব না। আপনাতে অস্ংখে যনেবাদ। িাণ্ডা এোগ্রাস্ পাড়ন 
খাওোতে পাতরন? 
  
ড়নশ্চেই পাড়র। 
  
ভদ্রতলাে কোে ড়ড্র্ংে আনাতলন। রড়িে দীঘে স্মে ভদ্রতলাতের স্ামতন বতস্ রইল। উতি 
োবার মতো শড়ক্তও োর কনই। এই ড়বশাল স্মস্োর ড়ে স্মাযান হতব? 
  
কস্ কস্খান কথতে স্রাস্ড়র নীলুর অড়িতস্ চতল কগল। নীলু েী এেটা িাইল ড়নতে খুব 
বেস্ত। কচাতখ চশমা। এই চশমা কস্ বাস্াে পতর না। অড়িতস্ এতল কচাতখ কদে, েখন োতে 
এেবাতরই অনে রেম লাতগ। নীলু হাড়স্মুতখ বলল, েী খবর রড়িে? 
  
কোতনা খবর কনই ভাবী। আড়ম েখনই আড়স্, েখনই কদড়খ েুড়ম েী বেস্ত। এেটা ড়দন 
কদখলাম না েুড়ম েড়লগতদর ড়নতে জড়মতে গল্প েরছ। 
  
েী েরব, েুড়ম কবতছ–কবতছ োতজর ড়দনগুতলাতেই শুযু আস্। আজ েী বোপার? 
  
কোমার স্তঙ্গ এেটা জরুড়র েথা আতছ ভাবী। চল, কোমাতদর েোড়ন্টতন োই। 
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এখাতন বলা োতব না? 
  
না। 
  
েোড়ন্টন পুতরা িাাঁো। চা পাওো কগল না। ড়েছুক্ষতণর মতযেই লাঞ্চ আওোর শুরু হতব। 
এখাতন লাঞ্চ আওোতর চা হে না। নীলু বলল, েী বলতব োিাোড়ি বল। জরুড়র েথার 
নাম ড়দতে েুড়ম ো বল, কস্টা েখতনা জরুড়র হে না। 
  
এবাতররটা হতব। 
  
বল, শুযু—শুযু কদড়র েরতব না। 
  
োর আতগ এেটা হাড়স্র গল্প শুতন নাও, ভাবী। এতে খারাপ খবর স্হে েরা স্হজ হতব। 
গল্প হতে-এে কলাে এড়িতর্ন্ট েতরতছ। গাড়ি ড়নতে খাতদ পতি কগতছ। ট্রাড়িে স্াজেন 
বলল, েুড়ম গাড়ি ড়নতে খাতদ পতি কগতল, বোপারটা ড়ে- 
  
নীলু ড়বরক্ত হতে বলল, েুড়ম েী বলতে এতস্ছ বতল চতল োও। 
  
ভাইোতে স্াস্তপণ্ড েরা হতেতছ। এে স্প্তাহ আতগ। েদন্ত েড়মড়ট বতস্তছ, েদন্ত হতে। 
গে এে স্প্তাহ ভাইো অড়িতস্ োে ড়ন। ঘর কথতে কবর হতে পাতেে-টাতেে কোথাও বতস্ 
স্মে োটাতে হেতো। 
  
নীলু হেভম্ব হতে কগল। অতনেক্ষণ কোতনা েথা বলতে পারল না। 
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ো বলড়ছ, ড়িে বলছ? 
  
স্ব ড়জড়নস্ ড়নতে ড়ে ভাবী রড়স্েো েরা োে? 
  
এে বতিা এেটা ঘটনা, কস্ আমাতে বলতব না? 
  
েী েরতব বল, স্বভাব। 
  
স্বভাব-টভাব ড়েছু না, এে ড়দন হতেতছ আমাতদর ড়বতের, এখনও কস্ আমাতে দূতর-দূতরই 
করতখতছ। কেন, আড়ম ড়ে এেই েুে, এেই কিলনা? 
  
নীলু িরির েতর কোঁতদ কিলল। েোড়ন্টতনর বেগুড়ল অবাে হতে োড়েতে আতছ। রড়িে 
ড়বরক্ত হতে বলল, েী শুরু েরতল এস্ব। কোমাতদর এই ড়জড়নস্টা দুতচাতখ কদখতে পাড়র 
না। এটার মতযে কোঁতদ কিলবার েী আতছ? 
  
নীলু, কচাখ মুতছ বলল, না, োাঁদবার কো ড়েছুই কনই। খুব আনতন্দর সৃ্ংবাদ। মড়নপুরী নাচ 
শুরু েরতল েুড়ম কবাযহে খুড়শ হও। 
  
রড়িে কহতস্ কিলল। লাতঞ্চর আতগই নীলু ছুড়ট ড়নতে বাড়ি চতল এল। শড়িে কনই। কহাতস্ন 
স্াতহব মতনাোরাতে ড়নতে ড়খলগাাঁতে ড়গতেতছন। টুড়ন, বাবলু সু্কল কথতে কিতরড়ন। বাড়ি খা-
খী েরতছ। ড়বতেল পেেন্ত নীলু ড়বছানাে শুতে রইল। মািখাতন শারড়মন এে বার এতস্ 
ড়জতজ্ঞস্ েরল, কোমার ড়ে শরীর খারাপ ভাবী? 
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নীলু কস্-েথার জবাব ড়দল না। োর আজ েথা বলতেই ইো েরতছ না। শারড়মন আবার 
বলল, েী হতেতছ ভাবী? নীলু ড়েক্ত গলাে বলল, োজ, আমাতে ড়বরক্ত েরতব না। প্রচণ্ড 
মাথা যতরতছ। 
  
ও স্ড়র। কোমার োর্টা নাও। 
  
ড়েতস্র োর্ে? 
  
শাহানা পাড়িতেতছ। ড়ভউোর্ে। 
  
কটড়বতল উপর করতখ দাও। 
  
শারড়মন চতল কেতে ড়গতে আতরে বার ড়জতজ্ঞস্ েরল, কোমার েী হতেতছ, বল। এস্, 
র্াক্তাতরর োতছ ড়নতে োই। 
  
র্াক্তাতরর োতছ কনওোর মতো ড়েছু হে ড়ন। 
  
  
  
এ বাড়িতে শরীর খারাপ কবড়শক্ষণ শুতষ থাোর কোতনা উপাে কনই। কহাতস্ন স্াতহব োাঁর 
কহাড়মওপোড়থর বাি ড়নতে এতস্ পিতলন। 
  
মা কদড়খ, উতি বস্ কো। 
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আমার কেমন ড়েছু হে ড়ন, বাবা। মনটা শুযু খারাপ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়বতজ্ঞর হাড়স্ হাস্তলন। 
  
মনখারাপও এেটা অসু্খ। স্ব অসু্তখর মূতল হতে এই অসু্খ। ইংতরড়জতে এতে বতল 
কমলাংেড়ল। মনখারাপ স্ারাতে পারতল স্ব অসু্খই স্ারান োে। মাথাবেথা আতছ? 
  
আতছ অল্প। 
  
চাপা বেথা, নাড়ে সূ্তচর মতো বেথা? 
  
চাপাবেথা। 
  
কদড়খ মা, ড়জব কদড়খ। হাাঁ, হজতমরও অসু্ড়বযা হতে। হাতের োলুড়ে খুব ঘাতম? 
  
এেটু এেটু ঘাতম। 
  
ো কভতবড়ছ োই। কোমার ড়ে মৃেুেড়চন্তা হে? চট েতর উের ড়দও না, ভাতলা েতর কভতব 
বল। 
  
এে দুিঃতখও নীলু কহতস্ কিলল। কহাতস্ন স্াতহব গম্ভীর হতে বলতলন, লক্ষণ ড়বচারটাই 
হতে আস্ল। ড়িেমতো লক্ষণড়বচার েতর এেটা কর্াজ ড়দতে পারতলই কেিা িতে। এই 
কে কদখ কোমার শাশুড়ির কমজাজ। এরও ওষুয আতছ। ড়েনটা কর্াজ ড়দতে পারতল কমজাজ 
েনতটাল হতে োতব। ড়মড়ি ড়মড়ি েথা বলতব। 
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ড়দতেন না কেন ড়েনটা কর্াজ? 
  
ড়দতলই ড়ে কস্ খাতব? োতে কচন না েুড়ম? স্োল কথতে বহচচ েরতছ। দুপুতরও ড়েছু খাে 
ড়ন। 
  
কেন? 
  
জাড়ন না কেন। েুড়ম এেটু কচিা েতর কদখ কো মা। আড়ম এই িাাঁতে কোমার অসু্খটা 
ড়নতে এেটু ভাড়ব। এটা কো আর এোতলাপোড়থ না কে কচাখ বন্ধ্ েতর ব্রর্ কস্পেট্রাত ম 
এড়ন্টবাতোড়টে ড়দতে কদব। লক্ষণ ড়বচার েরতেই দুই-ড়েন ঘণ্টা লাগতব। বইপি কদখতে 
হতব। বতিা েড়িন ড়জড়নস্ মা কহাড়মওপোড়থ। বতিা েড়িন। 
  
মতনাোরার আজতের রাতগর োরণ হতে-শাহানা স্বাইতে োর্ে পাড়িতেতছ, োাঁতে পািাে 
ড়ন। ড়নতজর কপতটর কমতে এই োণ্ড েী েতর েরল? ড়েড়ন ড়ে োতে অনেতদর কচতে েম 
ভাতলাবাতস্ন? স্বাই োাঁতে অপছন্দ েতর কেন? অপছন্দ েরার মতো েী আতছ োাঁর 
মতযে? 
  
নীলু দরজার োতছ এতস্ বলল, মা আস্ব? 
  
আস্তে ইতে হতল আস্। 
  
আপড়ন নাড়ে দুপুতর ড়েছু খান ড়ন? 
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োতে ড়ে কোমাতদর কোতনা অসু্ড়বযা হতেতছ? আড়ম কখতলই েী না-তখতলই েী? 
  
খাবার গরম েতর কটড়বতল ড়দতেড়ছ মা। 
  
খাতমাো আগ বাড়িতে োজ েরতে োও কেন? কে কোমাতে কটড়বতল খাবার ড়দতে বতলতছ? 
  
নীলু কবশ েিা েতর বলল, আপড়ন মা শুযু—শুযু অশাড়ন্ত েতরন, স্বাইতে ড়বরক্ত েতরন। 
  
মতনাোরা অবাে হতে োড়েতে রইতলন। এই কমতে োাঁর মুতখর উপর এস্ব েী বলতছ। 
এে স্াহস্ এই কমতে কপল কোথাে? ড়েড়ন রাতগ োাঁপতে-োাঁপতে বলতলন, নীলু, এই ঘর 
কথতে কবর হতে োও। 
  
এই প্রথম ড়েড়ন কব মা না বতল নীলু বলতলন। োাঁর মতন হল োাঁর চারপাতশর ঘরবাড়ি 
থরথর েতর োাঁপতছ। কচাতখ কেমন ড়েছু কদখতে পাতেন না। ড়নিঃশ্বাস্ ড়নতেও েি হতে। 
নীলু ছুতট ড়গতে োাঁতে যতর কিলল। কহাতস্ন স্াতহব র্াক্তার আনতে ছুটতলন। র্াক্তার 
বলল, কপ্রশার খুবই হাই। এে বার কস্াহরাওোড়দতে ড়নতে োওো উড়চে। 
  
কস্াহরাওোড়দ হাস্পাোতল োাঁতে স্তঙ্গ স্তঙ্গ ভড়েে েড়রতে ড়নল। এেগুড়ল ঘটনা ঘটল খুব 
দ্রুে। নীলু বলল, বাবা, রাতে আড়ম থােব। েুগ্ম-আপড়ন পারড়ছনাে ড়দতে চতল োন। 
র্াক্তার কো বতলতছন ভতের ড়েছু কনই। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়বিড়বি েতর বলতলন, এে বতিা এেটা িাতমলা, রড়িে-শড়িতের কোতনা 
কখাাঁজ কনই। রাতগ আমার গা িতল োতে মা। 
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ওরা কবাযহে এেক্ষণ এতস্ পতিতছ। ওতদর ড়গতে খবর ড়দন। 
  
োড়ে। কোমার এো-এো খারাপ লাগতব না কো? 
  
এো কোথাে? মা আতছন। োছািা হাস্পাোল-ভড়েে করাগী। 
  
রাতে েুড়ম ঘুমুতব কোথাে? 
  
এে রাে না ঘুমুতল ড়েছু হতব না। বাবা, আপনারা এেটা কবড়ব টোড়ি ড়নতে চতল োন। 
  
মতনাোরা কবশ খুড়শ। োাঁতে ড়নতে কে এে বতিা এেটা বহচচ হতে, এই আনতন্দ ড়েড়ন 
উৎিুি। নীলুতে কর্তে এে বার বলতলন, আত্মীে স্বাইতে কো খবরটা কদওো দরোর। 
েখন েী হে! হাতটর বোপার। 
  
হাতটের আপনার ড়েছু হে ড়ন, মা। খুব কপ্রশার ড়ছল, োতেই… 
  
েুড়ম ড়ে র্াক্তারতদর কচতে কবড়শ জান? ো েরতে বতলড়ছ ের। 
  
স্বাইতে খবর দাও। ঢাোর বাইতর োরা, োতদর ড়চড়ি ড়দতে ড়দও। 
  
ড়ি আো। 
  
রড়িে-শড়িতের োণ্ডটা কদখ কো! ড়নতজর মা মতর োতে, কোতনা কখোল কনই। 
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এখনও খবর পােড়ন। 
  
কোমার ড়ে যারণা, খবর কপতলই ছুটতে—ছুটতে চতল আস্তব? ড়নতজর কছতলতদর আড়ম 
ড়চড়ন না? খুব ড়চড়ন। 
  
নীলু োর শাশুড়ির পাতশ বতস্ মৃদুস্বতর বলল, মা, আপড়ন আমার েথাে রাগ েতর এই 
োণ্ড ঘড়টতেতছন। আমার েী কে খারাপ লাগতছ! 
  
বলতে-বলতে নীলুর কচাখ ড়ভতজ উিল। গলা ভার-ভার হল। মতনাোরা ড়বরক্ত গলাে 
বলতলন, বতলছ ভাতলা েতরছ। আড়ম ড়দতন এে হাজার েিা েথা বড়ল, আর েুড়ম এেটা 
বলতে পারতব না? োাঁদতে শুরু েরতব না কো মা। গাতের মতযে েুটেুট েরতছ। ড়বছানাে 
ছারতপাো আতছ ড়েনা কে জাতন। মুটুড়ম ঐ নাস্েটাতে ড়জতজ্ঞস্ েতর আস্ কো, ড়বছানাে 
ছারতপাো আতছ ড়েনা। 
  
নীলু বাযে কমতের মতো উতি কগল। মতনাোরা মতন মতন বলতলন, আিাহ, েুড়ম আমার এই 
লক্ষ্মী কব টাতে সু্তখ করখা। কোতনা রেম দুিঃখ োতে ড়দও না। 
  
  
  
রড়িে এল রাে নটার ড়দতে। নীলু অবাে হতে বলল, েুড়ম এো? কোমার ভাই আতস্ 
ড়ন? 
  
স্োতল আস্তব। 
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বল েী েুড়ম! স্োতল আস্তব মাতন? অসু্স্থ মাতে কদখতে আস্তব না? 
  
রড়িে চুপ েতর কগল। কস্ ড়টড়িন কেড়রোতর েতর খাবার ড়নতে এতস্তছ। ভাে, বে মাছ 
ভাজা, িুলেড়পর ভাড়জ। 
  
কখতে নাও ভাবী। ড়খতদ কলতগতছ ড়নশ্চেই। 
  
ড়খতদ কলতগতছ, ড়েন্তু কখতে ইো েরতছ না। কোমার ভাইতের ড়ে মন-টন বতল ড়েছু কনই? 
  
কস্টা ভাইোতে ড়জতজ্ঞস্ েতর। আমাতে ড়জতজ্ঞস্ েতর কো লাভ কনই। 
  
েুড়ম এখাতন আর রাে েতর েী েরতব? মাতে কদতখ চতল োও। 
  
আড়মও আড়ছ কোমার স্তঙ্গ। হাস্পাোতলর বারান্দাে বতস্ থােব। েুড়ম এে-এো রাে 
জগতব, ো হে নাড়ে? এেটা চাতের কদাোন কদতখ এতস্ড়ছ, স্ারা রাে কখালা থাতে। 
ঐখাতন ড়গতে এে ঘণ্টা পরপর চা খাব আর হাস্পাোতলর বারান্দাে বতস্ মশার োমি 
খাব। রােটা ভাতলাই োটতব। 
  
নীলু কহতস্ কিলল। রড়িে স্তঙ্গ স্তঙ্গ গম্ভীর হতে বলল, হাস্পাোল ড়নতে এেটা কজাে 
শুনতবা? খুব হাড়স্র। 
  
ঘটনার উতেজনাে মতনাোরা এখন খাড়নেটা ক্লান্ত। র্াক্তাররা ঘুতমর ওষুয ড়দতেতছ, োতে 
ঘুম ড়িে আস্তছ না। ড়িমুড়নর মতো আস্তছ। নীলুতে ন োাঁর স্তঙ্গ ড়নতে শুতেতছন। কজতগ 
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আতছ নীলুও। ড়েছুতেই োর মতনর పోపా్గ এে স্মে মতনাোরা বলতলন, কব মা, ঘুড়মতে 
পতিছ? 
  
ড়ি-না। 
  
কোমার শ্বশুতরর োণ্ডটা কদতখড়ছ? োর উড়চে ড়ছল না হাস্পাোতল থাো? এেটা মানুষ 
মতর োতে, আর কস্ আরাম েতর ঘুমাতে। ড়ছিঃ ড়ছিঃ। কব মা ঘুড়মতে পিতল? 
  
ড়ি-না। 
  
রড়িে আতছ কো? 
  
ড়ি, বারান্দাে হাাঁটাহাাঁড়ট েরতছ। 
  
বোটাতছতল এে জন থাো ভাতলা। েখন েী দরোর হে, োই না? হাতটের অসু্খ। 
  
ড়ি। আপড়ন ঘুমান মা। মাথাে হাে বুড়লতে ড়দই? 
  
নীলু মাথাে হাে বুড়লতে ড়দতে লাগল। অতনে ড়দন পর গভীর েৃড়প্ত ড়নতে মতনাোরা ঘুমুতে 
কগতলন। 
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৩৪. সাে দিন হাসপাোমল 
স্াে ড়দন হাস্পাোতল োড়টতে মতনাোরা আজ বাড়ি ড়িরতবন। এই উপলতক্ষ রড়িতের 
ইো ড়ছল এেটা নাটতের মতো েরা। দরজার বাইতর কলখা থােতব শুভ প্রেোবেেন। 
িুলটুল ড়দতে ঘর স্াজাতনা হতব। রাতে কছাট্ট এেটা ঘতরাো গাতনর আস্র। রড়িে োর 
এে বনু্ধ্তে খবর ড়দতেতছ, কস্ স্ন্ধ্োতবলাে এতস্ গজল গাইতব। এই ড়জড়নস্ড়টর আজোল 
কবশ প্রচলন হতেতছ। ঘতর ঘতর গজল। 
  
ড়েন্তু অবস্থা গড়েতে মতন হতে কস্টা স্ম্ভব হতব না। কভারতবলাে ভাবী এবং ভাইোর মতযে 
েুমুল িগিা। এরা দুজন কে এভাতব িগিা েরতে পাতর, ো রড়িে েল্পনাও েতর ড়ন। 
এে বার কভতবড়ছল িগিার যাক্কাটা েমাতনার জতনে কস্ ড়েছু বলতব। শারড়মন োতে 
কবরুতে কদে ড়ন! বোপারটা শুরু হতেতছ এভাতব।–অড়িতস্র স্মে শড়িে েথারীড়ে োপি 
পরতছ। োপি পরতে–পরতে বলল, এে োপ চা ড়দতে পার নীলু? 
  
নীলু চা এতন ড়দতে শান্তগলাে বলল, আজ মা হাস্পাোল কথতে ড়িরতবন জাড়ন কবাযহে। 
  
হোাঁ, জাড়ন। আড়মও স্োল-স্োল ড়িরব। 
  
কোথাে োতে ো জানতে পাড়র ড়ে? 
  
কোমার েথা বুিতে পারড়ছ না। করাজ কেখাতন োই, কস্খাতন োড়ে। 
  
অড়িতস্ োে? 
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শড়িে এই প্রতশ্নর জবাব না-ড়দতে জুতো ব্রাতশ অড়েড়রক্ত মতনাতোগী হতে পিল। নীলু 
বলল, েী েথা বলড়ছ না কেন? অড়িতস্ োে? 
  
না। 
  
কোথাে ড়গতে বতস্ থাে জানতে পাড়র? 
  
আতস্ত েথা বল, কচাঁচাে কেন? 
  
কোমার চােড়র কনই, এই খবরটা আমাতে কেন অতনের োছ কথতে শুনতে হল? কেন েুড়ম 
বলতে পারতল না? 
  
চােড়র কনই এই েথাটা কো ড়িে না। েদন্ত হতে। েদন্ত কশষ হতলই আড়ম আতগর 
জােগাে ড়িতর োব। 
  
ড়িতর োতব ভাতলা েথা। আমাতে কেন বলতব না? 
  
েী মুশড়েল, েুড়ম কচাঁচাে কেন? 
  
কচাঁচাব। কচাঁড়চতে বাড়ি মাথাে েুলব। 
  
িগিার এই পেোতে শারড়মতনর আপড়ে স্মূ্পণে অগ্রাহে েতর রড়িে এতস্ বলল, ভাবী 
এেটু শুতন োও কো, খুব দরোর। 
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নীলু মুহূতেের মতযে ড়নতজতে স্ামতল ড়নল! শান্তমুতখ ঘর কথতে কবড়রতে এল। রড়িে বলল, 
কোমার অড়িতস্র গাড়ি অতনেক্ষণ হল দাাঁড়িতে আতছ। হনে ড়দতে। োও, অড়িতস্ োও। 
এইস্ব েী হতে? 
  
আজ অড়িস্ োব না। 
  
কস্ই খবরটা গাড়িতে োরা আতছ, োতদর ড়দতে আস্তে হতব কো। নাড়ে কোমার এোর 
জতনে স্বাইতে কলট েরাতব? 
  
নীলু খবর ড়দতে কগল, ড়েন্তু ড়িতর এল না। কশষ মুহূতেে মতন হল, বাস্াে ড়িতর েী হতব? 
এরতচ অড়িতস্ স্মে োটাতনাই ভাতলা। োর শাশুড়ি স্ন্ধ্োর আতগ—আতগ বাস্াে আস্তবন। 
োর আতগ ড়িতর এতলই হতব। 
  
  
  
শড়িে আজ প্রথম অড়িতস্ কগল। ড়বনা প্রতোজতন নে, প্রড়ভতর্ন্ট িাণ্ড কথতে টাো েুলতে 
হতব। বাড়িভািা, হাস্পাোতলর খরচ–নানান িোেিা। অড়িতস্ ঢুেতে োর লিা–লিা 
লাগতছ। ড়নতজর অড়িস্, অথচ ড়নতজর মতন েতর আস্তে পারতছ না। অড়িতস্র েমেচারীরাও 
কেউ এই েড়দন োর স্তঙ্গ কদখা েরতে আতস্ ড়ন। ড়স্াঁড়ির মাথাে ড়স্ড়েে স্াতহতবর স্তঙ্গ 
কদখা। 
  
আতর শড়িে স্াতহব, আপড়ন? আসু্ন আসু্ন। আজ কেন জাড়ন মতন হড়েল। আপড়ন 
আস্তবন। 
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োই নাড়ে। আপনার কে ড়স্িথ কস্ি কর্তভলপ েরতছ, ো কো জানোম না ড়স্ড়েে 
স্াতহব। 
  
আমার েথা ড়বশ্বাস্ েরতলন না, োই না? আপনার স্ামতনই আড়ম মুড়জবুরতে কর্তে 
ড়জতজ্ঞস্ েরড়ছ। আযা ঘণ্টা আতগ আড়ম মুড়জবুরতে বতলড়ছ কে আপড়ন আজ আস্তবন। 
আসু্ন, আমার ঘতর আসু্ন। ড়েজ! 
  
আড়ম এেটু েোশ কস্েশতন োব, ড়েছু টাো েুলব। 
  
েোশ কস্েশতনর পাখা গজাে ড়ন, পাড়লতে োতে না। ো ছািা টাো আপড়ন আমার ঘতর 
বতস্ও েুলতে পারতবন। 
  
অড়িতস্র খবর েী? 
  
েদতন্তর খবর জানতে চাতেন কো? 
  
হোাঁ। 
  
েদন্ত পরশু কশষ হতেতছ। স্াতহবতদর েদন্ত এেটা কদখবার ড়জড়নস্ কর ভাই। চা কখতে 
কখতে চার-পাাঁচ জন কলােতে েতেেটা েথা ড়জতজ্ঞস্ েরল, বোস্, েদন্ত কশষ। 
  
িলািল েী? 
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োও কো জাড়ন না। বোটা ড়েছু বতল না। আড়ম গেোল ড়জতজ্ঞস্ েরলাম, কস্ বতের মতো 
কিাাঁট স্রু েতর বলল, এই খবতরর জতনে কোমার এে আগ্রহ কেন? বোটার েথাে গা 
িতল োে। অড়িতস্র খবতর আমার আগ্রহ থােতব না? আপড়ন েী খাতবন, চা না েড়ি? 
  
আড়ম ড়েছুই খাব না। 
  
এস্ব বতল কোতনা লাভ হতব না। কখতেই হতব। েোড়শোরতে র্াোড়ে, টাো-পেস্ার 
বোপার কস্তর ড়নন। ইন্টারেতমর বোবস্থা হতেতছ, কদতখতছন? টলমোন বোটা দারুণ 
অোেড়টভ। ছ কোড়ট টাোর এেটা নেুন োন্ট হতে। িাটার এে ড়চড়িতে কহর্ অড়িস্ 
েোন স্োংশন েতর ড়দতেতছ। 
  
ড়েতস্র োন্ট? 
  
স্ালড়িউড়রে অোড়স্র্ প্রান্ট। বাংলাতদশ গভনেতমতন্টর স্তঙ্গ জতেন্ট কোলাবতরশন। ড়স্িড়ট-
কিাড়ট কশোর। ড়স্িড়ট কোম্পাড়ন, আর িড়ট কলাোল গভনেতমন্ট। 
  
ভাতলাই কো। 
  
আমাতদর জতনে ভাতলা। কোম্পাড়ন কগ্রা েরতব, আমরাও কগ্রা েরব। 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব ইন্টারেতমর কবাোম ড়টতপ েোড়শোরতে আস্তে বলতলন। োর এে ড়মড়নট 
পরই টলমোন খবর পািাল–শড়িেতে কেন োর ঘতর পািান হে। ড়স্ড়েে স্াতহব মুখ 
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ড়বেৃে েতর বলতলন, আপড়ন এতস্তছন বোটার োতছ খবর চতল কগতছ। নাৎড়স্ জামোড়নর 
অবস্থা হতেতছ, বুিতলন। জীবন অড়েি। চারড়দতে বোটার স্পাই! 
  
টলমোন হাড়স্মুতখ বলল, কেমন আছ শড়িে? 
  
ভাতলা আড়ছ, স্োর। 
  
অড়িতস্ এতস্ড়ছতল কেন? 
  
প্রড়ভতর্ন্ট িাতণ্ডর টাো ড়েছু েুলব। 
  
েুতলছ? 
  
না, এখনও কোলা হে ড়ন। 
  
বস্। আরাম েতর বস্। অড়িতস্র কখাাঁজখবর ড়েছু রাখ? 
  
না। েতব আজ ড়েছু শুতনড়ছ। কোম্পাড়ন বতিা হতে। 
  
হোাঁ! বতিা হতে। ড়বগ প্রতজক্ট হাতে ড়নতেড়ছ। ড়েন্তু কোমাতদর স্রোরী অড়িস্ েুড়মতরর 
মতো হাাঁ েতর আতছ। স্ারাক্ষণ এতদর মুতখ ড়েছু-না ড়েছু ড়দতে হতে। হা হা হা। চা খাতব? 
  
না। 
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েদতন্তর ড়রতপাটে জানতে চাও? 
  
হাাঁ, চাই। 
  
কোমার েী যারণা, বল। েুড়ম ড়ে মতন ের, েদতন্ত কোমাতে ড়নতদোষ বলা হতব? 
  
আমার োই যারণা। আড়ম কোতনা অনোে েড়রড়ন। এস্তবর ড়েছুই আড়ম জাড়ন না। 
  
কে এস্তবর ড়েছুই জাতন না, অথচ োর ড়স্গতনচার ড়নতে এে চুড়র-জুোচুড়র হে কস্ ড়ে 
বতিা রেতমর এেজন অপদাথে নে? 
  
শড়িে চুপ েতর রইল। টলমোন কথতম কথতম বলল, ড়নোন্তই অক্ষম বেড়ক্ততদর এইভাতব 
বেবহার েরা হে। ড়িে না? 
  
হোাঁ, ড়িে। 
  
েদতন্ত কোমাতে কদাষী স্াবেস্ত েরা হতেতছ। েড়দও আড়ম এবং েদন্ত েড়মড়টর কমম্বাররা 
ভাতলাই জাড়ন-অনোেটা কোমার েরা নে। 
  
েদন্ত েড়মড়ট কদাষী বেড়ক্ততদর কবর েরতে পাতর ড়ন, এটা ড়ে েড়মড়টর এেটা বতিা রেতমর 
বেথেো নে? 
  
হোাঁ, বেথেো কো বতটই। ড়বগ কিইড়লেুর। 
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স্োর, আড়ম ড়ে এখন উিব? 
  
না, এেটু বস্। আড়ম হাতের োজ কস্তর ড়নই। যর দশ ড়মড়নট। 
  
ড়িে আতছ স্োর, বস্ড়ছ। 
  
ড়েংবা আতরেটা োজ েরতে পার। কে োতজ এতস্ড়ছতল কস্টা কশষ েতর আমার স্তঙ্গ 
কদখা েরতব। 
  
আর কদখা েতর েী হতব? 
  
েথাবােো বলব। আজ আমার োজ েরার মুর্ কনই। েথা বলতে ইতে েরতছ। 
  
শড়িে কবর হতে কগল। টলমোন দুড়ট অর্োতর স্ই েরল। এেড়ট হতে স্ালড়িউড়রে 
অোড়স্র্ েোতন্টর প্রতজক্ট র্াইতরক্টর ড়হতস্তব শড়িতের ড়নতোগপি। ড়িেীেড়ট হতে ঢাো 
কজানাল অড়িতস্র ড়জ. এম. পতদ শড়িতের পতদান্নড়ে। 
  
েদন্ত েড়মড়ট শড়িতের কোন ত্রুড়ট যরতে পাতর ড়ন। েদন্ত েড়মড়টর প্রযান ড়হতস্তব টলমোন 
োর ড়রতপাতট ড়লতখতছ-স্ৎ এবং দক্ষ, এই দুই যরতনর গুতণর স্মন্বে স্াযারণে হে না। 
শড়িতের মতযে ো লক্ষ েতরড়ছ। বতিা রেতমর দাড়েত্বপূণে োজ এতে কদো কেতে পাতর। 
ো ছািা শড়িে আহমতদর ড়বপুল জনড়প্রেোও আড়ম স্বেতশ্রণীর েমেচারীতদর মতযে লক্ষ 
েতরড়ছ। কোম্পাড়নর স্বাতথেই এই জনড়প্রেোতে োতজ লাগাতনা উড়চে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 549 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

শড়িে বাড়ি ড়িতর োবার আতগ টলমোতনর স্তঙ্গ কদখা েরতে কগল। কস্ কনই, লাঞ্চ েরতে 
চতল ড়গতেতছ। টলমোতনর ড়প এ দুড়ট খাম এড়গতে ড়দল। নরম গলাে বলল, বতিা স্াতহব 
আপনাতে ড়দতে বতলতছন। আর আপনার জতনে এই ড়চড়ি ড়লতখ করতখ কগতছন। ড়চড়িটা 
আতগ পিতে বতলতছন। 
  
শড়িে ড়চড়ি পিল। ড়চড়ির রক্তবে হতে আজ রাতে অবশেই েুড়ম কোমার স্ত্রীতে ড়নতে 
কোতনা এেটা ভাতলা করতস্তারীে কখতে োতব। খাবার এবং পানীতের অর্োর কদবার পর 
খাম দুড়ট খুতল পিতব। আশা েড়র এর অনেথা হতব না। 
  
শড়িে অড়িতস্ বতস্ই খাম খুতল পিল। োর কবশ মন খারাপ হল। টলমোন কেভাতব 
বতলড়ছল, োজটা কস্ভাতবই েরা উড়চে ড়ছল। নীলুেে খুড়শ হে। আনন্দ এো কভাগ েরা 
োে না। 
  
ড়স্ড়েে স্াতহব বলতলন, েী বোপার, দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে েী েরতছন? স্োতরর স্তঙ্গ কদখা হে 
ড়ন? 
  
হতেতছ। 
  
বোটা েী বলল? 
  
কেমন ড়েছু না। 
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শড়িে এেটা ড়রেশা ড়নল। োতব মড়েড়িল। নীলুর অড়িতস্। নীলুর অড়িস্ এখতনা কদখা 
হে ড়ন। নীলু আজ অড়িতস্ ড়গতেতছ ড়েনা কে জাতন। আজ হেতো অড়িতস্ই োে ড়ন। 
িগিা-টগিা েতর বাস্াে বতস্ আতছ। 
  
নীলু, অড়িতস্ই ড়ছল। শড়িেতে ঢুেতে কদতখ কস্ অবাে হতে োড়েতে রইল। 
  
েী বোপার, েুড়ম 
  
কদখতে এলাম েুড়ম েী ের না-ের। ড়নতজর ড়েছু েরার কনই, স্মেটা কো োটাতে হতব! 
  
শড়িে নীলুর স্ামতন কচোর কটতন বস্ল। পতেতট হাে ড়দতে হাড়স্মুতখ বলল, ড়স্গাতরট 
কখতে কোতনা বাযা কনই কো? 
  
অড়িতস্র অতনতেই কে েূহলী হতে োোতে। নীলুর কেন জাড়ন খুব লিা লাগতছ। 
শড়িতের হিাৎ এখাতন আস্ার োরণটা যরতে পারতছ না। কস্ চাপা গলাে বলল, স্ড়েে 
েতর বল, েী জতনে এতস্ড়ছ। 
  
কোমার েখন োজেমে ড়ছল না, েখন েুড়ম আস্তে না আমার অড়িতস্? 
  
অোরতণ কেোম না, কোতনা এেটা োজ ড়নতে কেোম। 
  
কবড়শর ভাগ স্মেই কেতে টাোর জতনে, হিাৎ টাোর দরোর হতে পিতল েখন– 
  
েুড়ম ড়নশ্চেই কস্ই উতেতশে আস্ ড়ন। 
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শড়িে গম্ভীর হতে বলল, আমার উতেশেও োই। কগাটা পাাঁতচে টাো ড়দতে পারতব? 
  
শড়িে হাস্তছ। স্মস্ত রহস্ে নীলুর োতছ এখন পড়রষ্কার হতে শুরু েতরতছ। ভাতলা খবর 
আতছ। ড়নশ্চেই খুব ভাতলা খবর। আজ স্োতল এই নাটেটা কস্ েড়দ না েরে। কবচারা 
জানাতে চাে ড়ন, কেন কস্ কজার েতর জানল? জানাতে চাে ড়ন লিাে এবং অপমাতন। 
কস্ স্ত্রী হতে স্বামীর লিা এবং অপমানতে স্বার স্ামতন প্রোশ েতর ড়দল। োর পরও 
এই কলােড়ট রাগ েতর ড়ন। ভাতলা খবরড়ট ড়নতে হাড়স্-মুতখ এতস্তছ োর োতছ। রহস্ে 
েরার কচিা েরতছ। রহস্ে েরার োর ক্ষমো কনই। কমাতটই জমাতে পারতছ। না। নীলুর 
কচাখ ড়ভতজ উিল। 
  
নীলু বলল, ড়েছু খাতব? আমাতদর এখাতন খুব ভাতলা েোড়ন্টন আতছ। 
  
শড়িে হাস্তে-হাস্তে বলল, এে োজ েরতল কেমন হে, চল না বাইতর কোথাও কখতে 
বাস্াে চতল োই। আজ এেটু স্োল—স্োল বাস্াে কিরা দরোর। 
  
এেটু বেস্, আড়ম স্োরতে বতল আড়স্। 
  
নীলু ড়েছু দূর ড়গতেই আবার ড়িতর এল। নরম স্বতর বলল, েুড়ম এেটু আস্তব আমার 
স্তঙ্গ? 
  
কেন? 
  
স্োতরর স্তঙ্গ কোমার পড়রচে েড়রতে ড়দোম। 
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েী পড়রচে কদতব, কবোর স্বামী? 
  
হোাঁ, োই। ড়েজ আস্। 
  
শড়িে হাড়স্মুতখ উতি দাাঁিাল। 
  
  
  
মতনাোরা স্ন্ধ্োর আতগই ড়িরতলন। র্াক্তার বতল ড়দতেতছ, এতে ড়নতজর মতো থােতে 
ড়দতে হতব। কমজাজ িাণ্ডা রাখতে হতব। ড়স্াঁড়ি ড়দতে ওিানামা েরা এতেবাতরই চলতব না। 
মতনাোরার মন ভাতলা কনই। ড়েড়ন আরও ড়েছু ড়দন হাস্পাোতল থােতে কচতেড়ছতলন! 
  
গৃহপ্রতবতশর আতোজন কমাটামুড়ট ভাতলাই। রড়িে স্ড়েে-স্ড়েে এেটা োগতজড়লতখতছ-শুভ 
প্রেোবেেন। কস্টা টাঙাতনা হতেতছ। দরজার স্ামতন। িুতলর এেড়ট কোিা টুড়নর হাতে। 
কস্ই িুতলর কোিা টুড়ন োর দাদীর হাতে েুতল ড়দল। মতনাোরা গম্ভীর হতে িুতলর কোিা 
ড়নতলন। মতন হতে ড়েড়ন জানতেন, এ-রেম এেটা ড়েছু হতে োতে। 
  
আশপাতশর বাড়ির কমতেরা োাঁতে কদখতে আস্তছ। ড়েড়ন স্বার স্তঙ্গই হাস্পাোতলর 
ভোবহ গল্প েরতছন– 
  
বাাঁচার কোতনা আশাই ড়ছল না। র্াক্তাররা আশা কছতি ড়দতেড়ছল। কনহাতেৎ ভাগেগুতণ ড়িতর 
এতস্ড়ছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 553 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

েথা পুতরাপুড়র ড়মথো। ড়েন্তু স্বাই ড়বশ্বাস্ েরতছ। 
  
রড়িতের বনু্ধ্ কস্ই গজল-গােে স্ন্ধ্ো কথতেই বতস্ আতছ। মতনাোরা শুনতলন, োাঁর ড়িতর 
আস্া উপলতক্ষ গান-বাজনার আতোজনও আতছ। োাঁর কবশ আনন্দ হল। শাহানা আর োর 
বর এখনও আতস্ ড়ন। এইড়ট োাঁতে পীিা ড়দতে। এরা দুজন োাঁতে কদখতে হাস্পাোতলও 
োে ড়ন। কনপাল কথতে েুক্তরাে কো কবশ ড়েছু ড়দন হল। ড়েড়ন উাঁচু গলাে র্ােতলন, কব মা, 
ও কব মা। 
  
শারড়মন এতস্ ঢুেল। ড়েড়ন ড়বরক্ত স্বতর বলতলন, কোমাতে কো র্াড়ে ড়ন, েুড়ম এতস্ছ 
কেন? বতিা কব মাতে আস্তে বল। 
  
নীলুঘতর ঢুেতেই ড়েড়ন বলতলন, শাহানাতদর খবর কদওো হতেতছ? 
  
ড়ি, হতেতছ। 
  
ওরা আস্তছ না কেন? 
  
কোতনা োজ পতিতছ কবাযহে। 
  
েতম-মানুতষ টানাটাড়ন হতে, আর োর োজ পতি কগল? বতিা োতজর কমতে হতে কগতছ 
কদড়খ! রড়িেতে বল, ওতদর ড়নতে আসু্ে। 
  
ওতে বলতল এখন োতব না মা। বনু্ধ্বান্ধ্ব এতস্তছ, ওতদর ড়নতে বহচচ েরতছ। 
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কোমাতে বলতে বললাম, েুড়ম বল। কোমরা স্বাই ড়মতল আমাতে রাড়গতে ড়দড়ে। র্াক্তার 
েী বতলতছ মতন কনই? 
  
রড়িে নীলুর েথার কোতনা পাোই ড়দল না। পাো কদবার প্রশ্নও ওতি না। োাঁর গােে 
বনু্ধ্ মাথা দুড়লতে কমতেড়ল গলাে গান যতরতছ— 
  
কমরা বালাম না আতে। 
  
বালাম না-আস্ার োরতণ োতে খুবই ড়চড়ন্তে মতন হতে। 
  
কহাতস্ন স্াতহতবর এই গান খুবই পছন্দ হতে, ড়েড়ন কচাখ বন্ধ্ েতর হাতে োল ড়দতেন। 
টুড়ন এবং বাবলু এেটু পরপর কহতস্ উিতছ। ড়েড়ন এতে খুব ড়বরক্ত হতেন। গজল-গােেও 
ড়বরক্ত হতে। 
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৩৫. েদবর মাস্টামরর ঘুম 
েড়বর মাস্টাতরর ঘুম ভাতঙ সূ্েে ওিার আতগ। ড়েন্তু গে ে ড়দন যতর এই ড়নেতমর বেড়েক্রম 
হতে। আটটা-নটার আতগ ড়বছানা কথতে নামতে পারতছন না। স্োলতবলা গাঢ় ঘুতম কচাতখর 
পাো বন্ধ্ হতে থাতে। শরীতর কোতনা রেম কজার পান না। ঘুম ভাঙার পরও অতনেক্ষণ 
োাঁতে ড়বছানার উপর বতস্ থােতে হে, নিাচিা েরতে পাতরন না। োাঁর মতন ভে ঢুতে 
কগতছ, হেতো-বা এে স্মে পুতরাপুড়র ড়বছানা ড়নতে হতব। জীবন োটতব অতনের েরুণাে। 
এরতচ দুিঃতখর বোপার আর েী হতে পাতর? চট েতর মতর োওো ভাতলা। ড়েন্তু ড়বছানাে 
শুতে মৃেুের প্রেীক্ষ্ণ েরা ভোবহ বোপার। এটা ড়েড়ন চান না। 
  
আজ অবড়শে োাঁর ঘুম সূ্েে ওিার আতগই কভতঙতছ। শওেে োাঁতে কর্তে েুতলতছ। 
শওেতের মুখ গভীর। বতিা রেতমর কোতনা িাতমলা হতেতছ কবাযহে। ড়েন্তু শওেে 
োাঁতে ড়েছু বলতছ না। ঘুম ভাড়ঙতে চা বানাতে ড়গতেতছ। এতেে স্মে শওেতের উপর 
রাতগ োাঁর গা িতল োে। 
  
হতেতছ েী কর শওেে? বোপারটা বল। 
  
রান্নাঘর কথতে শওেে বলল, চা খান, োরপতর েইোড়ছ। খবর খারাপ। 
  
চা খাবার পরও শওেে ড়েছু বলল না। েড়বর মাস্টার বতিা ড়বরক্ত হতলন। 
  
বোপারটা েী? 
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আতস্ন আমার স্াতথ। ড়নতজর চউতক্ষ কদতখন। মুতখর েথাে োম েী? 
  
এর স্তঙ্গ বােোলাপ েরা অথেহীন। েড়রব মাস্টার গাতে চাদর জিাতলন। ছাো হাতে 
ড়নতলন। েে দূর কেতে হতব কে জাতন। 
  
কবড়শ দুর কেতে হল না। সু্কতলর পুেুতরর োতছ এতস্ শওেে বলল, কদতখন, ড়নতজর 
চউতক্ষ কদতখন। 
  
েড়বর মাস্টার েতেে মুহূেে কোতনা েথা বলতে পারতলন না। পুেুতরর স্ব মাছ মতর 
কভতস্ উতিতছ। দুতযর স্তরর মতো মাতছর স্র পতি কগতছ। অতনে কলােজন জতিা হতেতছ। 
এর মতযেই। োরা েড়বর মাস্টাতরর ড়দতে এড়গতে এল, ড়েন্তু কেউ ড়েছু বলল না। 
  
েড়বর মাস্টার বতস্ পিতলন। োাঁর মাথা ঘুরতছ। বহু েতত্ব ড়েড়ন এই পুেুর বেড়র েতরতছন। 
মাড়ট ভরাট হতে ড়গতেড়ছল। মাড়ট োড়টতেতছন। কপানা মাতছর চারা কছতিতছন। ড়িশাড়র 
ড়র্পাটতমতন্টর কলাে এতন পাড়নতে স্ার ড়দতেতছন! শোওলা পড়রষ্কার েড়রতেতছন, ড়েন্তু োাঁর 
ড়নতজর জতনে কো এটা ড়েড়ন েতরন ড়ন। েতরতছন সু্খী নীলগতির জতনে। মাতছর আে 
পুতরাটা কেে। সু্কতল; সু্কল ড়নতজর পাতে দাাঁড়িতে কেে। ড়েন্তু এটা েী েরল? 
  
শওেে বলল, স্োর উতিন, বাড়িে োই। বইস্ো থাইেো েী েরতবন? োর জতনে বস্তবন? 
  
ড়েড়ন উিতলন, বাড়ি কগতলন না, পুেুতরর ঘাতট ড়গতে বস্তলন। এই বছরই ঘাট পাো 
েতরতছন। েী সু্ন্দর এখন কদখতে হতেতছ। 
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খবর রতট ড়গতেতছ। কছতল-বুতিা এখন পুেুরপাতি কভতঙ পতিতছ। কেউ-তেউ বতিা-বতিা 
মাছ েুতল ড়নতে। ভতে-ভতে রান্না েরতব। খাতব। মাতছর শরীতর ড়বষ েেটুেু ড়গতেতছ কে 
জাতন। ড়বষাক্ত মাছ কখতে হেতো অসু্স্থ হতব অতনতে। োাঁর ইো হল এে বার বতলন, 
এই মাছ কখতো না। ড়েন্তু বলতলন না। বলতে ইো হল না। কেনই-বা বলতবন? 
  
কবশ ড়েছু স্াপ মতর কভতস্ উতিতছ। কছাট-তছাট কছতলতমতেরা কস্ইস্ব স্াপ ড়েড়ঞ্চর আগাে 
ড়নতে মহানতন্দ কছাটাছুড়ট েরতছ। মাতি-মাতি এ ওর গাতে কিতল ড়দতে। েড়বর মাস্টার 
ঘাতট বতস্ ড়শশুতদর কখলা কদখতে লাগতলন। শওেে কবশ েতেে বার কচিা েরল স্োরতে 
বাস্াে ড়নতে কেতে। পারল না। ড়েড়ন মূড়েের মতো বতস্ রইতলন। করাদ বািতে লাগল। 
  
দুপুর এগারটাে থানার ওড়স্ স্াতহব েদতন্ত এতলন। দু জন েনতস্টবল ড়নতে পুেুতরর 
চারড়দতে েতেেবার ঘুরতলন। সু্কতলর কহর্মাস্টার স্াতহতবর স্তঙ্গ ড়েছু েথাবােো বতল 
েড়বর মাস্টাতরর পাতশ এতস্ বস্তলন। আশপাতশর স্বাইতে অবাে েতর ড়দতে েড়বর 
মাস্টাতরর পা ছুাঁতে স্ালাম েরতলন। খাড়ে কপাশাে-পরা কেউ স্াযারণে পা ছুাঁতে স্ালাম 
েতর না। েড়বর মাস্টার বলতলন, োতলা আতছ বাবা? 
  
ড়ি স্োর। আপনার কদাো। 
  
োহতল কো ভাতলা থাোর েথা না, োরণ কদাো আড়ম কোমার জতনে েড়র ড়ন। 
  
এখন েরতবন। করাতদর মতযে বতস্ আতছন কেন? বাড়ি চতল োন। 
  
বাড়ি কেতে ইতে েরতছ না। করাতদ বতস্ থােতে ভাতলাই লাগতছ। 
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এনড়ড্র্ন ড়দতে কমতরতছ। আপনার স্তঙ্গ ড়ে স্োর োতরা শত্রুো আতছ? 
  
না। 
  
চট েতর ড়েছু বলতবন না স্োর। ভাতলা েতর কভতব বলুন। 
  
কভতবই বললাম। শত্রুো থােতব কেন? 
  
স্োর আপড়ন ঘতর ড়গতে ড়েছু মুতখ ড়দন। শীেোতলর করাদই গাতে লাতগ কবড়শ। 
  
হোাঁ, োব। খাড়নেক্ষণ পতরই োব। শুযু—শুযু বতস্ কথতে লাভ েী? কেনই-বা বস্ব? 
  
ড়েড়ন ড়েন্তু উিতলন না। স্ন্ধ্ো পেেন্ত এেই জােগাে এেইভাতব বতস্ রইতলন। মতন হতে 
ড়েড়ন এেটা কঘাতরর মতযে আতছন। নীলগি সু্কতলর কহর্মাস্টার অনে স্োরতদর স্তঙ্গ ড়নতে 
অতনেক্ষণ কবািাতলন, েী জতনে বতস্ আতছন? ড়নতজতে েি ড়দতে লাভটা েী হতে? স্ারা 
ড়দন ড়েছু মুতখ কদনড়ন। ড়হম পিতে শুরু েতরতছ। বতিা রেতমর এেটা অসু্খ না বাড়যতে 
আপড়ন ছািতবন না মতন হতে। োতে লাভটা হতে োর? 
  
েড়বর মাস্টার ক্লান্ত গলাে বলতলন, লাভ-তলােস্ান ড়নতে ভাড়ব না। 
  
আপড়ন না ভাবতলন, আমরা কো ভাড়ব। কেন আপড়ন শুযু—শুযু বতস্ আতছন? 
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এেটা প্রড়েবাদ েরড়ছ, বুিতল? এেটা প্রড়েবাদ। কে এই োজ েতরতছ, কস্ এে স্মে 
আমার োতছ এতস্ ক্ষমা চাইতব, েখন আড়ম উিব। োর আতগ আড়ম উিব না। স্ারা রাে 
বতস্ থােব। 
  
স্ন্ধ্োর পর শওেে বলল োজটা কস্-ই েতরতছ। ক্ষমা চাে। আর কোতনা ড়দন েরতব না। 
  
শুযু শওেে নে, এতের পর এে অতনতেই আস্তে লাগল। স্বাই বলতছ োজটা োরই 
েরা। পাতশর দু-এেড়ট গ্রাম কথতেও কলােজন এতস্ বলল, োজটা োরা েতরতছ। 
  
ড়েড়ন উতি দাাঁিাতলন। বাড়ি পেেন্ত কেতে পারতলন না। অচচেনে হতে পতি কগতলন। োাঁতে 
প্রথতম ড়নতে োওো হল মেমনড়স্ংহ স্দর হাস্পাোতল। কস্খাতন ড়েন ড়দন করতখ ঢাোে 
ড়পড়জতে। ঢাোে পঞ্চম ড়দতনর ড়বতেতল ড়েড়ন কচাখ কমলতলন। শুনতলন কে কেন বলতছ–
বুতিা মতন হতে এই োিাে ড়টতে কগল। 
  
েথা বলতছ রড়িে। ড়েড়ন ভাবতে কচিা েরতলন, রড়িে এখাতন এল েী েতর। মাথা 
কঘারাতে কচিা েরতলন, পারতলন না। শরীর স্ীস্ার টুেরার মতো টুেরার মতো ভাড়র হতে 
আতছ। 
  
মামা, েথাবােো ড়েছু শুনতে পারড়ছ? োোও কদড়খ আমার ড়দতে। বল কো কে? 
  
রড়িে। 
  
মতন হতে আরও ড়েছুড়দন আমাতদর েন্ত্রণা কদতবা? 
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েুই এখাতন কোতেতে? আড়ম কেখানোর, কস্খাতনই আড়ছ। েুড়ম বেেমাতন আছ ঢাোে। 
ড়পড়জতে। কবাঁতচ উিতব এ রেম কোতনা আশা র্াক্তারতদর ড়ছল না। েুড়ম োতদর কবাো 
বাড়নতে কবাঁতচ উতিছ। বুিতে পারছ? 
  
পারড়ছ। 
  
রাে-ড়দন চড়িশ ঘণ্টা আমরা পালা েতর কোমাতে পাহারা ড়দড়ে। ড়বোল চারটা কথতে 
রাে আটটা পেেন্ত আমার ড়র্উড়ট। 
  
কোর স্তঙ্গ উড়ন কে? 
  
ইড়ন হতেন। বাবলুর বাবা। কস্াভাহান স্াতহব। ড়বখোে কজোড়েষী। েুড়ম আতরেটু সু্স্থ 
হতলই কোমার হাে কদতখ ভূে-ভড়বষেৎ-বেেমান স্ব বতল কদতব। এমনড়ে কোমার পুেুতরর 
মাছ কে কমারল, কস্ই খবরও বতল কদতব। 
  
কস্াভাহান বলল, রড়িে স্াতহব, ওনাতে এখন ঘুমুতে ড়দন, ড়বরক্ত েরতবন না। আসু্ন 
আমরা বারান্দাে ড়গতে বড়স্। 
  
েড়বর মাস্টার ড়েছু বলতে কচিা েরতলন। গভীর ঘুতম োাঁর কচাখ বন্ধ্ হতে আস্তছ। কচিা 
েতরও ড়েড়ন কজতগ থােতে পারতছন না। 
  
রড়িে বলল, বুতিা কো মতন হে গা-িািা ড়দতে উতি পতিতছ। এখন আর পাহারা কদবার 
কোতনা মাতন কনই। চলুন, বাড়ি চতল োই। 
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বাড়ি ড়গতে েী েরতবন? 
  
োহতল চলুন আপনার আস্তানাে োই। আপড়ন েী-ভাতব জীবনোপন েতরন কদতখ আড়স্। 
  
কদখার মতো ড়েছু না। বড়স্তর মতো এেটা জােগাে বাস্ েড়র। ওখাতন কগতল আপনার দম 
বন্ধ্ হতে োতব। 
  
বন্ধ্ হতল হতব, চলুন োই। 
  
স্ড়েে োতবন? 
  
আতর, েী মুশড়েল। আড়ম ড়ে ভদ্রো েতর োবার েথা বলড়ছ? 
  
েী েরতবন। আমার ওখাতন ড়গতে? 
  
গল্প েরব। েড়দ চা খাওোন, চা খাব। 
  
আমার কেন জাড়ন মতন হতে, আপনার অনে উতেশে আতছ। 
  
ো আতছ। আপড়ন খুব ভাতলা েতর আতরেবার আমার হাে কদখতবন। ঐড়দন কেমন 
মতনাতোগ কদন ড়ন। ভাস্া-ভাস্া েথা বতলতছন। 
  
বোপারটাই কো ভাই ভাস্া-ভাস্া। 
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ভাস্া-ভাস্া হতলও েে দূর স্ম্ভব। আপড়ন এেটু েড়লতে কদখতবন। আপনার োতছ হাে 
কদখার মোগড়নিাড়েং গ্রাস্ফ্ল্াস্ আতছ না? 
  
কস্াভাহান কহতস্ কিলল। রড়িে ড়বরক্ত হতে বলল, হাস্তবন না। বোপারটা কবশ ড়স্ড়রোস্। 
আপনার হাে কদখার উপর অতনে ড়েছু ড়নভের েরতছ। বাস্াে চলুন, কস্খাতন আড়ম স্ব 
বলব। 
  
  
  
কবশ কো চলুন! ড়েন্তু োর আতগ আপড়ন ড়ে এেটা খবর কদতবন না? 
  
েী খবর? 
  
আপনার মামার কে জ্ঞান ড়িতরতছ, কস্ই খবর। 
  
খবর কদবার দরোর কনই। আটটার স্মে নীলু ভাবী এতস্ ড়নতজর কথতেই জানতব। মরবার 
খবর চটপট ড়দতে হে। বাাঁচার খবর না ড়দতলও চতল। 
  
  
  
কস্াভাহান কেখাতন থাতে, োতে ড়িে বড়স্ত বলা োতব না। োাঁচা ঘর নে। হাি ড়বড়ডং। দুড়ট 
োমরা! আস্বাবপি ো আতছ, ো কবশ কগাছাতনা। হাে কদখা, কোড়ি গণনার প্রচুর বইপি। 
  
রড়িে বলল, এইস্ব বই পতিতছন নাড়ে? 
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হোাঁ, পতিড়ছ। 
  
োর পতরও বতলন, আপড়ন এস্ব ড়বশ্বাস্ েতরন না? 
  
ড়ি-না, েড়র না। 
  
অদু্ভে কলাে ভাই আপড়ন। কদড়খ, চাতের বেবস্থা েরুন। 
  
কস্াভাহান কেতরাড়স্তনর চুলা যরাল। চাতের োপ স্াতজাল। স্হজ গলাে বলল, রড়িে 
স্াতহব, চাতের স্তঙ্গ আর ড়েছু খাতবন? 
  
ড়খতদ-ড়খতদ অবড়শে লাগতছ। েী আতছ ঘতর? 
  
মুড়ি খাতবন? কেল-মড়রচ ড়দতে কমতখ ড়দই? 
  
ড়দন। কলােজন আতস্ কেমন আপনার োতছ? 
  
কবড়শ আতস্ না। েতব আতস্ ড়েছু ড়েছু। টাো ো পাই, োর কথতে বাড়িভািা ড়দই। খাবার 
খরচ ওতি। 
  
জতম না ড়েছু? 
  
না। স্ঞ্চাতের বোপারটা আমার মতযে কনই। োর জতনে স্ঞ্চে েরব বলুন। আমরা নে 
হতে পৃড়থবীতে এতস্ড়ছলাম, নে হতে ড়িতর কেতে হতব। 
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ড়েন্তু ড়দন বাাঁচতবন, নে হতে বাাঁচতে পারতবন না। ড়েছু এেটা গাতে হতব। 
  
ড়দতেই হতব, এমন কোতনা েথা ড়েন্তু কনই। কেউ কেউ জীবনও নেগাতি োড়টতে কদন। 
  
োইণ্ডড়ল আপনার হাই ড়িলস্ড়ি করতখ আমার হােটা কদখুন। আপড়ন বতলড়ছতলন, আড়ম 
প্রচুর পেস্া েরব। 
  
ো বতলড়ছলাম। 
  
কস্-রেম লক্ষণ অবড়শে কদখা োতে, ড়েন্তু স্ত্রীভাতগে যন, ো কো মতন হতে না। ো হতে, 
বনু্ধ্ভাতগে হতে। 
  
োই নাড়ে? 
  
ড়ি, োই। আজ এেটু স্মে ড়নতে হােটা কদখুন। মোগড়নিাইড়েং গ্রাস্ফ্ল্াস্ ো আতছ কবর 
েরুন। ড়বনা পেস্াে হাে কদখাব না, রীড়েমতো িী কদব। েে কনন। আপড়ন? করট েে? 
  
বাাঁযা কোতনা করট কনই। োর কেমন খুড়শ কদে। 
  
আমার োতছ েুড়িটা টাো আতছ, এর অতযেে আপনাতে ড়দতে কদব। কদড়র েতর লাভ কনই। 
এখনই ড়নতে ড়নন। 
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কস্াভাহান হাস্ল। চাতের পাড়ন িুটতছ। কোৎড়লতে চাতের পাো ছািল। রড়িে কছতলড়টতে 
োর কবশ পছন্দ হতেতছ। চমৎোর কছতল। 
  
রড়িতের ভাগে পড়রবেেতনর এেটা স্ম্ভাবনা কদখা ড়দতেতছ। বোপারটা অতনেটা গুপ্তযন 
পাওোর মতো। ঢাো েতলতজ োর স্তঙ্গ ইদড়রস্ বতল এেটা কছতল পিে। মহা হারাড়ম। 
স্বার স্তঙ্গ িাজলাড়ম েরে। ড়িড়জি-এর নবী স্োতরর মতো েিা কলাতের ক্লাতস্ও এে 
ড়দন বাতঘর এেটা মুতখাশ পতর হাড়জর। নবী স্োর কবশ অতনেক্ষণ। হেভম্ব হতে োড়েতে 
রইতলন। স্বার ড়নিঃশ্বাস্ বন্ধ্। না জাড়ন েী হে। নবী স্োর খুব িাণ্ডা গলাে বলতলন, েী 
বোপার? 
  
ইদড়রস্ বলল, কোতনা বোপার না স্োর। কছাট ভাইতের জতনে ড়েতনড়ছলাম। এেটু পতর 
কদখলাম। এখন খুতল কিলব। 
  
খুব ভাতলা েথা। নাম েী কোমার? 
  
আমার নাম ইদড়রস্। 
  
ক্লাতস্র কশতষ আমার স্তঙ্গ কদখা েরতব। 
  
ড়ি-আো, স্োর। 
  
নবী স্োর ইদড়রস্তে পাঁড়চশ টাো িাইন েতর ড়দতলন। 
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কস্ই ইন্দড়রস্ এে ড়দন বাস্াে এতস্ উপড়স্থে। গলাে মাইে লাড়গতে ড়চৎোর-েুই কদড়খ 
বোটা দাড়ি-তগাাঁি গড়জতে রবীিনাথ হতে কগড়ছস্! 
  
কচিা েরড়ছ। 
  
শুনলাম, কবোর। 
  
আতগ কো শুতনড়ছস্, এবার স্বচতক্ষ কদখ। 
  
হা হা হা। বোটা কোর রস্ েতম ড়ন কদড়খ। চল আমার স্তঙ্গ। 
  
কোথাে? 
  
এেটা বেবস্থা েতর ড়দই। 
  
েী বেবস্থা েরড়ব? 
  
ড়বজতনতস্ লাড়গতে ড়দই। এেটা ইনতর্নড়টং িামে খুতল কিলা। 
  
কস্টা আবার েী? 
  
োগতজ-েলতম বেবস্া। দালাড়ল োতে বতল। 
  
েরতে হে েী? 
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ড়েছুই েরতে হে না। বতিা-বতিা োতনেশন থােতে হে। কোর ো আতছ। কোর শ্বশুর 
কো ড়বরাট মালদার পাড়ট। চল কোতে ড়নতে কবর হই। 
  
রড়িে কবর হল। স্ারা ড়দন ঘুরল। বেবস্ার েথাটথা বলল। 
  
বুিড়ল রড়িে, কোর কব্রইন আতছ, েুই এই লাইতন উন্নড়ে েরড়ব। বেবস্া বুতি ড়নতে মাস্ 
ছতেে লাগতব, োরপর কদখড়ব আঙুল িুতল বটগাছ। মানুতষর কবলাে স্াযারণে েলাগাছ 
হে, আমার যারণা কোর কবলা হতব বটগাছ। োতে বতল বটবৃক্ষ। 
  
েোড়পতটল লাগতব না? ো কো লাগতবই। লাখ ড়েতনে টাো শুরুতে লাগতব। 
  
স্বেনাশ! নে মন কেলও পুিতব না, রাযাও নাচতব না। ড়েন লাখ টাো কে কদতব আমাতে। 
  
বোে কদতব। 
  
বোে কেন কদতব। 
  
কেনার প্রশ্ন েুড়লস্ না। বোতের লক্ষ লক্ষ টাো দশ ভূতে লুতট খাতে। বোেগুড়ল হতে 
ড়েছু সু্ড়বযাবাদী কলাতের টাো মারার েন্ত্র। কোতে আড়ম কলান পাইতে কদব। 
  
কোর স্বাথে েী? 
  
আতছ, স্বাথে আতছ। ড়বনা স্বাতথে আড়ম ড়েছু েরব নাড়ে? ইদড়রস্ কস্ই ইদড়রস্ নে। এখনই 
কস্টা বলব না। েুই আতগ মনড়স্থর ের, ড়বজতনস্ েরড়ব, না আদশে বাঙাড়ল কছতলর মতো 
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দশটা-পাাঁচটা অড়িস্ েরড়ব। কোতে স্াে ড়দন স্মে ড়দলাম। স্াে ড়দন বতস্ বতস্ ভাব। 
এই স্াে ড়দন আমার অড়িতস্র োজেমে কদখ। কলােজতনর স্তঙ্গ েথাটথা বল। োরপর 
এতস্ বল-ইতেস্ অর কনা। 
  
আজ রড়িতের কস্ই স্াে ড়দতনর কশষ ড়দন। স্ন্ধ্োতবলাে ইদড়রস্তে ড়েছু এেটা বলতে 
হতব। রড়িে ড়িে েতরতছ, কস্াভাহাতনর এখান কথতে কবর হতেই কস্াজাসু্ড়জ ইদড়রতস্র 
বাড়ি ড়গতে উপড়স্থে হতব। হোাঁ বলতব। না বলার কোতনা অথে হে না। 
  
কস্াভাহান দীঘে স্মে হাতের ড়দতে োড়েতে রইল। এে স্মে বলল, আপনার বেবস্া হতব। 
কলতগ োন। 
  
স্ড়েে বলতছন? 
  
ো কদখড়ছ, োই বললাম। আপনার হতব। 
  
কমড়ন থাংেস্। োহতল উড়ি? 
  
আমার এেটা অেেন্ত জরুড়র োজ আতছ। এেজতনর োতছ োব। 
  
  
  
ইদড়রতস্র বাস্া েলাবাগাতনর কলাে স্ােোতস্। ড়বশাল ড়েনেলা দালান। বাড়ির স্ামতন 
িুতলর বাগান। কিাোরা, োতলা পাথতরর েী-এেটা মূড়েে অতনেটা মেুতরর মতো কদখতে, 
েড়দও এটা মেুর না। ইদড়রস্ বাস্াে ড়ছল না। কস্ এল রাে এগারটাে। অস্ীম বযতেের 
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পড়রচে ড়দতেতছ রড়িে। োে ড়ন। এখনও বতস্ আতছ। ড়খতদর েন্ত্রণাে প্রাণ োবার মতো 
অবস্থা। এে িাাঁতে রাস্তার এে করসু্টতরন্ট কথতে দুটা পতরাটা এবং এে টাোর ভাড়জ 
ড়েতন কখতেতছ। এইস্ব ড়জড়নস্ স্হতজ হজম হতে চাে না। োও হজম হতে ড়িেীে বার 
েখন ড়খতদ কপল, েখন ইদড়রতস্র গাড়ি কগট ড়দতে ঢুেল। গাড়ি কথতে ড়নতজ নামার স্ামথে 
কনই। দুড়েন জন যতর–যতর নামাল। রড়িে ড়বড়স্মে হতে বলল, কোর েী হতেতছ? 
  
ইদড়রস্ হাড়স্মুতখ বলল, ড়েছুই হে ড়ন কদাস্ত। মড়দরা পান েতরড়ছ। হাপ্তাে এে ড়দন কমাতট 
খাই। আজ হতে কস্ই ড়দন। কোর েী বোপার? 
  
আজ থাে, অনে এে ড়দন বলব। 
  
অনে ড়দন বলার দরোর েী, আজই বল। আড়ম কস্াজা হতে দাাঁিাতে পারড়ছ না, ড়েন্তু মাথা 
পড়রষ্কার আতছ। হোাঁ নাড়ে না? 
  
হাাঁ। 
  
গুর্। োল অড়িতস্ আস্ড়ব। এগারটার আতগ আড়স্ড়ব। 
  
ড়িে আতছ, আস্ব। 
  
মুড়নর ড়মো, আমার কদাস্ততে বাড়ি কপৌঁতছ দাও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 570 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

বলতে-বলতেই ইদড়রস্ হািহি েতর বড়ম েরল। কে দু জন োতে যতর করতখড়ছল, োতদর 
এে জন কনাংরাে মাখামাড়খ হতে কগল। ড়েন্তু মুখ ড়বেৃে েরল না। এই দৃশে স্ম্ভবে 
এতদর োতছ নেুন নে। 
  
রড়িে আড়ছস্ এখনও? 
  
আড়ছ। 
  
ড়জড়নস্টা স্হে হে না, েবু খাই। কোর োতছ ড়মথো বতলড়ছলাম, স্প্তাতহ এে ড়দন না, 
করাজই খাই। করাজই এই অবস্থা। 
  
োহতল কো ড়চন্তার েথা। 
  
ড়চন্তার েথা কো ড়িেই। মদ কখতে কোম্পাড়ন লাতট েুতল ড়দতেড়ছ। কোর োতছ ড়মথো বলব 
না কর ভাই, লাখ টাো আমার কদন। িুতব োড়ে, বুিড়ল? কোর কলজ যতর এখন কভতস্ 
উিতে চাই। 
  
ইদড়রস্ আবার বড়ম েরতে লাগল। কগতটর দাতরাোন এড়গতে এতস্ রড়িেতে বলল, স্োর, 
আপড়ন চতল োন। এেটা ড়রেশা ড়নতে চতল োন। 
  
রড়িে কেতে পারতছ না। মাোলরা বড়ম েরতে-েরতে স্ড়েে েথা বলতে থাতে, এই দৃশে 
কস্ কোতনা ছড়বতেও কদতখ ড়ন। বতিা অবাে লাগতছ। 
  
রড়িে আড়ছস্? 
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আড়ছ। 
  
আমার জীবন নি হতে কগল কর কদাস্ত। এে কবশে কমতের জনে নি হতে কগল। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ, মাগীর নাম োঞ্চন। বুিড়ল, আড়ম এে নরাযম। আো কদাস্ত, নরাযম ড়ে স্ড়ন্ধ্ না 
স্মাস্? স্ব ভুল কমতর বতস্ আড়ছ। 
  
দাতরাোন আতরে বার রড়িতের োতনর োতছ ড়িস্ড়িস্ েতর বলল, বাড়ি োন স্োর। 
আপড়ন থােতলই স্মস্ো। 
  
রড়িে নিল না। দৃতশের কশষটা োর কদখতে ইতে হতে। 
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৩৬. আজ শাহানা এমসমছ 
আজ শাহানা এতস্তছ। ড়বতের পর এটা োর েৃেীে বার আস্া। বাড়িটা োর এখন ড়েছুতেই 
আতগর মতো লাতগ না। এটা কেন অতচনা কোতনা মানুতষর বাড়ি, ড়নতজর বাড়ি নে। অথচ 
স্ব আতগর মতোই আতছ। শাহানার লাগাতনা টতবর গাছগুড়ল আতগর কচতেরও সু্ন্দর 
হতেতছ। কস্ এ বাড়িতে কনই, োতে এতদর কেন ড়েছুই োে-আতস্ না। কস্ েড়দ এতস্ 
কদখে, োর অনুপড়স্থড়েতে এ বাড়ির স্বাই পাড়ন ড়দতে ভুতল কগতছ, গাছগুড়ল শুড়েতে মেো-
মরা হতেতছ, োহতল োর ভাতলা লাগে। 
  
সু্ন্দর স্তেজ কগালাপ গাছগুড়ল কদতখ োর রীড়েমতো োন্না পাতে। েে িুল িুতটতছ। 
ড়বরাট ড়বরাট িুল। কস্ প্রড়েড়ট গাতছই হাে ড়দতে স্পশে েরতে লাগল। কগালাতপর দুড়ট 
েড়চ পাো ড়নতে দুআঙুতল ড়পতষ নাতের স্ামতন যরল। ঘাতণর কচতে োর পাোর ঘ্রাণ 
ভাতলা লাতগ। টুড়ন এবং বাবলু কে েূহল হতে কদখতছ। 
  
টুড়ন বলল েী েরছ িুপু? 
  
গাছগুড়লতে আদর েরড়ছ। 
  
আদর েরছ, কেন? 
  
অতনে ড়দন পতর এস্ড়ছ কো, োই। বাবলুস্াতহতবর েী খবর? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 573 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

বাবলু জবাব ড়দল না। পদোর আিাতল স্তর কগল। োর লিা বতিা কবড়শ। ো ছািা শাড়ি-
গেনাে এখন শাহানাতে অপড়রড়চে লাগতছ। 
  
টুড়ন বলল, িুপু, বাবলুর বাবা এতস্ড়ছল। 
  
োই নাড়ে? 
  
হুাঁ। মা খুব বো ড়দতে ড়দতেতছ। 
  
বো ড়দতেতছ? 
  
হুাঁ। মা এে ড়দন আবুতেও বো ড়দল। 
  
ভাবী মতন হতে ড়বো কদওোে ওস্তাদ হতে োতে। 
  
হোাঁ, হতে। দাদীতেও বো ড়দল, এই জতনে দাদীর অসু্খ হতে কগল। 
  
আড়ম থােতল হেতো আমাতেও ড়বো ড়দে। ড়ে, ড়দে না? 
  
হোাঁ, ড়দে। 
  
টুড়ন মুগ্ধ হতে শাহানাতে কদখতছ। োর খুব ভাতলা লাগতছ। এে সু্ন্দর হতেতছ িুপুমড়ণ। 
শুযু োড়েতে থােতে ইো েতর। 
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এমন র্োবর্োড়ব েতর েী কদখড়ছস্ কর টুড়ন? 
  
কোমাতে কদখড়ছ। েুড়ম েে সু্ন্দর হতেছ। 
  
নেুন েতর আবার হব ড়েতর কবাো? আড়ম কো আতগ কথতেই সু্ন্দর। োই না? 
  
হুাঁ। 
  
আো টুড়ন, আড়নস্ ভাই আর িুল ড়নতে আতস্ না? কগালাতপর মোড়জে কদখাতে োর িুল 
লাতগ না? 
  
মোড়জে কদখাে না কো। 
  
কস্ ড়ে! েী েতর এখন? 
  
মাস্টাড়র েতর। 
  
বড়লস্ ড়ে? 
  
শাহানা অবাে হতে োড়েতে রইল। কেন েথাটা কস্ ড়বশ্বাস্ েরতে পারতছ না। োর 
কচহারাটা কেমন দুিঃখী-দুিঃখী হতে কগল। কস্ মৃদু গলাে বলল, চট েতর ছাতদ ড়গতে কদতখ 
আে কো, আড়নস্ ভাই আতছ ড়ে না। আমার েথা ড়েছু বলড়ব না, খবরদার। বলতল চি 
খাড়ব। 
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শাহানা মার ঘতর ঢুেল। মতনাোরা গম্ভীর মুতখ শুতে আতছন। গলা পেেন্ত চাদর টানা। 
শাহানাতে ঢুেতে কদতখও ড়েছু বলতলন না। শাহানা বলল, অস্মতে শুতে আছ কে মা? ির 
নাড়ে? 
  
মতনাোর জবাব ড়দতলন না। কমতের মুতখর উপর কথতে দৃড়ি স্ড়রতে ড়নতলন। 
  
আমার উপর রাগ েতরছ নাড়ে মা? 
  
না, রাগ েরব কেন? 
  
োহতল এমন রাগী-রাগী মুখ েতর করতখছ কেন? 
  
ড়বতে হতে োওো কমতের উপর রাগ েরব কোন স্াহতস্? 
  
োর মাতন? 
  
পতরর বাড়ির কমতে রাতের পর রাে হাস্পাোতল কথতে আমার কস্বা েতর। আর ড়নতজর 
কপতটর কমতে এেবার কখাাঁজ ড়নতেও আতস্ না। 
  
শাহানা লড়িে স্বতর বলল, আমরা ড়চটাগাং চতল ড়গতেড়ছলাম মা। আমার এতেবাতরই োবার 
ইো ড়ছল না, ড়েন্তু ও এমন েতর বলল! 
  
ড়গতেছ, ভাতলা েতরছ। শুযু ড়চটাগাং কেন, ড়হড়ি োও, ড়দড়ি োও। োশ্মীর োও। 
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মতনাোরা পাশ ড়িরতলন। শাহানা ড়েছু স্মে বতস্ রইল োাঁর ড়বছানাে। মাড় র রাগ মতন 
হতে চট েতর ভাঙাতনা োতব না। মাতে জড়িতে যতর ড়েছুক্ষণ োন্নাোড়ট েরতে হতব। 
ড়েন্তু কেন জাড়ন োর োাঁদতে ইো েরতছ না। কস্ কে মাতে কদখতেও োে ড়ন, োর জতনে 
খুব অনুতশাচনাও কবায হতে না। কস্ এমন বদতল কগল কেন? 
  
শাহানা মার ঘর কথতে কবর হতে আবার বারান্দাে োর টতবর গাছগুড়লর োতছ কগল। 
কস্খান কথতে বস্ার ঘতর। োর ড়েছু েরার কনই। 
  
বস্ার ঘতর জড়হর চুপচাপ বতস্ আতছ। কহাতস্ন স্াতহব অড়ে উৎস্াতহ কহাড়মওপোড়থর গল্প 
েরতছন। 
  
বুিতল জড়হর, োতে বতল ড়মরােল! ড়ের্ড়নভড়েে গজগজ েরড়ছল পাথর। স্বতচ বতিাটার 
স্াইজ পােরার ড়র্তমর মতো। দাস্ বাবু করাগীতে ড়দতলন গ্রী হানতড্র্র্ পাওোতরর 
কেড়লিস্। মজার বোপার েী, জান? ড়ের্ড়নর পাথতরর জতনে ড়েন্তু কেড়লিস্ না। 
  
োজ হল কেড়লিতস্? 
  
হতব না মাতন! বললাম না ড়মরােল। দুটা মাি কর্াজ। প্রথম কর্াতজর আটচড়িশ ঘণ্টা পর 
কস্তেণ্ড কর্াজ। অল ড়ক্লোর! 
  
বাহ্ খুব আশ্চেে! 
  
আশ্চেে কো বতটই। এিতর েতর কদখা কগল পাথতরর বংশটাও কনই। ভোড়নশ। অল গান। 
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শাহানা দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে ড়েছুক্ষণ বাবার বকৃ্তো শুনল। এমন মজা লাগতছ শুনতে। কেমন 
ড়শশুর মতো ভড়ঙ্গতে বাবা েথা বতলন। ড়বড়স্মে হবার েী অস্াযারণ ক্ষমো এই মানুষড়টর। 
  
কহাতস্ন স্াতহব কমতের ড়দতে এে পলে োড়েতেই কছাট এেটা যমে ড়দতলন, জড়হরতে 
চা-টা ড়েছু কদ। কোর কোণ্ডজ্ঞান কনই নাড়ে? 
  
শাহানার োতছ এই যমে বতিা মযুর লাগল। ড়িে আতগর মতো বাবা োতে যমে ড়দতলন। 
কেন এখনও োর ড়বতে হে ড়ন। কস্ এ বাড়িরই এেড়ট আদুতর কমতে, কে কোতনা োজেমে 
কশতখ ড়ন। শুযু গল্প কশাতন। 
  
আতবতগ শাহানার কচাখ ড়ভতজ উিল। কস্ এড়গতে কগল রানাঘতরর ড়দতে। 
  
রান্নাঘতর নীলু খুব বেস্ত। এেড়ট চুলাে কস্ িুলেড়পর বিা ভাাঁজতছ। অনেড়টতে চাতের পাড়ন 
  
বাবা চা চাতেন্ন ভাবী। 
  
ড়দড়ে। বিাগুড়ল হতে োে। 
  
চা-টা আড়ম বানাই? 
  
কোমাতে ড়েছু েরতে হতব না। মার স্তঙ্গ ড়গতে গল্প ের। 
  
েুড়ম আজ অড়িতস্ োও ড়ন? 
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না, আড়ম দশ ড়দতনর ছুড়ট ড়নতেড়ছ। 
  
কেন? 
  
অতনে রেম িাতমলার মতযে আড়ছ। েড়বর মামার জতনে হাস্পাোতল খাবার পািাতে হে। 
এড়দতে মার অসু্খ। কোমার ড়েন্তু এে বার েড়বর মামাতে কদখতে োওো উড়চে, শাহানা। 
  
োব। োল–পরশুর মতযে োব। 
  
েড়বর মামা কোমার েথা আর জড়হতরর েথা ড়জতজ্ঞস্ েরড়ছতলন। নাও, এেটা বিা কখতে 
কদখ কো কেমন হতেতছ। স্স্ ড়দতে মাড়খতে খাও। েী, ल लोों? 
  
খুব ভাতলা হে ড়ন ভাবী। কেমন কেন ঘাতস্র মতো লাগতছ। 
  
নীলুর মুখ োতলা হতে কগল। কস্ খুব েত্ন েতর বাড়নতেতছ। শাহানা বলল, িাট্টা েরড়ছলাম 
ভাবী। খুব চমৎোর হতেতছ। 
  
স্ড়েে বলছ? 
  
হোাঁ, স্ড়েে। এই কে কোমার গা ছুাঁতে বলড়ছ। কছাট ভাবী কোথাে? 
  
ড়নউ মাতেেতট ড়গতেতছ, এতস্ পিতব। োও কো শাহানা, এগুড়ল ড়দতে আস্। আড়ম চা ড়নতে 
আস্ড়ছ। 
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শাহানা কটতে খাবার স্াজাতে-স্াজাতে বলল, এ বাড়ির কেউ আমাতে পছন্দ েতর না, 
ভাবী। 
  
নীলু চুপ েতর রইল। লক্ষ বার শাহানার মুতখ এই েথা োর শুনতে হতেতছ। জবাব ড়দতে 
হতেতছ। জবাব শাহানার পছন্দ হে ড়ন। কে কোতনা োরতণই কহাে, বোপারটা শাহানার 
মতন কগাঁতথ ড়গতেতছ। এই োাঁটা স্হতজ কোলা োতব না। 
  
ভাবী। 
  
শুনড়ছ। বল েী বলতব। 
  
মার অসু্খ হতেতছ, োাঁতে হাস্পাোতল ড়নে কগতছ–এই খবর কেউ আমাতে কদে ড়ন। 
  
স্তঙ্গ স্তঙ্গ কদে ড়ন, ড়েন্তু ড়দতেতছ। েৎক্ষণাৎ কদওোর উপাে ড়ছল না। কোমার ভাই এবং 
রড়িে, কেউ বাস্াে ড়ছল না। ওরা ড়িতরতছ অতনে 
  
ইো েরতল ড়েন্তু কদওো কেে ভাবী। হাস্পাোল কথতে স্হতজই কটড়লতিান েরতে 
পারতে। আমার কটড়লতিান নাম্বার কোমরা জাড়ন। 
  
িাতমলার মতযে এটা মতন আতস্ ড়ন। 
  
আমাতে েড়দ কোমরা পছন্দ েরতে, োহতল ড়িেই মতন আস্ে। 
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নীলু কহতস্ িলল। শাহানা শুেতনা গলাে বলল, ভাইো এে বতিা প্রতমাশন কপতেতছ, এই 
খবরও ড়েন্তু দাও ড়ন। 
  
ড়দতে কচতেড়ছলাম। কোমার ভাইো ড়নতষয েরল। োর স্বভাব কো েুড়ম জান। োউতেই 
ড়েছু জানাতে চাে না। 
  
নীলুর েথা কশষ হবার আতগই শাহানা রান্নাঘর কথতে কবড়রতে কগল। োর রােড়েমতো 
োন্না পাতে। মতন হতে কেন কস্ এ বাড়িতে এতস্তছ। কোতনা দরোর ড়ছল না। কেউ 
োতে ড়নতে ভাতব না। কস্ কেন ভাবতব? োর এমন েী গরজ? টুড়নতে আড়নস্ ভাইতের 
খবর আনতে পাড়িতেড়ছল। কস্ও ড়িতর আতস্। ড়ন। কেনইবা আস্তব? কস্ োতদর কে? 
কেউ না। 
  
শাহানা খাবার ড়েছুই মুতখ ড়দল না। দু চুমুে চা কখতে ছাতদ কগল। আড়নতস্র ঘর কখালা। 
কস্ দরজার স্ামতন দাাঁড়িতে হালো স্বতর বলল, আস্ব আড়নস্ ভাই? 
  
আড়নস্ ড়নতজর ড়বস্মে চাপা ড়দতে হাড়স্মুতখ বলল, আতর েী মুশড়েল, এস্। 
  
েরতছন েী? 
  
কেমন ড়েছু না। বস্া শাহানা। 
  
বস্বার স্মে কনই। দাাঁড়িতে-দাাঁড়িতে চতল োব। মোড়জে নাড়ে কছতি ড়দতেতছন? 
  
কে বলল? 
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টুড়ন। এখন নাড়ে মাস্টাড়র েতরন? 
  
পাগল হতেছ। মাস্টাড়র েরব কোথাে? দুতটা প্রাইতভট ড়টউশেড়ন কজাগাি েতরড়ছ। স্ন্ধ্োতবলা 
োই েড়র। খাদে কজাগাি েরতে হতব না? মোড়জে ড়দতে কপতট ভাে আস্তছ না। এেটু 
বস্না শাহানা। 
  
শাহানা বস্ল। আড়নস্ বলল, চা খাতব? চা বানাব? 
  
হুাঁ, কখতে পাড়র। আো আড়নস্ ভাই, আপনাতে এেটা োর্ে পাড়িতেড়ছলাম, কপতেড়ছতলন? 
  
কপতেড়ছ। 
  
এে বার কো ড়জতজ্ঞস্ েরতলন না, আমার েী অসু্খ হতেড়ছল। 
  
কচাতখর স্ামতন কোমাতে এে সু্স্থ কদখড়ছ কে অসু্তখর েথা আর মতন এল না। 
  
এখন অন্তে ড়জতজ্ঞস্ েরুন। 
  
েী হতেড়ছল? 
  
িুযরতনর ভ্রমুখ। আড়ম কবাযহে কবড়শড়দন বাাঁচব না। 
  
েী বলছ েুড়ম! 
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স্ড়েে বলড়ছ। ড়বশ্বাস্ েরুন। এই খবরটা আর োউতে বড়ল ড়ন। শুযু আপনাতে বললাম। 
  
অসু্খটা েী? 
  
ো আড়ম জাড়ন না। 
  
শাহানা োর মুখ খুব েরুণ েরতে কচিা েরল। কেন োর স্ড়েে-স্ড়েে খুব খারাপ এেটা 
অসু্খ হতেতছ। মৃেুে অবযাড়রে। আর মাি অল্প ে ড়দন কস্ বাাঁচতব। পৃড়থবীর চমৎোর স্ব 
দৃশে আতগর মতোই থােতব। বষোরাতে বৃড়ি পিতব িতমািম েতর। বচি মাতস্ 
উথাড়লপাথাল কজাছনা হতব। শুযু কস্ কদখতে পাতব না। ভাবতে-ভাবতে োর কচাতখ পাড়ন 
এতস্ কগল। গাল কবতে টপটপ েতর পাড়ন পিতছ, ড়েন্তু আড়নস্ কস্টা কদখতছ না। কস্ চা 
বানাতনাে বেস্ত। অথচ শাহানার খুব ইো, আড়নস্ দৃশেটা কদখুে। 
  
আড়নস্ না কদখতলও জড়হর দৃশেড়ট কদখল। কস্ ছাতদ এতস্ড়ছল ড়স্গাতরট খাবার জতনে। 
আড়নতস্র ঘর কখালা কদতখ উাঁড়ে ড়দতেই চট েতর স্তর কগল। ছাতদর এে কোণাে দাাঁড়িতে 
পরপর দুড়ট ড়স্গাতরট কশষ েতর ড়নিঃশতব্দ কনতম কগল। আড়নতস্র কখালা দরজা ড়দতে োর 
আতরে বার োোতনার ইো ড়ছল, ড়েন্তু োোল না। স্ব ইোতে প্রশ্রে ড়দতে কনই। কস্ 
ড়নতচ কনতম এল। 
  
বস্ার ঘতর ড়িেীে বার ঢুেতে ইো েরতছ না। কহাতস্ন স্াতহতবর কহাড়মওপোড়থর গল্প 
োতে েখতনা আেষেণ েতর ড়ন, আজ আরও েরতছ না। ঘতর ঢুেতলই ড়েড়ন আবার শুরু 
েরতবন। হাড়স্—হাড়স্ মুতখ গল্প শুনতে হতব। মাতি মাতি প্রশ্ন েরতে হতব, োতে মতন 
হে খুব আগ্রহ ড়নতেই কস্ শুনতছ। 
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এই কে জড়হর, েুড়ম এখাতন? 
  
ড়ি। 
  
কহাতস্ন স্াতহতবর হাতে কমাটা এেটা বই। ড়েড়ন দ্রুে বইতের পাো ওন্টাতে লাগতলন, 
কোমাতে খুব ইন্টাতরড়স্টং এেটা কেইস্ ড়হড়স্ট্র পতি কশানাই। 
  
ড়ি আো। 
  
ড়বরক্ত হতে না কো আবার? 
  
ড়ি-না, ড়বরক্ত হব কেন? 
  
আড়স্, ঘতর আস্। 
  
োরা কভেতর ড়গতে বস্ল। জড়হর প্রাণপণ কচিা েরতে লাগল মুখ হাড়স্-হাড়স্ রাখতে। 
কহাতস্ন স্াতহব েী বলতছন, ো শুনতে। ড়েন্তু মন বস্তছ না। কহাতস্ন স্াতহব কচাখ বতিা-
বতিা েতর বলতছন, ড়বমলা নাতমর এেট কমতের কেইস্ ড়হড়স্ট্র। বেস্ এেুশ, ড়ববাড়হো, 
গািবণে কগ র, এেহারা গিন, মৃদুভাষী, কভাগী স্বভাব, ড়েছুটা অলস্। পতেন্টগুড়ল মন ড়দতে 
শুনছ কো? প্রড়েড়ট পতেন্ট ড়েন্তু ইম্পতটন্ট। র্াোগতনড়স্স্ এই পতেন্টগুড়লর উপর হতব। 
  
আড়ম মন ড়দতেই শুনড়ছ। 
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আতরে োপ চা কখতে শুরু েরা োে। েী বল েুড়ম? 
  
না, থাে। 
  
থােতব কেন? খাও আতরে োপ। আড়ম কব মাতে বতল আস্ড়ছ। কোমাতে কপতে ভাতলাই 
হল। োতরা স্তঙ্গ ড়র্স্োস্ েরতে পাড়র না। কেউ উৎস্াহ কদখাে না। কোমার ভাতলা 
লাগতছ না। শুনতে? 
  
ড়ি, লাগতছ। 
  
লাগতেই হতব। গল্প-উপনোতস্র কচতে এগুড়ল অতনে কবড়শ ইন্টাতরড়স্টং। 
  
কহাতস্ন স্াতহব চাতের েথা বলতে কগতলন। 
  
  
  
জড়হরতদর রাতে এ বাড়িতে খাওোর েথা ড়ছল না। নীলুর পীিাপীড়িতে কখতে কেতে হল। 
অল্প স্মতেই ভাতলা আতোজন হতেতছ। রড়িে ড়নউ মাতেট কথতে ড়বশাল স্াইতজর বে 
মাছ ড়নতে এতস্তছ। মটরতপালাও, বে মাছ ভাজা এবং ভূনা কগাশে। কখতে বতস্ শাহানা 
বলল, আড়নস্ ভাইতে কর্তে ড়নতে এতল কেমন হে? কবচারা কবাযহে আলু ভেো ড়দতে ভাে 
খাতব। 
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নীলু েীক্ষ্ণ দৃড়িতে এেবার োোল শাহানার ড়দতে। শাহানা কস্ই দৃড়ি; অথে বুিল না। কস্ 
হাড়স্মুতখ বলল, ভাবী, আড়নস্ ভাইতে আড়ম কর্তে ড়নতে আড়স্? কোমাতদর খাবাতর েম 
পিতব না কো আবার? 
  
নীলু ড়েছু বলার আতগই জড়হর বলল, েম পিতব কেন? কোমরা খাওো শুরু ের, আড়ম 
কর্তে ড়নতে আস্ড়ছ। 
  
শাহানা বলল, কোমার কেতে হতব না, আড়ম োড়ে। োব আর আস্ব। 
  
শাহানা কবর হতে কগল। জড়হর োড়েতে আতছ নীলুর ড়দতে। নীলু ড়ে ো বুিতে পারতছ? 
কস্ এে বারও জড়হতরর ড়দতে োোতে না। কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, হাে গুড়টতে বতস্ 
আছ কেন, খাওো শুরু ের। 
  
জড়হর বলল, আড়নস্ স্াতহব এতলই শুরু েরব। 
  
আড়নস্তে পাওো কগল না। কস্ প্রাইতভট টুেেশাড়নতে ড়গতেতছ। শাহানাতে কদতখ মতন হল, 
কস্ খুব মন খারাপ েতরতছ। োর মুখ শুেতনা। কচাখ দুড়ট छ्न्रोंथ। 
  
কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, অপূবে রান্না হতেতছ কব মা, অপূবে! বে মাছ ড়ে আতরেটা কনওো 
োতব? 
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৩৭. মাোল অবস্থাে 
রড়িতের যারণা ড়ছল, মাোল অবস্থাে কলােজন স্ড়েে েথা বতল। কস্ অবড়শে মাোল 
কদতখতছ খুব েম। োতদর কদতখতছ োতদর স্বই েুড়ল বা ড়রেশাওোলা কশ্রণীর। এতদর 
এে জন োপিাতচাপি খুতল কমতেতদর ড়দতে অেীল ভড়ঙ্গ েরড়ছল। এতে আশপাতশর 
পারড়লে কখতপ ড়গতে োতে কযালাই ড়দতে শুরু েতর। কস্ হােতজাি েতর বারবার বলতে 
থাতে।–ভাই মাি েতরন। আর জীবতন মদ খামু না। এই োতনা যরলাম ভাই। ড়িেীে 
মাোলড়ট এেড়ট কিলাগাড়ির উপর বতস্ কবশ েরুণ সু্তর গান গাড়েল। কিলাওোলা 
স্বাইতে হাড়স্মুতখ বলতে—বলতে োতে–বোটা মদ খাইতছ। কিলাওোলাতে খুব হাড়স্খুড়শ 
মতন হড়েল। এে জন মাোল োর গাড়িতে বতস্ স্বার ড়চে ড়বতনাদতনর কচিা েরতছ, 
এটা কবাযহে োতে খুব আনন্দ ড়দড়েল। পারড়লেও দৃশেড়টতে মজাই পাড়েল। 
  
মাোলরা স্েেবাদী হে, এ-রেম যারণা হবার মতো কোতনা োরণ রড়িতের জানা ড়ছল 
না। েবু কেন জাড়ন কস্ এটা স্বেিঃড়স্ি ড়হতস্তব যতরই ড়নতেড়ছল। ইদড়রতস্র বোপারটা কস্ই 
োরতণ োতে ড়চন্তাে কিতল ড়দল। বোটার মেলবটা েী? 
  
কবশ েতেে বার োওো-আস্া েতরও োর মেলব পড়রষ্কার হল না। বরং মতন হল স্ড়েে 
স্ড়েে ইদড়রস্ রড়িতের জতনে ড়েছু েরতে চাে। বোেতলাতনর জতনে ক্লাড়ন্তহীন কছাটাছুড়টও 
কস্ কবশ আগ্রহ ড়নতে েরতছ। োর কচতেও অদু্ভে েথা, মাোল অবস্থাে ঐ রাতে কস্ ো 
বকলতছ, োর কোনড়টই কদখা কগল স্ড়েে নে। যারতদন োর এতেবাতরই কনই। মদ কস্ 
স্প্তাতহ এে ড়দনই খাে, োও ড়নতজর পেস্াে নে, অনেতদর পেস্াে। 
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োঞ্চন বতল এেটা কমতের অড়স্তত্ব অবড়শে আতছ। েলগালে যরতনর কমতে। ইদড়রস্ োর 
বেবস্াড়েে প্রতোজতন কমতেড়টতে প্রােই ক্লাতেতন্টর োতছ পািাে। োঞ্চন কস্ই উপলতক্ষ 
কমাটা েড়মশন পাে। বোপার এইটুেুই। 
  
রড়িে এে ড়দন কবশ অবাে হতেই বলল, মােল অবস্থাে েুই র্াহা ড়মথো েথাগুড়ল বলড়ল? 
  
ইদড়রস্ হাড়স্মুতখ বলল, স্ড়েে েথা বলব আড়ম? পাগল হতেড়ছস্? বেবস্া েতর খাই না? 
স্ড়েে েথা বলতল ভাে জুটতব? 
  
বেবস্ােী হতলই স্ারাক্ষণ ড়মথো েথা বলতে হতব? 
  
ো কো হতবই। স্ড়েে েথাগুড়লও এমনভাতব বলতে হতব, োতে শুনতল মতন হতব ড়মথো। 
হা হা হা। োরপর েখন বেবস্া িুতলতিতপ ড়বশাল হতে োতব, েখন েথাবােো বলা 
এতেবাতরই বন্ধ্ েতর ড়দতে হতব। েখন েথা বলতব ভািা-েরা কলাে। বুিতে পারড়ছস্? 
  
এখনও পারড়ছ না, েতব কচিা েরড়ছ। 
  
ড়বরাট বেবস্ােীরা কদখড়ব বেবস্া ড়নতে এতেবাতরই েথাবােো বতল না। োরা েথাবােো বতল 
ড়শল্প-স্াড়হেে ড়নতে। 
  
োই নাড়ে? 
  
কোতে এে ড়দন এ-রেম এে জতনর োতছ ড়নতে োব। ড়বড়ির ড়বজতনস্ েতর লাল হতে 
কগতছ। এখন রবীিচচো েতর। ড়বরাট এে প্রবন্ধ্ও ড়লতখতছ–রবীিোতবে মুস্লমাড়ন শব্দ। 
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প্রশ্ন হতেতছ বতলই কস্ রবীিচচো েরতে পারতব না, এমন কো কোতনা েথা কনই। 
  
ো কনই। রবীিচচো, ড়পোতস্াচচো, স্ব চচোর মূল হতে টাো। এইটা থােতল স্ব েলার 
চচো েরা োে। 
  
ইদড়রতস্র কোগাতোগ এবং োজ েরবার, োজ কগাছাবার োেদা কদতখ রড়িে স্ড়েেোর 
অতথেই মুগ্ধ। এেড়ট পেস্া অোর্ভাি না ড়দতে কস্ মড়েড়িতল রড়িতের জতনে দু োমরার 
এে অড়িস্ কজাগাি েতর কিলল। ড়ট এণ্ড ড়টর বতিা বতিা েেেবেড়ক্ততদর স্তঙ্গ কস্ েী 
বলল কে জাতন োাঁরা আশ্বাস্ ড়দতলন এে মাতস্র মতযে কটড়লতিান লাইন পাওো োতব। 
িাড়নচাতরর কদাোন কথতে বাড়েতে িাড়নচার চতল এল। রড়িে মুখ শুেতনা েতর বলল, 
আমার কো ভাই ভে-ভে লাগতছ, স্ামাল কদব েী ভাতব? 
  
স্ামাল কদওোর কলােও কোর জতনে বেবস্থা েতরড়ছ। এই লাইতনর মহা ঘাগু কলাে। কোর 
নেুন মোতনজার। নাম হল স্াতদে আড়ল। েতব বোটাতে ড়বশ্বাস্ েরড়ব না। কোর ড়বশ্বাস্ 
অজেতনর স্ব কচিা কস্ েরতব। েুইও ভাব কদখাড়ব কে ড়বশ্বাস্ েরড়ছস্, ড়েন্তু আস্তল না। 
  
এ-রেম এেটা কলােতে েুই আমার স্তঙ্গ কগাঁতথ ড়দড়েস্ কেন? 
  
কোর ভাতলার জতনেই ড়দড়ে। স্াতদে আড়ল কোর িামেতে দাাঁি েড়রতে কদতব। েখন কদখড়ব 
েুই ড়নতজ কমাটামুড়ট দাাঁড়িতে কগড়ছস্, েখন বোটাতে লাড়থ ড়দতে কবর েতর ড়দড়ব। 
  
এটা কেমন েথা? 
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খুবই জরুড়র েথা। নেতো বোটা কোর স্বেনাশ েতর ভাগতব। 
  
রড়িে খুবই ড়চড়ন্তে হতে পিল। স্ব ড়েছু হতে িতির গড়েতে। এটা ড়ে ড়িে হতে? 
কশষ পেেন্ত বতিা রেতমর িাতমলাে পিতে হতব না কো? আড়মও োতব ছালাও োতব। োর 
ভরািুড়ব ড়ে আস্ন্ন? 
  
এইস্ব েথাবােো কস্ অবশে বাস্াে ড়েছুই বতল ড়ন। শারড়মতনর স্তঙ্গও নে। শারড়মতনর 
স্তঙ্গ োর এেটা িাণ্ডা েুি চলতছ। স্ড়ন্ধ্র কোতনা রেম ইশারাও পাওো োতে না। রাতে 
দু জন দু ড়দতে ড়িতর ঘুমাে। এই অবস্থাে বেবস্া স্ংক্রান্ত েথাবােো জতম না। োছািা 
শারড়মতনর স্তন্দহ-বাড়েে আতছ। এে লক্ষ প্রশ্ন েরতব-তেন কোমার এই বনু্ধ্ কোমার 
জতনে এে ড়েছু েরতছ? োর স্বাথে েী? কোমার েে ড়দতনর বনু্ধ্? েই, আতগ কো োর 
নাম শুড়ন ড়ন। োর আস্ল মেলবটা েী? 
  
এই জােীে প্রশ্ন রড়িতের মতনও আতছ বতলই কস্ অনে োতরা মুখ কথতে শুনতে চাে না। 
োরতচ কেভাতব এতগাতে এতগাে। 
  
নীলুর স্তঙ্গ এে বার অবড়শে ড়েছু েথা হতেতছ। োও ভাস্া-ভাস্া েথা। কেমন এেড়দন 
রড়িে বলল, Arrorn International নামটা কোমার কেমন লাতগ ভাবী? 
  
ভাতলাই লাতগ। 
  
এটা হতে আমার িাতমের নাম। 
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িামে আবার েতব ড়দতল? 
  
ড়দইড়ন। এখনও। কদব। 
  
ও, োই বল। এখনও পড়রেল্পনার কস্টতজ আতছ। 
  
হুাঁ, েতব খুব ড়শগড়গরই ড্র্ামাড়টে এেটা ড়র্তক্লতরশন আমার োছ কথতে শুনতে পাতব। 
েখন আোশ কথতে পিতব। 
  
কোমার স্ব ড়র্তক্লাতরশনই কো ড্র্ামাড়টে। 
  
রড়িে আর ড়েছু বলল না। কবড়শ ড়েছু বলতে স্াহস্ও হল না। েড়দ বোেতলান কশষ পেেন্ত 
না পাওো োে? েেী স্াযারণে েীতর এতস্ই কর্াতব। মািনদীতে কর্াতব না। 
  
রড়িে ড়চড়ন্তে মুতখ ঘুতর কবিাে। বোেতলান ড়নতে কছাটাছুড়ট েরতে থাতে োাঁর নেুন 
মোতনজার।–স্াতদে আড়ল। ভাতলামানুতষর মতো কচহারা। মতন হে বুড়িবৃড়ে পুতরাপুড়র 
ড়বেড়শে হে ড়ন। অথচ রড়িে এর মতযেই বুতিতছ-এ মহা যুরন্ধ্র। 
  
স্াতদে আড়লতে ড়নতেও রড়িে স্ারাক্ষণ দুড়শ্চন্তাে কভাতগ। োর রাতে ভাতলা ঘুম হে না। 
ড়বেট স্ব দুিঃস্বপ্ন কদতখ। কস্ই দুিঃস্বপ্নগুড়লরও কোতনা আগামাথা কনই। এেটা স্বপ্ন ড়ছল 
এ-রেম–কস্ এবং স্াতদে আড়ল প্রাণপতণ ছুড়টতছ। দুজতনর গাতেই কোতনা োপি কনই। 
োতদর োিা েরতছ বাবলুর বতেস্ী এেদল কছতল। স্াতদে আড়ল বারবার বলতছ—-এরা 
বি েন্ত্রণা েরতছ। স্োর, বনু্দে ড়দতে এেটা গুলী েতরন। 
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এই জােীে স্বতপ্নর কোতনা মাতন হে? 
  
  
  
কহাতস্ন স্াতহব বস্ার ঘতর ঢুতে কদখতলন মািবতেস্ী এে জন অপড়রড়চে কলাে বতস্ 
আতছ। কলােড়ট খুব োেদা েতর ড়স্গাতরট টানতছ এবং পা নাচাতে। কহাতস্ন স্াতহবতে 
কদতখ ড়স্গাতরট কিতল। লাি ড়দতে উতি দাাঁিাল। ড়বড়স্মে কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, জনাব, 
আপনার নাম? 
  
স্োর, আমার নাম স্াতদে আড়ল। 
  
বলতে-বলতে কলােড়ট এড়গতে এতস্ পা ছুাঁতে স্ালাম েরল। ড়েড়ন হেচড়েতে কগতলন। 
ড়বব্রে েতে বলতলন, আপনাতে কো ড়চনতে পারলাম না! 
  
আড়ম ড়দ অোরনইন্টারনোশনাতলর কজনাতরল মোতনজার। 
  
ও, আো আো। 
  
স্োর ড়ে আতছন? 
  
শড়িে কো ড়চটাগাং ড়গতেতছ। 
  
আড়ম রড়িে স্োতরর োতছ এতস্ড়ছলাম। 
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ওর োতছ েী জতনে? 
  
ড়দ অোরন ইন্টারনোশনাতলর বোেতলান পাওো কগতছ, এই সু্খবরটা স্োরতে কদবার জতনে 
এতস্ড়ছলাম। 
  
কহাতস্ন স্াতহব ড়েছুই বুিতলন না। অবাে হতে োড়েতে রইতলন। 
  
কবড়শক্ষণ বস্তে পারব না। স্োরতে খবরটা ড়দতে কদতবন। স্োর এটা ড়নতে খুব দুড়শ্চন্তা 
েরড়ছতলন। 
  
েী খবর কদব? 
  
বলতবন, বোেতলানটা হতেতছ। 
  
ড়ি আো, বলব। এেটু চা খান। 
  
চা আড়ম খাই না, েতব আপড়ন মুরুড়র মানুষ বলতছন, এই জনেই খাব। 
  
স্াতদে আড়ল ড়েছুক্ষতণর মতযেই জড়মতে কিলল। কহাতস্ন স্াতহতবর স্তঙ্গ পুতরাপুড়র এেমে 
হল কে, কদশ কথতে এোতলাপোড়থ ড়চড়েৎস্া েুতল কদওো দরোর। প্রড়ে ড়র্স্ড়টতক্ট থাো 
দরোর এেটা েতর কহাড়মও হাস্পাোল। দরোর এেড়ট কহাড়মও ইউড়নভাড়স্েড়টর কহাতস্ন 
স্াতহব কলােড়টর আদব-োেদা ও ভদ্রোে মুগ্ধ হতলন। রাতে ভাে খাবার স্মে নীলুতে 
বলতলন, মোতনজার স্াতহব ড়বড়শি ভদ্রতলাে। 
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কোন মোতনজার? 
  
স্াতদে আড়ল স্াতহব। রড়িতের োতছ বোতের েী-এেটা োতজ এতস্তছ। আমার কো মা 
মতন থােতব না। েুড়ম রড়িেতে বতল ড়দও। 
  
েী বলব? 
  
মোতনজার স্াতহব এতস্তছন, এটা বলতলই হতব। 
  
রড়িে এল রাে এগারটার ড়দতে। কস্ হাস্পাোতল েড়বর মামাতে কদখতে ড়গতে আটো 
পতি ড়গতেড়ছল। েড়বর মামার ির হিাৎ কবতি কগতছ। আতরালোতবাল েথা বলতছন। 
অতনেটা বকৃ্তোর ঢং স্াযু ভাষার বকৃ্তো-সু্যী স্মাতজর ড়নেট আেুল আতবদন। কহ বনু্ধ্ 
কহ ড়প্রে। স্ংেে কহান। বন্ধ্ েরুন। শরৎোতলর এই সু্ন্দর কমঘমুক্ত প্রভাে– 
  
রড়িে ঘাবতি ড়গতে বলল, বোপার েী? মািবতেস্ী এে জন র্াক্তার শুেতনা মুতখ বলতলন, 
বুিতে পারড়ছনা, ড়র্তলড়রোম মতন হতে। ড়র্তলড়রোম হবার মতো ির কো নে। এে শ 
দুই। 
  
ড়েছু এেটা েরুন। মামার এই েুৎড়স্ে বকৃ্তো কশানা োতে না। হাড়স্ এতস্ োতে। 
এখাতন হাস্া ড়িে হতব না। 
  
র্াক্তার ড়বরক্ত মুতখ োোতলন। 
  
আপড়ন করাগীর কে হন? 
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ভাতে হই। 
  
আমার মতন হে, করাগীতে বাড়ি ড়নতে িোড়মড়লর কেোতর রাখাই ভাতলা। 
  
কশষ অবস্থা নাড়ে? 
  
েী যরতনর েথা বলতছন? কশষ অবস্থা হতব কেন? 
  
এখড়ন বাড়ি ড়নতে কেতে বলতছন। এই জতনেই ড়জতজ্ঞস্ েরড়ছ। 
  
োল-পরশু ড়নতে োন। 
  
কস্খাতন েড়দ এ-রেম বকৃ্তো শুরু েতরন, েখন েী েরব? 
  
র্াক্তার স্াতহব কবশ ড়েছু স্মে েড়িন কচাতখ োড়েতে কথতে বলতলন, দো েতর আমার 
স্তঙ্গ রড়স্েো েরতবন না। আপড়ন বাইতর ড়গতে বসু্ন। 
  
বাইতর কো বস্ার কোতনা বেবস্থা কনই। 
  
বস্ার বেবস্থা না-থােতল হাাঁটাহাাঁড়ট েরুন। 
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রড়িে আর েথা বািাল না। হাস্পাোতলর বারান্দাে রাে স্াতি দশটা পেেন্ত দাাঁড়িতে 
রইল। কিরার আতগ কদতখ এল েড়বর মামা শান্ত হতে ঘুমুতেন। এখন কস্ বাড়ি চতল 
কগতল কদাষ হতব না। 
  
দরজা খুতল ড়দল শারড়মন। শারড়মতনর মুখ গভীর। ঘুতম কচাখ বন্ধ্ হতে আস্তছ। কস্ হাই 
চাপতে-চাপতে বলল, খাতব? না কখতে এতস্ছ? 
  
রড়িে োর জবাব না ড়দতে বাথরুতম ঢুেল। োতদর দুজতনর মতযে এখন েথাবােো প্রাে 
কনই বলতলই হে। প্রাে রাতেই রড়িে বাড়ি ড়িতর কদতখ শারড়মন ঘুড়মতে পতিতছ। আজই 
বেড়েক্রমী ঘটনা ঘটল। এখনও কজতগ আতছ। 
  
শারড়মন কোোতল হাতে দাাঁড়িতে ড়ছল। রড়িেতে কোোতল এড়গতে ড়দতে-ড়দতে বলল, ভাে 
খাতব? 
  
হোাঁ, খাব। কোমার থাোর দরোর কনই, ঘুড়মতে পি। ো হে আড়মই বেবস্থা েরব। 
  
কোমাতে এেড়ট েথা বলার জতনে কজতগ আড়ছ। 
  
বল। 
  
কখতে বস্, বলড়ছ। 
  
ড়স্ড়রোস্ ড়েছু? 
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না, খুবই স্াযারণ! কোমার স্তঙ্গ ড়স্ড়রোস্ েথা েী বলব? 
  
খুবই স্াযারণ েথাগুড়ল রড়িে শুনল। হোাঁ-না ড়েছুই বলল না। শারাড়মতনর রক্ততবের স্ারমমে 
হতে কস্ ড়প-এইচ.ড়র্ েরার জতনে কদতশর বাইতর োতব। খাওো এবং ঘুমাতনার এই রুড়টন 
োর আর ভাতলা লাগতছ না। 
  
রড়িে হাে যুতে-যুতে বলল, োতব েী ভাতব? 
  
শারড়মন বলল, অনে স্বাই কেভাতব োে কস্ইভাতবই োব। কেতন েতর। কহাতট-তহতট োওো 
কো স্ম্ভব নে। 
  
স্ব ড়িেিাে নাড়ে? 
  
কমাটামুড়ট ড়িেিাে বলতে পার। ইউড়নভাড়স্েড়ট অব ওোড়শংটতনর িতরন সু্টতর্ন্ট 
এোর্ভাইজার আমাতে এেটা ড়চড়ি ড়দতেতছন। োতে ড়লতখতছন, আমার এেটা ড়টড়চং 
এোড়স্স্তটন্টড়শপ পাওোর স্ম্ভাবনা আতছ। 
  
ড়চড়ি ড়েতব এতস্তছ? 
  
স্প্তাহখাতনে আতগ। 
  
এই এে স্প্তাহ বতস্-বতস্ ভাবতল? 
  
হোাঁ। আড়ম ঘুমুতে কগলাম। েুড়ম বাড়ে ড়নড়বতে এস্। 
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রড়িে বস্ার ঘতর দীঘে স্মে বতস্ রইল। এে বার ভাবড়ছল ড়জতজ্ঞস্ েরতব।–বেবস্থা কে 
েতর ড়দতলন, স্াড়ির স্াতহব? কশষ মুহূতেে ড়নতজতে স্ামতল ড়নল। স্াড়ির প্রস্তঙ্গ কস্ 
কোতনা ড়দন ড়েছু বলতব না, এ-রেম প্রড়েজ্ঞা এে বার েতরতছ। প্রড়েজ্ঞা েরা হে প্রড়েজ্ঞা 
ভাঙার জতনেই। ড়েন্তু এই প্রড়েজ্ঞা কস্ ভাঙতব না। োর চা কখতে ইতে েরতছ। রান্নাঘতর 
ড়গতে ড়নতজই বাড়নতে ড়নতে পাতর, ড়েন্তু আলতস্ লাগতছ। ঘুম-ঘুমাও পাতে, েড়দও কস্ জাতন 
ড়বছানাে কশাোমাি ঘুম পাড়লতে োতব। োর পাতশ ড়নড়শ্চতন্ত ঘুমুতব শারড়মন। োর গাতে 
হাে রাখতল ঘুতমর কঘাতরই কস্ হাে স্ড়রতে ড়দতে ড়বরক্ত গলাে বলতব— আহা! োরতচ 
এখাতন বতস্-বতস্ মশার োমি খাওোই ভাতলা। 
  
অতনে রাতে নীলু টুড়নতে বাথরুম েরবার জতনে দরজা খুলল! 
  
েী বোপার রড়িে, কজতগ আছ কে? 
  
ঘুম আস্তছনা ভাবী। 
  
গ্রামার োতছ কে কেন এতস্ড়ছল। েী এে স্োতনজার। বাবার স্তঙ্গ গল্প 
  
েরড়ছল। 
  
রড়িে কোতনা রেম উৎস্াহ কদখাল না। ক্লান্ত গলাে বলল, শারড়মন কোমাতে ড়ে ড়েছু 
বতলতছ ভাবী? 
  
কোন প্রস্তঙ্গ? 
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বাইতর োবার বোপাতর। 
  
না কো! কোথাে োতে? 
  
রড়িে জবাব না ড়দতে উতি পিল। বাড়ে কনভাতে-তনভাতে বলল স্োতল বলব। 
  
ো ভাবা ড়গতেড়ছল োই। ঘুম আস্তছনা। পাতশই শারড়মন। গাতের স্তঙ্গ গা কলতগ আতছ, 
েবুও দু জতনর মতযে অস্ীম দূরত্ব। এই দূরত্বতে েমাতনার কোতনাই ড়ে উপাে কনই? 
রড়িে কছাট্ট, ড়নিঃশ্বাস্ কিতল কচাখ বুজল। েড়বর মামার েথাটা ভাবীতে বলা হে ড়ন। োাঁতে 
বাড়িতে ড়নতে আস্তে হতব। িাতমলার উপর িাতমলা। 
  
রড়িে এেটু লড়িে কবায েরল। ড়নতজর স্মস্োই প্রযান হতে দাাঁড়িতেতছ, অনে স্ব এখন 
িাতমলা। 
  
নীলুও কজতগ আতছ। শড়িে বাড়িতে না থােতল োর এ-রেম হে। স্ারাক্ষণ এেটা চাপা 
ভে বুতের উপর বতস্ থাতে। মতন হে এ বাড়িতে কেন কোতনা পুরুষমানুষ কনই। বতিা 
কোতনা ড়বপদ-আপদ হতল কে স্ামলাতব? হেতো আগুন কলতগ কগল, কচার এল বাড়িতে, 
ড়েংবা র্াোে পিল। েখন েী হতব? নীলু মাতি মাতি ভাতব স্ব কমতেরাই ড়ে োর মতো 
ভাতব? এই ড়নভেরশীলোর োরণটা েী? 
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টুড়ন শক্ত েতর োর গলা কচতপ যতর আতছ। িাাঁতস্র মতো লাগতছ। ড়বশ্ৰী অভোস্ কমতেটার। 
ঘুতমর স্মে হাতের োতছ ো পাতব োই শক্ত েতর যরতব। নীলু ক্ষীণ স্বতর বলল, টুড়ন 
ঘুমাড়েস্? 
  
টুড়ন জবাব ড়দল না। 
  
হােটা এেটু আলগা ের মা। দম বন্ধ্ হতে আস্তছ। 
  
টুড়ন আতরা শক্ত েতর গলা কচতপ যরল। ঘুতমর কঘাতরই বলল, েমলা খাব না। বললাম 
কো খাব না। 
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৩৮. েদবর মামা বাদি দিমর এমসমছন 
েড়বর মামা বাড়ি ড়িতর এতস্তছন। বাড়ি মাতন ড়নতজর বাড়ি নে–নীলুতদর ভািাতট বাস্া। 
এ বাস্াে েে অস্ংখে বার ড়েড়ন এতস্তছন, এমনও হতেতছ টানা এে মাস্ কেতট কগতছ।–
নািার নাম কনই। ড়েন্তু এ-বার এতস্ ড়েছুটা অদু্ভে আচরণ েরতছন। কেন ড়েড়ন অপড়রড়চে 
এেটা জােগাে এতস্তছন-তলােজন ভাতলা কচনা কনই। শারড়মনতে ড়জতজ্ঞস্ েরতলন, মা, 
বাথরুমটা কোন ড়দতে? বাথরুম কোন ড়দতে োাঁর না-জানার েথা নে। ড়েন্তু প্রতশ্নর 
ভড়ঙ্গতে মতন হতে ড়েড়ন জাতনন না। 
  
রাতে খাবার কটড়বতল বস্তলন, ড়েন্তু ড়েছু মুতখ ড়দতলন না। মতনাোরা বলতলন, ভাইজান, 
আপনাতে দুটা রুড়ট বাড়নতে কদতব? ড়েড়ন বলতলন–ড়ি-না। আপনাতদর েি ড়দতে চাই না। 
  
মতনাোরার ড়বস্মতের স্ীমা রইল না। ভাইজান োাঁর স্তঙ্গ আপড়ন-আপড়ন েরতছন কেন? 
ড়েড়ন োোতলন নীলুর ড়দতে। নীলু বলল, মামা, আপনার শরীর ড়ে খারাপ লাগতছ? 
  
না। আড়ম ভাতলা। 
  
মামা আসু্ন আপনাতে শুইতে ড়দ। দুয গরম েতর ড়দড়ে। দুয কখতে শুতে পিুন। 
  
  
  
েড়বর মামা ড়নিঃশতব্দ উতি পিতলন। োাঁর খুব খারাপ লাগতছ। ড়েড়ন এ-রেম েরতছন 
কেন? োাঁর গাতে ির কনই। এ-রেম েরার কো েথা নে। 
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মাখন-লাগাতনা দু িাইস্ রুড়ট আর এে গ্লাস্ দুয ড়নতে নীলু েড়বর মামার ঘতর ঢুেল। 
  
মৃদু স্বতর র্ােল, মামা। 
  
আে কবড়ট। আে। 
  
আপনার জতনে রুড়ট আর দুয এতনড়ছ। 
  
করতখ দাও মা। ড়খতদ কপতল খাব। 
  
না, আপনাতে এখনই কখতে হতব। আপনাতে খাইতে োরপর আড়ম োব। 
  
েড়বর মামা এেটু হাস্তলন, োরপর কনহাতেে কেন নীলুতে খুড়শ েরবার জতনেই পাউরুড়ট 
ড়ছাঁতি ড়ছাঁতি দুতয িুড়বতে মুতখ ড়দতে লাগতলন। 
  
মাখন কদো রুড়ট মামা, দুতয কর্াবাতেন কেন? 
  
নরম হে, কখতে সু্ড়বযা। 
  
আপনার কখতে ইো না-হতল খাতবন না মামা। শুযু দুযটা চুমুে ড়দতে কখতে কিলুন। 
  
ড়েড়ন বাযে কছতলর মতো দুয কখতে কিলতলন। 
  
পান খাতবন মামা? এেটু পান এতন ড়দই। মুতখর ড়মড়ি-ড়মড়ি ভাবটা োতব। 
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ড়েড়ন খাড়নেক্ষণ চুপ েতর কথতে বলতলন পান কো আড়ম খাই না। ড়িে আতছ, কোমার 
েখন ইো, দাও। 
  
পান এতন নীলু কদখল মামা চাদর মুড়ি ড়দতে শুতে আতছন। কচাখ বন্ধ্। ঘুড়মতে পতিতছন 
কবাযহে। কস্ চাপা গলাে বলল, মামা ঘুড়মতে পতিতছন? না, কজতগ আড়ছ। দাও, পান দাও। 
আর এেটু বস্ আমার পাতশ। নীলু বস্ল। ড়েড়নও উতি বস্তলন। নরম গলাে বলতলন, 
আো মা, কোমার ড়বতেতে ড়ে আড়ম ড়েছু ড়দতেড়ছলাম? 
  
নীলু ড়বড়স্মে হতে বলল, হিাৎ এই েথা কেন মামা? না, মাতন, হিাৎ মতন হল। এ জীবতন 
কোমার োছ কথতে শুযু কস্বাই ড়নতেড়ছ। ড়েছু কিরে কদো হে ড়ন। 
  
আপনার ভাতলাবাস্া ো কপতেড়ছ, কস্টা বুড়ি ড়েছু না মামা? ো ছািা আপনার মতনর শাড়ন্তর 
জতনেই বলড়ছ, আপড়ন ড়বতেতে খুব দামী এেটা শাড়ি ড়দতেড়ছতলন। নীল রতঙর এেটা 
োোন। চার শ টাো দাম ড়ছল শাড়িটার। েখন চার শ টাোে এেটা গেনা হতে কেে। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ মামা। আমার ড়বতের শাড়ির দাম ড়ছল ড়েন শ টাো। আমার বতিা কবান বলতলন, 
ড়বতের শাড়িটা থাে, এইটা ড়দতেই কব  স্াড়জতে ড়দই। 
  
না মামা। ড়বতেতে নাড়ে লাল শাড়ি পরতে হে, োই স্বাই ড়মতল আমাতে লালটা পরাল। 
ড়েন্তু আমার খুব ইো েরড়ছল নীলটা পরতে। 
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েড়বর মামা হাস্তে লাগতলন। কোতনা এে ড়বড়চি োরতণ এই গতল্প ড়েড়ন খুব আনন্দ 
পাতেন। োাঁর কচাতখও পাড়ন এতস্ োতে। েড়দও কচাতখ পাড়ন আস্ার মতো গল্প এটা না। 
  
মামা। 
  
বল মা। 
  
েখন কো আপনার নীলগি ড়ছল না, টাোড়পোস্ ো কপতেন। আমাতদর কপছতনই খরচ 
েতর কিলতেন। শুতে পিুন মামা। 
  
রড়িে ড়ে বাস্াে আতছ মা? 
  
ড়ি, আতছ। এই ড়েছুক্ষণ আতগ এতস্তছ। 
  
ওতে ড়ে এেটু আমার োতছ পািাতবা? 
  
পািাড়ে। 
  
রড়িে কখতে বতস্তছ। েড়বর মামা কর্তেতছন শুতন মুখ বাাঁো েতর বলল, ওড মোন আমার 
োতছ েী চাে? এখন কেতে পারব না। 
  
নীলু বলল, চট েতর না বতল কিল কেন? এে জন অসু্স্থ মানুষ র্ােতছ, েুড়ম োতব না? 
  
শুযু ভোজারভোজার েরতব। 
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েড়দ েতর, হাড়স্মুতখ শুনতব কস্ই ভোজরভোজর। 
  
েুড়ম এে করতগ োে কেন ভাবী? আড়ম কো জাড়স্ট েথার েথা ড়হতস্তব বতলড়ছ। েুড়ম খুব 
ভাতলা েতর জান আড়ম মুতখ না বলতলও েড়বর মামাতে কদখতে ড়িেই োব। খ। োাঁর স্ব 
িালেু েথা শুনব। কে েড়দন উড়ন হাস্পাোতল ড়ছতলন, আড়ম ড়ে করাজ োাঁতে কদখতে োই 
ড়ন? 
  
নীলু লিা কপতে কগল। রড়িে ভাে কশষ না-েতরই উতি পতিতছ। নীলু বলল, েুড়ম ড়ে 
আমার উপর রাগ েরতল রড়িে? 
  
না, ো েড়র ড়ন। আড়ম কো কমতেমানুষ না কে েথাে-েথাে রাগ েরব। আর েড়দ েড়রও 
োতে োর েী োে আতস্? 
  
রড়িে েড়বর মামার ঘতর ঢুেল। 
  
মামা কজতগ আছ? 
  
বস্ রড়িে। 
  
বস্ব না। ো কশানবার দাাঁড়িতে দাাঁড়িতে শুনব। বল েী বলতবা? 
  
েুই আমাতে এেটা জােগাে ড়নতে োড়ব? 
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কোন জােগাে? 
  
আতগ বল ড়নতে োড়ব ড়েনা? 
  
ড়নতে োব। 
  
বারাস্াতে োব। ঐখাতন আমাতে ড়নতে ো। 
  
কস্টা আবার কোথাে? 
  
চড়িশ পরগণা কজলা। 
  
ইড়ণ্ডো? 
  
হোাঁ। কবনাতপাল বর্োর ড়দতে…। 
  
েুড়ম ড়ে পাগল-টাগল হতে কগতল নাড়ে মামা! 
  
জন্মস্থান কদখতে ইো েরতছ। আড়ম আর বাাঁচব না। 
  
েুড়ম এো কেন, আমরা কেউ বাাঁচব না। জন্মস্থান কদখতল হতবটা েী? ঐখাতন ড়গতে মরতে 
চাও? 
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ড়েড়ন জবাব ড়দতলন না। রড়িে খাতট বস্ল। নরম স্বতর বলল, জন্মস্থাতন মরতে কেমন 
েি, ড়বতদতশ মারতেও ড়িে কস্-রেম েি। মরার েি স্ব জােগাে স্মান। 
  
েুই োহতল ড়নতে পারড়ব না? 
  
না মামা, পারব না। পাস্তপাটে-িাস্তপাতটের অতনে িাতমলা। আমার মতন হে মরতে চাইতল 
েুড়ম কোমার সু্খী নীলগতিই মর। কস্টাই ভাতলা হতব। 
  
ড়েড়ন কহতস্ কিলতলন। রড়িেও হাস্ল। হাস্তে-হাস্তেই বলল, েুড়ম আবার আমার উপর 
রাগ েরতল না কো? 
  
না, কোর কোতনা েথাে আড়ম রাগ েড়র না। 
  
খুব িালেু েথা বড়ল, এই জতনে? 
  
োও না। কোর েথাবােো ড়িেই আতছ। কোর েথাবােো আমার পছন্দ। ো শুতে পিা। 
  
বারাস্াতে কেতে চাড়ে। কেন? 
  
মনটা হিাৎ টানতছ। হাস্পাোতল শুতে—শুতে অতনে কভতবড়ছ। বারাস্াতে বশশব কেতটতছ। 
এেটা ড়বরাট পুেুর ড়ছল, নাম হল ড়গতে ভূতের পুেুর। কছাটতবলাে ভূে কদখার জতনে এর 
পাতি বতস্ থােোম। 
  
কদতখছ? 
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না, কদড়খড়ন। 
  
মামা আমার েথা কশান-এখন েড়দ োও, কোমার খুবই খারাপ লাগতব। কদখতব, স্ব বদতল 
কগতছ। ভূতের পুেুর হেতো ভরাট েতর দালান েুতলতছ। এরতচ বশশতবর সৃ্মড়েটাই থােুে। 
  
েবীর মামা শুতে পিতলন। রড়িে মশাড়র গুাঁতজ ড়দতে-ড়দতে বলল, এর পতরও েড়দ কোমার 
কেতে ইতে েতর, োহতল েী আর েরা, ড়নতে োব। েী, ইতে েতর? 
  
ড়েড়ন গাঢ় স্বতর বলতলন, হোাঁ েতর। 
  
রড়িে ড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলল, মাস্ ড়েতনে কোমাতে অতপক্ষা েরতে হতব মুম্ আড়দ এেটা 
োজ শুরু েতরড়ছ। এেটু গুড়ছতে ড়নই। 
  
েী োজ? 
  
বোবস্া। মড়েড়িতল রুম ড়নতেড়ছ। োউতে ড়েছু বড়লড়ন। বুযবাতর বলব। স্বাইতে অড়িস্ 
কদড়খতে আনব। েুড়ম থােছতো বুযবার পেেন্ত? 
  
থােব। কদতখ োই কোর োণ্ডোরখানা। 
  
মামা, এখন োই? 
  
আো ো। বাড়ে ড়নড়ভতে ো। 
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শারড়মন কজতগ আতছ। আেনার স্ামতন বতস্ চুল আচিাতে। কমতেতদর চুল বাাঁযার দৃশেড়ট 
কবশ সু্ন্দর। কদখতে ভাতলা লাতগ। রড়িে খাড়নেক্ষণ কদখল। ছন্দবি বোপার। ড়চরুড়ন 
উিতছ-নামতছ। ওিা-নমা হতে ড়নড়দেি োতল। রড়িে ড়স্গাতরট যরাল। শারড়মন বলল, দো 
েতর ড়স্গাতরটটা বাইতর ড়গতে খাও। 
  
কেন? 
  
ঘতর েুৎড়স্ে গন্ধ্ হে, আমার ভাতলা লাতগ না। 
  
গন্ধ্ কো আতগও হে, েখন কো ড়েছু বল ড়ন। 
  
েখন বড়ল ড়ন বতল েখনও বলতে পারব না। এমন কো কোতনা েথা কনই। এখন বলড়ছ। 
  
রড়িে ড়স্গাতরট কিতল ড়দল। কেন ড়েছুই হে ড়ন এমন ভড়ঙ্গতে শারড়মন চুল বাাঁযা কশষ 
েতর উিল। দরজা বন্ধ্ েতর বাড়ে কনভাল। মশাড়র কিতল হালো গলাে বলল, েুড়ম ড়ে 
ঘুমুতব, না। আতরা ড়েছুক্ষণ কজতগ বতস্ থােতব? 
  
ঘুমুব। 
  
ড়বছানাে উিতে-উিতে শারড়মন বলল, কোমার মড়েড়িতলর অড়িস্ স্টাটে হতে েতব? রড়িে 
ড়বড়স্মে হতে বলল, অড়িতস্র খবর েুড়ম কোথাে কপতল? 
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কেন, এটা ড়ে কগাপন ড়েছু? 
  
না, কগাপন ড়েছু না। োউতে কো বড়ল ড়ন। েুড়ম জানতল েী ভাতব? কে বলল? 
  
আজবাবার স্তঙ্গ কদখা েরতে ড়গতেড়ছলাম। বাবা বলতলন। 
  
ড়েড়ন জানতলন কোতেতে? 
  
ড়েড়ন জানতবন না কেন? স্ব কো োাঁরই েরা। কবোর জামাই কবাযহে স্হে হড়েল না। 
দূর কথতে েলোড়ি নািতলন। 
  
রড়িে স্তি হতে বতস্ রইল। এই স্ম্ভাবনা োর মাথাে আতস্ ড়ন। রহস্ে পড়রষ্কার হতে 
শুরু েতরতছ। কেন স্ব এমন ঘড়ির োাঁটার মতো স্হতজ হড়েল, এটা কবািা কগল। 
  
শারড়মন বলল, কদতখ মতন হতে অড়যে কশাতে পাথর। শ্বশুতরর স্াহােে ড়নতে চাও না? 
  
রড়িে কস্ প্রতশ্নর জবাব ড়দল না। বারান্দাে চতল এল। বারান্দাে দাাঁড়িতে কস্ ড়স্গাতরট 
টানতব। মাথা পড়রষ্কার েরার কচিা েরতব। ঘুমুতে োতব অতনে রাতে। েখন োতব, েখন 
কদখতব শারড়মন পরম েৃড়প্ততে ঘুমুতে। োর অতনে রাে পেেন্ত ঘুম আস্তব না। নানান 
আতজ-বাতজড়চন্তা োর মাথাে ড়ভি েরতব। এতেে ড়দন এতেে ড়জড়নস্ ড়নতে কস্ ভাতব। 
আজ ভাবতব। শারড়মন হিাৎ েতর বাবার োতছ কেন কগল? ড়পো-েনোর ড়মলন োহতল 
হতেতছ। েীভাতব হল কে জাতন! শারড়মন ড়নশ্চেই োাঁদতে োাঁদতে বতলতছ, খুব ভুল েতরড়ছ। 
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বাবা। েুড়ম আমাতে ক্ষমা ের। আর কোতনাড়দন কোমার অবাযে হব না। েুড়ম ো বলতব 
োই শুনব। এবারোর মতো আমাতে ক্ষমা েড়র। 
  
  
  
েড়বর মামার ির পুতরাপুড়র ছািল না। স্োতলর ড়দতে সু্স্থ থাতেন। ড়বতেল কথতেই 
োের। গা োাঁড়পতে ির আতস্। মোতলড়রোর করাগীর মতো কলপ জড়িতেও শীে মানাতনা 
োে না, েড়দও অসু্খটা মোতলড়রো নে। র্াক্তাররা ড়নিঃস্তন্দহ, জীবাণুঘড়টে ড়েছু নে। 
কহাতস্ন স্াতহব এই ির ড়নতে খুব উতেড়জে। োাঁর যারণা, এে স্প্তাহ ড়চড়েৎস্া েরবার 
সু্তোগ ড়দতল ড়েড়ন কহাড়মওপোড়থ কে েী, ো প্রমাণ েতর কদতবন। এই সু্তোগ ড়েড়ন পাতেন 
না। েড়বর মাস্টার পড়রষ্কার বতলতছন, স্ারা জীবন কে-েতেেটা ড়জড়নস্ অড়বশ্বাস্ েতর 
এতস্ড়ছ, কহাড়মওপোড়থ হতে োর এেটা। এখন কশষ স্মতে েড়দ কহাড়মওপোড়থতে কস্তর 
উড়ি, কস্টা খুব দুিঃখজনে হতব। আমাতে অড়বশ্বাস্ ড়নতেই মরতে দাও। 
  
কহাতস্ন স্াতহব হাল ছািতলন না। নীলুর স্তঙ্গ পরামশে েতর কগাপতন েড়বর মাস্টাতরর 
খাবার পাড়নতে এে পুড়রো কেড়লিস্ ড়মড়শতে ড়দতলন। নীলুতে বলতলন, এে কর্াতজই 
োজ হতব। কদখতব আজ আর ির আস্তব না। এে শ টাো কোমার স্তঙ্গ বাড়জ। 
  
খুবই আশ্চতেের বোপার, স্ড়েে স্ড়েে ির এল না। আনতন্দ ও উতেজনাে কহাতস্ন স্াতহব 
অনে রেম হতে কগতলন। রান্নাঘতর ঢুতে নীলুতে বলতলন, েী, ো বতলড়ছলাম ো হল? 
ড়বশ্বাস্ হল আমার েথা? এে কে কোমাতদর অড়বশ্বাস্! আশ্চেো নীলু কহতস্ কিলল। 
  
আমার অড়বশ্বাস্ কনই কো। 
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আতছ আতছ, কোমারও আতছ, স্বই বুড়ি। টুড়নর মাথাবেথা হড়েল, কস্ই ড়চড়েৎস্া ড়ে 
েড়রতেছ। আমাতে ড়দতে? অড়বশ্বাস্ ের আর োই েরা, ড়চড়ে ৎস্াটা এে বার কো েড়রতে 
কদখতব? কদখা উড়চে নে? 
  
ড়ি বাবা, উড়চে। 
  
আড়ম মা ড়চন্তা েরড়ছ এেটা ঘর ভািা েতর প্রতিশনাল ড়চড়েৎস্া শুরু েরব। িাতমেড়স্ 
কদব। েুড়ম এেটা নাম ড়িে েরা িাতমেড়স্র। 
  
কহাতস্ন স্াতহব হৃিড়চতে রান্নাঘর কথতে কবরুতলন। টুড়ন ও বাবলুবইপি ড়নতে অতপক্ষা 
েরতছ। োতদর বলতলন, কোরা ড়নতজ ড়নতজ পি, আজ আড়ম বেস্ত। োজ আতছ। ড়েড়ন 
কহাড়মওপোড়থর বই খুতল বস্তলন। 
  
োাঁর আনন্দ দীঘেস্থােী হল না। কভাররাতে েড়বর মামার প্রচণ্ড ির এল। িতরর কঘাতর 
ড়েড়ন ছটিট েরতে লাগতলন। অস্ংলে েথাবােো বলতে লাগতলন। মাতি মাতি উতি 
বকস্ন, শূনেদৃড়িতে স্বারড়দতে োোন। গম্ভীর গলাে বতলন, কহ বনু্ধ্ কহ ড়প্রে। কদতশর 
দড়রদ্র বনু্ধ্ আমার। কহ আমার ড়প্রে বনু্ধ্। আজ এই শরতের কমঘমুক্ত প্রভাে…। 
  
ড়েছুক্ষণ প্রলাপ বতেন, োরপর আবার স্হজ-স্বাভাড়বে েথাবােো। কেন ড়েছুই হে ড়ন। 
নীলুতে বলতলন, কব মা, আমার িরটা এেটু েমতলই ড়েন্তু আড়ম নীলগি রওনা হব। 
কস্খাতন বতিা কোতনা িাতমলা হতেতছ। 
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নীলু বলল, কোতনা িাতমলা হে ড়ন মামা। আপড়ন চুপচাপ শুতে থােুন। মাথাে পাড়ন 
ঢাড়লড়ছ। 
  
িাতমলা হতেতছ মা, খুব িাতমলা, নেতো শওেে আস্তো। এে ড়দন হতে কগতছ ঢাোে 
আড়ছ, ড়েন্তু শওেতের কোতনা কখাাঁজ কনই। 
  
আপড়ন এখন েথা বলতবন না কো মামা। ড়েজ। 
  
েড়বর মামা কচাখ বন্ধ্ েতর আবার োাঁর বকৃ্তো শুরু েরতলন, কহ বনু্ধ্ কহ ড়প্রে। কহ 
কদশবাস্ী। কহ আমার দড়রদ্র বনু্ধ্।… 
  
রড়িে র্াক্তার আতনতে কগল। 
  
কহাতস্ন স্াতহব হেভম্ব হতে ড়বছানার পাতশ বতস্ রইতলন। টুড়ন খুব ভে কপতেতছ। কস্ 
দরজার ওপাতশ দাাঁড়িতে থরথর েতর োাঁপতছ। 
  
দুপুতরর আতগই ির কনতম কগল। েড়বর মামা ড়শড়ঙ মাতছর কিাল ড়দতে ভাে কখতে বারান্দাে 
এতস্ বস্তলন। নীলু অড়িতস্ ড়গতেতছ। অড়িতস্ জরুড়র মীড়টং, না কগতলই নে। দাড়েত্ব ড়দতে 
কগতছ শারড়মতনর উপর। শারড়মন োর দাড়েত্ব পালন েরতছ চমৎোরভাতব। েড়বর মামা 
বারান্দাে আতছন, কস্ও আতছ বারান্দাে। 
  
মামা, আপনার মাথাে হাে বুড়লতে কদব? 
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না মা, লাগতব না। েুড়ম খাওোদাওো েতর ড়বশ্রাম ের। আমার শরীর এখন ভাতলা। কবশ 
ভাতলা। ইনশাআিাহ োল রওনা হব। 
  
অস্ম্ভব! োল েী ভাতব রওনা হতবন? 
  
রওনা হতেই হতব মা, উপাে কনই। কোমার বাবা এে বার বতলড়ছতলন নীলগি োতবন। 
আমারও খুব শখ ড়ছল োাঁতে ড়নতে োবার। আর স্ম্ভব হল না! 
  
স্ম্ভব হতব না কেন? 
  
েড়বর মামা কছাট্ট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলতলন–মৃেুে এখন আমার পাতশই অতপক্ষা 
েরতছ। মাতি মাতি কস্ হাে ড়দতে আমাতে ছুাঁতে কদে। আড়ম বুিতে পাড়র। আমার স্মে 
কোথাে মা? স্মে কশষ মা। 
  
আড়ম বাবাতে বলব, কেন ড়েড়ন োিাোড়ি নীলগি চতল োন। আড়ম আজই বলব। 
  
েড়বর মামা কহতস্ কিলতলন। বারান্দাে বতস্ থােতে-থােতে োাঁর ড়িমুড়ন যতর কগল। শীে-
শীে েরতছ। আবার হেতো ির আস্তব। োাঁর বতিা লিা লাগতছ। এ বাড়ির প্রড়েড়ট 
মানুষতে ড়েড়ন ড়বব্রে েরতছন। কস্ই অড়যোর েীর ড়ে স্ড়েে আতছ? 
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পরড়দন ড়েড়ন অসু্স্থ শরীতরই নীলগি রওনা হতলন। োাঁর স্তঙ্গ কগল কস্াভাত হান। 
রড়িতের োবার েথা ড়ছল–োর অড়িস্ উতিাযন হতব, কস্ কেতে পারল না। জুড়টতে ড়দল 
কস্াভাত হানতে। এই কলােড়ট কোতনা রেম আপড়ে না! 
  
কস্টশন কথতে বাড়ি অতনেটা দুর। েড়বর মাস্টাতরর কহাঁতট োবার স্ামথেে কনই। আবার 
আোশ-পাোল ির। কস্াভাহান গরুর গাড়ি কজাগাি েতর আনল। রওনা হবার আতগ এে 
জন র্াক্তাতরর স্তঙ্গ েথা বলা দরোর। আশপাতশ কোথাও র্াক্তার কনই। নবীনগতর এে 
জন র্াক্তার আতছন—এলএমএি। েড়বর মাস্টার বলতলন, ড়নতজর কচাতখ কদখ, গ্রামগুড়লর 
েী খারাপ অবস্থা। র্াক্তাররা ড়ে এই গণ্ডগ্রাতম আস্তব? োরা োতব শহতর। 
  
কস্াভাহান বলল, আপড়ন এইখাতন বতস্ ড়বশ্রাম েরতে থােুন, আড়ম নবীনগর কথতে র্াক্তার 
ড়নতে আস্ব। 
  
পাগল নাড়ে েুড়ম! বহু দূতরর পথ। 
  
কোতনা অসু্ড়বযা কনই। এই অবস্থাে আপনাতে ড়নতে রওনা হব না। গরুর গাড়িতে ড়বছানা 
েতর ড়দড়ে, শুতে থােুন। আড়ম োব আর আস্ব। 
  
নবীনগতরর র্াক্তার স্াতহবতেও পাওো কগল না। ড়েড়ন ড়বরামপুর েতল ড়গতেতছন। েখন 
ড়িরতবন ড়িে কনই। নাও ড়িরতে পাতরন। ড়বরামপুতরর োতছই োাঁর শ্বশুরবাড়ি। রােটা 
হেতো শ্বশুরবাড়িতেই োটাতবন। 
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কস্াবাহান ক্লান্ত ও ড়বরক্ত হতে ড়িতর এতস্ এে অভূেপূবে দৃশে কদখল-গরুর গাড়ির 
চারপাতশ অস্ংখে মানুষ। 
  
চারড়দে খবর রতট ড়গতেতছ, অসু্স্থ েড়বর মাস্টার গ্রাতম ড়িতরতছ। দতল দতল কলাে আস্তছ। 
ড়ভি ক্রতমই বািতছ। ড়বশাল এেদল মানুষ ড়নতে গরুর গাড়ি রওনা হল। 
  
আশপাতশর মানুষ ড়জতজ্ঞস্ েতর, কে োে কগা? 
  
েড়বর মাস্টার োে। 
  
েী হইতছ মাস্টার স্াতবর? 
  
শইল খুব খারাপ। উটাপাটা েথা েইোতছ। 
  
েও েী! েী স্বেনাতশর েথা। 
  
কখতের োজ কিতল করতখ চাষীরা উতি আতস্ রাস্তাে। োরা এে পলে কদখতে চাে মাস্টার 
স্াতহবতে। দুড়ট েথা শুনতে চাে। 
  
সূ্তেের কেজ বািতে থাতে। চলমান মানুষগুড়লর ছাো কছাট হতে আতস্। েড়বর মাস্টার 
কচাখ কমতল এে বার ড়জতজ্ঞস্ েতরন, আর েে দূর কস্াভাহান? আর কে েে দূর কস্াভাহান 
ড়নতজও জাতন না। এই অঞ্চল োর অপড়রড়চে। েবু কস্ বতল, এতস্ পতিড়ছ। ঐ কো কদখা 
োতে। 
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সু্খী নীলগি স্াইনতবার্ে কদখা োে? ড়বরাট স্াইনতবার্ে লাড়গতে ড়দতেড়ছ। 
  
র মাস্টার কটতন কটতন হাতস্ন। কস্াভাহান কোতনা স্াইনতবার্ে কদখতে পাে না। শুযু কদতখ, 
মানুষ আস্তছ ড়পলড়পল েতর। ড়চৎোর কনই। বহচচ কনই। ড়নিঃশব্দ মানুষ। মাথা ড়নচু েতর 
এরা হাাঁটতছ। 
  
কস্াভাহান। 
  
ড়ি মামা। 
  
শুযু স্াইনতবার্েটাই আতছ। নীলগিতে সু্খী নীলগি েরতে পারলাম না। আিতস্াস্ রতে 
কগল। 
  
এে জীবতন কো হে না মামা। আপড়ন শুরু েতরতছন, অনেরা কশষ েরতব। শুরু েরাটাই 
েড়িন। শুরু কো হতেতছ। 
  
ড়িে ড়িে। খুব ড়িে। 
  
আপনার খুব েি হতে মামা? 
  
হতে। আবার আনন্দও হতে। েে কলাে এতস্তছ, কদখতল? 
  
ড়ি, কদখলাম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 617 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

ড়েছুই েরতে পাড়র ড়ন। এতদর জতনে। েবু এরা আস্তছ। বতিা আনন্দ ल१छ 6নাठহানা। 
  
আনন্দ হবারই েথা। 
  
জীবনটা োহতল এতেবাতর নি হে ড়ন। েী বল? 
  
ড়ি-না। অস্াযারণ জীবন আপনার! 
  
পাড়ন খাওোতে পার? বুে শুড়েতে আস্তছ। 
  
বটগাতছর ছাোর ড়নতচ গরুর গাড়ি রাখা হল। চার-পাাঁচ জন ছুতট কগাল পাড়নর কখাাঁতজ। 
আশপাতশর বাড়ির কব -ড়িরা স্ব কবড়রতে আস্তছ। এতদর মতযে অল্পবেস্ক এেটা কমতে 
খুব োাঁদতছ। কস্ নীলগতির কমতে। এই গ্রাতম ড়বতে হতেতছ। ড়বতের ড়দন খুব গণ্ডতগাল 
হড়েল। জামাইতে স্াইতেল কদোর েথা, কস্ই স্াইতেল কদওো হেড়ন। ড়বতে কভতঙ 
বরোিীর দল উতি োতব। বাড়িতে োন্নাোড়ট পতি কগতছ। খবর কপতে ছুটতে—ছুটতে 
এতলন েড়বর মাস্টার। থমথতম গলাে বলতলন, স্াইতেল আড়ম কদব। ড়বতে কহাে। 
  
েড়বর মাস্টাতরর েথাই েতথি। ড়বতে হতে কগল। োর পতনর ড়দন পর নেুন স্াইতেল 
ড়নতে েড়বর মাস্টার এতস্ উপড়স্থে। ড়েড়ন স্াইতেল নেুন জামাইতের হাতে ড়দতেই আচমো 
প্রচণ্ড এেটা চি বড়স্তে ড়দতে বলতলন, হারামজাদা কছাটতলাে। স্াইতেলটা কোর োতছ 
বতিা হল? েুই এেটা কমতেতে ড়বতের ড়দন লিা ড়দড়ল? কোর এে বতিা স্াহস্! 
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কছতলটা ভাতলা ড়ছল। স্াে ড়দন পর স্াইতেল ড়িড়রতে ড়দতে কগল। লাজুে গলাে বলল, 
আপনার কদো চাই মাস্টার স্াব, আর ড়েছু চাই না। আপতন খাস্ ড়দতল আমার জতনে 
কদাো েতরন। 
  
েড়বর মাস্টার গম্ভীর হতে বলতলন, কদাো লাগতব না। স্ৎ মানুতষর জতনে কদাো লাতগ না। 
কদাো দরোর অস্ৎ মানুতষর জতনে। কোর কবাঁটাতে আদর-েতত্ন েড়রস্। ভাতলা কমতে। 
  
কস্ই কমতেটাই এখন ড়চৎোর েতর োাঁদতছ। েতেে জন বৃিা মড়হলা োতে শান্ত েরার 
কচিা েরতছন। পারতছন না। েড়বর মাস্টার ড়বরক্ত গলাে বলতলন, েুই এরেম েরড়ছস্ 
কেন? স্ালাম েতরড়ছস্ আমাতে? আদব-োেদা ড়েছুই ড়শড়খস্ ড়ন। নীলগতির কমতে না। 
েুই? গ্রাতমর বদনাম। আে, স্ালাম ের। কোর জামাই েই? বোটাতে যতর ড়নতে আে। 
  
  
  
নীলগতি কঢাোর ড়িে আতগ আতগ েড়বর মাস্টার মারা কগতলন। ড়নিঃশব্দ মৃেুে। কেউ ড়েছুই 
কটর কপল না। স্বাই ভাবল, কবাযহে ক্লান্ত হতে ঘুড়মতে পতিতছন। কস্টাই স্বাভাড়বে। 
কস্াভাহান োাঁর হাে যতর বতস্ ড়ছল, শুযু কস্ কটর কপল। হাে নাড়মতে ড়দতে চলন্ত গাড়ি 
কথতে কনতম এল। অস্ংখে কলােজন চারপাতশ। স্বাই ড়নিঃশতব্দ হাাঁটতছ। কস্ও হাাঁটতছ োতদর 
স্তঙ্গ। এই মানুষগুড়লতে মৃেুের খবর ড়দতে োর মন চাতে না। 
  
গরুর গাড়ি নীলগতির স্ীমানাে এতস্ এে মুহূতহর জতনে থমতে দাাঁিাল; নীলগতির 
স্ীমানাে ড়বশাল এে করইনড়ট গাছ। কস্ই গাতছ স্াইনতবার্ে িলতছ। কস্খাতন কলখা : 
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আপনারা সু্খী নীলগতি প্রতবশ েরতছন। স্বাগেম। 
  
নীলগতির স্মস্ত কব -ড়বরাজতিা হতেতছ কস্খাতন। ছুটতে-ছুড়টতে আস্তছ। শওেে। আজ 
স্োতলই কস্ থানা-হাজে কথতে ছািা কপতেতছ। নীলগতির কচোরমোন োতে এেটা 
র্াোড়ে মামলাে আস্ামী ড়দতেড়ছল। ওড়স্ স্াতহব ড়নজ দাড়েতত্ব োতে জাড়মন ড়দতেতছন। 
শওেে কচাঁচাতে-তচাঁচাতে আস্তছ— েী হইল? আমার স্োতরর েী হইল? 
  
দুপুরতবলার শান্ত ড়নস্তি গ্রাম। েরুণ সু্তর ঘুঘু র্ােতছ। েোচ-েোচ শতব্দ এড়গতে চলতছ 
গরুর গাড়ি। কস্াভাহান দাাঁড়িতে আতছ করইনড়ট গাতছর োতছ। োর দৃড়ি স্াইনতবাতর্ের ড়দতে 
: 
  
আপনারা সু্খী নীলগতি প্রতবশ েরতছন। স্বাগেম। 
  
কস্াভাহাতনর মতন হতে সু্খী নীলগি জােগাটা বতিা পড়বি। এরেম এেটা পড়বি জােগাে 
প্রতবশ েরবার মতো কোগেো োর কনই। োর উড়চে। এই স্ীমানা কথতেই ড়বতদে কনওো। 
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৩৯. েদবর মাস্টামরর মৃেুয 
খুবই আশ্চতেের বোপার, েড়বর মাস্টাতরর মৃেুে এ বাড়ির োউতে কেমন স্পশে েরল না। 
রড়িে োর নেুন অড়িস্, নেুন বেবস্া ড়নতে অস্ম্ভব বেস্ত। কভারতবলা কবড়রতে োে কিতর। 
অতনে রাতে। শড়িতেরও এই অবস্থা। োর দাড়েত্ব ড়দন-ড়দন বািতছ। স্ালড়িউড়রে 
অোড়স্র্ োতন্টর োজ এগুতে দ্রুেগড়েতে। শড়িতের কবড়শর ভাগ স্মেই চতল োতে 
কস্খাতন। েখন বাস্াে কিতর, এমন ক্লান্ত থাতে কে ভাে কখতে ড়বছানাে কেতে-না-তেতেই 
ঘুতম কচাখজড়িতে আতস্। 
  
দাড়েত্ব কবতিতছ নীলুরও। কস্ এেড়ট প্রতমাশন কপতেতছ। অড়িতস্ োর এখন ঘর আলাদা। 
ঘতরর স্ামতন টুল কপতে এে জন কবোরা বতস্ থাতে। অড়িতস্র নানান স্মস্ো ড়নতে 
োতে প্রড়েড়দনই ড়মড়টং েরতে হে। এেস্ব িাতমলা োর আতগ ড়ছল না। 
  
কহাতস্ন স্াতহবও বেস্ত। ড়েড়ন এেড়ট বই কলখার োতজ হাে ড়দতেতছন, বইড়টর নাম স্হজ 
কহাড়মওপোড়থ কে-স্ব র্াক্তার গ্রাতম ড়চড়েৎস্া েতরন, বইড়ট কলখা হতে োাঁতদর উতেশে 
েতর। োতজই ড়লখতে হতে খুব স্হজ ভাষাে। ড়েড়ন কজার ড়দতেন কেইস্ ড়হড়স্ট্রতে। 
প্রড়েড়ট করাতগর জতনে কবশ েতেেটা কেইস্ ড়হড়স্ট্র ড়দতে হতে। কস্-স্ব খুাঁতজ কবর েরতে 
স্মে ড়নতে। কবশ ড়েছু কহাড়মওপোড়থ র্াক্তাতরর স্তঙ্গও ড়েড়ন কোগাতোগ েরতছন। োতদর 
এ বোপাতর কেমন আগ্রহ কনই। এতে কহাতস্ন স্াতহতবর উৎস্াতহ ভাাঁটা পিতছ না। 
  
মতনাোরা আতগর েুলনাে খাড়নেটা শান্ত। োতজর এেড়ট কমতে রাখা হতেতছ, নাম-নাজমা। 
োাঁর কবড়শর ভাগ স্মেই োটতছ নাজমার খুাঁে যতর। এই কমতেটার কোতনা ড়েছুই োাঁর 
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পছন্দ নে। নামাটাও অপছন্দ। োাঁর যারণা, নাজমা হতে ভদ্রতলাতের নাম। োতজর কমতের 
এ-রেম নাম থােতব কেন? নাজমা কমতেড়টর বেস্ আিার-উড়নশ। এইড়টও োাঁর পছন্দ 
নে। এই বেতস্র কমতে ঘতর রাখা মাতন আগুন ঘতর রাখা। কোতনা ড়দন েী-এে িাতমলা 
বাযাতব, ড়ছড়ছ পতি োতব চারড়দতে। মতনাোরার কবড়শর ভাগ স্মে এখন োটতছ েী েতর 
কমতেড়টতে োিাতনা োে, এই বুড়ির স্ন্ধ্োতন। কেমন কোতনা পথ পাওো োতে না। োরণ 
নাজমা কমতেড়ট খুবই োতজর। অড়ে অল্প স্মতেই কস্ ড়নতজতে অপড়রহােে েতর েুতলতছ। 
েবু মতনাোরা কচিার ত্রুড়ট েরতছন না। আজ কভারতবলা ড়েড়ন রাতগ োাঁপতে-োাঁপতে 
বলতলন, এই, েুই ঘর মুছড়ল কেন? স্োলতবলা পাড়ন ড়দতে ঘর ভাড়স্তে কিতলড়ছস্। 
  
নাজমা স্হজ স্বতর বলল, আপতনই কো েইড়ছতলন দাদী। 
  
আড়ম েখন বললাম? 
  
আপতন েইড়ছতলন স্প্তাতহ এেড়দন ঘর 
  
এ কোর ঘর কযাোর নমুনা? পাড়নতে চারড়দে ছেলাপ। 
  
েই দাদী, পাড়ন কো নাই। শীতের ড়দতন পাড়ন শুোে োিাোড়ি। 
  
আস্তলই োই, ইতোমতযেই চারড়দে শুেতনা খটখট েরতছ। মতনাোরা ড়েছুতেই কমতেড়টতে 
জব্দ েরতে পাতরন না। ড়েন্তু ড়েড়ন হাল ছাতিন না। েীক্ষ্ণ নজর রাতখন, েড়দ কবচাল ড়েছু 
কচাতখ পতি। 
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এই, েুই কোথাে ড়ছড়ল এেক্ষণ? 
  
ছাতদ কগড়ছলাম দাদী। 
  
কোতে না বললাম ছাতদ োড়ব না। বোটাতছতল থাতে। 
  
োপি শুোতে কগড়ছলাম। 
  
োপি শুোতে স্ারা ড়দন লাতগ? 
  
কগলাম আর আস্লাম দাদী, কবড়শক্ষণ কো থাড়ে নাই। 
  
আবার মুতখ-মুতখ েথা। েুই ড়ে মতন েড়রস্ কোর মেলব আড়ম বুড়ি না? আড়ম েড়চ খুড়ে? 
  
ড়বশ্বাস্ েতরন। দাদী, আমার কোতনা মেলব নাই। েুই োল স্োতলই ড়বছানা-বাড়লশ ড়নতে 
ড়বদাে হড়ব। আমার পড়রষ্কার েথা। 
  
স্ড়েে োইতে বতলন দাদী? 
  
আড়ম ড়ে কোর স্াতথ মশেরা েরছ? িাড়জল কোথাোর! বতিা কব মা আসু্ে, কোতে আড়ম 
আজই ড়বদাে েরব। পাখা উতিতছ! 
  
নীলু এই কমতেড়টর ড়বদাতের েথা শুনতেই পাতর না। নাজমা োতে অতনেভাতব ড়নড়শ্চন্ত 
েতরতছ, নীলু এই সু্খ হারাতে রাড়জ নে। উতটা কমতেটার োতছ োর ড়নতজতে কেমন 
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অপরাযী মতন হে। কে-স্ংস্ার োর কদখার েথা, ো কদখতছ স্ংস্াতরর বাইতরর এে জন 
মানুষ। মমো এবং ভাতলাবাস্া ড়নতেই কদখতছ। এটা কেন ড়িে নে, অনোে। 
  
আতগ স্ংস্াতরর অতনেখাড়ন দাড়েত্ব শারড়মন পালন েরে। োর দাড়েত্বও েতমতছ। কস্ 
এখন পুতরা স্মে ড়দতে পিাতশানাে। 
  
ওোড়শংটন কস্টট ইউড়নভাড়স্েড়টর অোড়স্স্তটন্টড়শতপর ড়চড়ি এতস্তছ। ড়ভস্ার জনে আই 
টুতেড়ন্ট োরা পাড়িতেতছ, এখনও এতস্ কপৌঁছাে ড়ন। এখন আর স্মে নি েরার উপাে 
কনই। শারড়মন রাে-ড়দন পতি। রড়িে কদতখ, ড়েছু বতল না। োরা দুজন এমনভাতব জীবন 
োপন েতর, কেন কেউ োউতে কচতন না। 
  
এই পড়রবাতরর স্ব েড়ট মানুষতে অস্বড়স্ততে কিতল ড়দল শওেতের এেটা ড়চড়ি-েড়বর 
মাস্টাতরর েুলখাড়ন। স্বই কেন আতস্। কস্ থাোর বেবস্থা গড়রড়ব হালতে েতর করতখতছ। 
  
োতরারই োওোর ইো কনই। অড়নোর ড়বষেটাও োরা কচতপ রাখতে চাে। এই বোপারটা 
নীলুর মন খারাপ েতর ড়দল। এ-রেম কেন হতব? কে-মানুষড়ট এ পড়রবাতরর প্রড়েড়ট 
স্দতস্ের জতনে গাঢ় ভালবাস্া কপাষণ েতরতছন, োাঁর মৃেুে উপলক্ষ েতর এরা কেউ স্ামানে 
েোগ স্বীোর কেন েরতব না? 
  
এে ড়দন কস্ রড়িেতে েথাে-েথাে ড়জতজ্ঞস্ েরাল, েতব োে রড়িে? 
  
রড়িে খুব অবাে হতে বলল, কোথাে োব? 
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মামার েুলখাড়নতে োতব না? 
  
মামার েুলখাড়ন কো দূতরর েথা, আমার ড়নতজর েুলখাড়ন হতলও কেতে পারব না। 
  
কোমার ড়ে মতন হে না, োওো উড়চে? 
  
না। এস্ব কলােতদখাতনা বোপার। মারা কগল িুড়রতেতগল। আর েী? 
  
োই বুড়ি। 
  
হোাঁ, োই। ো ছািা এস্ব েুলখাড়ন হতে ড়হনু্দোড়ন বোপার। ড়হনু্দরা কেমন মৃেুের পর শ্রাি 
েতর, ওতদর কদখাতদড়খ আমরা েুড়র েুলখাড়ন। 
  
যমেজ্ঞানও কোমার হতেতছ মতন হে। 
  
েুড়ম এমন েতর োোে কেন ভাবী? আমার শতেে িাতমলা। আড়ম পারড়ছনা। 
  
শড়িেও োতব না। কস্ ছুড়টর কচিা েতরড়ছল। টলমোন ছুড়ট কদে ড়ন। বতলতছ।–অস্ম্ভব। 
আগামী দু মাস্ কোতনা ছুড়ট কনই। স্ামতনর মাস্ কথতে শুক্রবাতরও কোমাতে োজ েরতে 
হতব। 
  
শড়িে মতন হল এতে খুড়শই হতেতছ। অন্তে োর না-োওোর এেটা েড়িন অজুহাে 
আতছ। ড়িে হল, কহাতস্ন স্াতহব কস্াভাত হানতে ড়নতে োতবন। কহাতস্ন স্াতহব কশষ পেেন্ত 
কেতে পারতলন না। ঢাো কথতে কগল শুযু কস্াভাত হান। বাবলুতে স্তঙ্গ ড়নতে কগল। 
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েুলখাড়নর ড়দন রাতে শড়িে হিাৎ বলল, খুব অনোে হতেতছ নীলু আমাতদর স্বার োওো 
উড়চে ড়ছল। আমার খারাপ লাগতছ! 
  
এখন খারাপ লাগতলও কো ড়েছু েরার কনই। 
  
েুড়ম েল্পনাও েরতে পারতব না। নীলু, কছতলতবলাে মামার েী পড়রমাণ আদর কে আমরা 
কপতেড়ছ! 
  
নীলু চুপ েতর রইল। কস্ এ বাড়ির স্বার উপর খুব ড়বরক্ত হতেতছ। 
  
শড়িে বলল, আজ অড়িতস্ বতস্ ভাবড়ছলাম—কোতনা ড়দন আমাতে আমরা ড়েছু ড়দই ড়ন। 
  
ড়েড়ন ড়েছু কিরে পাবার আশাে ড়নশ্চেই কোমাতদর ভালবাতস্ন ড়ন? 
  
ড়েন্তু আমাতদর এেটা দাড়েত্ব ড়ছল। 
  
হোাঁ ড়ছল। 
  
এবার কদখলাম োাঁর সু্েতেটারটা কছাঁিা। আড়ম ড়ে পারোম না এেটা নেুন সু্েতেটার ড়েতন 
মামাতে বলতে-মামা, কোমার জতনে এতনড়ছ? 
  
ড়নশ্চেই পারতে। 
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োহতল কেন এটা বললাম না? 
  
এখন আর এস্ব ড়চন্তা েতর লাভ কনই। এস্, শুতে পি। 
  
োরা বাড়ে ড়নড়ভতে দুজনই শুতে পিল। ড়েন্তু কেউই ঘুমুতে পারল না। রাে এেটার ড়দতে 
অদু্ভে এেটা বোপার হল। প্রচণ্ড শতব্দ োতদর দরজাে যাক্কা পিতে লাগল। 
  
দরজা খুতল কদখা কগল-রড়িে। কস্ থরথর েতর োাঁপতছ। শড়িে বলল, েী হতেতছ কর? 
  
রড়িে োাঁপা গলাে বলল, স্াংঘাড়েে ভে কপতেড়ছ। বস্ার ঘতর হিাৎ কদড়খ েড়বর মামা 
বতস্ আতছন। আমাতে কদতখ হাস্তলন। আড়ম ড়চৎোর ড়দতে উিতেই কদড়খ কেউ কনই। 
  
দরজা খুতল স্বাই কবর হতে এতস্তছ। রড়িে লিা পাতে। ড়েন্তু োর ভে এখনও োতট 
ড়ন। কস্ মৃদু গলাে বলল, আড়ম স্ড়েে কদতখড়ছ, স্পি কদখলাম। মতনর ভুল না। 
  
নীলু বলল, কোমার মতন অপরাযতবায োজ েতরড়ছল, োই এস্ব কদখড়ছ। োও, শুতে পি। 
  
ভাবী, আড়ম স্ড়েে কদতখড়ছ। 
  
এস্, কোমাতে চা বাড়নতে ড়দড়ে। চা কখতে ঘুমাও। 
  
মতনাোরা বলতলন, চা না, ওতে এে গ্লাস্ লবণপাড়ন দাও। এটা খাওো দরোর। কদখা না 
কেমন ঘাড়মতছ। 
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রড়িে ভাতলাই ভে কপতেতছ, োরণ োর ির এতস্ কগল। কবশ ভাতলা ির-এেশ দু পতেন্ট 
পীচ। শারড়মনতে অতনে রাে পেেন্ত মাথাে পাড়ন ঢালতে হল। রড়িে ক্ষীণস্বতর বলল, 
কেমন কছতলমানুড়ষ োণ্ড েরলাম, বল কো। ড়দতনর কবলা স্বাই এটা ড়নতে হাস্াহাড়স্ 
েরতব। 
  
েরতল েরতব, েুড়ম চুপ েতর থাে। 
  
আড়ম ড়েন্তু স্ড়েে কদতখড়ছ। ড়বশ্বাস্ ের। 
  
েুড়ম ড়েছুই কদখ ড়ন। ভাবী ো বতলতছ কস্টাই স্ড়েে। 
  
স্পি কদখলাম শারড়মন। েমলা রতঙর সু্েতেটার গাতে। আমার ড়দতে োড়েতে হাস্তলন। 
  
ড়িে আতছ, থাে। এখন এস্ব গল্প েরতে হতব না। 
  
কোমার ভে লাগতছ? 
  
না, ভে লাগতছ না। ভে কেন লাগতব? োাঁতে েড়দ কদতখই থাে, োতে ভতের েী? 
  
রড়িে জবাব ড়দল না। কচাখ বন্ধ্ েতর শুতে রইল। শারড়মন অতনে ড়দন পর োতে জড়িতে 
যতর ঘুমুতে কগল। রড়িে বলল, ভে কপতে এেটা লাভ হতেতছ। েুড়ম োতছ এতস্ছী। 
েড়বর মামাতে যনেবাদ। 
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বস্ার ঘতর বাড়ে স্বাই কগাল হতে বতস্ আতছ। োতদর কেউই কস্ই রাতে ঘুমুল না। স্বাই 
কেন েড়বর মামার উপড়স্থড়ে অনুভব েরতছ। কেন একু্ষড়ণ ছাোমে কোতনা জগৎ কথতে 
ড়েড়ন দৃশেমান হতবন। এে স্মে কভার হল। গাতছ গাতছ পাড়খ র্ােতে লাগল। 
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৪০. নীল ুহা েমর োদেমে আমছ 
নীলু হা েতর োড়েতে আতছ। োর কচাতখ গভীর ড়বস্মে। 
  
ড়ে কর, এমন েতর কদখড়ছস্ কেন? ড়চনতে পারড়ছস্ না? 
  
পারড়ছ, পারব না কেন? কোর এ েী হাল হতেতছ। 
  
বনো হাস্ল। হাড়স্ আর থাতমই না। আশপাতশর স্বাই োোতে। অড়িতস্ এতস্ কেউ এমন 
েতর হাতস্? নীলু বলল, এোই, কোর েী হতেতছ? 
  
ড়েছু হে ড়ন। 
  
এে হাস্ড়ছস্ কেন? 
  
জাড়ন না কেন হাস্ড়ছ। পাগল-টাগল হতে োড়ে কবাযহে। েুই আমাতে ড়েছু টাো যার 
ড়দতে পারড়ব? 
  
নীলু বনোতে েোড়ন্টতন ড়দতে কগল। োর মতন হল বনো ড়িে প্রেৃড়েস্থ নে। কচহারা ভীষণ 
খারাপ হতেতছ। মাথার স্ামতনর ড়দতের চুল উতি েপাল অতনে বতিা বতিা লাগতছ। 
শাড়িতে ইড়ন্ত্র কনই। ইড়ন্ত্র-ছািা শাড়িতে বনোতে েল্পনাও েরা োে না। নীলু বলল, কোর 
েী হতেতছ বল কো? 
  
ড়েছুই হে ড়ন। 
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চােড়র কছতি ড়দতেড়ছস্? 
  
হুাঁ, কস্ কো এে বছর আতগ। েুই কোতনা কখাাঁজখবর ড়নড়ে না, োতজই জাড়নস্ না। কেউ 
খবর রাতখ না। 
  
নীলু লড়িে কবায েরল। কস্ স্ড়েেই কোতনা কখাাঁজ কনে ড়ন। অথচ োর আজতের এই 
চােড়র বনোই কজাগাি েতর ড়দতেতছ। েে উৎস্াতহ কস্ কছাটাছুড়ট েতরতছ। েে িাতমলা 
েতরতছ। 
  
নীলু, আমাতে হাজারখাতনে টাো ড়দতে পারড়ব? 
  
পারব। োল আস্তে হতব। োল আে, আড়ম টাো কজাগাি েতর রাখব। 
  
এখন কোর োতছ েে আতছ? 
  
পঞ্চাশ টাোর মতো আতছ। 
  
পঞ্চাশ টাোই কদ। োল আবার আস্ব। 
  
নীলু বোগ খুতল টাো কবর েরল। ড়নচু গলাে বলল, কোর আর স্ব খবর বল। েেো কেমন 
আতছ? 
  
জাড়ন না কেমন আতছ। আমাতদর ছািাছাড়ি হতে কগতছ। 
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বলড়ছস্ েী েুই! 
  
ড়র্তভাস্ে হতেতছ ড়েন মাস্ হল। 
  
নীলু ভতে-ভতে বলল, কোর বাচ্চাটা োর োতছ থাতে? কোর োতছ? 
  
না। 
  
ওনার স্তঙ্গ থাতে? 
  
না, োতরা স্তঙ্গই থাতে না। চা খাওো কো নীলু চাতের স্াতঙ্গ আর ড়েছু থােতল োও ড়দতে 
বল। ড়খতদ কলতগতছ। 
  
ভাে খাড়ব? 
  
না, ভাে খাব না। 
  
বনো চাতের োাঁতপ চুমুে ড়দতে ড়নোন্ত স্বাভাড়বে গলাে বলতে লাগল, বাচ্চাটা মতর কগল, 
বুিড়ল? চার মাস্ হবার আতগই কশষ। ওর যারণা হল, আমার জতনেই মতরতছ। আড়ম েত্ন 
ড়নই ড়ন, অড়িস্ ড়নতে কথতেড়ছ। েী কে েু ৎড়স্ে িগিা! কশষ পেেন্ত চােড়র কছতি ড়দলাম। 
োতেও ড়েছু লাভ হল না। করাজ িগিা। করাজ বহচচ, ড়চৎোর। এে ড়দন েী হতেতছ 
জাড়নস্? কলােজতনর স্ামতন হিাৎ আমাতে যাক্কা ড়দতে কমতিতে কিতল ড়দতে বলল– 
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থাে, শুনতে চাই না। এখন েী েরড়ছস্ েুই? 
  
ড়েছু েরড়ছ না। বতিা ভাইতের বাস্াে থাড়ে আর ভাবীর স্তঙ্গ িগিা েড়র। ভাবী েী কে 
িগিা েরতে পাতর, েুই েল্পনাও েরতে পারড়ব না। িগিাে কোতনা ড়র্ড়গ্র থােতল ভাবী 
ড়প-এইচ.ড়র্. কপতে কেে। 
  
বনো। আবার হাস্তে শুরু েরল। হাস্াতে-হাস্তে োর কচাতখ পাড়ন এতস্ কগল। 
নীলুোড়েতে রইল অবাে হতে। বনো বলল, আমার হাড়স্তরাগ হতেতছ, বুিড়ল? গেোল 
ভাবী আমাতে োলনাড়গনী বতল গাল ড়দতেতছ। রাগ ওিার বদতল আমার হাড়স্ উতি কগল। 
হাড়স্ কদতখ ভাবী মতন েরল, আড়ম পাগল হতে কগড়ছ। ভতে োর কচাখ কছাট কছাট হতে 
কগল। ড়হড়হড়হ। 
  
নীলু বলল, এই বনো। চুপ েরতো। 
  
কোরও ড়ে যারণা, আমার মাথা খারাপ হতে কগতছ? 
  
না হতলও ড়শগড়গরই হতব। েুই এেটা চােড়র-টােড়র েরা। ড়েছু ড়নতে বেস্ত থাে। 
  
হোাঁ, োই েরব। 
  
বনো উতি দাাঁিাল। স্হজ স্বতর বলল, োই কর নীলু োল আবার আস্ব, টাোটা কজাগাি 
েতর রাখড়ব। 
  
টাো কিরে ড়দতে হতব না। 
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োহতল কো আতরা ভাল। 
  
নীলু বনোতে এড়গতে ড়দতে কগল। োর খুবই খারাপ লাগতছ। ইো হতে বনোর স্তঙ্গ চতল 
কেতে। দুজতন ড়মতল স্ারা ড়দন ঘুতর কবিাতে পাতর। বনোর ড়িে এই মুহূতেে এে জন বনু্ধ্ 
দরোর। কে োতে স্াহস্ কদতব, ভরস্া কদতব। মাতি-মাতি জীবন ড়ভন্ন খাতে বইতে থাতে, 
স্ব কেমন জট পাড়েতে োে-েখন এে জন ড়প্রেজনতে োতছ থােতে হে। 
  
নীলু, োই কর। 
  
োল আড়স্স্। 
  
আস্ব। এেটা েথা নীলু, আো, কোর ড়ে মতন হে আড়ম েড়দ চােড়র না েরোম, েড়দ 
বাস্াে কথতে বাচ্চার কদখাতশানা েরোম, োহতল কস্ ि5ऊ? 
  
এখন আর এস্ব ড়নতে কেন ভাবড়ছস্? 
  
ভাবড়ছ না কো! এমড়ন মতন হল, োই বললাম। 
  
আর ভাড়বস্ না। 
  
না, ভাবব না। বাচ্চাটার জতনে বতিা েি হে নীলু ওর নাম করতখড়ছলাম অভীে। নামটা 
সু্ন্দর না? 
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হোাঁ, সু্ন্দর। 
  
নাতমর মাতন বল কো? 
  
নীলু োড়েতে রইল। 
  
স্ারা ড়দন োর আর অড়িতস্র োতজ মন বস্ল না। বনোর মতো প্রাণমে কমতের আজ েী 
অবস্থা! েী েড়িন দুিঃস্মে! স্ন্তাতনর মৃেুের পুতরা দােভাগ চাড়পতে কদো হতেতছ োর 
উপর। বনো ড়নতজও ো ড়বশ্বাস্ েরতে শুরু েতরতছ। 
  
নীলু ড়িে েরল, আগামী োল কস্ ছুড়ট কনতব। বনো এতলই োর স্তঙ্গ কবড়রতে পিতব। দূতর 
কোথাও োতব কবিাতে। কবাটাড়নেোতল গাতর্েতন ড়েংবা বলযা গাতর্েতন। কোথাে কেন কস্ 
পতিড়ছল, গাছপালা মানুতষর ড়বড়ক্ষপ্ত মনতে শান্ত েরতে পাতর। 
  
বনো পর ড়দন এল না। অড়িস্ চারটাে ছুড়ট হে নীলু পাাঁচটা পেেন্ত োর জতনে অতপক্ষা 
েরল। অড়িতস্র গাড়ি চতল ড়গতেতছ। কস্ এে-এো বাস্াে রওনা হল। ড়রেশা ড়নতে ইো 
েরতছ না। হাাঁটতে ভাতলা লাগতছ। স্ন্ধ্ো নামতছ। স্ন্ধ্োর ড়বষণ্ণ আতলাে োর মন কেমন 
েরতে থাতে। জগৎ-স্াংস্ার েুে মতন হে। 
  
নীলুর হােবোতগ এে হাজার টাো। োর কেন কেন মতন হল, এই টাো ড়নতে বনো কোতনা 
ড়দনই আর আস্তব না। 
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শাহানা অস্মতে শুতে আতছ। 
  
এখন বাজতছ স্ন্ধ্ো স্ােটা। অথচ শাহানা মশাড়র খাড়টতে শুতে আতছ। জড়হর ড়বড়স্মে হতে, 
ঘুমুে নাড়ে? শাহানা বলল, হোাঁ। 
  
এেটু মতন হে স্োল—স্োল শুতে পিতল? 
  
ভাতলা লাগতছ না। ভাতলা না-লাগতল শুতে পিতে হে নাড়ে? 
  
েী েরব োহতল? 
  
েে ড়েছু েরার আতছ-বই পি, ড়টড়ভ কদখ, কোমাতদর বাস্া কথতে বড়িতে আস্, শড়পং-এ 
োও। 
  
শাহানা োর মাথার উপর কলপ কটতন ড়দল। কস্ আর কোতনা েথা-বােোে উৎস্াহী নে। 
এখন কস্ ঘুমুতব। 
  
জড়হর বলল, শাহানা, বাড়ে ড়নড়ভতে কদব? 
  
দাও। 
  
রাতে ড়েছু খাতব না? 
  
না। 
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আমার উপর ড়ে কোতনা োরতণ রাগ েতরছ? শাহানা জবাব না-ড়দতে পাশ ড়িরল। এর 
মাতন পড়রষ্কার কবািা কগল না। হেতো রাগ েতরতছ। অতনে ড়চন্তা েতরও রাতগর োরণ 
েী, জড়হর কবর েরতে পারল না। কস্ বাড়ে ড়নড়ভতে বস্ার ঘতর চতল কগল। ড়টড়ভ চলতছ। 
পদোে নানান ছড়ব, ড়েন্তু শব্দ কনই। এও শাহানার োণ্ড। কস্ স্ন্ধ্ো হতেই ড়টড়ভ কছতি 
স্ামতন বতস্ থাতে। শব্দ ছািা ড়টড়ভ কদতখ। এর েী মাতন, কে জাতন! কচনাতজানা কোতনা 
স্াইড়েোড়টি থােতল আলাপ েরা কেে। কেমন কেউ কনই। জড়হতরর মতন হে কে-তোতনা 
োরতণই কহাে, শাহানার মন খুব ড়বড়ক্ষপ্ত। প্রচুর োতজ োতে িুড়বতে রাখতে পারতল 
মানড়স্ে এই অবস্থাটা হেতো োটে। োও েরা োতে না। শাহানা আর পিাতশানা েরতে 
রাড়জ নে। কস্ ইউড়নভাড়স্েড়টতে ভড়েে হতেতছ, ড়েন্তু ক্লাতস্ োতে না। আর পিাতশানা েরতব 
না, এ-রেম এেটা কঘাষণা গে স্প্তাতহ ড়দতেতছ। জড়হর বতলতছ, কোন পিাতশানা েরতব 
না? 
  
ভাতলা লাতগ না, োই েরব না। 
  
স্মে োটতব েী েতর? 
  
কেভাতব োটতছ কস্ইভাতব োটতব। আমাতে ড়নতে কোমার এে ভাবতে হতব না। 
  
কেন ভাবতে হতব না? 
  
জাড়ন না। আড়ম এে স্ব প্রতশ্নর উের জাড়ন না। 
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এই বতলই শাহানা উতি ড়গতে শব্দহীন ড়টড়ভর স্ামতন বতস্তছ। বস্ার ভড়ঙ্গ কদতখ মতন হে, 
পদোর ছড়বগুড়লর নিাচিা কদতখ কস্ খুব মজা পাতে। জড়হর এতস্ বস্ল। োর পাতশই! 
শাহানা ো কেন লক্ষই েরল না। জড়হর বলল, স্াউণ্ড দাও। ড়বনা শতব্দর ছড়বতে েী আতছ? 
  
শাহানা ক্লান্ত গলাে বলল, আমার এইভাতবই কদখতে ভাতলা লাতগ। 
  
শব্দ কোমার ভাতলা লাতগ না? 
  
না। 
  
আতগ লাগে? েখন েুড়ম কোমাতদর বাড়িতে থােতে? 
  
জাড়ন না। কোমাতে কো বতলড়ছ, আড়ম এে স্ব প্রতশ্নর উের জাড়ন না। জড়হর চুপ েতর 
কগল। কস্ বুিতে পারতছ, োতদর দু জতনর কভের দূরত্ব কবতি োতে। এটাতে আর বািতে 
কদওো উড়চে নে। েীভাতব দূরত্ব েমান োে োও োর জানা কনই। এে ড়দন কস্ বলল, 
গান ড়শখতব শাহানা? গাতনর মাস্টার করতখ ড়দই? শাহানা হাাঁ-না ড়েছুই বলল না। গাতনর 
মাস্টার এে জন এতলন। হারতমাড়নোম, েবলা, কস্োর এল। হুাঁলুসু্কল বোপার। শাহানা দু 
ড়দন মাস্টাতরর োতছ বতস্ েৃেীে ড়দতন বলল, ওনার োতছ গান ড়শখব না। 
  
জড়হর ড়বড়স্মে হতে বলল, কেন? 
  
উড়ন েথা বলার স্মে মুখ কথতে থুথু কবর হে। আমার গাতে থুথু কলতগ োে। 
  
নেুন এে জনতে করতখ কদব? 
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দাও। 
  
কোমার উৎস্াহ আতছ কো, নাড়ে আমাতে খুড়শ েরবার জতনে। শাহানা উের ড়দল না। 
ড়িেীে মাস্টারও এে স্প্তাতহর কবড়শ ড়টেতলন না। উড়ন খুব ড়স্গাতরট খান। ড়স্গাতরতটর 
গতন্ধ্ শাহানার মাথা যতর োে। েৃেীে এে জন এতলন। ইড়ন েী েরতছন না-েরতছন 
জড়হর জাতন না। গান কশখার স্মেটাতে কস্ থাতে না। শাহানা করোজ েতর। ড়েনা োও 
জড়হতরর জানা কনই। করোজ েরতে োতে কস্ েখতনা কশাতন ড়ন। জড়হর গানটাতে কদখতছ। 
স্মে োটাতনার এেটা পথ ড়হতস্তব। ড়েছু এেটা ড়নতে শাহানা বেস্ত থােুে। মতনর 
অড়স্থরো েমুে। ড়েন্তু ো ড়ে স্ড়েেই েমতছ? 
  
  
  
রড়িতের অড়িস্ শুরু হতেতছ গে মাতস্র কগািাে। 
  
শুরুর পতনর ড়দন ড়েছু েরার ড়ছল না। রড়িতের োজ ড়ছল স্োতল এতস্ অড়িতস্ বতস্ 
থাো। দুপুরতবলা ঘন্টখাড়নতের জতনে ছুড়ট। কহাতটল কথতে কখতে এতস্ আবার ড়বতেল 
পাাঁচটা পেেন্ত এেনাগাতি বতস্ থাো। েথা বলার ড়িেীে বেড়ক্ত কনই, োরণ স্াতদে আড়ল 
নানান জােগাে কছাটাছুড়ট েরতছ। টাইড়পস্ট ড়হতস্তব এেড়ট কমতেতে এোপতেন্টতমন্ট কদো 
হতেতছ। কস্ও আস্তছ না। স্াতদে আড়লতে এই প্রস্তঙ্গ ড়েছু বলতেই ড়বড়চি এেটা ভড়ঙ্গ 
েতর বতলতছ, স্মে হতলই কস্ আস্তব। োজ কনই কোতনা, এতস্ েরতবটা েী? রড়িে 
ড়বড়স্মে হতে বতলতছ, োজ না থােতল অড়িতস্ আস্তব না? 
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আস্তব স্োর, আস্তব। ওর োজ কো স্োর অড়িতস্ না। োজ অনে জােগাে। 
  
োর মাতন? 
  
এইস্ব স্োর এখন আপনার জানার দরোর কনই। োহতল খারাপ লাগতব। 
  
রড়িে আর ড়েছু ড়জতজ্ঞস্ েতর ড়ন। ড়জতজ্ঞস্ েরবার ইতেও হে ড়ন। দু ড়দন কমতেড়টর 
স্তঙ্গ োর েথা হতেতছ। োর োতছ মতন হতেতছ কবশ ভাতলা কমতে। কচহারা ভাতলা, স্মাটে। 
েথাে-েথাে হাতস্, এবং কবশ রড়স্ে। রড়িতের দু-এেটা রড়স্েোে কস্ কবশ শব্দ েতর 
হাস্ল। এেটু গাতে-পিা যরতনর স্বভাব আতছ। কস্ই স্বভাব রড়িতের োতছ খুব খারাপ 
লাতগ ড়ন। প্রথম ড়দতনই কস্ রড়িেতে বতলতছ, আমার র্াে নাম হল েুসু্ম। আপড়ন স্োর 
আমাতে েুসু্ম র্ােতবন। আমার ভাতলা নাম ড়নতজর োতছই স্হে হে না। অবড়শে েুসু্মও 
খুব বাতজ নাম। 
  
আপড়ন টাইপ কেমন জাতনন? 
  
োজ চালাবার মতো জাড়ন। এইস্ব অড়িতস্ কো স্োর ড়মড়নতট পঞ্চাশ ওোর্ে টাইপ েরার 
দরোর কনই। স্মস্ত ড়দতন হেতো ড়েন কথতে চারটা ড়চড়ি টাইপ েরা হে। 
  
োই নাড়ে? 
  
ড়জ স্োর। োজেমে হে কটড়লতিতন এবং কটতলতি। এই জােীে োতজর স্তঙ্গ আড়ম অতনে 
ড়দন কথতেই আড়ছ। স্বই জাড়ন। 
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অতনে ড়দন মাতন েে ড়দন? 
  
প্রােছ বছর। 
  
আতগর চােড়রটা ছািতলন কেন? 
  
খাটুড়ন কবড়শ ড়ছল, কস্ই েুলনাে করাজগার ড়ছল না। নেুন িামেগুড়লতে খাটুড়ন থাতে েম, 
করাজগার হে কবড়শ। স্োর, আপড়ন ড়েন্তু আমাতে েুড়ম েতর বলতবন। 
  
কেন? 
  
কছাট িামে, স্বাই বলতে কগতল িোড়মড়ল কমম্বাতরর মতো। োই নে ড়ে স্োর? 
  
হোাঁ, ো কো বতটই। 
  
এে-এো অড়িতস্ বতস্ থাোর মতো েন্ত্রণা অনে ড়েছুতেই কনই। কটড়লতিান লাইন এতস্তছ 
গে স্প্তাতহ। ইদড়রতস্র স্তঙ্গ েথাবােো বতল ড়েছু স্মে োটতছ। েতব ইদড়রস্ও বেস্ত 
মানুষ। বেবে েরার স্মে কোথাে োরা? কটড়লতিান েরতলই দু-এেটা েথা বলার পরই 
বতল, কদাস্ত, োহতল রাখলাম। রড়িে স্হতজ রাখতে কদে না। 
  
ইদড়রস্, বতস্ থােতে থােতে কো ড়শেি গড়জতে কগল। োজ-েমে ড়েছু কনই। 
  
হতব কদাস্ত, হতব। বযেে যর বযেে যরা-বাাঁয বাাঁয বুে। 
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আর েে বযেে যরব? 
  
এইস্ব অড়িতস্র েেোতদর হতে হে মােিস্ার মতো। জাল কিতল লুড়েতে বতস্ থােতে 
হে। জাতল ড়েছু এেটা পিতল স্তঙ্গ স্তঙ্গ সু্তো ড়দতে কপড়চতে কিলতে হে। এে বার কো 
পতিড়ছল, েুই কো কপাঁচাতে পারড়ল না, অনে পাড়টে ড়নতে ড়নল। ড়চন্তা েড়রস্ না, আড়ম স্াতদে 
আড়লতে এেটা বতিা ড়টপস্ ড়দতেড়ছ। হতে পাতর। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ, হবার স্ম্ভাবনা আড়শ ভাগ, েতব এইস্ব লাইতন ড়েছুই বলা োে না। কশষ কদখড়ব 
র্াইস্ উতট কগল। রাখলাম কদাস্ত! 
  
বোপারটা েী বল। োজটা েী? 
  
োজ শুতন েুই েরড়বটা েী? বতস্ মাড়ছ মারড়ছস্, মাড়ছ মার। ো েরবার স্াতদে আড়ল 
েরতব। ও টাো পেস্া ো চাে, স্তঙ্গ স্তঙ্গ ড়দতে ড়দড়ব েী জতনে চাতে, ড়েছু ড়জতজ্ঞস্ েরড়ব 
না। 
  
রহস্েস্ো বোপার মতন হতে! 
  
রহস্ে ড়েছু না। কদাস্ত রাখলাম। 
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ইদড়রতস্র স্তঙ্গ কটড়লতিাতন েথা হতেতছ চার ড়দন আতগ। এই চার ড়দতন োতজর অগ্রগড়ে 
েী হতে, রড়িে ড়েছুই জাতন না। স্াতদে আড়লতে কে ড়েছু ড়জতজ্ঞস্ েরতব। োরও উপাে 
কনই। োর কদখাই পাওো োে না। 
  
আজ রড়িে অড়িতস্ এতস্ খুব ড়বরড়ক্ত কবায েরল। গাদাখাড়নে মোগাড়জন কজাগাি েতর 
করতখড়ছল, অড়িতস্ ড়নতে আস্তব। পতি স্মে োটাতব। আস্ার স্মে ভুতল কিতল এতস্তছ। 
আবার ড়িতর কেতে ইো েরতছ না। অড়িতস্ কোতনা কলােও কনই োতে পািাতনা োতব। 
রড়িতের ইো ড়ছল এে জন অড়িস্ এোড়স্স্তটন্ট রাখার। স্াতদে আড়ল রাড়জ হে ড়ন। 
দাাঁে কবর েতর বতলতছ, এখতনা স্মে হে ড়ন স্োর। স্মে হতল স্ব হতব। অড়িস্ 
এোড়স্স্তটন্ট হতব, ড়প.এ.হতব, েোড়শোর হতব, কহর্ক্লােে হতব। েেটা ড়দন বযেেে যতরন। 
  
রড়িে বযেে যতরই আতছ। বযতেেরও স্ীমা আতছ। এখন এতেবাতর স্ীমা অড়েক্রম েরার 
মতো অবস্থা। রড়িে ইতলেড়ট্রে ড়হটার বড়স্তে ড়দল। আপােে চমৎোর জাপাড়ন োাঁতপ 
চা খাওো োে। চা কখতে-তখতে জীবন স্ম্পতেে ড়েছু ড়িলস্ড়িে ড়চন্তা-ভাবনা েরা কেতে 
পাতর। কলখার অভোস্ থােতল স্মেটা োতজ লাগে। দারুণ করামাড়ন্টে এেটা গল্প িাদা 
কেে। কেখাতন ড়েনড়ট কমতে ভাতলাবাতস্ এেড়ট কছতলতে। কছতলড়ট আবার চেুথে এেড়ট 
কমতেতে ভাতলাবাতস্। ড়েন্তু কস্ই কমতে ড়ববাড়হো। স্বামী-স্ন্তান ড়নতে সু্তখই আতছ। জড়টল 
পঞ্চভুজ কপ্রম। স্বতচ ভাতলা হে ড়নতজতে ড়নতে গল্প শুরু েরতল। যনী বাবার েনো 
ভালবাস্ে প্রবাস্ী এে কছতলতে। হিাৎ েী মড়েভ্রম হল, ড়বতে েতর বস্ল। চালচুতলা কনই 
এে কবোর েুবেতে। কস্ই কবোর েুবে হতে এে জন আদশেবান, অনুভূড়েপ্রবণ, 
কোমলহৃদে পুরুষ। 
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রড়িে বতস্ আতছ চুপচাপ। গল্প েরের েতর এগুতে। মতন মতন গল্প কলখার োজটা এে 
স্হজ, োর যারণা ড়ছল না। ড়নোন্ত অড়নোে কস্ কটড়লতিান যরল। 
  
হোতলা। 
  
স্োর, আড়ম স্াতদে। 
  
েী খবর স্াতদে স্াতহব? 
  
হাজার পাাঁতচে টাো দরোর স্োর। আযা ঘণ্টার মতযে। 
  
কেন? 
  
বোপার আতছ স্োে! এেটা কমতে আস্তব আপনার োতছ। োতে টাোটা কদতবন। নাম 
হতে নড়মো। নড়মো নাম বলতলই টাোটা ড়দতে কদতবন। আড়ম আস্তে পারড়ছ না। অনে 
কজাগািেন্ত্র েরতে হতে। 
  
েোশ টাো কো কনই। 
  
বোে কথতে েুতল ড়নতে আতস্ন স্োর। োতবন আর আস্তবন। কমতেটা কেন আবার না চতল 
োে। 
  
কমতেটা কে? 
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ো ড়দতে আমাতদর দরোর কনই। োজ হওো ড়দতে েথা। বহু েতস্ট এতে কজাগাি েরা 
হতেতছ। 
  
বোপারটা েী এেটু বলুন। 
  
এেটা ঘতরাো যরতনর পাড়টের মতো হতব। ঐ স্ব পাড়টর কশাভা দুজন কমতে োতব কশাভা 
ড়হতস্তব। এেজন হতে আমাতদর েুসু্ম, অনে জননড়মো। রাস্তার কমতে কো আর পািাতনা 
োে না। স্বটা ড়নভের েরতছ ওতদর উপর। স্োর, আড়ম কটড়লতিান রাখলাম, আপড়ন 
টাোটার কজাগাি কদতখন। 
  
নড়মো কোতনা রেম েথা ছািা টাোটা োর বোতগ েরল। েী ড়মড়ি কচহারা কমতেড়টর কচাখ 
দুড়ট ড়বষন্ন। ছাোমে কচাখ কবাযহে এতেই বতল। বতিা বতিা পিব ছাো কিতলতছ কচাতখ। 
কমতেড়টর গাতে গাঢ় নীল রতঙর এেটা চাদর। এই নীল রতঙর জতনেই ড়ে োতে এে 
ড়বষণ্ণ কদখাতে? 
  
নড়মো বলল, আড়ম আপনার অড়িতস্ খাড়নেক্ষণ বস্ব। স্াতদে আড়ল স্াতহব এতস্ আমাতে 
ড়নতে োতবন। 
  
বসু্ন। 
  
উড়ন ড়ে আমার কড্র্স্ স্ম্পতেে ড়েছু বতলতছন? 
  
না, ড়েছু বতল ড়ন। ো পতর এতস্তছন োতেই আপনাতে খুব চমৎোর লাগতছ। w 
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কমতেড়ট এে পলে োোড়ল রড়িতের ড়দতে। 
  
বরতির মতো শীেল কচাখ। কোতনা রেম আতবগ-উতেজনা কস্খাতন কনই। রড়িেু বলল, 
আপড়ন ড়ে চা খাতবন? 
  
না। 
  
আড়ম খাব। আমার স্তঙ্গ এে োপ চা খান। 
  
কমতেড়ট হোাঁ-না ড়েছুই বলল না। রড়িে দু োপ চা বাতনাল। এে োপ রাখল কমতেড়টর 
স্ামতন। কস্ এই চা ছুাঁতেও কদখল না। ক্লান্ত গলাে বলল, দুটা পোরাড়স্টামল এতন ড়দতে 
পাতরন? 
  
একু্ষড়ণ এতনড়দড়ে। োব আর আস্ব। 
  
আপড়ন ড়নতজই োতবন? 
  
কমতেড়ট কহতস্ কিলল। েী সু্ন্দর হাড়স্! রড়িতের ইো হল বতল-আপনার কোথাও কেতে 
হতব না। আপড়ন বাড়ি োন। আমরা অড়যোংশ েথাই বলতে পাড়র না। 
  
শারড়মন ছাতদ এো-এো হাাঁটড়ছল। এ বাড়ির ছাতদ কস্ খুব েম আতস্। কেন জাড়ন োর 
ভাতলা লাতগ না। ছাতদ উিতলই ড়নতজতদর বাড়ির ড়বশাল ছাতদর েথা মতন হে। উাঁচু 
করড়লংতঘরা কছাটখাট িুটবল মাি। কস্খাতন েখন শারড়মন ড়গতে দাাঁিাে, আতশপাতশর কেউ 
োতে কদখতে কপে না। েে স্হতজই এো হওো কেে। এখাতন কস্ সু্তোগ কনই। 
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ড়চতলতোিার ঘতর থাতে আড়নস্। আশপাতশর বাড়ির েতেে জন কছতলতমতেও এখাতন 
কখলতে আতস্। কচাঁড়চতে মাথা যড়রতে কদে। 
  
আজ অবড়শে কেউ কনই। আড়নতস্র ঘর োলাবন্ধ্। দরজার উপর এেটা োগতজ বতিা 
বতিা েতর কলখা-আড়ম এ স্প্তাতহর জতনে বাইতর কগলাম। কস্ই এে স্প্তাহ েতব শুরু হতব 
আোর েতবই—বা কশষ হতব, কে জাতন। শারড়মতনর খুব ইো েরল কছাট কছাট েতর 
কলতখ—আপনার এই স্প্তাহ েতব কথতে শুরু। 
  
ড়স্াঁড়িতে পাতের শব্দ। শারড়মতনর মন খারাপ হতে কগল। কভতবড়ছল স্ন্ধ্ো কমলাতনার আগ 
পেেন্ত ছাতদ থােতব। সূ্েে কর্াবা কদখতব কস্টা আর স্ম্ভব হল না। পৃড়থবীটাই এমন, োরা 
এো থােতে চাে, োরা এো থােতে পাতর না। রাতজের মানুষ এতস্ োতদর চারপাতশ 
ড়ভি েতর। 
  
শারড়মন। 
  
আতর ভাবী, েুড়ম! 
  
নাও, চা নাও। 
  
বুিতল েী েতর আড়ম ছাতদ? 
  
নীলু হাস্তে বলল, আড়ম হড়ে মড়হলা শালেে কহামস্। ছাতদ েী েরছ? 
  
কেমন ড়েছু না। এবার শীে কেমন পিল না, োই না ভাবী? 
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হুাঁ। িাল্গুন চতল এতস্তছ নাড়ে? 
  
েী জাড়ন। আড়ম এখন আর ড়দন-োড়রতখর ড়হস্াব রাড়খ না। 
  
শারড়মন করড়লং এ কহলান ড়দতে দাাঁিাল। নীল বলল, কোমার েী হতেতছ শারড়মন, বল কো? 
  
েই, ড়েছু হে ড়ন কো। 
  
কেমন কেন চুপচাপ হতে কগছ। রড়িতের স্তঙ্গ ড়ে কোতনা ড়েছু ড়নতে বােোলাপ বন্ধ্? 
  
না। 
  
ও েী স্ব অড়িস্-টড়িস্ খুতলতছ, েুড়ম কো কদখতেও োও ড়ন! 
  
োব এেড়দন, কদতখ আস্ব। 
  
েুড়ম বাইতর চতল োতব, এ-রেম এেটা েথা শুনতে পাড়ে। এটা ড়ে গুজব না। স্ড়েে? 
  
স্ড়েে। 
  
রড়িে এে জােগাে, েুড়ম এে জােগাে? 
  
হোাঁ। 
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এটা ড়ে ভাতলা হতব? 
  
শারড়মন অল্প হাস্ল। খুব স্হতজই কস্ই হাড়স্ কিাাঁট কথতে মুতছ কিতল বলল, েে কছতলই 
কো কব তে কিতল ড়প-এইচ.ড়র্. েরতে োে। আড়ম কগতল কস্টা কদাতষর হতব কেন? 
  
কদাতষর হতবনা। এখন কোমাতদর দুজতনরই ভাতলাবাস্াবাড়স্র স্মে। এ স্মে আলাদা 
হওোটা ড়িে হতব না। েুড়ম আতরা ভাতলা েতর কভতব কদখা। 
  
ড়দন-রােই ভাবড়ছ। 
  
বরং এেটা োজ ের, েুড়ম কোমাতদর বাড়িতে ড়গতে থাে। এেটা ববড়চিে আসু্ে। ড়দতনর 
পর ড়দন এে জােগাে কথতে েুড়ম হাাঁড়পতে উতিছ। ড়েছুড়দন ওখাতন থােতল কোমার 
ভাতলালাগতব। 
  
শারড়মন স্তঙ্গ স্তঙ্গ বলল, আড়মও োই ভাবড়ছ ভাবী। 
  
এে ভাবাভাড়বর ড়েছু কনই। কবশ ড়েছু ড়দন কথতে আস্া। এখাতন ড়দন-রাে কেমন গম্ভীর 
হতে থাে, আমার ভে-ভে লাতগ। রড়িতের না-छिेदा না जवश्ा । 
  
নীলু েরল গলাে কহতস্ উিল। শারড়মন বলল, আড়ম আজ স্ন্ধ্োে চতল কগতল কেমন হে 
ভাবী। 
  
আজই োতব? 
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বাড়িওোলার বাস্া কথতে কটড়লতিান েরতলই গাড়ি চতল আস্তব। ভাবী, োব? 
  
কবশ কো, োও। রড়িেতেও আড়ম পাড়িতে কদব। 
  
নীলু লক্ষ েরল শারড়মতনর কচাখ উজ্জ্বল হতে উতিতছ। ড়দতনর কশষ আতলা পতিতছ 
শারড়মতনর চুতল। চুলগুড়ল কেমন লালতচ কদখাতে। সু্ন্দর লাগতছ। শারড়মনতে। 
  
রড়িে বাস্াে ড়িরল রাে নটাে। োতে কদতখই টুড়ন বলল, কছাট চাচী চতল ড়গতেতছ। 
রড়িে ড়বড়স্মে হতে বলল, কোথাে কগতছ? 
  
ওনার ড়নতজর বাড়িতে। স্ব ড়জড়নস্পি ড়নতে কগতছ। মতন হে। আর আস্তব क ! 
  
রড়িে গম্ভীর হতে কগল। রাে এগারটাে মোতনজার স্াতদে আড়ল এতস্  ংশুমুতখ বলল, 
স্োর, োজটা হে ড়ন। 
  
রড়িে শান্ত স্বতর বলল, না হতল েী আর েরা োতব? আপড়ন আপনার স্াযেমতো কচিা 
েতরতছন। বাড়ি োন, ড়বশ্রাম েরুন। আপনাতে কদতখ মতন হতে ড়েছুক্ষতণর মতযে মারা 
োতবন। 
  
স্াতদে আড়ল মৃদুস্বতর বলল, ওরা স্োর আতগই অনে পাড়টের স্তঙ্গ স্ব ড়িেিাে েতর 
আমাতে বতলতছ এেটু আতমাদ-আহিাতদর বোবস্থা েরতে। বতলতছ—আমাতদর খুড়শ েতর 
ড়দন, োরপর কদখুন। আপনাতদর খুড়শ েরতে পাড়র। ড়েনা। 
  
ড়িে আতছ বাদ ড়দন। ো হবার হতেতছ। 
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আড়ম বাদ কদব? বতলন েী স্োর? আমার নাম স্াতদে আড়ল না? আমার স্াতথ মামতদাবাড়জ 
েরতব, আড়ম চুপ েতর থােব? 
  
েী েরতবন আপড়ন? 
  
আড়ম কে েী পড়রমাণ শেোন, আপড়ন ো জাতনন না স্োর। 
  
স্াতদে আড়ল স্াতহব! 
  
ড়ি? 
  
োজটা না-হওোে আড়ম খুড়শই হতেড়ছ। স্ামানে এেটা োতজর জতনে আড়ম কমতেমানুষ 
পািাব, এটা কো হে না। আড়ম ভদ্রতলাতের কছতল। আমার বাবা জীবতন কোতনা ড়দন ড়মথো 
েথা বতলন ড়ন। আমার এে মামা-েড়বর মামা, ড়েড়ন োাঁর ড়নতজর জীবনটা ড়দতে 
ড়দতেড়ছতলন অতনের জতনে। স্াতদে আড়ল স্াতহব, আমার স্ারাটা ড়দন খুব মনখারাপ ড়ছল। 
োজটা হে ড়ন। শুতন মনটা ভাতলা হতেতছ। 
  
আপড়ন কো স্োর বেবস্া েরতে পারতবন না! 
  
কবাযহে পারব না। বসু্ন, এে োপচা কখতে োরপর োন। 
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স্াতদে আড়ল বলল, আপনার মন ভাতলা হতেতছ, খুব ভাতলা েথা। আমার মনটা এখনও 
খারাপ, ঐ শালাতে ড়শক্ষা ড়দতে না পারতল স্োর আমার মন ভাতলা হতব না। চা খাব না 
স্োর। আড়ম োই। িামাড়লেুম। 
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৪১. নীলগি কথমে বাবলরু এেটা দিদি 
নীলগি কথতে বাবলুর এেটা ড়চড়ি এতস্তছ। ড়চড়ি োর োতছ কলখা কবািা োতে না, োরণ 
কোতনা স্তম্বাযন কনই। ড়চড়ির রক্তবেও স্াবেজনীন-এ আড়ম ভাতলা আড়ছ। েুড়ম কেমন আছ? 
ইড়ে বাবলু। ড়চড়ি কেমনই কহাে ড়চড়ির স্তঙ্গর ড়শল্পেমেড়ট অস্াযারণ-এেড়ট ড়েন মাথাওোলা 
গরু, ঘাস্ খাতে। মতনাোরা ছড়ব কদতখ আাঁৎতে উতি বলতলন-তোমাতে েে বার বতলড়ছ 
কব মা, কছাাঁিাটার মাথা খারাপ। েুড়ম কো ড়বশ্বাস্ ের না। কদখ এেটা গরু এাড় েতছ, মাথা 
ড়েনটা। নীলুহাস্তে-হাস্তে বলল, কছতলমানুষ। 
  
কছতলমানুষ হতলই ড়েন মাথার গরু, আাঁেতে হতব? ড়ছিঃ ড়ছ, েী কঘন্নার েথা। 
  
ছড়ব কদতখ টুড়ন কবশ মন খারাপ েরল। বাবলু কে ছড়ব আাঁেতে পাতর, োই োর জানা ড়ছল 
না। োও এমন সু্ন্দর ছড়ব, ো স্বাই েে আগ্রহ ড়নতে কদখতছ! টুড়ন োর মাতে যরল, মা, 
গরু, আাঁো ড়শড়খতে দাও। 
  
নীলু ড়বরক্ত হতে বলল, গরু আাঁো আড়ম জাড়ন না মা, কোমার দাদুর োতছ োও। 
  
না, েুড়ম ড়শড়খতে দাও। 
  
কদখড়ছ না, আড়ম এেটা ড়চড়ি পিড়ছ। কেন ড়বরক্ত েরড়ছ টুড়ন? 
  
না, েুড়ম ড়শড়খতে কদতব। েুড়ম… 
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নীলু কমতের গাতল এেটা চি বড়স্তে ড়দল। টুড়ন ইদানীং খুব ড়বরক্ত েরতছ। ো এে বার 
বলতব, ো-ই েরতে হতব। গে রাতেও োই েতরতছ। রাতে খাবার কটড়বতল বতল বড়স্ল, 
কপালাও খাব মা। নীলু বলল, কপালাও কো রান্না হে ড়ন, খাতব েী েতর? 
  
এখন রাাঁয। 
  
েী বলছ টুড়ন এখন কপালাও রাাঁযব ড়ে? 
  
না, রাাঁযতে হতব। এখনই রাাঁয। 
  
োল কপালাও হতব। এখন কখতে নাও! 
  
োহতল আড়ম খাব না। টুনী কটড়বল কছতি উতি কগল। ড়েছুতেই োতে কখতে বস্াতনা কগল 
না। েে-স্ড়েে রাে দশটাে রান্না চিাতে হল। মতনাোরা গজগজ েরতে লাগতলন, এেটা 
মাি বাচ্চা, এরেম কো েরতবই। ড়েন-চারটা ভাইতবান থােতল এমন হে না। েী আর 
েরা োতব? স্বাই হতেতছ আযুড়নে। এেটামাি বাচ্চা। কছতল হতলও এেটা েথা ড়ছল, 
কমতে পতরর বাড়ি চতল োতব। 
  
ড়েছু ড়দন কথতেই মতনাোরা এই লাইতন েথাবােো বলতছন। েথার স্ারমমে হতে, আতরা 
কছতলপুতল দরোর। বংশরক্ষার জতনে হতলও কছতল দরোর। োছািা এে স্ন্তান স্ংস্াতর 
অলক্ষ্মী কর্তে আতন। এইস্ব েথাবােো হে োতজর কমতেড়টর স্তঙ্গ, ড়েন্তু উতেশে নীলু 
কস্ড়দন নীলু অড়িতস্ োবার স্মে শুনল, মতনাোরা োতজর কমতেড়টতে বলতছন, এে স্ন্তান 
স্ংস্াতর থােতল েী হে জাড়নস্? এে-এো থাতে কো, োতজই অলক্ষ্মীতে র্াতে। েখন 
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অলক্ষ্মী এতস্ স্ংস্াতর ঢুতে পতি। আর অলক্ষ্মী এে বার স্ংস্াতর ঢুেতল উপাে আতছ? 
স্ব ছারখার হতে োে। 
  
নীলু, শুতনও না-তশানার ভান েতর। মাতি মাতি বতিা ড়বরক্ত হে। োাঁর শাশুড়ির মাথাে 
এে বার কোতনা ড়জড়নস্ ঢুতে পিতল খুব মুশড়েল। ড়েড়ন কস্টা ড়নতে ড়দতনর পর ড়দন েথা 
বলতবন। অতনে েী ভাবতছ না-ভাবতছ ো ড়নতে কমাতটও মাথা ঘামাতবন না। এ-রেম 
এেতচাতখা হে েীভাতব! 
  
েতব টুড়ন কে কবশ ড়নিঃস্ঙ্গ, ো নীলু বুিতে পাতর। :: কজদী হে, টুড়ন কেমন হতেতছ। এেটু 
আতগ কস্ চি কখতেতছ। কচাতখ আতস্ ড়ন। মুখ শক্ত েতর দাাঁড়িতে আতছ। নীলু বলল, েী 
হল, এখনও দাাঁড়িতে আছ কেন? আড়ম গরু, আাঁেতে পাড়র না এে বার কো বললাম। 
  
েুড়ম পার। 
  
েুড়ম বলতলই কো হতব না। আমাতে আাঁো জানতে হতব। 
  
েুড়ম জান। 
  
নীলু ড়িেীে চিটা বস্াল। টুড়ন এতেও োাঁদল না। ড়েছুক্ষণ কচাখ বতিা—বতিা েতর োড়েতে 
কথতে চতল কগল। মতনাোরা পুতরা দৃশেড়ট দূর কথতে কদখড়ছতলন। ড়েড়ন বলতলন, কবশ 
েতরছ, ভাতলা েতরছ। শুযু েন্ত্রণা েতর। 
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নীলুর কবশ মন খারাপ হল। োর শাশুড়ি এ রেম কেন বলতবন? দাদু-নানুরা স্ংস্াতর 
থাতেন কেন? নীলু ড়নতজ েখন টুড়নর মতো বতেস্ী, েখন োর দাদী থােতেন োতদর 
স্তঙ্গ। কচাতখ ভাতলা কদখতেন না। হাাঁটাচলাতেও েি হে। অথচ কেউ েড়দ নীলুতে েিা 
কোতনা েথা বতলতছ, উড়ন ছুতট এতস্ ড়চতলর মতো কছাাঁ ড়দতে নীলুতে ড়নতে কগতছন। আর 
েী রাগ! এে বার নীলু এেটা োতনর দুল হাড়রতে কিতলতছ। নীলুর মা োতে খুব মার 
ড়দতলন। নীলুর দাদী এতস্ বলতলন, কব মা, কোমার এে স্াহস্! েুড়ম আমার স্ামতন 
কমতেটাতে মারতল? কোতনর দুল হাড়রতেতছ কো েী হতেতছ? ড়জড়নস্ হারাে না? েুড়ম বুড়ি 
স্ারা জীবতন ড়েছু হারাও ড়ন? 
  
নীলুর মা বলতলন, আমার ভুল হতে কগতছ মা। এ-রেম আর হতব না। 
  
নীলুর দাদী কস্ড়দন ভাে কখতলন না। স্বার স্তঙ্গ েথা বলা বন্ধ্ েতর ড়দতলন। নীলুর মা 
অতনে োন্নাোড়ট েতর হাে-পা যতর োাঁর রাগ ভাঙতলন। 
  
স্ংস্াতর দাদী-নানীরা এরেম হতবন। টুড়নর দাদীর মতো মুখ েুাঁচতে বলতবন না-তমতরছ 
কবশ েতরছ। ভাতলা েতরছ। শুযু েন্ত্রণা েতর। 
  
নীলুর মতন হল, চােড়র েরতে ড়গতে কস্ অড়িতস্র স্তঙ্গ বতিা কবড়শ জড়িতে পতিতছ। 
অবতহলা েরতছ োর কমতেতে। মারা বাচ্চাতদর হাে যতর–যতর সু্কতল ড়নতে োন, ড়িড়রতে 
আতনন। স্ারা পতথ বাচ্চারা মতনর আনতন্দ বুড়ি ঘুতর মার স্তঙ্গ। সু্কতলর গল্প, বনু্ধ্বান্ধ্বতদর 
গল্প। টুড়নর কস্ সু্তোগ কনই। 
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নীলু ড়িে েরল, আজ অড়িতস্ কদড়র েতর োতব। টুনীতে ড়নতজই সু্কতল কপৌঁতছ কদতব। 
ড়বতেতল োতে ড়নতে কেনাোটা েরতে োতব। েতেেটা গতল্পর বই, এেটা িুলবোগ, এে 
বাি ভাতলা চেতলট। বাবলু না-থাোে কমতেটা খুব এো হতে কগতছ। মামার েুলখাড়ন কো 
েতবই হতেতছ, এখনও োরা আস্তছ না কেন, কে জাতন। দুলাভাই মানুষটা োণ্ডজ্ঞানহীন, 
কে জাতন হেতো নীলগতিই খুাঁড়ট কগতি বতস্ কগতছ। কছতলর সু্কতলর েী হতব, ড়েছুই ভাবতছ 
না। 
  
টুড়ন োর মার স্তঙ্গ সু্কতল োবার কোতনা আগ্রহ কদখাল না। েড়িন মুতখ বলল, আড়ম কোমার 
স্তঙ্গ সু্কতল োব না। 
  
কেন, আড়ম েী কদাষ েতরড়ছ? 
  
আড়ম োব না। 
  
দু জতন গল্প েরতে—েরতে োব। 
  
বললাম কো োব না। 
  
ড়বতেতল কোমাতে নেুন সু্কলবোগ ড়েতন কদব। 
  
না না না। 
  
েুড়ম খুব অবাযে হতেছ টুনী। 
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হতেড়ছ, ভাতলা েতরড়ছ। 
  
মতনাোর কভের কথতে বলতলন, কব মা, এেটু চি দাও! কেজ কবড়শ হতে কগতছ। কেজ 
েমুে। 
  
নীলু অড়িতস্ চতল কগল। োর মন ড়বষন্ন। কমতেটা অতনেটা দূতর স্তর কগতছ, কস্ বুিতে 
পাতরড়ন। আজ কমতেটাতে ড়নতে কবরুতে হতব। স্ারা স্ন্ধ্ো ঘুরতব। 
  
অড়িতস্ কপৌঁছতেই শড়রি স্াতহব বলতলন, আপা, আপনাতে বতিা স্াতহব আতজেন্ট কমতস্হ 
ড়দতে করতখতছন। আপড়ন কেন আস্ামাি োাঁর স্তঙ্গ কদখা েতরন। খুব জরুড়র। 
  
বোপার েী? 
  
আপনাতে ড়চটাগাং কেতে হতব। 
  
কেন? 
  
আতছ অতনে বোপার। 
  
েতব কেতে হতব? 
  
আজ দুপুতরর মতযেই রওনা হতে হতব। 
  
কস্ ড়ে! 
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বতিা স্াতহব ড়নতজও োতবন, আড়মও োড়ে। দু ড়দতনর মামলা। কোম্পাড়নর মাইতক্রাবাস্ 
োতব। 
  
নীলু কছাট্ট এেটা ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। দুপুতর রওনা হতে হতল হাতে এতেবাতরই স্মে কনই। 
বাস্াে কেতে হতব। ড়জড়নস্পি কগাছগাছ েরতে হতব। শড়িেতে খবর ড়দতে হতব। আো, 
টুড়নতে স্তঙ্গ ড়নতে কগতল হে না? না, ো ড়ে আর হে! কস্ থােতব অড়িতস্র োতজ বেস্ত, 
টুড়ন ড়গতে েী েরতব? েী ড়বশ্ৰী িাতমলা। 
  
নীলু রওনা হল এেটার স্মে। কস্ শড়িতের স্তঙ্গ কদখা েতর কগল। ড়েন্তু টুড়নর স্তঙ্গ 
কদখা হল না, টুড়নর পিার কটড়বতল এেটা ড়চড়ি ড়লতখ কগল– 
  
মা কগা, আমার দশটা নে পাাঁচটা নে, এেটামাি কমতে। কস্ই কমতে েড়দ আমার উপর রাগ 
েতর, োহতল আমার খুব েি হে। 
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৪২. আদনস দগমেদছল দিনাজপমুরর পঞ্চগমি 
আড়নস্ ড়গতেড়ছল ড়দনাজপুতরর পঞ্চগতি। কস্খাতন হাে-স্ািাইতের এে জন বতিা ওস্তাদ 
থাতে। ড়িোনা জানা ড়ছল না। িার িাতমেড়স্র উতটা ড়দতে োর বাস্া। নাম-ইনাম কশখ। 
  
সৃ্িার িাতমেড়স্ নাতম কোতনা িাতমেড়স্র স্ন্ধ্োন পাওো কগল না। ইনাম কশতখর নামও কেউ 
কশাতন ড়ন। এেগুড়ল টাো খরচ েতর আস্া; আড়নতস্র ইো েরতছ র্াে কছতি োাঁতদ। 
োতদর োছ কথতে খবর ড়নতে এতস্তছ, োরা ভুল খবর কদতব এটা ড়বশ্বাস্ে নে। ইনাম 
কশখ আতছ ড়নশ্চেই—কেউ কখাাঁজ জাতন না। মোড়জড়শোনতদর কখাাঁজখবর কে আর রাখতবা? 
এেোতল মুগ্ধ ও ড়বড়স্মে হবার জতনে মানুষ মোড়জে কদখে। আজোল মানুষতে মুগ্ধ ও 
ড়বড়স্মে েরবার আতোজতনর কোতনা অভাব কনই। 
  
আড়নস্ হাল ছািল না। ড়রেস্াওোলা, কিলাওোলা, চাতের কদাোতনর মাড়লে, ড়স্তনমা 
হতলর কগট ড়েপার, স্বাইতে ড়জতজ্ঞস্ েতর, ভাই, আপনারা এেটা কখাাঁজ ড়দতে পাতরন? 
ইনাম কশখ। মোড়জে কদখাে। হাে-স্ািাইতের কখলা জাতন! 
  
উেতর স্বাই বতল, উনার বাস্া কোথাে? মানুতষর ড়নবুেড়িোে োর গা িালা েতর। বাস্া 
কোথাে জানা থােতল কস্ জতন-জতন ড়জতজ্ঞস্ েতর কবিাতে কেন? ড়নতজই কো উপড়স্থে 
হে। কস্খাতন। 
  
আড়নস্ ড়িে েরল, কস্ স্ব ড়মড়লতে এে শ জনতে ড়জতজ্ঞস্ েরতব। োরপর মাইে ভািা 
েতর হারাতনা ড়বজ্ঞড়প্ত কদতব-ভাইস্ব। ইনাম কশখ নাতম এে জন মোড়জড়শোতনর 
স্ন্ধ্োনপ্রাথেী। বেস্ পঞ্চাশ। মুতখ দাড়ি আতছ, করাগা, লম্বা। পরতন নীল লুড়ঙ্গ। 
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আড়নস্ অবড়শে জাতন না, ইনাম কশতখর বেস্ পঞ্চাশ ড়েনা। মুতখ দাড়ি, করাগা, লম্বা এস্ব 
োর েল্পনা। দড়রদ্র মানুষ এ-রেমই হে। 
  
কশষ পেেন্ত মাইতে ড়বজ্ঞড়প্ত কদওোর দরোর হল না। ইনাম কশখতে পাওো কগল। বেস্ 
ষাতটর উপতর। দুড়ট কচাতখই ছাড়ন পতিতছ। চলাতিরার স্ামথেে কনই। কছতলর বাড়িতে থাতে। 
কছতল কমাটর কমোড়নে। বাস্া কমতেতদর হাই সু্কতলর কপছতন। দু োমরার এেটা ড়টতনর 
ঘর। চট ড়দতে কঘরা বারন্দাে ইনাম কশতখর জতনে খাড়টো পাো। ড়বেট দুগেন্ধ্ আস্তছ 
কলােড়টর গা কথতে। ড়েছুক্ষণ পরপরই কস্ প্রবল কবতগ মাথা চুলোতে এবং ড়বিড়বি েতর 
বলতছ-শালার উেুন। 
  
ঢাো কথতে এে জন কলাে োর োতছ হাে-স্ািাইতের োজ ড়শখতে এতস্তছ শুতন কস্ 
বলল, ো শালা, ভাগ। 
  
বাড়ির কভের কথতে দশ-এগার বছতরর এেড়ট বাড়লো কবর হতে বলল, দাদার মাথা 
খারাপ। আপতন োন ড়গো। আপতনতরামারব। 
  
আড়নস্ ড়বড়স্মে হতে বলল, স্বাইতে মাতর নাড়ে? 
  
হ, মাতর। থুে কদে। খুব বিাে। 
  
বুতিা ছাড়নপিা কচাতখ োড়েতে আতছ। কেভাতব োড়েতে আতছ, োতে মতন হতে ড়েছু 
এেটা েতর বস্তে পাতর। 
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কোমার দাদা মোড়জে জাতন? 
  
না। খাড়ল মানুতষর শ ইতল খুে কদে। খুব বিাে। আিতন োন ড়গো। আপতনতর থুে ড়দব। 
  
আড়নস্ এেটু স্তর দাাঁিাল। এ বুতিার োছ কথতে ড়েছু পাওো োতব না। এে দূর এতস্ 
চতল কেতেও মন স্রতছ না। আড়নস্ অনুনতের স্বতর বলল, চাচাড়মো, হাতের োজ ড়েছু 
জাতনন? 
  
বুতিা েুৎড়স্ে এেটা গাল ড়গতে আড়নতস্র ড়দতে স্ড়েে স্ড়েে থুথু কিলল। অদু্ভে ড়নশানা। 
কস্ই থুথু এতস্ পিল আড়নতস্র পোতন্ট। কছাট কমতেটা মজা কপতেতছ খুব। হাস্তে—হাস্তে 
কভতঙ পিতছ। হাড়স্ থাড়মতে বলল, আপনাতর েইলাম না, বুিা খুব বিাে। ড়বশ্বাস্ হইল? 
  
কোমার নাম েী খুড়ে? 
  
মেনা। 
  
সু্কতল পি? 
  
না। 
  
বুতিা আবার থুথু কদবার জতনে বেড়র হতে। আড়নস্ দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিতল চতল এল। শুযু শুযু 
এেগুড়ল টাো নি হল। ঢাোে ড়িতর কগতলও স্মস্ো হতব। কে দুড়ট বাচ্চাতে কস্ প্রাইতভট 
পিাে, োতদর মা োটা-োটা স্বতর েথা কশানাতবন-তোথাে ড়ছতলন এই ে ড়দন? বাচ্চাতদর 
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পরীক্ষার স্মে আপড়ন েড়দ এ-রেম িুব মাতরন, োহতল েীভাতব হতব? এেটা োজ 
েুরুদাড়েত্ব ড়নতে েরতবন না? আপনাতে কো করগুলার কবেন ড়দড়ে না? 
  
এইস্ব েথা অবড়শে কস্ গাতে মাতখ না। কোতনা েথাই আজোল কস্ গাতে মাতখ না। কেউ 
েড়দ গাতে থুথু কিতল, োও কস্ অগ্রাহে েরতে পাতর। এস্ব স্হে হতে কগতছ। েতব টুশড়ন 
দুড়ট চতল কগতল োর েি হতব। রাস্তাে-রাস্তাে মোড়জে কদড়খতে কবিাতে হতব। 
  
ঢাোে কিরবার পতথ জাপাড়ন এে ভদ্রতলাতের স্তঙ্গ োর আলাপ হল। ভদ্রতলাতের নাম 
োওোনা। বাতস্ ড়েড়ন বতস্তছন আড়নতস্র পাতশ। কটেড়নেোল ড়টতমর স্তঙ্গ বাংলাতদতশ 
এতস্ড়ছতলন। ড়েন বছর োড়টতে কদতশ ড়িরতবন। কদতশ োবার আতগ বাংলাতদশ ঘুরতে 
কবর হতেতছন। হাড়স্খুড়শ যরতনর মানুষ। বেস্ পঞ্চাশ, ড়েন্তু কদখাে ড়িতশর মতো। ভাতলা 
বাংলা বলতে পাতরন। শুযু ড়ক্রোপদগুড়ল এেটু ওলট-পালট হতে োে। আড়নস্ এে জন 
মোড়জড়শোন শুতন ড়েড়ন খুবই অবাে হতলন। 
  
আপড়ন ড়ে এে জন কপশাদার মোড়জড়শোন? 
  
শতখর মোড়জড়শোন। কপশাদার মোড়জড়শোন হবার মতো সু্তোগ কনই। 
  
সু্তোগ থােতল হতেন? 
  
হোাঁ, হোম। 
  
মোড়জতের বোপাতর আমার ড়নতজরও অগ্রহ। আড়ম কদতশর এেটা মোড়জে ক্লাতবর স্দস্ে। 
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আপড়ন ড়নতজ মোড়জে জাতনন? 
  
না, আড়ম জাড়ন না, আমার কদখতে ভাতলা লাতগ। আপড়ন েী যরতনর মোড়জে কদখান? 
েন্ত্রড়নভের? 
  
ড়ি-না। েন্ত্রপাড়ে কোথাে পাব? কবড়শর ভাগই পাড়মংতের কে শল। 
  
পাড়মং কেমন জাতনন? 
  
ভাতলাই জাড়ন। 
  
এই ড়স্গাতরতটর পোতেটটা হাতে লুোতে পারতবন? 
  
হোাঁ, পারব। 
  
আড়নস্ মুহূতেের মতযেই ড়স্গাতরতটর পোতেট লুড়েতে কিলল। প্রথম র্ান হাতে, কস্খান 
কথতে অড়ে দ্রুে বা হাতে। বাাঁ হাে কথতে আবার র্ান হাতে। জাপাড়ন ভদ্রতলাে মুগ্ধ হতে 
কদখতলন। এেটা ড়েড়ন আশা েতরন ড়ন। 
  
দো েতর আতরে বার েরুন। 
  
আড়নস্ ড়িেীে বার েরল। বাতস্র অতনতেই কে েূহলী হতে কদখতছ। দুড়ট কছাট বাচ্চ উতি 
এতস্তছ আড়নতস্র োতছ। জাপাড়ন ভদ্রতলাে বলতলন, অপূবে! 
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আড়ম এে চমৎোর পাড়মং এর আতগ কদড়খ ড়ন। পাড়মংতের কে শতল স্বতচ ভাতলা কখলা 
আপনার কোনড়ট? 
  
কগালাপ িুতলর এেড়ট কখলা আড়ম কদখাই। শূনে কথতে কগালাপ বেড়র েড়র। ঐড়ট চমৎোর 
কখলা। 
  
েড়ট কগালাপ কবর েরতে পাতরন? 
  
কগাটা দতশে পাড়র। 
  
ভদ্রতলাে আড়নতস্র ড়িোনা রাখতলন। বলতলন, আড়ম কদতশ োবার আতগ অবশেই আপনার 
কগালাতপর কখলা কদতখ োব। 
  
ভদ্রতলাে োাঁর েথা রাখতলননা, েতব ড়েছু ড়দন পর আড়নস্ জাপান ইোং মোড়জড়শোন 
কস্াস্াইড়টর স্ম্পাদতের োছ কথতে এেটা ড়চড়ি কপল। োর রক্তবে হতে-োরা োতদর 
প্রড়েিাবাড়ষেেীতে আড়নস্তে ড়নমন্ত্রণ েরতছ োর কগালাতপর কখলা কদখাতনার জতনে। 
আড়নতস্র োওো-আস্ার খরচ এবং এে স্প্তাহ জাপাতন থাোর খরচ কস্াস্াইড়ট বহন 
েরতব। আড়নতস্র স্ম্মড়ে কপতলই োরা প্রতোজনীে বেবস্থা গ্রহণ েরতব। 
  
আড়নস্ দরজা বন্ধ্ েতর অতনেক্ষণ শুতে রইল। েে আনতন্দর খবর। ড়েন্তু এমন েি 
হতে কেন? স্ড়েে স্ড়েে োর কচাতখ পাড়ন এতস্ কগতছ। 
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পৃড়থবী বতিাই রহস্েমে। কস্ েড়দ ইনাম কশখ বতল এে বুতিার কখাাঁতজ না কেে, োহতল 
হৃদেবান ঐ জাপাড়ন ভদ্রতলাতের স্াতথ োর কদখা হে না। এই কোগাতোতগর কপছতন 
োতরার অদৃশে হাে স্ড়েে ড়ে আতছ? কেউ ড়ে আিাতল বতস্ লক্ষ েরতছ আমাতদর? অস্ীম 
েরুণামে কেউ? 
  
টুেটুে েতর দরজাে কটাো পিতছ। শাহানা কেমন েতর কটাো ড়দে। আড়নস্ বলল, কে? 
বীণা বলল, আড়ম। 
  
আড়নস্ দরজা খুলল। বীণার মুখ গভীর। মতন হতে ড়েছুক্ষণ আতগই কস্ কোঁতদতছ, কচাখ 
কিালা-তিালা। 
  
েী খবর বীণা? 
  
দরজা যতর দাাঁড়িতে আতছন কেন? কভেতর আস্তে ড়দন। 
  
আড়নস্ স্তর দাাঁিাল। বীণা কভেতর ঢুেল। ক্লান্ত ভড়ঙ্গতে কচোতর বস্ল। আড়নস্ বলল, েী 
হতেতছ বল কো? 
  
আপনাতে ড়ে মা ড়েছু বতলতছন? 
  
না, ড়েছু বতলনড়ন। 
  
স্ড়েে েতর বলুন। 
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স্ড়েে বলড়ছ। 
  
মা ড়েছুই বতলন ড়ন? 
  
না। 
  
আড়নস্ ভাই, আপড়ন এই বাস্া কছতি চতল োন। 
  
আড়নস্ ড়বড়স্মে হতে বলল, কোথাে োব? 
  
জাড়ন না কোথাে োতবন! কমাটেথা, আপড়ন এখাতন থােতবন না। োল কভাতর কেন 
আপনাতে আর না কদড়খ। 
  
েী হতেতছ বল কো বীণা। 
  
ড়েছু হেড়ন। োল কভাতর চতল োতবন। 
  
আমার োবার কো কোতনা জােগা কনই। 
  
জােগা না-থােতল রাস্তাে থােতবন। িুটপাতে ঘুমুতবন। এই শহতর হাজার হাজার কলাে 
িুটপাতে ঘুমাে। আপড়নও ঘুমুতবন। েখন খাওো জুটতব না, ড়ভক্ষা েরতবন। . 
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বীণা উতি দাাঁিাল। আড়নস্তে কোতনা ড়েছু বলার সু্তোগ না-ড়দতে ছুতট কবড়রতে কগল। 
আড়নস্ বীণার অদু্ভে েথাবােোে ড়েছুই বুিল না। কবািার েথাও নে। বীণা েখতনা 
পড়রষ্কার েতর ড়েছু বতল না। অতযেে েথা বতল, অতযেে ড়নতজর মতযে করতখ কদে। 
  
গে রাতে মার স্তঙ্গ োর বতিা রেতমর এেটা িগিা হতেতছ। িগিার শুরুটা এরেম-
রাতে ঘুমুতে োবার আতগ লড়েিা এেটা ছড়ব আাঁচতল লুড়েতে বীণার ঘতর ঢুতে নানান 
েথাবােো বলতে লাগতলন। এে পেোতে ড়বরক্ত হতে বীণা বলল, েী বলতে এতস্ছ বতল 
কিল, আড়ম ঘুমুর। আাঁচতল ওটা েী? োর ছড়ব? 
  
লড়েিা বলতলন, কছতলটার নাম ইমড়েোজ। ইন্টাড়ন র্াক্তার। 
  
ইন্টাড়নে র্াক্তাতরর ছড়ব আাঁচতল ড়নতে ঘুরছ কেন? 
  
েী জতনে ঘুরড়ছ, েুই ভাতলাই জাড়নস্। এমন েতর আমার স্তঙ্গ েথা বলড়ছস্ কেন? আড়ম 
কোর মা না? 
  
মা, েুড়ম ছড়ব ড়নতে ড়বতদে হও। এই কঘািামুখী কছতল আমার পছন্দ না! ছড়ব কদখতলই 
ইো েতর বোটার গাতল এোেটা খামড়চ ড়দই। 
  
লড়েিা স্তড়ম্ভে। েী যরতনর েথাবােো বলতছ কমতে! স্ামানে ভদ্রো, আদব-োেদাও ড়ে কস্ 
জাতন না? অড়শড়ক্ষে মুখ কমতেও কো নে। লড়েিা ড়হস্ড়হস্ েতর বলতলন, কোর স্মস্োটা 
েী, আড়ম জাড়ন। 
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জানতল বল। 
  
কোর গলার দড়ি বাাঁযা আতছ দু েলার ছাতদ। ঐ দড়ি না। োটতল কোর মুড়ক্ত হতব না। 
  
দাাঁড়ি কেতট মুড়ক্ত ড়দতে দাও। কদড়র েরছ, কেন? 
  
োই েরব হারামজাদাতে লাড়থ ড়দতে কবর েরব। 
  
গালাগাড়ল েরছ কেন? 
  
গালাগাড়ল েরব না কো েী েরব? কোতল ড়নতে বতস্ থােব? হারামজাদ কছাটতলাে। 
স্োল কহাে, োতন যতর কবর েতর কদব। িুটপাতের কছােরা, িুটপাতে থােতব। ড়ভক্ষা 
েরতব। 
  
স্োল হতল কবর েতর কদতবা? 
  
হোাঁ, কদবই কো। 
  
কবশ, দাও। 
  
বীণা হাই েুলল। মশাড়র কিলতে-তিলতে বলল, স্োল পেেন্ত অতপক্ষা েরার দরোর েী? 
এখড়ন ড়বতদে েতর দাও। অড়প্রে োজ েে োিাোড়ি েরা োে, েেই ভাতলা। েুড়ম মা 
দো েতর এখন ওিা। আড়ম এখন ঘুমুব। 
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লড়েি, উিতলন। কস্ই রাতে োাঁর ঘুম হল না। অজানা আশোে বুে োাঁপতে লাগল। 
আড়নস্ কছতলড়ট শড়নগ্রতহর মতো এ বাড়িতে ঢুতেতছ। বতিা কোতনা স্বেনাশ কস্ েরতব, 
এটা ড়েড়ন অনুভব েরতছন। কে েতরই কহাে এতে ড়বতদে েরতে হতব। হাতে শ পাাঁতচে 
টাো যড়রতে ড়দতে বলা োে-এখাতন আমার ড়েছু অসু্ড়বযা আতছ, েুড়ম অনে কোথাও োও। 
  
না, এ-রেম বলা ড়িে হতব না। অসু্ড়বযা আতছ বলার দরোর েী? কোতনাই অসু্ড়বযা 
কনই। বলতে হতব, ছাতদর ঘরটা আমাতদর দরোর, োতজই েুড়ম কোতনা কমতস্তটতস্ ড়গতে 
ওি। 
  
িাণ্ডা-িাণ্ডা গলাে বলতে হতব, োতে কস্ বুিতে পাতর কে, এবার োতে আস্র কভতঙ উিতে 
হতব। 
  
লড়েিা গভীর রাতে বাথরুতম ড়গতে মাথাে পাড়ন ঢালতলন। েপাতলর দু পাতশর ড়শরা 
দপদপ েরতছ। মাথাে েন্ত্রণা হতে। িাণ্ডা পাড়ন কঢতলও কস্-েন্ত্রণার আরাম হল না। বস্ার 
ঘতর এো কজতগ বতস্ রইতলন। আড়নস্তে েী েতর অড়ে ভদ্রভাতব অথচ শক্ত ভাষাে বাড়ি 
ছািার েথা বলা োে, োই ভাবতে লাগতলন। 
  
োাঁতে ড়েছু বলতে হল না। বীণার েথাতেই োজ হল। পরড়দন স্ন্ধ্োতবলা আড়নস্ োর 
ড়বছানা ও সু্টতেস্ গুড়ছতে ড়বদাে ড়নতে এল। লড়েিাতে বলল, বীণা কোথাে, মামী? 
  
পিতছ। 
  
ওতে এেটু কর্তে ড়দন না। 
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পিাতশানার মতযে র্াোর্াড়ে েরতল ও খুব ড়বরক্ত হে। ো বলাবার আমাতে বল, ওতে 
আড়ম বতল কদব। 
  
আড়ম চতল োড়ে মামী। অতনে ড়দন আপনাতদর ড়বরক্ত েরলাম। 
  
লড়েিা ড়বব্রে স্বতর বলল, না না, ড়বরক্ত ড়েতস্র? ড়নতজর পাতে দাাঁিাতনার কচিা েরছ, খুব 
ভাতলা েথা। 
  
েড়দ অজাতন্ত কোতনা অনোে েতর থাড়ে, ক্ষমা েরতবন। ড়েছু মতন রাখতবন না। 
  
লড়েিা েী বলতবন কভতব কপতলন না। অড়ে দ্রুে ড়চন্তা েতরও এই কছতলড়টর ড়বরুতি 
কোতনা অড়ভতোগ দাাঁি েরাতে পারতলন না। মামী, আপড়ন ড়ে কোতনা োরতণ আমার উপর 
অস্ন্তুি? 
  
না না, অস্ন্তুি হব কেন? 
  
োহতল োই, মামী। িামাড়লেুম। 
  
লড়েিা প্রাে ড়জতজ্ঞস্ েতর কিলড়ছতলন-তোথাে োে? কশষ মুহূতেে ড়নতজতে স্ামলাতলন। 
বািড়ে খাড়ের কদখাতনার কোতনা প্রতোজন কনই। োে কেখাতন ইো। আবার উদে না 
হতলই হল! 
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আড়নস্ চতল ড়গতেতছ, এই খবর বীণা স্হজভাতবই গ্রহণ েরল। েখন ড়গতেতছ, োবার 
স্মে েী বতলতছ, এইস্ব ড়নতে কোতনা আগ্রহ কদখাল না। অবতহলার ভড়ঙ্গ েতর বলল, 
ড়গতেতছ, ভাতলা হতেতছ। আপদ ড়বতদে হতেতছ। েুড়ম এখন এে োজ ের কো মা, 
ড়চতলতোিার ঘরটা আমাতে পড়রষ্কার েতর দাও। 
  
লড়েিা ড়বড়স্মে হতে বলতলন, ঐ ঘর ড়দতে েুই েী েরড়ব? 
  
ওখাতন পিাতশানা েরব। ওটা হতব আমার ড়রড়র্ং রুম, কবশ ড়নড়রড়বড়ল। 
  
লড়েিা আর েথা বািাতলন না। এই প্রস্ঙ্গ ড়নতে কবড়শ বািাবাড়ি েরার কোতনা দরোর 
কনই। চাপা পতি থােুে। কচাতখর আিাল মাতনই মতনর আিাল। 
  
  
  
নীলুড়চটাগাং ড়গতেড়ছল দু ড়দতনর জতনে। োতে থােতে হল ছ ড়দন। অড়িতস্র োজেতমে 
এমন এে জট োরা পাড়েতে করতখতছ, ো কখালার কোতনা রেম লক্ষণ কদখা োতে না। 
ছড়িশ লক্ষ টাোর ড়হতস্তব গরড়মল। এে বার অড়র্ট হওোর পর ড়িেীে বার অনে এেড়ট 
কোম্পাড়নতে ড়দতে অড়র্ট েরাতনা হল। োরা আবার স্ব ড়িেিাে কপল। কোম্পাড়নর এেড়ট 
মাইতক্রাবাস্ হরোতলর ড়দন পুতি কগতছ, এমন ড়রতপাটে আতছ। আবার কগাপন ড়চড়িও আতছ 
কে, বাস্ড়ট ড়বড়ক্র েতর কদওো হতেতছ। রং বদতল কস্টা এখন ড়চটাগাং-নাড়জরহাট লাইতন 
ড়টপ কদে। ড়চড়িতে কচড়স্স্-এর নম্বর পেেন্ত কদো। 
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অড়িতস্ ড়বড়ভন্ন কলাতের ইন্টারভুু্েু কনওোর স্মে মতন হে কেউ স্ড়েে েথা বলতছ না। 
এটাও ড়বশ্বাস্ে নে-এেগুড়ল কলাতের স্বাই ড়মথো েথা বলতব কেন? 
  
নীলু, অড়স্থর হতে পিল। অড়িতস্র এই িাতমলা োর স্হে হতে না। স্ন্ধ্োতবলা 
র্ােবাংতলাে ড়িতর োর োাঁদতে ইতে েতর। চতল োতব।-তস্ উপােও কনই। েদতন্তর 
দাড়েত্ব োর উপর ক্রতম-ক্রতম চতল আস্তছ। দাড়েত্ব অস্বীোর েরার স্াহস্ োর কনই। 
  
রাতে োর ভাতলা ঘুম হে না। এে রাতে ভোবহ এেটা স্বপ্ন কদখল—উতলর োাঁটা ড়নতে 
টুড়ন কখলতছ, হিাৎ কখাাঁচা লাগল কচাতখ। রক্তারড়ক্ত োণ্ড! র্াক্তার এল এবং গম্ভীর মুতখ 
বলল, এেটা কচাতখ কখাাঁচা লাগতলও দুড়ট কচাতখই নি। েতব ড়চন্তার ড়েছু কনই, পাথতরর 
কচাখ লাড়গতে কদব। আস্ল, নেল কেউ বুিতে পারতব না। নীলু স্বতপ্নর মতযেই কচাঁড়চতে 
বলল, এস্ব আপড়ন েী বলতছন? 
  
র্াক্তার োর দাড়িতে হাে কবালাতে কবালাতে বলল, পাথতরর কচাখ আপনার পছন্দ না-
হতল মাতবেল বড়স্তে ড়দতে পাড়র। মাতবেতলও খারাপ হতব না। অতনে রেতমর রঙ আতছ, 
আপড়ন ড়নতজ পছন্দ েতর ড়নতে পাতরন। 
  
ঘুম কভতঙ কগল। নীলুর গা ড়দতে টপটপ েতর ঘাত ম পিতছ। এ-রেম েু ৎড়স্ে স্বপ্ন মানুষ 
কদতখা! এ-রেম স্বপ্ন কদখার পরও ড়ে কেউ বাস্াে ড়িতর না-ড়গতে থােতে পাতর? নীলুতে 
থােতে হল। 
  
ঢাোে কেড়দন রওনা হল, কস্ড়দন োর মতন হল কেন েে দীঘেোল বাইতর োড়টতে ড়িরতছ। 
ঢাো কপৌঁতছই কদখতব, স্ব বদতল কগতছ। স্বাইতে অতচনা-অতচনা লাগতব। টুড়ন স্ম্ভবে 
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লিা—লিা মুতখ পদোর আিাতল থােতব। লিা ভাঙতে স্মে লাগতব। ইস্, েেড়দন কে 
কস্ কমতেটাতে কদতখ না। 
  
েল্পনার স্তঙ্গ বাস্তব কবাযহে েখতনাই কমতল না। নীলু, ঢাোে কপৌঁছল। ড়বতেতল। ড়েছুই 
বদলাে ড়ন। স্ব আতগর মতো আতছ। টুড়নর হাতে এেটা চেবার আইস্ড়ক্রম। আইস্ড়ক্রম 
োর জামা মাখামাড়খ হতে আতছ। নীলু কভতবড়ছল, োতে কদতখই টুড়ন ছুতট আস্তব, ো হল 
না। ড়িে কস্ই মুহুতেে টুড়নর আইস্ড়ক্রতমর এেটা বতিা অংশ কভতঙ পতি োতে। কস্ োর 
ভাঙা টুেতরা স্ামলাতে বেস্ত হতে পিল। 
  
কেমন আছ মা? 
  
ভাতলা। েুড়ম আজ আস্তব আমরা জানোম। 
  
েী ভাতব জানতে? 
  
আবু কটড়লতিান েতরড়ছল। 
  
কোমাতদর আর স্ব খবর েী? 
  
দাদীর এেটা দাাঁে পতি কগতছ। 
  
োই নাড়ে? 
  
হুাঁ, দাদীতে কপত্নীর মতো লাগতছ। 
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ড়ছিঃ এস্ব বলতে কনই। 
  
বলতল েী হে? 
  
আিাহ পাপ কদন। োতছ আস্মা, আমাতে এেটু আদর দাও। 
  
উাঁহু, কোমার গাতে আইড়িতমর রস্ কলতগ োতব। 
  
লাগুে। এস্, আমাতে এেটা চুমু দাও। 
  
টুড়ন লড়িে মুতখ মাতে চুমু কখতে ড়িস্ড়িস্ েতর বলল, জান মা, বাবলু এখনও আতস্ ড়ন। 
  
কস্ েী! কেন? 
  
েী জাড়ন। 
  
বাস্ার আর স্ব কলােজন কোথাে? মতন হতে েুড়ম ছািা কেউ কনই। 
  
বুো আতছ। দাদা দাদীতে ড়নতে র্াক্তাতরর োতছ কগতছ। আিু অড়িতস্। চাচাও অড়িতস্। 
  
কোমাতে এো কিতল কগতছ? 
  
এো কোথাে, বুো কো আতছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 675 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

নীলু কগাস্ল েরতে ঢুেল। টুড়নতে বলল দরজারপাতশ দাাঁড়িতে োর স্তঙ্গ েথা বলতে। 
টুড়ন বলল, কেন মা? নীলু কহতস্ বলল, অতনে ড়দন পর কোমার স্তঙ্গ কদখা কো, োই। 
কোমার েথা শুনতে ভাতলা লাগতছ। 
  
আড়ম খুব সু্ন্দর েতর েথা বলা ড়শতখড়ছ, োই না মা? 
  
হোাঁ। 
  
বাবলু ড়ে আমার মতো সু্ন্দর েতর েথা বলতে পাতর? 
  
না। কস্ কো েথাই বতল না। 
  
কছাট চাচী ড়ে আর আস্তব না, মা? 
  
ড়নশ্চে আস্তব। 
  
বীণা খালার মা বতলতছ আর আস্তব না। 
  
োই বতলতছ বুড়ি? 
  
হোাঁ। 
  
কগাস্তলর পাড়ন েনেতন িাণ্ডা। েবু নীলু মাথাে মতগর পর মগ িাণ্ডা পাড়ন ঢালতছ। বন্ধ্ 
দরজার ওপাতশ টুড়ন দাাঁড়িতে কছতলমানুড়ষ স্ব েথা বলতছ। বতিা ভাতলা লাগতছ শুনতে। 
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েুড়ম আমার েথা কভতবড়ছতল টুড়ন? 
  
হোাঁ, কভতবড়ছ। 
  
কোঁতদড়ছতল আমার জতনে? 
  
না। 
  
োাঁদ ড়ন কেন? 
  
আড়ম বতিা হতেড়ছ কে, োই। 
  
বতিারা বুড়ি োাঁতদ না? 
  
না। 
  
বতিা বতিা কমতেরা েখন ড়বতে েতর বাতপর বাড়ি কছতি চতল োে, েখন কো োাঁতদ। োাঁতদ 
না? 
  
হোাঁ, োাঁতদ। 
  
েুড়ম োাঁদতব না? 
  
হোাঁ, োাঁদব। 
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মতনাোরা ড়িরতলন স্নু্ধ্ু্ো কমলাবার পর। নীলুতে কদতখও ড়েছু বলতলন না। োাঁর মুখ 
গভীর। রাগী-রাগী কচাখ। কহাতস্ন স্াতহবও কেমন কেন ড়বপেেন্ত। নীলু বলল, িাতমলাে 
এে কদড়র হল মা। আপনারা ভাতলা ড়ছতলন কো? 
  
ড়েড়ন জবাব না-ড়দতে কভেতর ঢুতে কগতলন। কহাতস্ন স্াতহব বলতলন, আজ আর কোমার 
শাশুড়িতে ড়েছু ড়জতজ্ঞস্ েতরানামা, জবাব পাতব না। 
  
নীলু ড়বড়স্মে হতে োোল। কহাতস্ন স্াতহব দীঘেড়নিঃশ্বাস্ কিতল বলতলন, কোমার শাশুড়ির 
স্ামতনর দুটা দাাঁে র্াক্তার কিতল ড়দতেতছন। আতগ পতিতছ এেটা। ড়বশ্ৰী কদখাতে। োোন 
োতে না। 
  
কহাতস্ন স্াতহতবর মুখ েরুণ হতে কগল। কেন োাঁর ড়নতজরই স্ামতনর দুড়ট দাাঁে কনই। 
  
কমতেতদর কস্ ন্দেেই হতে দাাঁে, বুিতল মা? 
  
বাাঁড়যতে ড়নতলই হতব বাবা। 
  
বাাঁযান দাাঁে ড়ে আতগর মতো হে? েুড়ম ভাতলা ড়ছতল কো মা? 
  
ড়ি, ভতলাই ড়ছলাম। 
  
েুড়ম দূতর কথতে কবাঁতচ কগছ, কোমার শাশুড়ি দাাঁতের েন্ত্রণাে ড়চৎোর-তচাঁচাতমড়চ শুতর স্বার 
মাথাখারাপ েড়রতে ড়দতেতছ। 
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শড়িে এবং রড়িে দু জন এেই স্তঙ্গ এল-রাে এগারটাে। নীলুর কচাখ ঘুতম বন্ধ্ হতে 
আস্তছ। েবু কস্ কজতগ আতছ। মতনাোরাও কজতগ। কর্নড়টি কে োাঁতে েী পড়রমাণ েি 
ড়দতেতছ, এটা ড়েড়ন চেুথে বাতরর মতো বলতছন। 
  
বোটা গযেভ ড়েছুই জাতন না। আমার মতন হে নেল েতর পাশ েতরতছ। অবশে না েতরই 
দাাঁে েুতল কিতলতছ। 
  
বতলন েী মা! 
  
মহা হারামজাদা। উটা আমাতে যমে কদে। 
  
কস্ ড়ে! 
  
হোাঁ, বতল ড়ে-আপড়ন শুযু-শুযু এে বহচচ েরতছন কেন? 
  
খুব অনোে! 
  
আপড়ন শুতে পিুন মা। দাাঁতের বেথাে েি পাতেন। 
  
মতনাোরা ঘুমুতে কেতে রাড়জ নন। ড়েড়ন আজতের ভোবহ অড়ভজ্ঞোর েথা োাঁর দুই 
কছতলতে না-শুড়নতে ঘুমুতে কেতে রাড়জ নন। কস্ই সু্তোগ োাঁর হল না। রড়িে ঘতর ঢুতেই 
বলল, বাহ্মা, কোমাতে কো সু্ন্দর লাগতছ! কেমন কেন ড্র্ােুলার মতো কদখাতে। 
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মতনাোরা ড়েছুক্ষণ অড়েদৃড়িতে োড়েতে কথতে ড়নতজর ঘতর ঢুতে দরজা বন্ধ্ েতর ড়দতলন। 
রড়িে বলল, ভাবী, োিাোড়ি ভাে দাও। ড়খতদ কলতগতছ। 
  
এে ড়দন পর এলাম, প্রথম েথাটাই এই? কেমন ড়ছলাম, েী, ড়জতজ্ঞস্ েরা। স্াযারণ 
ভদ্রোটা কদখাও। 
  
কেমন ড়ছতল ভাবী? 
  
প্রশ্ন েতর রড়িে উেতরর জতনে অতপক্ষা েরল না। বাথরুতম ঢুতে কগল। 
  
রাতে ঘুমুতে োবার আতগ আতগ শড়িে োর অভোস্মতো এে োপ চা কখতে চাইল বলল, 
কোমার োবার দরোর কনই। োতজর কমতেটাতে বল ও কদতব। 
  
আড়মই বাড়নতে আড়ন। 
  
নীলু রাতে কশাবার আতগ েখতনা চা খাে না। আজ কস্ ড়নতজর জতনেও এে োপ বানাল। 
শড়িেতে চাতের োপ এড়গতে ড়দতে—ড়দতে বলল, েুড়ম ড়ে আমার উপর রাগ েতরছ? 
  
রাগ েরব কেন? 
  
দু ড়দতনর েথা বতল ছ ড়দন োড়টতে এলাম, এই জতনে। 
  
প্রতোজন হতেতছ কথতেছ, এই ড়নতে রাগ েরব কেন? কোমার েথা শুতন মতন হে, আমার 
স্বভাব হতে অোরতণ রাগ েরা। আড়ম ড়ে কস্ রেম? 
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না। 
  
শড়িে হাতের ড়স্গাতরট কিতল ড়দতে বলল, এে বার ভাবড়ছলাম কোমাতে কোতনা খবর 
না ড়দতে হিাৎ টুড়নতে ড়নতে ড়চটাগাং উপড়স্থে হব। কদখব। েুড়ম েী ের। 
  
এতল না কেন? কোমরা এতল আমার েে ভাতলা লাগে। 
  
বলতে-বলতে েী কে হল, নীলু িরির েতর কোঁতদ কিলল। শড়িে অবাে হতে বলল, েী 
বোপার? 
  
েী কে বোপার, ো ড়ে নীলু ড়নতজও জাতন? আমরা আমাতদর েেটুেুই-বা জাড়ন? 
  
শড়িে আবার বলল, েী হতেতছ নীলু? োর গলার স্বর আশ্চেে কোমল কশানাল। নীলু বলল, 
ড়েছু হে ড়ন, এস্ ঘুমুতে োই। 
  
ড়বছানার মািামাড়ি টুড়ন শুতে আতছ। নীলু ড়নতজই োতে এে পাতশ স্ড়রতে ড়দল। স্ড়রতে 
ড়দতে ড়গতে লক্ষ েরল, টুড়নর বা কচাতখর ড়নতচ কছাট এেটা োতলা ড়বনু্দ উাঁচু হতে আতছ। 
নীলু বলল, ওর এখাতন েী হতেতছ? 
  
উতলর োাঁটা ড়দতে কখাাঁচা লাড়গতেতছ। আতরেটু হতল কচাতখ লাগে। 
  
নীলুর গা ড়দতে িাণ্ডা এেটা করাে বতে কগল। কস্ োর কমতের েপাতল হাে রাখল। গা 
কেমন কেন গরম-গরম লাগতছ। নীলু বলল, কদখ কো, ওর শরীরটা ড়ে গরম? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 681 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
শড়িে গা েরল না। স্হজ স্বতর বলল, এই িাণ্ডাে পােলা এেটা জামা গাতে ড়দতে ঘুতর 
িরজাড়র হতেতছ আর ড়ে। বাচ্চাতদর মাতি-মাতি অসু্খড়বসু্খ হওো ভাতলা-এতে শরীতর 
এড়ন্টবড়র্ বেড়র হে। 
  
কে বতলতছ কোমাতে? 
  
কেউ বতলড়ন। কোথাে কেন পতিড়ছ। 
  
এস্, ঘুমুতে এস্। নীলু আবার কমতের েপাতল হাে রাখল। গা গরম। নাতের উপর ড়বনু্দ 
ড়বনু্দ ঘাম। বাচ্চাতদর িরজাড়র স্ব স্মেই হে। েে বার এমন হতেতছ, ড়েন্তু আজ নীলুর 
এ-রেম লাগতছ কেন? 
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৪৩. শারদমন দবমেমল বাগামন হাাঁটদছল 
শারড়মন ড়বতেতল বাগাতন হাাঁটড়ছল। 
  
োর গাতে আোশী রতঙর এেটা চাদর। এইমাি ঘুম কথতে উতিতছ বতল কচাখ-মুখ কিালা-
কিালা। োর দুপুতর ঘুমাতনার অতভেস্ কনই। আজ কেন জাড়ন ঘুড়মতে পতিড়ছল। ড়বতেতল 
ঘুম কথতে উিতল মন কেমন েতর। অজানা এে যরতনর েি হে। কেন হে কে জাতন। 
  
কস্ হাাঁটতে-হাাঁটতে েুল গাতছর ড়নতচ এতস্ দাাঁিাল। কপতে স্ব টস্টস্ েরতছ। খাওোর 
মানুষ কনই। 
  
আপা, বরই কপতি কদই, খান। 
  
না। কোমার নাম েী? 
  
আমার নাম েুেুস্। 
  
এই কছতলড়টতে কস্ আতগ কদতখ ড়ন। স্তের-আিার বছর বেস্। কদখতল মতন হে। েতলতজ-
টতলতজ পতি। িেিতে পড়রষ্কার দাাঁে। টুথতপতস্ট্রর সু্ন্দর এেটা ড়বজ্ঞাপন হে এতে 
ড়দতে। 
  
েুেুস্, েুড়ম আমাতে চা খাওোতে পারতবা? 
  
একু্ষড়ণ আনড়ছ আপা। বতিা স্াতহতবর স্তঙ্গ চা খাতবন না? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 683 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
বাবা ড়ে বাস্াে নাড়ে? 
  
ড়ি, কদােলার বারান্দাে। 
  
না, আড়ম বাগাতন হাাঁটতে-হাাঁটতে চা খাব। েুড়ম এখাতন ড়নতে এস্। 
  
কচোর কদই। আপা? 
  
কচোর ড়দতে হতব না। হাাঁটতে ভাতলা লাগতছ। 
  
কছতলড়ট প্রাে কদ িাতে-তদ িাতে কগল। নেুন োরা আতস্, প্রথম ড়দতে োতদর োতজর 
উৎস্াতহর কোতনা স্ীমা থাতে না। ড়েছু ড়দন পার হতল উ ৎস্াতহ ভাাঁটা পতি। েখন আর 
র্াোর্াড়ে েতরও পাওো োে না। 
  
অবড়শে এবার স্বাই োর ড়দতে এেটু কবড়শ নজর ড়দতে। কেউ-না-তেউ আশপাতশ 
আতছই। এে েত্ব না-েরতলই কস্ ভাতলা থােে। ড়নতজর মতো থােতে ইো েতর। ড়নতজর 
মতো থাো স্ম্ভব হে না। 
  
মালী খুড়ন্ত ড়দতে মাড়ট ড়িে েরড়ছল। খুড়ন্ত করতখ কস্ শারড়মতনর ড়দতে আস্তছ। কস্ও এখন 
দীঘেস্মে যতর নানান েথা বলতব। অপ্রতোজনীে অথেহীন েথা। 
  
কগালাতপর গাতছর েী অবস্থা হইতছ কদখতছন আিা? 
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না, কদড়খ ড়ন। েী অবস্থা? 
  
কছাট িুল। এে ড়দতনর কবড়শ থাতে না। 
  
এ-রেম হল কেন? 
  
কস্ইটাই কো আিা বুড়ি না। স্ার কদই। কপাো-মারা অষুয কদই। 
  
শারড়মন চুপ েতর রইল। মালী খাড়নেক্ষণ চুপ েতর কথতে বলল, মানুষজন বাগাতন না-
আস্তল িুল হে না আিা। 
  
োই নাড়ে? 
  
ড়ি আিা। মানুতষর মাো মুহাবেে গাছ পছন্দ েতর। কে—বাড়িতে কদখতবন মানুষজতন ভড়েে, 
কস্ই বাড়ির বাগানভড়েে িুল। কে—বাড়িতে মানুষজন নাই, কস্ই বাড়িে িুলও নাই। 
  
কবশ মজা কো! 
  
অখন আপতন আইতছন, কদতখন কেমুন িুল কিাতট। 
  
ড়িে আতছ, কদখব। 
  
েে ড়দন থােতবন, আিা? 
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শারড়মন জবাব ড়দল না। কস্ েড়দন থােতব এটা ড়নতে স্বাই কবশ উড়িে। স্রাস্ড়র ড়েংবা 
এেটু বাাঁো পতথ। এ বাড়ির স্বাই ড়েছু এেটা স্তন্দহ েরতছ। স্তন্দহ েরাই স্বাভাড়বে। 
এ বাড়িতে কস্ এো এতস্তছ। রড়িে োর সু্তর মুস্ ড়ন। প্রাে ন ড়দন হতে কগল, এর মতযে 
এে বার কদখা েরতেও अ८। 
  
রহমান স্াতহব র্াইড়নং কটড়বতল রড়িতের প্রস্ঙ্গ এে বার েুতলড়ছতলন। শারড়মন কোতনা 
আগ্রহ কদখাে ড়ন। িাণ্ডা স্বতর বতলতছ, োজটাজ ড়নতে থাতে, ऊ ोंহা जीभ না। 
  
রহমান স্াতহব বলতলন, এমন কোতনা োজ কো থাোর েথা নে। 
  
শারড়মন বলল, োহতল হেতো এ বাড়িতে আস্তে লিা পাে। 
  
এ বাড়ির কমতে ড়বতে েরতে লিা কনই, এ বাড়িতে আস্তে লিা? অনে কোতনা বোপার 
ড়ে আতছ? 
  
ো আড়ম েী েতর জানব বাবা? আড়ম আমার ড়নতজর েথা বলতে পাড়র! ওর েথা েী েতর 
বলব? 
  
কোর েথাই না হে শুড়ন। 
  
কোন েথাটা শুনতে চাও? 
  
Are you happy? 
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আড়ম জাড়ন না বাবা। 
  
জাড়ন না মাতন? 
  
স্ড়েে জাড়ন না। আমার মতন হে, আমার মতযে সু্খী হবার কেমন কোতনা ক্ষমো কনই। 
োরা সু্খী হে, োতদর মতযে সু্খী হবার বীজ থাতে। জল-হাওো এবং ভালবাস্াে কস্ই 
বীজ কথতে গাছ হে। 
  
এই পেেন্ত বতলই শারড়মন কথতম কগল। উাঁচুদতরর ড়িলস্ড়ি হতে োতে-খাবার কটড়বতল ো 
মানাতে না। প্রস্ঙ্গ পাটাবার জতনে রহমান স্াতহব বলতলন, কোর শ্বশুরবাড়ির অনে 
কলােতদর স্ম্পতেে বল। 
  
েী বলব? 
  
কে কেমন মানুষ। 
  
জানতে চাও কেন? 
  
পড়রতবশড়ট কেমন জানতে চাড়ে। 
  
পড়রতবশ চমৎোর! 
  
এেেথাে স্ারড়ছস্ কেন? প্রতেেতের স্ম্বতন্ধ্ আলাদা েতর বল। 
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এখন থাে বাবা। 
  
থােতব কেন? এখড়ন বল। কোর শ্বশুর স্াতহব কেমন মানুষ? 
  
ঐ বাড়ির স্বতচ ভাতলা মানুষ। পাগলা যরতনর ড়েছু কলাে থাতে না। ববাবা, োরা মতন 
েতর পৃড়থবী খুবই সু্ন্দর জােগা? উড়ন কস্ই রেম এেজন মানুষ। খুব সু্খী মানুষ। এবং 
োাঁর যারণা, পৃড়থবীর স্বাই োাঁর মতো সু্খী। 
  
আর কোর শাশুড়ি। 
  
ড়খটড়খতট যরতনর মড়হলা। কচাঁচাতমড়চ না-েরতল োাঁর ভাতলা লাতগ না। অোরতণ কচাঁচান। 
কেউ োাঁতে ড়বতশষ গুরুত্ব কদে না বতল আতরা করতগ োন। োাঁর যারণা, স্বাই োাঁতে 
অগ্রাহে েরতছ। স্ংস্াতরর েেৃেত্ব োাঁর হাে কথতে চতল োতে। 
  
স্ংস্াতরর েেৃেত্ব োর োতছ? 
  
ভাবীর োতছ। পুতরা স্ংস্থার োাঁর মুতিাে, অথচ আমার শাশুড়ি ো জাতনন না। োরণ ভাবী 
কে েী চালাে, েুড়ম েল্পনাও েরতে পারতব না। করাজ ড়জতজ্ঞস্ েরতব–মা, আজ েী রান্না 
হতব? আমার শাশুড়ি হেতো এেটা ড়েছু বলতবন, ড়েন্তু রান্না হেতো োর আতগই হতে 
কগতছ। শুযু শ্বাশুিতে খুড়শ েরার জতনে বলা। 
  
কমতেটার নাম ড়ে কেন? 
  
নীলু, নীলু ভাবী। 
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কোর স্তঙ্গ ভাব আতছ? 
  
ওনার স্তঙ্গ আমার খুব এেটা ভাব কনই। উড়ন অড়েড়রক্ত রেতমর বুড়িমেী। এে বুড়িমেী 
োউতে আমার ভাতলা লাতগ না। েতব োাঁর আমার কোতনা অড়ভতোগ কনই। 
  
কমতেড়ট বুড়িমেী, শুযু এই োরতণই েুই োতে পছন্দ েড়রস্ না, নাড়ে অনে কোতনা োরণ 
আতছ? 
  
অনে কোতনা োরণ কনই। ো ছািা ওনাতে পছন্দ েড়র না, এই েথা ড়েন্তু আড়ম বড়ল ড়ন। 
ওনাতে পছন্দ না-েতর উপাে কনই। 
  
কমতেড়টর হাস্তবণ্ড স্ম্পতেে বল। শড়িে কবায হে কছতলড়টর নাম, োই না? 
  
হোাঁ। ওনার স্তঙ্গ আমার েথাই হে না। 
  
কেন? 
  
উড়ন েথা খুব েম বতলন। বাবলু বতল এেটা কছতল ড়ছল, ওর স্তঙ্গ মাতি-মাতি েথা 
বলতেন। এখন বাবলু কনই, ওনারও মুখ বন্ধ্। 
  
দুভাই ো হতল দু রেম? 
  
হোাঁ, উের কমরু আর দড়ক্ষণ কমরু। বাবা, আড়ম উড়ি? 
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খাওো কশষ? 
  
হোাঁ, কশষ। 
  
শারড়মন উতি কগল। রহমান স্াতহতবর স্তঙ্গ কবড়শক্ষণ বস্তে োর ভাতলা লাতগ না। এেটা 
অস্বড়স্ত মতনর উপর চাপ কিলতে থাতে। মতন হে, এই বুড়ি বাবা োতদর দুজনতে ড়নতে 
এমন এে প্রশ্ন েরতবন, োর জবাব কদওো োতব না। 
  
এই কে এে-এো বাগাতন হাাঁটতছ, কস্ জাতন রহমান স্াতহব োতে লক্ষ েরতছন। হেতো 
ড়নতজই বাগাতন কনতম আস্তবন। 
  
আপা, চা। 
  
েুেুস্ এ বাড়ির ড়নেমোনুন জাতন না। চা খাবার জতনে শারড়মতনর আলাদা োপ আতছ। 
ড়নতজর োপ ছািা শারড়মন কখতে পাতর না। েুেুস্ কপটতমাটা এেটা োাঁতপ চা এতনতছ। 
কদতখই রাগ লাগতছ। 
  
ড়মড়ি হতেতছ। আপা? 
  
হোাঁ হতেতছ, েুড়ম এখন োও। 
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েুেুস্ কগল না। দূর কথতে শারড়মনতে লক্ষ েরতে লাগল। শারড়মন কছাট্ট ড়নিঃশ্বাস্ কিলল। 
ড়েছু ভাতলা লাগতছ না। জীবন েড়দ নেুনভাতব শুরু েরা কেে, োহতল কস্ েী েরে? 
রড়িেতে ড়ে ড়বতে েরে? 
  
রহমান স্াতহব কনতম এতস্তছন। হাতের ইশারাে শারড়মনতে র্ােতছন। শারড়মন এড়গতে 
কগল। 
  
কটড়লতিান এতস্তছ। 
  
কে বাবা? 
  
ড়জতজ্ঞস্ েড়র ড়ন, মতন হতে রড়িে। 
  
শারড়মন কটড়লতিাতনর োতছ এড়গতে কগল। হোাঁ, রড়িেই-েতব গলার স্বরটা কেমন অনে 
রেম। িাণ্ডা কলতগতছ হেতো। 
  
হোতলা, শারড়মন? 
  
হোাঁ। 
  
সু্তখ আছ ড়েনা জানার জতনে কটড়লতিান েরলাম। 
  
োর মাতন? 
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আছ কেমন? 
  
ভাতলাই আড়ছ। 
  
বাড়ি ড়িতর আস্ার কোতনা পড়রেল্পনা ড়ে আতছ? 
  
বাড়িতেই কো আড়ছ। 
  
এই বাড়ি নে, কোমার ড়নতজর বাড়ির েথা বলড়ছ। 
  
শারড়মন িাণ্ডা গলাে বলল, আমার কো মতন হে এটা আমার ড়নতজরই বাড়ি, অনে োতরার 
নে। 
  
আজোল োহতল জীবন স্ম্পতেে নেুনভাতব ড়চন্তা-ভাবনা শুরু েতরছ। 
  
ো বলতে চাও স্হজ েতর বল, এে কপাঁড়চও না। েী বলতে চাও েুড়ম? 
  
ড়েছু বলতে চাই না। 
  
কবশ, োহতল কটড়লতিান করতখ ড়দই। 
  
েুড়ম েতব আস্তব? 
  
জাড়ন না েতব আস্ব। ইতে হতলই আস্ব। 
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মতন হতে খুব স্হতজ ইতে হতব না। 
  
শারড়মন েথা বলল না। রড়িে বলল, কোমার ড়বতদশীোিার েে দূর? 
  
কবশ অতনে দূর। 
  
োতেই। োহতল? 
  
কস্ কো েুড়ম জান। কোমাতে আতগই বতলড়ছ। 
  
আমার ইো নে েুড়ম োও। 
  
কোমার ইো-অড়নোর েথা এখাতন উিতছ কেন? োড়ে। কো আড়ম? েুড়ম কো োে না। 
  
কোমার োবার বোপাতর আমার ড়েছু বলার থােতব না? 
  
না, থােতব না! 
  
েুড়ম কবাযহে ভুতল োে, েুড়ম আমার স্ত্রী। 
  
না, ভুড়ল ড়ন। েুড়ম আমাতে ভুলতে ড়দে না। স্ারাক্ষণই মতন েড়রতে কদবার কচিা েরড়ছ। 
  
মতন হতে ভূড়ম আমাতে ভুতল কেতে চাও? 
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শারড়মন জবাব না-ড়দতে কটড়লতিান নাড়মতে রাখল। োর মতন হল স্ামতনর স্মেটা খুব 
খারাপ। এই স্মে পার েরা স্হজ হতব না। কস্ ড়নিঃশতব্দ ছাতদ উতি কগল। ড়নতজতে খুব 
এো লাগতছ। এ-রেম েখতনা লাতগ না। আজ মতন হতে এই ড়বরাট বাড়িতে কস্ ছািা 
আর কেউ কনই। 
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৪৪. েলযাণীোসু নীল ু
নীলগি কথতে কস্াভাহাতনর ড়চড়ি এতস্তছ। দীঘে ড়চড়ি। নীলুর োতছ কলখা। ড়চড়ি পতি নীলু 
হাস্তব না। োাঁদতব বুিতে পারতছ না। এই কলােড়টর ড়নবুেড়িোর কোতনা স্ীমা কনই। এেটা 
মানুষ এেটা ড়নতবোয হে কেন? গুড়টগুড়ট হরতি ড়লতখতছ– 
  
েলোণীোসু্ নীলু/ 
  
আশা েড়র স্বাইতে ড়নতে েুড়ম কোমার স্বভাবমতো ভাতলা আছ। েড়দন কথতেই ভাবড়ছ। 
এখানোর পড়রড়স্থড়ে ড়নতে কোমাতে ড়লখব। বাবলুপ্রস্তঙ্গ োতে কোতনা দুড়শ্চন্তা েরতে না 
পার। 
  
বাবলু ভাতলা আতছ এবং বলা কেতে পাতর সু্তখ আতছ। গ্রাম োতে প্রবলভাতব আেষেণ 
েতরতছ। কখালা মাি, নদী, বনজঙ্গল এস্ব কো কস্ েখতনা কদতখ ড়ন। কস্ কদতখতছ মানুষ-
মানুতষর মতযে কে-স্ব খারাপ বোপার আতছ, কস্ইস্ব। মানুতষর বাইতরও কে আতরেড়ট 
সু্ন্দর শান্ত জগৎ আতছ, ো কস্ জানে না। এখন জানল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কদড়খ নদীর 
যাতর দাাঁড়িতে আতছ। বতনর কভের কথতেও েতেে বার োতে কলাে পাড়িতে খুাঁতজ আনতে 
হতেতছ। ও োর ড়নতজর এেড়ট পৃড়থবী খুাঁতজ কপতেতছ। কস্ই পৃড়থবী কথতে োতে স্ড়রতে 
আনতে মন চাতে না। আড়ম োতে এখাতনর এেড়ট সু্কতল ভড়েে েড়রতে ড়দতেড়ছ। 
  
আড়ম জাড়ন েুড়ম আমার ড়নবুেড়িোে হাস্ছ। আড়ম স্ামতন থােতল হেতো খুব েিা-েিা 
ড়েছু েথা শুড়নতে ড়দতে, েবু েুড়ম এেটু ভাবতলই বুিতব, আড়ম ো েরড়ছ োর িল শুভ 
হবার স্ম্ভাবনা আতছ। আড়ম ড়নতজও এখাতন কথতে কগলাম। নীলগি সু্কতল এেটা মাস্টাড়র 
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জুতট কগতছ। সু্খী নীলগতির কে-োজ শুরু হতেড়ছল, ো কশষ েরা োে। ড়েনা োও 
কদখড়ছ। দূর কথতে কে-োজড়ট অস্ম্ভব বতল মতন হে, এখন কেমন অস্ম্ভব বতল মতন 
হতে না। 
  
মজার বোপার েী জাড়ন, নীলগতির কলােজন কেন জাড়ন আমাতে কবশ পছন্দ েরতছ। 
আমাতে আিাতল র্াতে পাগলা মাস্টার। েড়দও পাগলাড়মর ড়েছুই আড়ম েরড়ছ না। নামটা 
আমার পছন্দ হতেতছ, োরণ এরা েড়বর মামাতেও পাগলা মাস্টার র্ােে। কে-
কোতনাভাতবই কহাে, গ্রাতমর মানুষতদর উপর আড়ম ড়েছুটা প্রভাব কিতলড়ছ বতল মতন হে। 
গে শুক্রবাতর বতিা রেতমর এেটা গ্রামে ড়ববাদ হল। স্বাই দল কবতয এল আমার োতছ। 
আড়ম কেন এেটা মীমাংস্া েতর ড়দই। আড়ম ো বলব, োই নাড়ে োরা শুনতব। আমার েী 
মতন হে, জান? আমার মতন হে ওরা আমার মতযে েড়বর মামার ছাো কদখতে চাে। ড়েন্তু 
এে বতিা কোগেো ড়ে আমার আতছ? আড়ম ড়নোন্তই কু্ষদ্র মানুষ। 
  
কোমরা েড়বর মামার েুলখাড়নতে কেন এতল না বল কো? শওেে পরপর দুড়দন কস্টশতন 
োটাল। েখন কোমরা আস্া। এতস্ েতস্টই পি ড়ে না। কোমরা না-আস্াে োর েি 
কদতখ আড়ম েি কপতেড়ছ। চতল এতস্া না এে বার। কদতখ োও আমরা কেমন আড়ছ। 
ড়পেড়নে েরতেও কো মানুষ আতস্। 
  
েড়বর মামা প্রস্তঙ্গ মজার েথা কশান। মাতি-মাতি দূর-দূর কথতে কলােজন আতস্ পীর 
স্াতহতবর েবর ড়জোরে েরতে। পীর কে বুিতে পাড়রছ কো? েড়বর মামা। েী মুশড়েল 
বল কদড়খ এে জন নাড়স্তে মানুষতে এরা মতন হে। পীর বাড়নতে ছািতবই। দূর-দূর গ্রাতমর 
কলােজন কমামবাড়ে আগরবাড়ে। এইস্ব ড়দতে োে। আজ কথতে পাাঁচ বছর পর েড়দ কদখ, 
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এখাতন ড়বরাট মাজার শড়রি বতস্ কগতছ, উরস্ হতে, এবং আড়ম কস্ই মাজার শড়রতির 
প্রযান খাতদম-োহতল অবাে হতো না। এতদতশ স্বই স্ম্ভব। 
  
আো নীলু, কোমার শরীর ভাতলা আতছ কো? কোতনা োরতণ কোমার মনটন খারাপ না 
কো? পরশু রাতে স্বতপ্ন কদখলাম, েুড়ম মাড়টতে গিাগড়ি েতর োাঁদতছ। স্বপ্ন স্বপ্নই। েবু 
কেমন কেন লাগতছ। েুড়ম ভাতলা আতছ এই খবর জাড়নও, েড়দ স্মে পাও। ো বেস্ত থাে, 
স্মে পাওোর েথা নে। ড়বশাল এই ড়চড়ি কিতদ ড়নতজই ড়বব্রে কবায েরড়ছ। ড়েছু মতন 
েতরন। ভাতলা থাে। 
  
কোমার দুলাভাই কস্াভাহান। 
  
পুনশ্চিঃ বাবলুর আর এেড়ট ড়শল্পেমে পািালাম। দুমাথাওোলা ছাগল। 
  
নীলু োর দুলাভাইতের ড়চড়ি কবশ েতেে বার পিল। প্রথম পিবার স্মে কলােড়টতে েেটা 
ড়নতবোড়য মতন হড়েল, এখন েেটা মতন হতে না। হেতো— বা খুব গুড়ছতে কলখা ড়চড়ির 
োরতণ। এই কলােড়ট কে এে গুড়ছতে ড়লখতে পাতর ো নীলু জানে না। ড়চড়ির কভের খুব 
স্হজ-স্রল এেটা ভড়ঙ্গ ঢুতে কগতছ। অথচ এই মানুষড়টর জীবন খুব স্হজ-স্রল নে। 
  
কোতনা রেম আদশেবাদ, মহৎ ড়চন্তা, উচ্চস্ততরর ভাবালুো নীলু োর মতযে েখতনা কদতখ 
ড়ন। এই কলাে হিাৎ বদতল ড়গতে গ্রাম উন্নেন শুরু েরতব, এটা ড়বশ্বাস্ েরা েড়িন। 
হেতো দু ড়দন পরই কদখা োতব গ্রাম আর োর ভাতলা লাগতছ না। স্ব কছতিছুাঁতি আবার 
অনে কোথাও চতল োতব। োবার আতগ বাবলুতে এ বাড়িতে কিতল োতব। মাস্ দুই পর 
কচাতরর মতো আস্তব। দীন ভড়ঙ্গতে কচোতর বতস্ থােতব। োর োপতির বোতগ থােতব 
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বাবলুর জতনে আনা কোতনা স্স্তা কখলনা। অক্ষম বাবার ভালবাস্া কস্ই কখলনাে থােতব, 
ড়েন্তু ো বাবলুর মতনাহরণ েরতব না। আজোল ড়শশুরাও স্স্তা কখলনা এবং দামী কখলনার 
েিােটা ভাতলাই কবাতি। Ꮡ 
  
স্ন্ধ্োে নীলুশড়িেতে ড়চড়ি পিতে ড়দল। শড়িে হাই েুতল বলল, এে লম্বা ড়চড়ি আড়ম 
পিতে পারব না। ড়বষেবস্তু েী আমাতে বল। 
  
ড়বষেবস্তু ড়েছু কনই। পি না। েেক্ষণ আর লাগতব! 
  
শড়িে ড়চড়ি কশষ েতর আশ্চেে হতেই বলল, সু্ন্দর ড়চড়ি কো। 
  
নীলু বলল, কোন ড়জড়নস্টা সু্ন্দর? 
  
ঘতরাো ভড়ঙ্গটা। মতন হে। ভদ্রতলাে কেন গল্প েরতছন। কোমরা এে োজ ের না কেন—
ঘুতর আস্ নীলগি কথতে। েতেেটা ড়দন োড়টতে আস্। 
  
নীলু ড়বড়স্মে হতে বলল, কেন? 
  
টুড়নর ভাতলা লাগতব। গ্রাতম ড়গতে নদী, বন, এইস্ব কদখতব। কবচাড়র এে-এো থাতে। 
  
স্ড়েে কেতে বলছ? 
  
হোাঁ, োও। আড়মও টলমোনতে বতল কদড়খ, েড়দ ছুড়ট পাই। স্ম্ভাবনা অবড়শে েম, েবু দু-
এেড়দতনর জতনে হেতো ছািতব। 
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স্ড়েে-স্ড়েে েুড়ম োতব? 
  
হোাঁ, মাতন কচিা েরব। ড়বতদতশ ছুড়টর ড়দনগুড়লতে স্বাই বাইতর-টাইতর োে। আমাতদর কো 
এস্ব বালাই কনই। োল আড়ম টলমোতনর স্তঙ্গ েথা বতল কদখব, বোটাতে কভজাতনা োে 
ড়ে না। 
  
হিাৎ কোমার এে উৎস্াতহর োরণ ড়িে বুিতে পারড়ছ না। 
  
কেমন কজারাল কোতনা োরণ কনই। কেতে ইো েরতছ। েুড়ম বাবা-মার স্তঙ্গও েথা বল। 
ওাঁরা েড়দ কেতে চান। 
  
মতনাোরা নীলগতি োবার েথাে কবশ ড়বরক্ত হতলন। োাঁর ড়বরড়ক্তর োরণ স্পি নে। ড়েড়ন 
শুেতনা গলাে বলতলন, এইস্ব এখন বাদ দাও। আম-োাঁিাতলর ড়স্জতন কগতলই হতব। 
  
টুড়নর আব্রাস্বাইতে ড়নতে কেতে চাতে। 
  
দল কবাঁতয কগতল থােতব কোথাে শুড়ন? শীতের ড়দন। এেগুড়ল মানুতষর কলপ-োাঁথা কে 
কদতব? হুাঁট েতর এেটা ড়েছু েরতলই কো হে না। 
  
শীতের কলপ-োাঁথা স্তঙ্গ েতর ড়নতে কগতল হে না, মা? 
  
েড়দ হে োহতল স্তঙ্গ েতর ড়নতে োও! মুখ ড়দতে এে বার েখন কবর েতরছ, েখন কো 
এটা েরতবই। োও, ড়নওতমাড়নো বাড়যতে আতস্। 
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কহাতস্ন স্াতহব োবার বোপাতর খুবই উৎস্াহ কদখাতলন। মতনাোরার অনাগ্রহ কেমন কচাতখ 
লাতগ, োাঁর অড়েড়রক্ত আগ্রহও কেমড়ন কচাতখ লাতগ। ড়েড়ন নানান রেম ড়লি েরতে 
লাগতলন। স্মতে-অস্মতে নীলুর স্তঙ্গ বতস্ পরামশে-এ হাড়রতেন ড়নতে হতব, বুিতল কব মা। 
এটা খুবই দরোর। 
  
ওখাতন ড়নশ্চেই হাড়রতেন আতছ, বাবা। 
  
ো কো আতছই। হেতো এেটা, বিতজার দুটা। এেগুড়ল মানুষ আমরা োড়ে। দুটা 
হাড়রতেতন আমাতদর েী হতব বল? টচে লাইট ড়নতে হতব, কমামবাড়ে ড়নতে হতব। এেটা 
কেতরাড়স্তনর চুলাও কনওো দরোর। যরা চট েতর এে োপ চা খাবার দরোর হল, 
কোথাে পাতব? কস্খাতন কো আর গোতস্র চুলা কনই। েী বল মা? 
  
ো কো বতটই। 
  
েুড়ম জড়হর আর শাহানাতেও বল। ওতদরতে ড়নতে োই। 
  
ড়ি, োতদরও বলব। টুড়নর বাবার ছুড়ট হে। ড়েনা এখনও বুিতে পারড়ছ না। ছুড়ট হতলই 
বলব। 
  
না-না, েুড়ম মা আতগ কথতেই বল। 
  
শাহানা কবিাতে োবার েথাে কিাাঁট উতট বলল, কোমাতদর বোপার কোমরা োও, আমাতে 
টানছ কেন? 
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নীলু ড়বড়স্মে হতে বলার, আমাতদর বোপার মাতন? েুড়ম ড়ে আমাতদর কেউ নাও? 
  
না ভাবী। আড়ম কোমাতদর কেউ না। 
  
ও, োই নাড়ে? আড়ম অবড়শে এটা আতগ জানোম না। এখন জানলাম। না হে েুড়ম 
বাইতরর কগস্ট ড়হতস্তবই আমাতদর স্তঙ্গ চল। বাইতরর কগস্টও ড়েছু োতে। 
  
বাইতরর কে োতে? 
  
আমাতদর বাড়িওোলার কমতে বীণা। 
  
আড়নস্ ভাই োতে না? 
  
না। 
  
দুড়নোসু্ি কলােতে কোমরা ড়নে, োতে ড়নে না কেন? কস্ েী কদাষ েরল? বতলড়ছতল 
োতে? 
  
নীলু গম্ভীর মুতখ বলল, না। 
  
বল ড়ন কেন? এটা কো ভাবী স্াযারণ ভদ্রো। এেবাড়িতে থাতে, ড়দনরাে এটা-ওটা 
িরমাস্ কখতট কদে। আর… 
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শাহানা েথা কশষ েরল না। নীলুর েড়িন কচাতখর স্ামতন থেমে কখতে কগল। নীলু েিা 
গলাে বলল, ঐ ড়চন্তা এখনও মাথাে ড়নতে ঘুরছ? 
  
শাহানা কটতন–কটতন বলল, কোন ড়চন্তা? 
  
েুড়ম ভাতলাই জান, কোন ড়চন্তা। অতনে কো হল শাহানা, আর কেন? 
  
েুড়ম েী বলড়ছ, আড়ম ড়েছু বুিতে পারড়ছ না ভাবী। আড়ম শুযু বলড়ছ-ভদ্রো েতর হতলও 
কোমার উড়চে ড়ছল আড়নস্ ভাইতে বলা। স্বাই েখন োতে। 
  
আড়নস্ এ বাড়িতে এখন থাতে না। থােতল ড়নশ্চেই বলোম। 
  
আড়নস্ ভাই োহতল থাতে কোথাে? 
  
আড়ম জাড়ন না। 
  
কস্ েী েথা ভাবী, েুড়ম জান না কেন? 
  
আমাতে ড়েছু বতল োে ড়ন, োতজই আড়ম জাড়ন না। 
  
শাহানাতে কদতখ মতন হতে কস্ একু্ষড়ণ কোঁতদ কিলতব। নীলুর ড়বরড়ক্তর স্ীমা রইল না। 
এস্ব েী শুরু েতরতছ। শাহানা? 
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আড়নস্তে ড়নতে বািাবাড়িটাই োর অস্হে লাগতছ। নীলুর কেন জাড়ন মতন হতে, এই 
বািাবাড়ি খাড়নেটা কলাে কদখাতনা। 
  
নীলু বলল, আড়ম এখন উিব। শাহানা, েুড়ম জড়হরতে ড়নতে আমাতদর স্তঙ্গ কগতল আমাতদর 
ভাতলা লাগে। 
  
শুযু কোমাতদর ভাতলা লাগতল কো হতব না, আমারও ভাতলা লাগতে হতব। আমার ভাতলা 
লাগতব না। 
  
েী েতর ভাতলা লাগতব না? 
  
জাড়ন না। েী েতর বুিলাম। 
  
নীলুউতি দাাঁিাল। শাহানার এখাতন এতস্ োর মনটাই খারাপ হতে কগতছ। অতনে রেম 
িাতমলা েতর আস্া। অড়িস্ কথতে এই োরতণ োতে ছুড়ট ড়নতে হতেতছ। কভতবড়ছল প্রথম 
আস্তব শাহানাতদর বাড়ি, কস্খাতন কথতে োতব শারড়মনতদর বাড়িতে। ড়েন্তু এখন আর 
কোথাও কেতে ইো েরতছ না। নীলু অবাে হতে লক্ষ েরল, শাহানা কদােলা কথতে ড়নতচ 
নামল না। ড়স্াঁড়িতে দাাঁড়িতে বলল, ড়িে আতছ ভাবী, পতর কদখা হতব। স্মে কপতল আবার 
এস্। অবড়শে েড়দ কোমার ইো েতর। 
  
কগতটর োতছ জড়হতরর গাড়ি। ড্র্াইভার বলল, আপড়ন এতস্তছন শুতন স্োর পাড়িতে 
ড়দতেতছন। কেখাতন–কেখাতন োতবন, ড়নতে োব। নীলু বলল, আমার গাড়ি লাগতব না, ড়রেশা 
ড়নতে চতল োব। 
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স্োর োহতল খুব রাগ েরতবন। আপা আতস্ন। 
  
বাস্াে ড়িতর কদতখ বস্ার ঘতর আড়নস্। জতিাস্তিা হতে বতস্ আতছ। নীলু কেন জাড়ন খুব 
খারাপ লাগতছ। ইো েরতছ খুব েিা-েিা ড়েছু েথা 
  
ভাবী, ভাতলা আতছন? 
  
হোাঁ, ভাতলা। 
  
আমার নাতম ড়ে কোতনা ড়চড়ি এতস্তছ ভাবী? 
  
না, কোতনা ড়চড়িড়িড়ি আতস্ ড়ন। 
  
েড়দ আতস্ এেটু করতখ কদতবন, আড়ম এতস্ ড়নতে োব। 
  
ড়িে আতছ, রাখব। 
  
ভাবী, আপনার ড়ে শরীর খারাপ? 
  
শরীর ড়িেই আতছ। েুড়ম এখন োও। আড়ম শুতে থােব। প্রচণ্ড মাথা যতরতছ। 
  
আড়নস্ ইেস্তে েতর বলল, ভাবী, আমাতে ড়েছু টাো ড়দতে পারতবন–শ দুই? 
  
নীলু িাণ্ডা গলাে বলল, এখন আমার োতছ টাো পেস্া কনই। 
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আড়নস্ চতল কগল। কস্ প্রচণ্ড লিা কপতেতছ। ঘর কথতে কবরুবার স্মে দরজাে এেটা 
যাক্কা কখল। হাাঁটতে ড়গতে লক্ষ েরল। ড়িেমতো পা কিলতে পারতছ না। কস্ কভতবই কপল 
না, নীলু ভাবীর মতো মানুষ োর স্তঙ্গ এমন খারাপ বেবহার কেন েরতলন? োর কচাখ 
ড়ভতজ উিতে শুরু েতরতছ। ড়নতজতে স্ামলাতে না-পারতল টপটপ েতর কচাখ কথতে পাড়ন 
পিতব। রাস্তার কলাতেরা হী েতর োড়েতে থােতব। রাস্তাে নামবার আতগ কে েতরই কহাে 
ড়নতজতে স্ামলাতে হতব। কস্ ড়নিঃশতব্দ ছাতদ উতি কগল। 
  
ছাতদ োর ড়নতজর ঘরড়টর দরজা কখালা। সু্ন্দর পদো িুলতছ। কে থাতে এখাতন? আড়নস্ 
কে েূহলী হতে এড়গতে কগল। পদো স্ড়রতে উাঁড়ে ড়দল। বীণা, গভীর মতনাতোতগ পিতছ। 
ড়পিমে কখালা চুল। কচোতর পা েুতল েী অদু্ভে ভড়ঙ্গতে বস্া। আর ঘরড়ট েী সু্ন্দর 
স্াড়জতেতছ। 
  
এই বীণা। 
  
বীণা চমতে উিল। 
  
আতরা আড়নস্ ভাই, আপড়ন কোথা কথতে? 
  
আোশ কথতে। 
  
আসু্ন, কভেতর আসু্ন কো। 
  
আড়নস্ কভেতর ঢুেল। বীণা বলল, আপনার ঘতরর দখল ড়নতে ড়নতেড়ছ। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 705 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
োই কো কদখড়ছ। 
  
ড়নড়রড়বড়ল। পিাতশানার জতনে এটা েরলাম। আপনাতে োড়িতেড়ছও এই োরতণ। 
  
ভাতলা েতরছ। 
  
উপাে ড়ছল না, োরণ আমাতে খুব ভাতলা করজাট েরতে হতব। স্ারা জীবন িাস্টে কস্তেণ্ড 
হতে হতব। কেন বলুন কো? 
  
বলতে পারড়ছ না। 
  
োরণ আড়ম এমন এে জন পুরুষতে ড়বতে েরব োর োজ হতব ড়দন-রাে ঘতর বতস্ 
থাো। োতজই চােড়র-টা েড়র েতর এই কলােতে খাওোতে হতব। োর জতনেই আমার 
খুব ভাতলা করজাট দরোর। কেন পাস্ েরতলই চােড়র হতে োে। বুিতে পাতছন? 
  
পারড়ছ। 
  
এখন বলুন কো, আড়ম কেমন কমতে? 
  
েুড়ম খুব কজদী কমতে। 
  
ড়িে বতলতছন। আর আপড়ন হতেন এেজন ভোবদা পুরুষ। এখন বলুন, এ বাড়িতে কেন 
এতস্তছন? 
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এমড়ন এতস্ড়ছ। 
  
না, এমড়ন না। ড়নশ্চেই কোতনা োতজ এতস্তছন। 
  
নীলু ভাবীর োতছ এতস্ড়ছলাম। 
  
কেন? 
  
আমার ড়েছু টাোর দরোর হল, মাতন ইতে… 
  
কপতেতছন টাো? 
  
না, ওর হাে খাড়ল। 
  
েে টাো দরোর? 
  
কোমার বেস্ত হতে হতব না, আড়ম বেবস্থা েরব। 
  
আহ, কেটা ড়জতজ্ঞস্ েতরড়ছ কস্টা বলুন—েে টাো দরোর? 
  
শ দুই। 
  
বসু্ন। এখাতন, আড়ম ড়নতে আস্ড়ছ। খবরদার পালাতবন না। 
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বীণা ড়নতচ কনতম কগল। মা-বাবা দু জতনর কেউই বাস্াে কনই। এে খালা আতছন, ড়িল 
আলড়মরার চাড়ব োাঁর োতছ কনই। লড়েিা কোষতের ড়নতচ ভাংড়ে টাো পেস্া রাতখন, 
কস্খাতন দুড়ট মেলা নোেনোতে পাাঁচ টাোর কনাট ছািা ড়েছুই কনই। বীণা খাড়লহাতেই 
উপতর উতি এল। ক্ষীণ স্বতর বলল, আড়নস্ ভাই, আপড়ন কোথাে থাতেন ড়িোনাটা ড়লতখ 
োন, আড়ম স্ন্ধ্োর আতগই টাো পািাবার বেবস্থা েরব। 
  
েুড়ম শুযু—শুযু বেস্ত হতে বীণা। 
  
আড়ম ো বলড়ছ েরুন–এই ড়নন। োগজ-েলম। পড়রষ্কার েতর। ড়িোনা ড়লখুন। আড়ম চা 
বাড়নতে আনড়ছ, চা কখতে োরপর োতবন। 
  
বীণা আবার ড়নতচ কনতম কগল। 
  
  
  
স্তন্ধ্তবলাে আড়নতস্র ড়বস্মতের স্ীমা রইল না। 
  
োর কেন জাড়ন মতন হড়েল, বীণা এ-রেম ড়েছু েতর বস্তে পাতর। স্ড়েে স্ড়েে েরতলও 
োই। ড়নতজই এতস্ উপড়স্থে। কনাংরা ঘর। চারপাতশর কনানাযরা কদোল, আস্তর উতি-উতি 
আস্তছ। দীনহীন পড়রতবতশর ড়েছুই কমতেড়টতে প্রভাড়বে েরল না। ড়েংবা হেতো েতরতছ, 
কস্ ো বুিতে ড়দতে না। কস্ আড়নতস্র কচ ড়েতে বতস্ আতছ কবশ স্হজ ভড়ঙ্গতে, কেন 
এটাই োর ঘরবাড়ি। েথাও বলতছ স্হজ স্বতর। 
  
পাতশর কচ ড়েটাে কে থাতেন? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 708 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

  
আমার রুমতমট। 
  
উড়ন এখন কনই? 
  
না। অড়িস্ কশষ েতর ড়টউশেড়নতে োন, ড়িরতে ড়িরতে দশটা—এগারটা िge। 
  
আপনারা ড়ে ড়নতজরাই রান্না েতরন-হাাঁড়ি-পাড়েল কদখড়ছ। 
  
হোাঁ, ড়নতজরাই েড়র। খরচ েম পতি। 
  
রান েতরন কে? 
  
কবড়শর ভাগ স্মে আড়মই েড়র। আমার অবস্র কবড়শ। 
  
আজ েী রান্না েরতলন? 
  
এখতনা ড়েছু েড়রড়ন। 
  
আজতের রান্নাটা আড়ম েতর ড়দই? 
  
আড়নস্ আাঁৎতে উতি বলল, েী বলড়ছ এস্ব! েুড়ম ড়ে রান্না েরতব? 
  
আপনার ড়ে যারণা, আড়ম রান্না জাড়ন না? 
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জানতব না কেন? ড়নশ্চেই কজান। কোতনা রেম িাতমলা না-েতর েুড়ম চুপচাপ বতস্ থাে 
কো। 
  
আড়ম ড়েন্তু এখাতন অতনেক্ষণ থােব। 
  
অতনেক্ষণ থােব মাতন? 
  
অতনেক্ষণ থােব মাতনও জাতনন না? বাংলা ভুতল কগতছন নাড়ে? 
  
আড়নস্ েী বলতব, েী েরতব কভতব কপল না। এই কমতেটা োতে মতন হতে স্ড়েে-স্ড়েে 
ড়বপতদ কিলতব। স্ন্ধ্ো হতে আস্তছ। পাতশর ঘরগুড়লর কবার্োররা বারবার উাঁড়েিুড়ে ড়দতে। 
আড়নস্ হাড়রতেন যরাল। বীণা অবাে হতে বলল, হাড়রতেন কেন, আপনাতদর ইতলেড়ট্রড়স্ড়ট 
কনই? 
  
ড়ছল। বাড়িওোলা এে বছর োবে ইতলেড়ট্রড়স্ড়টর ড়বল ড়দতে না, লাইন কেতট ড়দতেতছ। 
  
বাড়িওোলাও মতন হে আপনাতদর মে গড়রব। 
  
আস্তলই োই। এই এেটুেু বাড়ি, এর স্াে জন শড়রে। শড়রতে-শড়রতে ড়ববাদ কলতগই 
আতছ। ড়ববাদ মাতন েড়িন ড়ববাদ। মারামাড়র হতে ভাতলাভাতব। পরশু এে জন আতরে 
জনতে রামদা ড়নতে োিা েতরড়ছল। 
  
বতলন ড়ে? 
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আজও হেতো েরতব। 
  
েতর েরুে। এই ঘতর না চুেতলই হল। 
  
রাে দশটা কবতজ কগতছ। বীণা ড়িরতছ না। বীণার বাবা থানাে র্াইড়র েরতে ড়গতেতছন। 
ওড়স্ স্াতহব কচাখ মটতে ড়জতজ্ঞস্ েতরতছন, কমতের কোন লভ—টভ আতছ নাড়ে? ড়েড়ন 
শুেতনা গলাে বতলতছন, আমার কমতে ঐ রেম না। 
  
আতগ ভাতলা েতর কখাাঁজ ড়নন। কমতের ট্রাংে, সু্টতেস্ এস্ব খুতল কদখুন ড়চড়িপি পান। 
ড়েনা। োর ঘড়নি বান্ধ্বীতদর ড়জজ্ঞাস্াবাদ েরুন। ওরা এইস্ব ভাতলা জানতব। টাো পেস্া 
ড়েছু ড়নতে কগতছ? 
  
োর মার োছ কথতে পাাঁচ শ টাো ড়নতে ড়গতেড়ছল। ড়নউ মাতেেট কথতে েী-এেটা বই 
ড়েনতব। কটিটবুে। 
  
ঐটা িালেু েথা। োওোর ভািা ড়নতে কগতছ। স্প্তাতহ এ-রেম ড়েন-চারটা কেইস্ আমরা 
ড়র্ল েড়র। কমতে পাড়লতে োে। কপোতরর কলাতের স্তঙ্গ। স্স্তার এেটা কহাতটতল উতি িুড়েে 
েতর। 
  
এইস্ব েী বলতছন। আপড়ন? 
  
স্ড়েে েথা বলড়ছ কর ভাই। োও কো স্বটা বলড়ছনা। করতখতঢতে বলড়ছ। মাতি মাতি েী 
হে জাতনন? কছতল কমতেটাতে ভুজুখভাজৎ ড়দতে কবর েতর কনে। এেটা কহাতটতল ড়নতে 
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কোতল। কস্ই কহাতটতল আতগ কথতেই োর বনু্ধ্বান্ধ্ব অতপক্ষা েরতছ। োরপর মছাবটা 
বুিতে পারতছন কো? এইস্ব হারামজাদাতদর যরতেও পাড়র না। কমতে বা কমতের 
আত্মীেস্বজন কেউ কেইস্ েতর না। স্ম্মানহাড়নর ভে। মাতন ইজতের ভে। কমতের আবার 
ড়বতে কদোর প্রশ্ন আতছ। 
  
ভাই, আপড়ন এস্ব েী বলতছন? 
  
ো বলড়ছ স্েে বলড়ছ। এেটা শব্দও ড়মথো না। োন, বাড়ি োন। ো েরতে বললাম েতরন। 
ড়চড়ি পতি কোতনা নাম-ড়িোনা কপতল আমাতদর খবর কদতবন-টাইট ড়দতে কদব। 
  
ড়েড়ন বাড়ি ড়িরতলন কঘাতরর মতযে। েতেে বার এমন হল, কেন ড়রেশা কথতে গড়িতে 
পতি োতেন। শরীর ড়দতে ঘাম কবরুতে। োাঁর যারণা হল, হাট অোটাে হতেতছ। হাটে 
অোটাতের স্মে নাড়ে খুব ঘাম হে। 
  
েী েতর বাড়ি কপৌঁছতলন ড়েড়ন ড়নতজই জাতনন না। 
  
বারান্দার এেটা কমািাতে আড়নস্ বতস্ আতছ। বাড়ির কভের কবশ ড়েছু কলােজন। এতদর 
কগালমাল ছাড়পতেও লড়েিার গলা কছতি োন্না কশানা োতে। ড়েড়ন োাঁপা গলাে আড়নস্তে 
বলতলন, এখনও পাওো োে ড়ন? আড়নস্ ড়বব্রে স্বতর বলল, বীণার েথা বলতছন কো? 
ওতে ড়নতে এতস্ড়ছ। 
  
ড়নতে এতস্ছ? কোথাে ড়ছল কস্? 
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ইতে, মাতন আমার ওখাতন এেটা ড়বতশষ প্রতোজতন–ড়বতশষ প্রতোজতন কোমার োতছ? 
শুতোতরর বাচ্চা, েুড়ম মানুষ কচন না? জুড়েতে আড়ম কোমার দাাঁে খুতল কিলব, কবইমান, 
ড়নমেহারাম- 
  
ড়েড়ন স্ড়েে স্ড়েে োাঁর স্োতণ্ডল খুতল কিলতলন। বহচচ শুতন কভেতরর বাড়ির স্বাই কবড়রতে 
এল। লড়েিা এতস্ স্বামীর হাে যতর প্রাে কটতন ড়হচতি কভেতর ড়নতে কগতলন। ড়হস্ড়হস্ 
েতর বলতলন, কেতলোড়র। আর বাড়িও না। ো হবার হতেতছ। এই রাতেই কমতের আড়ম 
ড়বতে কদব। 
  
েী বলছ এস্ব? োর স্াতথ ড়বতে কদতব? এই হারামজাদাটার স্তঙ্গই কদব, উপাে েী? এে 
রাে পেেন্ত এে স্তঙ্গ ড়ছল। ড়েনা, েী হতেতছ কে জাতন। আগুন আর ড়ঘ। 
  
ড়েড়ন হেভম্ব হতে হতে পিতলন। লড়েিা োাঁদতে-োাঁদতেই বলতলন, দাাঁড়িতে কথে না। 
োজীর কজাগাি কদখা। 
  
মাথাটা কোমার খারাপ হতে কগল নাড়ে? ঐ হারামজাদাতে আড়ম কজতলর ভাে খাওোব। 
জুোতপটা েরব। 
  
লড়েিা েড়িন স্বতর বলতলন, আড়ম কোতনা েথা শুনব না। আজ রাতেই ড়বতে হতব। কমতে 
ড়ে না ড়ে েতর এতস্তছ, আমার গা ড়ঘনড়ঘন েরতছ। বড়ম এতস্ োতে। 
  
স্ড়েে ড়েড়ন হািহি েতর এেগাদা বড়ম েরতলন। 
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রাে বারটা পাঁেড়িশ ড়মড়নতট আড়নতস্র ড়বতে হতে কগল। লড়েিা ট্রাতে েুতল রাখা োাঁর 
ড়নতজর ড়বতের শাড়িতে কব  স্াজাতলন। শড়িতের এেটা কযাো পািাড়ব আড়নস্তে পরাতনা 
হল। পািাড়ব এেটু বতিা হল। োাঁতযর বুল অতনেখাড়ন কনতম কগল, েবু কস্ই মাতপ বতিা 
ড়ঘতে রতঙর পািাড়বতে অপূবে কদখাল আড়নস্তে। লড়েিারাও এে স্মে মতন হল, কছতলটার 
কচহারা কো ভাতলাই। সু্ন্দরই কো লাগতছ। কমতে জামাই খারাপ কেউ বলতব না। 
  
শুযু বীণার বাবা কোতনা ড়েছুতেই অংশগ্রহণ েরতলন না। অন্ধ্োর বারান্দাে ইড়জতচোতর 
গা এড়লতে বতস্ রইতলন। কহাতস্ন স্াতহব কগতলন েথাবােো বতল োাঁর মন ভাতলা েতর 
ড়দতে। ড়বড়ভন্ন ড়দতে ড়েড়ন কচিা েরতলন। স্ব কশতষ অেোশ্চেে ওষুয পালতস্ড়টলা ড়নতে 
েথা বলা শুরু েরতেই বীণার বাবা বলতলন, এে িালেু েথা বতলন কেন? ভোজার-
ভাাঁজর েতর মাথা যড়রতে ড়দতেতছন। োন, বাড়িতে ড়গতে ঘুমান। 
  
ড়চতলতোিার ঘতর োিাহুিা েতর বাস্র স্াজান হতেতছ। আশপাতশর বাড়ির কমতেরা এতস্ 
জুতটতছ। এতদর আনতন্দর কোতনা কশষ কনই। স্মস্ত ছাদ জুতি কছাটা-ছুড়ট। এেড়ট 
করড়র্ওগ্রাম আনা হতেতছ ছাতদ। ড়বশাল দুড়ট ড়স্পোতর োরস্বতর গান হতে। স্ন্ধ্ো 
ড়েন্নরেতে গাইতছন-ও বাে বাে বােুম বােুম পােরা। অপূবে সু্রধ্বড়নতে শীতের বাোতস্ 
কেন কনশা যতর কগতছ। আড়নতস্র কচাখ বারবার ড়ভতজ উিতছ। কস্ ছাতদর এে কোণাে 
দাাঁড়িতে আতছ চুপচাপ। প্রাে কশষরাতের ড়দতে নীলু এতস্ বলল, আড়নস্, কোমার ঘতর 
োও। বীণাতে আমরা ড়নতে আস্ড়ছ। 
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আড়নস্ ড়েছু বলল না। নীলু বলল, আজ আড়ম কোমার স্তঙ্গ খুব খারাপ বেবহার 
েতরড়ছলাম। ড়েছু মতন করতখা না ভাই। অনে োরণ ড়ছল। আড়ম এমন খারাপ কমতে না, 
আড়নস্। আড়ম কোমাতে খুবই পছন্দ েড়র। 
  
ভাবী, আড়ম ো জাড়ন। 
  
আজ ো হল, কোমার জনে ভাতলা স্থল। বীণা এেড়ট অস্াযারণ কমতে। কদখতব, ও কোমার 
জীবনটাই বদতল কদতব। 
  
োও আড়ম জাড়ন, ভাবী। 
  
এস্, ঘতর এস্। 
  
আপনার আাঁচতল েী? 
  
কগালাপী। টতবর গাছ কথতে ড়ছাঁতি এতনড়ছ। িুল ছািা ড়ে বাস্র হে? কোমার খুব ভাগে 
ভাতলা। আজ অতনেগুড়ল কগালাপ এেস্তঙ্গ িুতটতছ। 
  
রাে প্রাে কশষ হতে এল। আড়নস্ অতপক্ষা েরতছ। োতে ড়ঘতর আতছ কগালাতপর কস্ রভ। 
জগতে েে অদু্ভে ঘটনাই না—ঘতট। এই ঘতর এমন এেড়ট নাটে হতব, কে জাতন! 
  
আড়নতস্র মাথা ড়বমড়িম েরতছ। মতন হতে ির এতস্ োতে। 
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বীণা এতস্ দাাঁড়িতেতছ দরজার ওপাতশ। োর স্তঙ্গ কবশ েড়ট কমতে, স্বাই চাপা হাড়স্ 
হাস্তছ। বীণার মাথা ড়নচু। োর মুখ কদখা োতে না। কস্ মাতি-মাতি কোতপ-তোতপ উিতছ। 
োাঁদতছ নাড়ে কমতেটা? োন্নার েী আতছ? 
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৪৫. দনমমর পাো দেো দেো 
কশষ পেেন্ত নীলগি োবার ড়দনক্ষণ ড়িে হতে কগল। দলটা কমাটামুড়ট বতিাই। রড়িে-
শারড়মন ছািা স্বাই োতে। শাহানা এবং োর বরও োতে। শাহানার োবার ইো ড়ছল 
না। োতে জড়হতরর োরতণ। জড়হর কেন জাড়ন োবার জতনে উৎস্াহী হতে পতিতছ। অবড়শে 
কশষ স্মতে এই দুজনও বাদ পিল। কট্রন রাে নটাে। জড়হর স্ন্ধ্োতবলা এতস্ বলল, 
এেটা স্মস্ো হতেতছ ভাবী। নীলু কহতস্ কিলল। জড়হর বলল, বানাতনা স্মস্ো নে, স্ড়েে 
স্মস্ো। 
  
কোমরা োহতল কেতে পারড়ছ না? 
  
না। 
  
স্মস্োটা েী? 
  
জড়হর ইেস্তে েতর বলল, চলুন ভাবী ছাতদ োই, কস্খাতন বলব। 
  
বলতে না-চাইতল বলার দরোর কনই। 
  
ভাবী, আড়ম আপনাতে বলতে চাই। বলা দরোর। 
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নীলুড়চড়ন্তে মুতখ ছাতদ উতি কগল। ড়নঘোে শাহানা খুব িাতমলা বাাঁড়যতেতছ। কস্ই িাতমলার 
প্রেৃড়েড়ট েী, কে জাতন। ড়নশ্চেই জড়টল ড়েছু। নেতো জড়হর এেটা অড়স্থর হে না। কস্ 
স্হতজ অড়স্থর হবার কছতল নে। 
  
েী বোপার, বল। 
  
বুিতেই পারতছন, শাহানাতে ড়নতে এেটা স্মস্ো। আজ কভারতবলাে নাস্তা খাবার স্মে 
স্ামানে এেটু েথা োটাোড়ট হল। োর পরপরই কস্ ছুতট োর ঘতর ঢুতে দরজা বন্ধ্ েতর 
ড়দল। কস্ই বন্ধ্ দরজা এখনও কখাতলড়ন। কবশ অস্বড়স্তের অবস্থা বলতে পাতরন। মাতন এই 
জােীে অবস্থাে পতি আমার অভোস্ কনই। খুব ড়বব্রে কবায েরড়ছ। 
  
েথা োটােড়ট েী ড়নতে হড়েল? 
  
আড়নস্ স্াতহবতে ড়নতে। ও বলল, আড়নস্ স্াতহবতে এে ড়দন দাওোে েতর খাওোতে 
চাে। আড়ম বললাম-খুব ভাতলা েথা। ওনাতে এবং ওনার স্ত্রীতে বল। োতেই ও করতগ 
আগুন। 
  
আড়ম বুিলাম না, োতে করতগ আগুন হবার েী? 
  
আড়ম বুিতে পাড়র ড়ন। শাহানা বতলড়ছল—েুড়ম এখাতন োর স্ত্রীর েথা কেন বলতল? কোমার 
ড়ে যারণা, আড়ম শুযু োতে এো কখতে বলব? ো েড়দ চাইোম, োহতল কো অতনে 
আতগই বলতে পারোম। ো কো বড়ল ড়ন। ড়বশ্ৰী বোপার, ভাবী। োতজর কলােতদর স্ামতন 
বহচচ ড়চৎোর। প্রাে ড়হড়স্টড়রোর মতো অবস্থা। 
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শাহানার েথা শুতন েুড়ম েী বলতল? 
  
আড়ম ড়েছু বড়ল ড়ন। ো বলার মতন-মতন বতলড়ছ। কলােজতনর স্ামতন ড়স্ন ড়ক্রতেট েরতে 
চাই ড়ন। 
  
চল কোমার স্তঙ্গ োই, ওতে ড়নতে আড়স্। 
  
বাদ ড়দন, ভাবী। আপনারা ঘুতর আসু্ন। নীলগি ড়গতে আতরা িাতমলা েরতব। আপনাতদর 
আনন্দই মাড়ট েরতব। 
  
আড়ম স্ব ড়িে েতর কদব। 
  
কোতনা দরোর কনই, ভাবী। এই বোপারটা আড়মই ড়িে েরতে চাই। ড়বশ্বাস্ েরুন, আড়ম 
ভাতলামতোই েরব। 
  
ও খুবই কছতলমানুষ জড়হর। ওর বেস্টা কদখ। 
  
আড়ম জাড়ন। চলুন ড়নতচ োই। আপনাতদর অতনে কগাছগাছ বাড়ে। আড়ম গাড়ি করতখ োড়ে, 
আপনাতদর কটতন েুতল কদতব। 
  
শারড়মতনর না োওোর বোপারটা ড়নতে মতনাোরা নেুন েতর েথা েুলতলন। এই প্রস্ঙ্গ 
ড়নতে গে েড়দন যতরই ড়েড়ন কচাঁচাতমড়চ েরতছন। রড়িতের স্তঙ্গ এে ড়দন েুমুল িগিা 
হল। শারড়মন এ বাড়িতে আস্তছ না কেন, এর জবাতব রড়িে ড়বরক্ত হতে বতলতছ, আড়ম 
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েী েতর বলব? কস্টা শারড়মনতে ড়জতজ্ঞস্ েরা। ওটা োর বোপার। হেতো এ বাড়ি োর 
ভাতলা লাগতছ না। 
  
এ বাড়ি ভাতলা লাগতব না কেন? 
  
খুব স্ম্ভব কোমার জতনেই লাতগ না। ড়দন-রাে েোচ েোচ ের। 
  
ড়দন-রাে েোচ েোচ েড়র? 
  
রড়িে এই প্রতশ্নর জবাব না-ড়দতে কেতট পিল। মতনাোরা স্ারাড়দন বহচচ েতর োটাতলন। 
আজ আবার শুরু হল। নীলু, ড়টড়িন কেড়রোতর খাবারদাবার ভড়েে েরড়ছল। মতনাোরা 
োতে যরতলন, কব মা, হতেটা েী? নীলু ড়বড়স্মে হতে বলল, ড়েতস্র েথা বলতছন? 
  
কছাট কব মা এ বাড়িতে আতস্ না কেন? 
  
নীলু বলল, অতনে ড়দন পতর বাবার বাড়ি ড়গতেতছ, েটা ড়দন থােতছ, থােুে না। নীলগি 
কথতে ড়িতর এতস্ আড়ম ওতে এ বাড়িতে ড়নতে আস্ব। এখন ড়নতজর বাড়িতেই থােুে। 
  
ড়নতজর বাড়ি েুড়ম েী বলড়ছ? ড়বতের পর কমতেতদর বাড়ি থাতে এেটাই। কস্টা হতে 
স্বামীর বাড়ি। 
  
আপনাতদর স্মে োই ভাবা হে। এখন ড়দনোল পাতটতছ। 
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েী রেম পাতটতছ? এখন বুড়ি আর স্ত্রীরা স্বামীতদর বাড়িতে থাতে না? োহতল েুড়ম 
এখাতন পতি আছ কেন? 
  
নীলু েথা কঘারাবার জতনে বলল, আপনার ড়ে স্ব কগাছগাছ হতেতছ মা? 
  
কগাছগাছ আর েী েরব? আমার হল ড়গতে মাথার ঘাতে েুো পাগল অবস্থা। স্ংস্াতর েী 
শুরু হতেতছ, ড়েছু বুিতে পারড়ছ না। 
  
রাে আটটাে কস্টশতনর ড়দতে রওনা হবার েথা। কহাতস্ন স্াতহতবর কদখা কনই। কশষ 
মুহূতেে োাঁর মতন হতেতছ দুড়ট খুবই প্রতোজনীে ওষুয োাঁর স্তঙ্গ কনই। এেড়ট হতে 
নােস্মৃভড়মো, অনেড়ট পালতস্ড়টলা। গ্রাতম োতেন, দরোতরর স্মে হাতের োতছ ওষুয 
পাওো োতব না, ড়বপতদ পিতে হতব। ড়েড়ন োউতে ড়েছু না-বতল ওষুতযর কখাাঁতজ কগতলন। 
  
ড়িরতলন রাে স্াতি আটটাে, েখন স্ম্বাই প্রাে ড়নড়শ্চে োওো হতব না। কস্টশতন রওনা 
হবার স্মেও কেউ জাতন না, কট্রন যরা োতব ড়ে োতব না। কটন অবড়শে যরা কগল। এবং 
কটন কছতি কদবার পর জানা কগল, োিাহুতিাে মতনাোরার সু্টতেস্টাই আনা হে ড়ন। 
ড়েড়ন মুখ হাাঁড়ির মতো েতর নীলুতে বলতলন, আমার ড়জড়নতস্র ড়দতে কেউ ড়ে আর লক্ষ 
করতখতছ? ো রাখতব কেন? আড়ম ড়ে এেটা মানুষ? 
  
কট্রতন ওিার উতেজনা, নেুন জােগাে োওোর আনতন্দ। টুড়নর ির এতস্ কগল। কহাতস্ন 
স্াতহব োতে এে কিাাঁটা পালতস্ড়টলা টু, হানতিি খাইতে হাড়স্মুতখ শড়িেতে বলতলন, 
ওষুযটা স্তঙ্গ না থােতল েী অবস্থা হে ড়চন্তা েতরড়ছস্? কোরা খাতমাো বহচচ েড়রস্, ড়েছু 
বুড়িস্ না। 
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টুড়নর ির এতস্ োওোে োাঁতে অেেন্ত আনড়ন্দে মতন হল। 
  
োমরাে গাড়িভরা ঘুম, রজনী ড়নিুম। কট্রন ছুতট চতলতছ। গিরগাাঁতে অতনেক্ষণ কলট 
েতরতছ, কস্টা কবাযহে োড়টতে উিতে চাে। নীলু ছািা বাড়ে স্বাই ঘুড়মতে। নীলুর ঘুম 
আস্তছ না! শীতের ড়দন! জানালার োাঁচ ওিাতনা োতে না। োর খুব ইতে েরতছ, োাঁচ 
উড়িতে বাইতরর দৃশে কদতখ–অন্ধ্োর গ্রাতমর উপর হালো কজাছনা। কে জাতন, আজ হেতো 
কজাছনা হে ড়ন। গাঢ় আাঁযাতর চারড়দে ঢাো। মাতি মাতি দূতর-বহু দূতর েুড়প িলতছ; 
কোতন! জােগাে লক্ষ লক্ষ কজানাড়ে এেস্তঙ্গ িলতছ আর ড়নভতছ। বন্ধ্ কট্টতনর োমরা 
কথতে এস্ব দৃতশের ড়েছুই কদখার উপাে কনই। নীলু, কমতের েপাতল হাে রাখল। ির 
মতন হে আতরা কবতিতছ। কস্ োর উপর েম্বলটা ভাতলামতো কটতন ড়দল। মাথা োন্ত হতে 
ড়ছল-তস্াজা েতর ড়দল! 
  
শড়িে বলল, েিাতে ড়ে চা আতছ নীলু? 
  
আতছ। েুড়ম ঘুমাও ড়ন? 
  
উাঁহু, কচাখ বন্ধ্ েতর পতি ড়ছলাম। গাড়িতে আমার ঘুম আতস্ না। 
  
শড়িে উতি নীলুর পাতশ বস্ল। নীলু োাঁতপ চা ঢালতে-ঢালতে বলল, কমতেটা দুড়দন পরপর 
িতর কভাতগ, ওতে এে জন ভাতলা র্াক্তার কদখাতনা দরোর। 
  
ঢাোে ড়িতরই এে জন র্াক্তাতরর োতছ ড়নতে োব। আমাতে মতন েড়রতে ড়দও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 722 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

নীলু বলল, জানালাটা এেটু খুতল কদতব? বাইতরর দৃশে কদখব। 
  
িাণ্ডা বাোস্ ঢুেতব। 
  
অল্প এেটু কখাল। 
  
শড়িে পুতরাটাই খুতল ড়দল। আোতশ চাাঁদ কনই, েবু নক্ষতির আতলাে আবছাভাতব স্বড়েছু 
কচাতখ পতি। নদীর পাড়ন ড়িেড়মে েতর িতল। কখালা মাি কথতে চাপা আতলা ড়বছুড়রে 
হে। েী অদু্ভে লাতগ কদখতে। এই স্ব দৃশে কেন পৃড়থবীর দৃশে নে। এতদর হিাৎ হিাৎ 
কদখা োে। 
  
  
  
োরা চার ড়দন োটাল নীলগতি। 
  
টুড়নর আনতন্দর স্ীমা কনই। এে মুহূতেের জতনেও োতে ঘতর পাওো োে না। বাবলুর 
স্তঙ্গ স্ারাড়দন করাতদ করাতদ ঘুরতছ। বাবলুও আতগর মতো কনই, োর মুতখ েথা িুতটতছ। 
এই েড়দতনই গ্রাতমর েথা বলার টান োর গলাে চতল এতস্তছ। টুড়নতে এই বোপারড়ট খুব 
অবাে েতরতছ। কস্ও কটতন-তটতন েথা বলার কচিা েরতছ, মতনাোরা ো এতেবাতরই স্হে 
েরতে পারতছন না। ড়েড়ন টুড়নতে কচাতখ-তচাতখ রাখার কচিা েতরন। পাতরন না। োাঁর 
স্বতচ বতিা ভে েখন এই কমতে হুাঁট েতর পাড়নতে কনতম োে। কচাতখ–কচাতখ করতখও 
কোতনা লাভ হে না। সু্তোগ কপতলই পাড়নতে কনতম পতি। টুড়ন পাড়নতে কনতমতছ, এই 
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খবর শুনতলই ড়েড়ন ড়বশ্ৰী রেতমর বহচচ শুরু েতরন। নীলুতে বতলন, েুড়ম হড়ে মা, কোমার 
গাতে লাতগ না? চুপচাপ আছ। কমতেটাতে ঘতর োলাবন্ধ্ েতর রাড়খ। 
  
ওর ড়েছু হতব না মা। ওর স্তঙ্গ স্ব স্মে এেদল কছতলপুতল থাতে, ওরা কদখতব। গ্রাতমর 
কছতলতমতে, ওরা হল পাড়নর কপাো। 
  
েথা স্ড়েে, টুড়নর স্তঙ্গ থাতে ড়বরাট এে বাড়হনী। শওেে এে ড়দন এে মড়হষ যতর 
আনল। ড়বশাল মড়হষ টেটতে রক্তবণে কচাখ, বাাঁোন ড়শং। মতনাোরা েীক্ষ্ণ েতে বলতলন, 
েী স্বেনাশ! এই আজরাইল উিাতন কেন? শওেে হাড়স্মুতখ বলল, বতিা িাণ্ডা জাতনাোর, 
টুড়নর জতনেই আনলাম। 
  
েী বলছ েুড়ম। টুড়ন এটা ড়দতে েী েরতবা? 
  
উপতর বস্ব। 
  
পাগল নাড়ে! 
  
খুব িাণ্ডা জাতনাোর। 
  
কবর হও! একু্ষড়ণ এটা ড়নতে ড়বতদে হও। পাগতলর োরবার। বতল েী, িাণ্ডা জাতনাোর। 
  
শওেে মড়হষ ড়নতে কবর হতে োবার ড়েছুক্ষণ পরই মতনাোরা আেড়েে হতে লক্ষ েরতলন, 
টুড়ন কস্ই মড়হতষর ড়পতি। মড়হষ গদাইলেড়র চাতল ঘুতর কবিাতে, কপছতন এেদল 
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কছতলপূতল। নীলু মুগ্ধ হতে এই দৃশে কদখতছ। কস্ বলল, এেটা েোতমরা থােতল ভাতলা 
হে। ছড়ব েুতল রাখা কেে। সু্ন্দর লাগতছ, না মা? 
  
মতনাোরা কচাঁড়চতে উিতলন, এর মতযে েুড়ম সু্ন্দর েী কদখতল? কোমাতদর ড়ে মাথা খারাপ 
হতে কগল নাড়ে? একু্ষড়ণ িািা ড়দতে গা কথতে কিতল কদতব। 
  
নীলুতে কেমন উড়িে মতন হল না। কহাতস্ন স্াতহব এই দৃতশে খুব মজা কপতলন। মড়হতষর 
ড়পছতন-ড়পছতন হাাঁটতে লাগতলন। 
  
শড়িে খুব আগ্রহ ড়নতে সু্খী নীলগতির েমেোণ্ড ঘুতর ঘুতর কদখল। এেটা কস্ আশাই 
েতর ড়ন। এে ড়দন কস্ এটাতে এে জন বুতিা মানুতষর শতখর বোপার বতলই যতর ড়নতেড়ছল, 
এখন োণ্ডোরখানা কদতখ হেচড়েতে কগতছ। লাইতব্রড়র ড়ঘতর রাতজের বই। এে বই শহতরর 
কোতনা লাইতব্রড়রতেও কনই। দুতটা পড়িো আতস্ এই গণ্ডগ্রাতম। শড়িে অবাে হতে বলল, 
কে পতি এই পড়িো? আপড়ন পতিন, কস্টা বুিতে পাড়র। আর কে পতি? 
  
র্াক্তারবাবু পতিন। হড়রনারােণবাবু! 
  
র্াক্তার আতছ নাড়ে? 
  
র্াক্তার ড়িে না। স্রোরী হাস্পাোতলর েম্পাউণ্ডার ড়ছতলন, এখন ড়রটাোর েতর এই 
গ্রাতম আতছন। 
  
ও, আো। 
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গ্রাতমর কলােজনও কেউ কেউ পড়িো নািাচািা েতর। ো ছািা স্ন্ধ্োতবলা এে জন 
পড়িো পতি কশানাে। অতনতেই শুনতে আতস্। 
  
বতলন েী? 
  
েড়বর মামা কে-োজ শুরু েতরড়ছতলন, োর সু্িল ড়দতে শুরু েতরতছ। 
  
েী রেম সু্িল? 
  
কস্াভাহান হাস্তে-হাস্তে বলল, নীড়লগতির কমতেতদর ড়বতের বাজাতর খুব োটড়ে। 
আশপাতশর গ্রাতমর স্বাই মতন েতর, নীলগতির কমতে মাতন আদব-োেদার কমতে। 
এখানোর কোতনা কমতের ড়বতেতে কে েুে কদওো হে না। 
  
োই নাড়ে? 
  
হোাঁ, েড়বর মামার ড়নতষয ড়ছল। কে েুে ড়দতে কোতনা কমতের ড়বতে কদওো োতব না। েড়বর 
মামার জীবেশাে এটা মানা হে না। এখন মানা হে। 
  
আমার কো ভাই রূপেথার মতো লাগতছ। 
  
আস্তলই রূপেথা। কবড়শর ভাগই হতেতছ ওনার মৃেুের পতর। কেমন গ্রাতমর কভেতরর 
রাস্তাগুড়ল। কেউ ড়নতজর জােগার এে ইড়ঞ্চ ছািতে রাড়জ নে। মামা অতনে কচিা 
েতরড়ছতলন, লাভ হেড়ন। োাঁর মৃেুের ড়েন ড়দতনর ড়দন স্বাই ড়িে েরল, েড়বর মাস্টার 
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কে-স্ব রাস্তা কচতেড়ছতলন, কস্গুড়ল েতর কদওো হতব। েরাও হল োই। কলােড়ট েখন কবাঁতচ 
ড়ছল, োর মমে কেউ কবাতি ড়ন। 
  
আপড়ন ড়ে ওনার বাড়ে োজ কশষ েরতে কনতমতছন? 
  
হোাঁ, োই। 
  
েী মতন হে, পারতবন? 
  
হেতো পারব। খুবই েড়িন োজ। দীঘেড়দতনর েুস্ংস্কার, অজ্ঞো, অন্ধ্োর-চট েতর এগুড়ল 
োে না। স্মে লাতগ। আড়মও হেতো পারব না, অনে এে জন আস্তব। এটা হতে এেটা 
কচইন ড়রঅোেশন। শুরুটাই মুশড়েল। এে বার শুরু হতল চলতে থাতে। 
  
ড়িে বতলতছন। শুরুটাই ড়র্ড়িোট। 
  
গ্রাতমর কলােতদর ড়বশ্বাস্ অজেতনর জতনে আড়ম খাড়নেটা প্রোরণাও েরড়ছ। োও োতজ 
লাগতছ। 
  
আপনার েথা বুিতে পারলাম না। েী যরতনর প্রোরণা? 
  
নামাজ পিড়ছ ড়নেড়মে। েড়দও যমে, ড়বযাোপুরুষ এস্ব ড়জড়নতস্ আমার ড়বশ্বাস্ কনই। ড়েন্তু 
কেতহেু যমেপ্রাণ মানুষতদর জনে গ্রাতমর কলােতদর খুব মমো, আড়ম োর সু্তোগ ড়নড়ে। 
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শড়িে কহতস্ কিতল বলল, কে জাতন এে ড়দন হেতো কদখা োতব, ভান েরতে েরতে 
আপড়ন িাাঁতদ আটো পতি কগতছন। কবরুতে পারতছন না। ড়বরাট বুজুগে বেড়ক্ত ড়হতস্তব 
আত্মপ্রোশ েতরতছন। 
  
হতে পাতর। পৃড়থবী বতিাই রহস্েমে। রহতস্ের কোতনা কশষ কনই। 
  
ঢাোে কিরার আতগর রাতে ড়পিা বানাতনার উৎস্ব হল। কস্ই উৎস্তব গ্রাতমর কমতেরা 
দল কবাঁতয কোগ ড়দল। টুড়ন এে িাাঁতে স্মূ্পণে ড়নতজর উতদোতগ স্বাইতে দাওোে েতর 
এতস্তছ। উতিাতন খতির আগুন েরা হতেতছ। কস্ই আগুতন বেড়র হতে কপািা-ড়পিা। ড়বশাল 
আেৃড়ের েদাোর ড়পিা। আগুতন কপািার পর পাথতরর মতো শক্ত হতে োতে। েখন ো 
কেতট দুতয িাল ড়দতে খাওো। শওেে কোথা কথতে এে গােে যতর এতনতছ। কস্ এেটু 
দূতর োর এেোরা ড়নতে বতস্তছ। োতে ড়ঘতর পুরুষতদর এেটা দল। গােতের নাম 
কেরামে ড়মো। োর গলাে সু্র কেমন কনই। সু্তরর অভাব কস্ পূরণ েতরতছ। আতবতগ। 
এেড়ট চরতণ টান কদবার পরই োর কচাখ ছলছল েরতে থাতে। েৃেীে চরতণ োবার 
আতগই কচাখ ড়দতে টপটপ েতর জল পতি। গােে কেরামে মওলা গান যতর— 
  
ড়নতমর পাো ড়েো ড়েো 
জাতমর পাো নীল, 
কোথাে আমার প্রাতণর ড়মো 
কোথাে বন কোড়েল? 
  
স্বাই স্তি হতে গান কশাতন। পুরতনা স্ব দুিঃখ হৃদতের অেল গহ্বর কথতে কভতস্ ওতি। 
বতিাই মনখারাপ েতর স্বাই। েবু ভাতলা লাতগ। হৃদতের গহীন চাপা পতি থাো দুিঃখগুড়ল 
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মাতি-মাতি কদখতে আমরা ভাতলাবাড়স্। কস্ই সু্তোগ বতিা এেটা হে না। কেরামে 
মওলার মে গ্রামে গােেরা েখতনা েখতনা ো পাতরন। োাঁতদর স্াহােে েতর প্রেৃড়ে। 
  
উতিাতনর আগুন িলতছ। োতে ড়ঘতর বতস্ বতস্ আতছ কব -ড়বতরা। আোতশ কছাট্ট এেটা 
চাদ। োর ড়হম ড়হম আতলা পতিতছ ড়দগন্তড়বসৃ্তে মাতি। শীেল েনেতন হাওো বইতছ। 
দুখ-জাগীড়নো পড়রতবশ কো এতেই বতল। 
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৪৬. নীলরুা ঢাোে কপ াঁছাল 
নীলুরা ঢাোে কপৌঁছাল কস্ামবার কভাতর। নীলুর ইো ড়ছল কস্ামবাতর অড়িস্ যরা। ো েরা 
কগল না। নটা বাজতেই জড়হর এতস্ উপড়স্থে। জড়হর বলল, আমার স্তঙ্গ এেটু আস্তে 
হতব ভাবী। দশ ড়মড়নতটর জতনে। আড়ম আপনাতে অড়িতস্ কপৌঁতছ কদব। 
  
বোপার ড়ে বল কো। 
  
কেমন ড়েছু না। আবার ড়েছুটা আতছও। ভাবী, এেটু চলুন আমার স্তঙ্গ। 
  
কবশ চল। আড়ম োপি বদতল ড়নই। কোমরা ভাতলা ড়ছতল কো? 
  
জড়হর শুেতনা গলাে বলল, ভাতলাই ড়ছলাম। টুড়ন কোথাে ভাবী? 
  
ওর বাবার স্তঙ্গ ড়গতেতছ। ওর শরীরটা ভাতলা না, ির। োবার স্মেও ির ড়নতে ড়গতেতছ। 
কিরার পতথও ির ড়নতে ড়িরল। 
  
জামাইতের কখাাঁজ কপতে কহাতস্ন স্াতহব কবড়রতে এতলন। নীলগতির ড়বস্তাড়রে গল্প জুতি 
ড়দতলন। 
  
রাস্তাঘাট কচনা োে না। বতিা এেটা রাস্ত েতর ইট ড়বড়ছতে ড়দতেতছ। ড়রেশা চতল। ইো 
েরতল েুড়ম গাড়ি ড়নতেও কেতে পারতব। এইটুে গ্রাতম চারটা ড়টউবওতেল। দাাঁেবে 
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ড়চড়েৎস্ালে এেটা েতরতছ, ওষুযপি অবড়শে কেমন কনই। আস্তল দরোর ড়ছল এেটা 
কহাড়মও হাস্পাোল। ওষুয স্স্তা, ইো েরতল ড়বনামূতলে কদওো োে। োই না? 
  
জড়হল ড়বরস্ মুতখ হোাঁ-ই ড়দতে োতে। োতে কদতখ কে-তেউ বতল ড়দতে পারতব, কস্ ড়েছুই 
শুনতছ না। োর মন অনে কোথাও। কহাতস্ন স্াতহব অবড়শে বুিতে পারতছন না। ড়েড়ন 
উৎস্াতহর স্তঙ্গ এতের পর এে গল্প বতল োতেন। নীলু োপি বদতল বেড়র হতে এতস্তছ, 
েখনও োাঁর গল্প থাতম ড়ন। নীলুতে বলতলন, পাাঁচটা ড়মড়নট কদড়র ের মা। জড়হতরর স্তঙ্গ 
এেটা দরোরী েথা বলড়ছ। েুড়ম বরং এর মতযে আমাতদর জতনে চট েতর চা বাড়নতে 
আন। আমারটাে ড়চড়ন েম। 
  
নীলু চা আনতে কগল। কহাতস্ন স্াতহব শুরু েরতলন মড়হতষর গল্প। 
  
মড়হষ কদতখড়ছ নাড়ে জড়হর? 
  
কদড়খব না কেন? 
  
আতর না। ঐ কদখার েথা বলড়ছ না। োতছ কথতে কদখা। প্রাণী ড়হতস্তব মড়হষ অস্াযারণ। 
বতিা িাণ্ডা প্রাণী। কদখতেই ড়বশাল, ড়েন্তু এর মনটা ড়শশুতদর মতো। 
  
োই বুড়ি? 
  
আড়ম অবাে হতেড়ছ। এই টুড়ন, পবেতের মতো এে মড়হতষর ড়পতি বতস্ থােে। কস্ ড়দড়বে 
বতস্ আতছ, আর মড়হষ ড়নতজর মতন কহতলনু্দতল ঘাস্ খাতে। 
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বাহ, চমৎোর কো। 
  
ড়জড়নস্টা ড়নতে আড়ম কটতন আস্তে আস্তে অতনে ড়চন্তা েরলাম। আমার যারণা, মড়হষতে 
েড়দ ড়িেমতো কটড়নং কদওো কেে, োহতল কঘািার মতো এতে বেবহার েরা কেে। এই 
ড়জড়নস্টা োতরার মাথাে কখতল ড়ন। েুড়ম েী বল? 
  
হতেপাতর। 
  
মড়হতষর ড়পতি বস্াও খুব আরাতমর। ড়পি অতনে চওিা। ড়জন বেবহার েরার দরোর হে 
না। 
  
কশষ পেেন্ত জড়হর বলতে বাযে হল, আড়ম পতর এতস্ বাড়েটা শুনব। আমার এেটা ড়বতশষ 
জরুড়র োজ। 
  
স্ন্ধ্োতবলা চতল এস্! শাহানাতে ড়নতে এস্, অতনে গল্প বাড়ে রতে কগতছ। 
  
আো কদড়খ। 
  
কদখাতদড়খর ড়েছু না। ড়নতে আস্তব। রাতে আমাতদর স্তঙ্গ খাতব। মতন থাতে কেন। 
  
ড়ি, মতন থােতব। 
  
আস্ল গল্পগুড়লই বলা হে ড়ন। 
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জড়হতরর েথা শুতন নীলু আোশ কথতে পিল। োর মুখ ড়দতে েথাই কবরুতে না। কস্ বহু 
েতস্ট বলল, এস্ব েুড়ম েী বলড়ছ। 
  
ো ঘতটতছ, োই বললাম। 
  
আমাতদর খবর ড়দতল না কেন? 
  
আপনারা আনন্দ েরতে ড়গতেতছন। এর মতযে হিাৎ োাঁবু খবর ড়নশ্চেই ড়দোম। কদখলাম, 
খবর না ড়দতে েড়দ পারা োে। 
  
শাহানা এখন আতছ কেমন? 
  
এখন ভাতলা। 
  
হাস্পাোল কথতে ছািা কপতেতছ? 
  
হোাঁ। গেোলস্ন্ধ্োেবাস্াে এতনড়ছ। েথা হড়েল জড়হরতদর বাড়ির এেেলাে। নীলু বলল, 
েুড়ম আবার কগািা কথতে বল েী হতেতছ। 
  
আপনারা কেড়দন নীলগি কগতলন, ঐড়দনই ঘটনা ঘটল। স্ারা ড়দন দরজা বন্ধ্ েতরড়ছল। 
রাে দশটার স্মে োতজর কমতেটা বলল-তস্ নাড়ে যাপ েতর ড়ে পিার শব্দ শুতনতছ। 
আড়ম দরজা যাক্কা ড়দলাম। কশষ পেেন্ত দরজা কভতঙ কভেতর ঢুেলাম। েখনও বুিতে পাড়র 
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ড়ন, ঘুতমর ওষুয কখতেতছ। হাস্পাোতলর র্াক্তাররা স্তন্দহ েরতলন। েতম-মানুতষ ন োতে 
বতল এই প্রথম কদখলাম। র্াক্তাতদর প্রড়ে আমার শ্রিা কবতি কগতছ, ভাবী। ওরা অস্াযে 
স্াযন েতরতছ। 
  
নীলু উতি দাাঁিাল। ক্লান্তগলাে বলল, আড়ম শাহানার োতছ োড়ে। 
  
জড়হর বলল, আড়মও ড়ে আস্ব? 
  
না, কোমার আস্ার দরোর কনই। েুড়ম এখাতনই থাে। 
  
েিা েথা ড়েছু বলতবন না ভাবী, মতনর কে অবস্থা। 
  
আড়ম কস্টা কদখব। কোমাতে ভাবতে হতব না। 
  
শাহানা নীলুতে কদতখ হাড়স্মুতখ বলল, েতব ড়িরতল ভাবী? 
  
আজই ড়িরলাম। েুড়ম আছ কেমন? 
  
এই আড়ছ। আমার োতছ থাো না-থাো স্মান। 
  
কোমার কোতনা লিা লাগতছ না? লিা লাগতব কেন? 
  
আস্তে না হে। 
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েী বলছ েুড়ম ভাবী? 
  
খবদোর, আমাতে ভাবী বলতব না। িাড়জল কমতে। 
  
শাহানা হেভম্ব হতে োড়েতে রইল। নীলুর এই উগ্রমূড়েে কস্ েখতনা কদতখ ড়ন। নীলু রুি 
গলাে বলতে লাগল, এেটুে কমতে ড়ছতল। কচাতখর স্ামতন বতিা হতেছ। েে আদর, েে 
মমো। আর এই কমতে এমন েতর? কোমার মরাই উড়চে। েুড়ম উতি আতস্। কদােলা 
কথতে আমার স্ামতন ড়নতচ লাড়িতে পি। এস্ বলড়ছ। 
  
এই বতল কস্ স্ড়েে-স্ড়েেই শাহানার হাে যতর খাট কথতে নামাল। শাহানা ড়েছু কবািার 
আতগই ড়নলু গাতের স্বেশড়ক্ত ড়দতে োর গাতল এেটা চি বড়স্তে ড়দল। শাহানা োে হতে 
খাতট পতি কগল। কস্ কচাখ বতিা-বতিা েতর ভোে কচাতখ োড়েতে আতছ। োর িস্ো গাতল 
আঙুতলর দাগ িুতট উতিতছ। কেন কস্খাতন রক্ত জতম ড়গতেতছ। নীলুড়েতেে কস্তেণ্ড োড়েতে 
রইল োর ড়দতে, োরপর এেড়ট েথা না বতল ড়নতচ কনতম কগল। জড়হরতে বলল, েুড়ম 
এখন শাহানার োতছ োও। আড়ম চতল োড়ে। 
  
আসু্ন, আপনাতে কপৌঁতছ ড়দতে আস্ড়ছ। 
  
কোমাতে কপৌঁতছ ড়দতে আস্তে হতব না। কোমাতে ো েরতে বললাম, ের। 
  
জড়হর কদােলাে উতি এল। শাহানা চুপচাপ খাতট বতস্ আতছ। মাথাে কঘামটা। শাড়ির 
আাঁচল এমনভাতব টানা কে মুখ কদখা োতে না। জড়হরতে কদতখ কস্ ড়বব্রে ভড়ঙ্গতে হাস্ল। 
হাড়স্মুতখই বলল, ভাবী আমাতে কমতরতছ। জড়হর ড়বড়স্মে হতে বলল, কস্ ড়ে? 
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কদখ না, গাতল দাগ বতস্ কগতছ। 
  
গাতলর দাগ কদখাতে ড়গতে শাহানা আবার হাস্ল। মৃদুস্বতর বলল, ভাবী এর আতগ আতরা 
এে বার আমাতে চি ড়দতেড়ছল। েখন আড়ম ক্লাস্ এইতট পড়ি। আমার এে বান্ধ্বী খুব 
খারাপ এেটা বই ড়দতেড়ছল আমাতে। েুৎড়স্ে স্ব ছড়ব ড়ছল কস্ই বইটাতে। আড়ম 
লুড়েতে—লুড়েতে পিড়ছলাম। আমার হাতে এই বই কদতখ ভাবী েী কে অবাে হল। কেমন 
অদু্ভেভাতব আমার ড়দতে োোড়েল। োরপর আড়ম ড়েছু কবািার আতগই এেটা চি কমারল 
আমাতে। হাে কথতে বই কেতি ড়নল না বা ড়েছু বলল না। এই ঘটনার েথা োউতে 
বললও না। আড়ম েী কে লিা কপতেড়ছলাম। আজ আবার কস্ড়দতনর মতো লিা কপলাম। 
  
জড়হর লক্ষ েরল শাহানা োাঁদতছ। খুব স্হতজই কস্ই োন্নাও োর কথতম কগল। কচাখ মুতছ 
বলল, আমাতে ভাবীর োতছ ড়নতে চল। 
  
এখড়ন োতব? 
  
হোাঁ। আমার এই বোপাতর ভাবী। খুব েি কপতেতছ। আতরেটা েথা কোমাতে বড়ল-আড়ম 
আর কোতনা ড়দন এ-রেম েরব না। 
  
োই নাড়ে? 
  
মাতি মাতি আমার এ!–রেম হে। মতন হে কেউ আমাতে ভাতলাবাতস্ না। েখন অদু্ভে 
স্ব োণ্ড েড়র। ক্লাস্ নাইতন েখন পড়ি, েখন এে বার বাড়ি কথতে পাড়লতে ড়গতেড়ছলাম। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 736 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

সু্কতল োবার নাম েতর কবর হতে কস্াজা হাাঁটা। হাাঁটতে-হাাঁটতে োিাবাড়ি বতল এেটা জােগা, 
কস্খান পেেন্ত চতল ড়গতেড়ছলাম। 
  
োরপর? 
  
কস্খান কথতে ড়িতর এতস্ড়ছ। কেউ জাতন না। োউতে বড়ল ড়ন। আড়ম কবায হে এেটু 
পাগল। 
  
এেটু না, অতনেখাড়ন। কোমাতে আড়ম খুব ভাতলা এে জন র্াক্তার কদখাব। 
  
কদড়খও। েুড়ম আমার উপর রাগ ের ড়ন কো? 
  
না। 
  
স্ড়েে না? 
  
হোাঁ, স্ড়েে। 
  
আমার গা ছুাঁতে বল। 
  
জড়হর কহতস্ কিলল। োর স্তঙ্গ গলা ড়মড়লতে হাস্ল শাহানা। জড়হর মুগ্ধ কচাতখ শাহানার 
ড়দতে োড়েতে আতছ। েী অস্ম্ভব রূপবেী এেড়ট েরুণী-েুড়চবরণ েনো কর োর কমঘবরণ 
চুল! 
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শাহানা। 
  
বল। কোমার গান কেমন এগুতে? 
  
কমাতটই এগুতে না। স্োলতবল উতি। ভো ভো েরতে আমার ভাতলাও লাতগ না। আড়ম 
আর গান ড়শখব না। আড়ম পিাতশানা শুরু েরব। 
  
খুব ভাতলা েথা। 
  
মাস্টার-টাস্টার রাখতে পারতব না। আড়ম ড়নতজ-ড়নতজ পিব। 
  
কস্ কো আতরা ভাতলা। 
  
ড়েন্তু এেটা শেে আতছ। 
  
েী শেে? 
  
আড়ম েেক্ষণ পিব, েুড়ম আমার পাতশ বতস্ থােতব। চুপচাপ বতস্ থােতব। 
  
শেে খুব েড়িন বতল কো মতন হতে না। 
  
জড়হর ড়েছু কবািার আতগই শাহানা এতস্ োতে জড়িতে যরল। িুাঁড়পতে োাঁদতে শুরু েরল। 
জড়হর ড়েছু বলল না, শাহানার মাথাে হাে বুড়লতে ড়দতে লাগল! 
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৪৭. র্াক্তার সামহমবর কিহারা 
র্াক্তার স্াতহতবর কচহারা রাশভারী। মাথাভড়েে নজরুল ইস্লাতমর মতো বাবড়র চুল। েথাও 
বতলন খুব েম। ঘন-ঘন ড়নতজর মাথার চুল টাতনন। কদতখ মতন হে, কোতনা োরতণ খুব 
করতগ আতছন। েেস্বরড়ট খুব সু্ন্দর। শুনতে ভাতলা লাতগ। এই জতনেই কবায হে ড়নতজর 
গলার স্বর কবড়শ কশানাতে চান না। 
  
ড়েড়ন দীঘে স্মে ড়নতে টুড়নতে কদখতলন। আজোলোর বেস্ত র্াক্তাররা এে স্মে করাগীতদর 
কদন না। ইড়নও বেস্ত। এর ওতেড়টং রুতম করাগী ড়গজড়গজ েরতছ। েবু প্রড়েড়ট করাগীতে 
অতনেখাড়ন স্মে ড়দতেন। 
  
ওর ির-ির ভাব, এটা প্রােই হে বলতছন? 
  
ড়ি। 
  
এর আতগ কোতনা র্াক্তার কদড়খতেতছন? 
  
না। বাবা কহাড়মওপোড়থ েতরন। টুেটাে ওষুয কদন, কস্তর োে। 
  
ও, আো। আপনার কমতে কো খুব রূপবেী। পুেুল-পুেুল কদখাতে। ড়ে খুড়ে, েুড়ম ড়ে 
পুেুল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমি । এইসব দিনরাদি । উপনযাস  

 739 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপি 

 

 

টুড়ন কহতস্ কিলল। র্াক্তার স্াতহব োগতজ অড়ে মতনাতোতগর স্তঙ্গ েী-তেন ড়লখতে 
লাগতলন। আতগর মতো সু্তরলা ড়মড়ি স্বতর বলতলন, আড়ম এখাতন ড়েছু কস্পড়স্ড়িে কটতস্টর 
েথা ড়লতখ ড়দড়ে। কটস্টগুড়ল েরাতে হতব। স্ব জােগাে কটস্ট ভাতলা হে না। কোথাে 
েরাতবন োও ড়লতখ ড়দড়ে। 
  
আপনার স্তঙ্গ আবার োহতল েখন কদখা েরব? 
  
আপড়ন আজই কদখা েরতবন। রাে আটটা পেেন্ত আড়ম বাস্াে থােব। আপড়ন ড়রতপাটেগুড়ল 
ড়নতে বাস্াে চতল আস্তবন। 
  
শড়িে অবাে হতে োড়েতে রইল। র্াক্তার স্াতহব বলতলন, বাস্ার ড়িোনা ড়লতখ ড়দড়ে। 
কটস্টগুড়ল জরুড়র ড়ভড়েতে েরাতনার জতনে ো প্রতোজন, আপড়ন অবশেই েরতবন। 
  
আপড়ন েী আশো েরতছন? 
  
ড়েছুই আশো েরড়ছ না। ো বলার ড়রতপাটেগুড়ল কদতখ োরপর বলব। 
  
ওর কো কেমন ড়েছু না, স্ামানে িরাজুড়র স্ড়দে। 
  
আড়ম খুবই আশা েরড়ছ। ওর ড়েছু না, স্ামানে বোপার। েবু আপনাতে ো েরতে বললাম 
েরতবন। কমতেতে স্ন্ধ্োতবলা আনার দরোর কনই। 
  
আপনার েথাে কেমন জাড়ন ভে-ভে লাগতছ। 
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স্ড়র। আপনাতে ো েরতে বললাম েরতবন। 
  
  
  
র্াক্তার স্াতহতবর বাস্াে কপৌঁছাতে-তপৌঁছাতে স্াতি আটটা কবতজ কগল। ড়েড়ন োাঁর স্ত্রীতে 
ড়নতে কোথাে কেন কবরুড়েতলন। শড়িেতে কদতখ বলতলন, আড়ম ভাবড়ছলাম, আস্তবন 
নাবুড়ি। 
  
িার্ ড়রতপাটেটা কপতে এেটু কদড়র হতে কগল। 
  
বসু্ন আপড়ন। 
  
র্াক্তাতরর স্ত্রী েীক্ষ্ণেতে বলতলন, েেক্ষণ লাগাতব েুড়ম? 
  
অল্প ড়েছুক্ষণ। পাাঁচ ড়মড়নট। েুড়ম গাড়িতে অতপক্ষা ের। 
  
ভদ্রমড়হলা ড়েক্ত গলাে বলতলন, বাস্াতেও েড়দ েুড়ম এস্ব িাতমলা ের, োহতল আড়ম োব 
কোথাে? 
  
বললাম কো, পাাঁচ ড়মড়নট। 
  
র্াক্তার স্াতহব স্ব েড়ট ড়রতপাটে কটড়বতল ড়বড়ছতে ড়দতলন। ড়েড়ন ড়েছু কদখতছন বতল মতন 
হল না। ড়রতপাড়টগুড়ল আবার এেড়টর উপর এেড়ট স্াড়জতে অনেমনস্ক ভড়ঙ্গতে মাথার চুল 
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টানতলন। শড়িে বলল, েী কদখতলন? র্াক্তার ড়েছু বলতলন না। শড়িে আবার বলল, েী 
কদখতলন? 
  
আপনার কমতের এেটা খুব খারাপ অসু্খ হতেতছ। হজড়েি ড়র্ড়জজ। এে যরতনর 
ড়লউতেড়মো। কলাড়হে রক্তেড়ণোঘড়িে স্মস্ো। অসু্খটা খুবই খারাপ। এর ড়বরুতি 
আমাতদর হাতে এখনও কেমন কোতনা অস্ত্রশস্ত্র কনই। েতব ড়বতদতশ প্রচুর োজ হতে, 
ইতিেড়টভ কেড়ম কথরাড়প কর্তভলপ েতরতছ। এতে লাইি এিতপেতটনড়স্ অতনেখাড়ন 
বাড়িতে কদওো কগতছ। এই ড়িতড প্রচুর গতবষণাও হতে। কে-তোতনা মুহুতেে কমাক্ষম ওষুয 
কবড়রতে আস্তব। কস্ই আগামী োলও হতে পাতর। 
  
বাইতর ভদ্রমড়হলা ক্রমাগে গাড়ির হনে ড়দতেন। পাাঁচ ড়মড়নট স্ম্ভবে হতে কগতছ। ড়েড়ন আর 
কদড়র স্হে েরতে পারতছন না। র্াক্তার স্াতহব বলতলন, আপনাতে এে গ্লাস্ িাণ্ডা পাড়ন 
এতন ড়দই? 
  
ড়েড়ন পাড়ন এতন ড়দতলন। শান্ত স্বতর বলতলন, আপনার েড়দ টাো পেস্া থাতে, কমতেতে 
জামোড়ন পাড়িতে ড়দন। জামোড়নর এে হাস্পাোতল। আড়ম দীঘে ড়দন কপাস্টর্ে েতরড়ছ, আড়ম 
স্ব বেবস্থা েরব। 
  
আমার কমতে ভাতলা হতব? 
  
হতে পাতর। েতব এটা োলান্তে বোড়য, এটা আপনাতে মতন করতখই এগুতে হতব। 
কমড়র্েোল স্াতেি প্রাণপণ েরতছ। আমার মন বলতছ খুব ড়শগড়গরই ড়েছু এেটা হতব। 
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আগামী োল, আগামী পরশু, আগামী মাস্ ড়েংবা আগামী বৎস্র। আশা হারাবার মতো 
ড়েছু নে। 
  
র্াক্তার স্াতহতবর স্ত্রী এতস্ ঢুেতলন। েীব্র গলাে বলতলন, েুড়ম ড়ে োতব-না োতব না? 
  
োব। চল, আমার দাড়েত্ব কশষ হতেতছ। 
  
শড়িে উতি দাাঁড়িতেতছ। ড়েন্তু ড়িেমতো পা কিলতে পারতছ না। র্াক্তার স্াতহব গভীর 
মমোে শড়িতের হাে যরতলন। বলতলন, আসু্ন, আড়ম আপনাতে বাড়ি কপৌঁতছ কদব। 
  
দরোর কনই। আপনাতদর কদড়র হতে োতব। 
  
কহাে কদড়র। 
  
র্াক্তার স্াতহতবর স্ত্রী ড়বিড়বি েতর েী বলতলন। শড়িে ো শুনল না, শুযু শুনল র্াক্তার 
স্াতহব বলতছন, আড়ম প্রথম এতে বাস্াে কপৌঁতছ কদব। কোমার পছন্দ কহাে না-তহাে, 
আমার ড়েছু েরার কনই। 
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৪৮. দেছু দেছু গল্প আমছ 
ড়েছু ড়েছু গল্প আতছ, ো েখতনা কশষ হে না। এই স্ব ড়দনরাড়ির গল্প কেমড়ন এে কশষ 
না-হওো গল্প। এই গল্প ড়দতনর পর ড়দন, বৎস্তরর পর বৎস্র চলতেই থাতে। ঘতরর চার 
কদোতল সু্খ-দুিঃতখর েে োবেই না রড়চে হে। েে কগাপন আনন্দ, েে লুোতনা অশ্রু। 
ড়শশুরা বতিা হে। বৃি-বৃিারা োিা েতর অড়নড়দেির পতথ। আবার নেুন স্ব ড়শশুরা জন্মাে। 
  
আজ এই বাড়িতে নেুন এেড়ট ড়শশু জন্মাতব। কস্ রহস্েমে এই পৃড়থবীতে পা রাখার জতনে 
চঞ্চল হতে উতিতছ। মােৃগতভের অন্ধ্োর োর অস্হে কবায হতেতছ। 
  
ড়শশুড়ট শাহানার। শাহানা এই ড়বরাট খবরটা এখনও কটর পাে ড়ন। োর কবাযহে যারণা, 
এমড়নতেই োর খারাপ লাগতছ। েবু কস্ নীলুতে এতস্ বলল, ভাবী, আমার শরীরটা ভাতলা 
লাগতছ না। নীলু আাঁৎতে উতি বলল, ভাতলা লাগতছ না। মাতন? কেমন লাগতছ? 
  
বুিতে পারড়ছ না ভাবী, কেমন কেন ড়পপাস্া লাগতছ। আর… 
  
আর েী? 
  
জাড়ন না ভাবী, বতিা ভে লাগতছ। 
  
নীলু পাতশর বাড়ি কথতে জড়হরতে কটড়লতিান েরল। কস্ োর কচম্বাতর কনই, বাস্ােও কনই। 
বাস্াে ড়িরতব স্ন্ধ্োর পর। ড়েংবা কে জাতন হেতো স্রাস্ড়র চতল আস্তব। এ বাড়িতেই। 
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েী স্বেনাশা। োণ্ড! নীলু, অড়স্থর হতে পিল। কহাতস্ন স্াতহব এবং মতনাোরা—দু জতনর 
কেউই বাস্াে কনই। োিাবাড়ি ড়গতেতছন। ড়িরতে-ড়িরতে রাে নটা। 
  
শাহানা বলল, ভাবী, আমার ড়ে স্মে হতে কগতছ? 
  
বুিতে পারড়ছনা। শুতে থাত ে। এখতনা ড়ে আতগর মতো খারাপ লাগতছ? 
  
না, এখন আর আতগর মতো খারাপ লাগতছ না। েুড়ম আমার পাতশ বতস্ থাে। 
  
নীলু বস্ল। োর পাতশ। শাহানা লাজুে স্বতর বলল, আড়ম জাড়ন আজই কস্ইড়দন। 
  
েী েতর জানতল? 
  
কদখছ না, বাস্াে এেটা মানুষ কনই, শুযু েুড়ম আর আড়ম। টুড়নর জতন্মর স্মেও কো এ 
রেম হল। কোমার মতন কনই, ভাবী? 
  
নীলু জবাব ড়দল না। ড়বতেতলর িান আতলাে োর কচহারাটা দ্রুে অনে রেম হতে কগল। 
টুড়নর কোতনা েথা কস্ মতন েরতে চাে না। ড়েন্তু কেউ ো বুিতে পাতর না। োরতণ-
অোরতণ এই প্রস্ঙ্গ ড়নতে আতস্। 
  
  
  
টুড়ন দু বছর আতগ জামোড়নর এে হাস্পাোতল মারা কগতছ। ড়নিঃস্ঙ্গ মৃেুে অবড়শে হে ড়ন। 
রুইনবাগে শহতরর স্ব েড়ট বাঙাড়ল পড়রবার হাস্পাোতল উপড়স্থে হতেড়ছতলন। আত্মীে-
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পড়রজন কথতে ড়বড়েন্ন হতে োওো কছাট্ট বাড়লোড়টতে ড়ঘতর বতস্ ড়ছতলন। টুড়ন েে বার 
বতলতছ আমার আড়ম, আমার আড়ম, েেবারই োাঁতদর কচাতখ অশ্রুর বনো কনতমতছ। এইস্ব 
প্রবাস্ী বাঙাড়লরা চাাঁদা েুতল নীলুর জামোড়ন আস্ার ড়টড়েট পাড়িতেড়ছতলন, োতে নীলু োর 
কমতেড়টর পাতশ থােতে পাতর। অহোরী নীলু োতে রাড়জ হে ড়ন। বারবার বতলতছ, ড়ভক্ষার 
টাোে আড়ম োব না। নীলু এবং শড়িে এই দু জতনর জামোনী োওো-আস্া এবং থাোর 
োবেীে খরচ শারড়মতনর বাবা ড়দতে কচতেড়ছতলন। োতেও কেউ রাড়জ হে ড়ন। ওর টাো 
কেন কনতব? শারড়মন এবং রড়িতের ড়র্তভাস্ে হতে কগতছ। এই পড়রবারড়টর স্তঙ্গ োতদর 
এখন আর েী স্ম্পেে? ড়েন্তু এতেবাতরই ড়ে স্ম্পেে কনই? 
  
শারড়মন থাতে আতমড়রোে। টুড়নর মৃেুের আতগর ড়দন আতমড়রো কথতে কস্ জামোড়ন চতল 
এল। টুড়ন মারা কগল শারড়মতনর কোতল মাথা করতখ। োর কছাট-তছাট হাতে কস্ স্ারাক্ষণই 
োর কছাট চাচীতে জড়িতে যতর ড়ছল। কেন হাে ছািতলই চাচী কোথােও চতল োতব। 
কস্ইস্ব হৃদে কভতঙ-তদওো োড়হনী খুব গুড়ছতে শারড়মন ড়লতখড়ছল। নীলু প্রােই ঐ ড়চড়ি 
কবর েতর পতি। পিতে-পিতে োর োাঁদতে ইতে েতর, ড়েন্তু োন্না আতস্ না। টুড়নর 
মৃেুের পর েী-তে হতেতছ, কস্ োাঁদতে পাতর না। স্মড়দও প্রােই োর োাঁদতে ইতে েতর। 
  
েে ড়দন হতে কগল টুড়ন কনই, েবু োর কছাট্ট িুল-আাঁো বাড়লশ প্রড়ে রাতেই ড়বছানাে 
পাো হে। বাড়লশটা মািখাতন করতখ এেপাতশ কশাে শড়িে, অনে পাতশ নীলু োরা দু 
জনই েল্পনা েতর, কমতেড়ট দুজতনর মািখাতনই শুতে আতছ। শড়িে কমতের গাতে হাে 
রাখতে োে। নীলুও হাে বাড়িতে কদে। টুড়নতে োরা খুাঁতজ পাে না। এেজন হাে রাতখ 
অনে জতনর হাতে। শব্দহীন ভাষাে দু জন দু জনতে স্ান্ত্বনার েথা বতল। 
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েে বদতল কগতছ স্ব ড়েছু। স্বতচ কবড়শ বদতলতছ। রড়িে। প্রাে রাতেই মদ কখতে বাড়ি 
কিতর। োতরা কচাতখর ড়দতে োোে না। মাথা ড়নচু েতর ড়নতজর ঘতর ঢুতে োে। স্ারা 
রাে োর ঘতর বাড়ে িতল। বাড়ে কনভাতলই কস্ নাড়ে েী-স্ব কদতখ। েড়বর মামা নাড়ে 
োর ঘতর হাাঁটাহাাঁড়ট েতরন। এে ড়দন নাড়ে টুড়নতেও কদতখতছ। টুড়ন োতে বতলতছ, েুড়ম 
এমন হতে কগছ কেন, স্বাই কোমাতে খারাপ বতল! 
  
েী েরব কর মা, আড়ম মানুষটাই খারাপ। 
  
কোমাতে খারাপ বলতল আমার খুব খারাপ লাতগ। 
  
না, আর খারাপ হব না। কোতে েথা ড়দলাম। মদ কছতি ড়দলাম। কনা ড়লোর। 
  
ড়েন্তু পরড়দন আতরা কবড়শ েতর খাে, কঘার মাোল হতে বাড়ি ড়িতর ড়িস্ড়িস্ েতর বতল, 
স্ব বাড়ে কিতল রাখতব ভাবী। বাড়ে কনভাতলই ওরা আতস্। বতিা ড়বরক্ত েতর। স্বতচ 
কবড়শ ড়বরক্ত েতর টুড়ন। োতনর োতছ ঘোনঘোন অস্হে। 
  
টুড়নর েথা নীলু মতন েরতে চাে না। েবু বারবার স্বাই োতে টুড়নর েথা মতন েড়রতে 
কদে। কহাতস্ন স্াতহব প্রাে রাতেই ঘুতমর কঘাতর কচাঁচান-ও টুড়ন, টুড়ন। ড়নতজর ড়চৎোতর 
োাঁর ড়নতজরই ঘুম কভতঙ োে। বাড়ে রােটা ড়েড়ন কছতলমানুতষর মতো কচাঁড়চতে-তচাঁড়চতে 
োাঁতদন। নীলু ও শড়িে কস্ই োন্না কশাতন। আহ, েী েি! েী েি! কবাঁতচ থাো বতিা 
েতির। 
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শাহানা বলল, ও ভাবী, আবার কেন কেমন লাগতছ। ওরা কো কেউ এল না। আমার বতিা 
ভে লাগতছ। আমাতে েুড়ম হাস্পাোতল ড়নতে োও। 
  
নীলু উড়িে হতে ঘর কথতে কবরুল আড়নস্ কোতেতে কেন ড়িরতছ। নীলু বলল, আড়নস্, 
এেটা অোমু্বতলি ড়নতে আস্ কো, মতন হতে শাহানাতে হাস্পাোতল ড়নতে কেতে হতব। 
  
আড়ম একু্ষড়ণ ড়নতে আস্ড়ছ। আপড়ন ওর োতছ ড়গতে বসু্ন। 
  
শাহানার োতছ বস্তে ইো েরতছ না। নীলু বারান্দাে এতস্ দাাঁিাল। রড়িতের ঘর হাট 
েতর কখালা। এই স্মে কস্ েখনও ঘতর থাতে না থােতল ভালুি প্রতোজতনর স্মে 
োউতেই পাওো োে না। 
  
ভাবী! 
  
নীলু চমতে োোল। রড়িে দাাঁড়িতে আতছ। েখন কে কস্ ড়নিঃশতব্দ ঘতর ঢুতেতছ। 
  
হতে েী ভাবী? 
  
শাহানার কপইন উতিতছ। েুড়ম স্বাইতে খবর দাও। 
  
অোমু্বতলি ড়নতে আস্ব? 
  
অোমু্বতলি লাগতব না। আড়নস্ আনতে কগতছ। েুড়ম জড়হরতে খবর কদবার বেবস্থা েতর 
োিাবাড়িতে চতল োও। বাবা-মাতে ড়নতে এস্। 
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রড়িে চতল কেতে ড়গতে থমতেও দাাঁড়িতে লাজুে গলাে বলল, শারড়মন এগার োড়রতখ 
কদতশ ড়িরতছ। ভাবী। আমাতে ড়চড়ি ড়লতখতছ। 
  
হিাৎ কোমাতে ড়চড়ি? 
  
আমার োতছ আবার ড়িতর আস্তব। ড়চড়িতে োই কলখা। আবার স্ব আতগর মতো হতে 
োতব। 
  
ভাতলা, খুব ভাতলা। 
  
রড়িে হাস্তছ। েে দীঘে ড়দন পর নীলু ওর মুতখ হাড়স্ কদখল। নীলু ভুতলই ড়গতেড়ছল 
রড়িে হাস্তে পাতর কভের কথতে শাহানা ভোেে গলাে র্ােতছ, ভাবী, োবী। নীলু নিতছ 
না। অবাে হতে কদখতছ, অতনে ড়দন পর োতদর পাতশর জলা জােগাটাে বীতে বীতে 
বাড়লহাাঁস্ নামতছ। পাড়খরা শহর পছন্দ েতর না। এবার েী হল োতদর। িাাঁতে িাাঁতে পাড়খ 
নামতছ কেন? ড়বদুেৎ চমতের মে নীলুর মতন হল, টুড়নর জতন্মর স্মেও িাাঁতে িাাঁতে হাাঁস্ 
কনতমড়ছল। 
  
নীলু ঘতর ঢুেল। নেুন ড়শশু আস্তছ। েে দীঘে ড়দন কস্ এই থােতব। হাস্তব, কখলতব, 
গাইতব। োর আগমতনর স্মস্ত প্রস্তুড়ে স্মূ্পণে হওো প্রতোজন। আতোজতনর কোতনা ত্রুড়ট 
থাো চলতব না। 
  
শাহানা োাঁপা-োাঁপা গলাে বলল, েুড়ম বারবার কোথাে চতল োে, ভাবী? 
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আর োব না। এই বস্লাম কোমার পাতশ। 
  
বতিা ভে লাগতছ, ভাবী। 
  
নীলু কোমল স্বতর বলল, কোতনা ভে কনই। 
  
ঘতরর জানালা কখালা। ঘন হতে স্ন্ধ্ো নামতছ। বাড়লহাাঁতস্র পাখার আওোজ পাওো োতে। 
অতনে ড়দন পর ওরা আবার এল। 
  
নীলু লক্ষ েরল, োর কচাখ ড়দতে টপটপ েতর জল পিতছ। ভুতল োওো োন্না কস্ আবার 
ড়িতর কপতেতছ। বেথাে ছটিট েরতছ শাহানা। মােৃগতভে বন্দী ড়শশু মুড়ক্তর জতনে অড়স্থর 
হতে উতিতছ। েে না ড়বস্মে অতপক্ষা েরতছ ড়শশুড়টর জতনে! 
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