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১. আতাহামেে পেমন পাঞ্জাবি 
[বসরলরটে মীোিাোরেে পুোরো শুাওলা ধো দালারেে একটা ঘে। মধুোবি। পাাঁচ-ে 
িেে িরয়সী একবট বশশু িািা-মাে পারশ ঘুমুরে। িাইরে উথাবল পাথাল থোেো। থসই 
থোেো িাবিে থভবন্টরলটে বদরয় ঘরে ঢুরকরে, পরিরে বশশুবটে মশাবেে োরদ। মরে হরে 
আরলাে িুল িুরট আরে। হঠাৎ বশশুবটে ঘুম থভরে থগল। থস বিস্ময় এিং ভয় বেরয় 
তাবকরয় েইল থোেোে িুরলে বদরক। এক সময় িািারক থিরক তুরল কাাঁরদা কাাঁরদা গলায় 
িলল, এটা বক? বশশুে িািা িুরলে েহসু িুাখ্ুা কেরলে–থভবিরলটারে িুরলে 
েকশাকাটা। হরয় মশাবেে োরদ পরিরে। ভরয়ে বকেু থেই। বশশুে ভয় তােপরেও যায় 
ো। তখ্ে িািা িলরলে, হাত বদরয় িুলটা ধে, ভয় থকরট যারি। বশশুবট থসই িুল হাত 
বদরয় ধেরত থগল। যতিােই ধেরত যায় ততিােই িুল হাত গরল থিে হরয় যায়। 
কবি–থোেোে িুল ধোে গল্প। মহাে থিাধরক স্পশণ কোে আকাংিাে গল্প। েীিেরক 
থদখ্া এিং ো থদখ্াে গল্প।] 
  
কবি উপেুারস বকেু কবিতা িুিহাে কেরত হরয়রে। অবত বিেরয়ে সরে োোবে 
কবিতাগুবল আমাে থলখ্া। পাঠক িমা সুন্দে থচারখ্ গ্ৰহৰ্ করেরেে। কবিতাগুবলও 
কেরিে–এই অসম্ভি আশা বেরয় িরস আবে। িমা থপরয় থপরয় আমাে অভুাস থগরে। 
খ্াোপ হরয়। 
–হুমায়ূে আহরমদ ধােমবি, ঢাকা। 
  
  
  
০১. 
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আতাহারেে পেরে পাঞ্জাবি। 
  
পাঞ্জাবিরত ইবি থেই, দলমচা ভাি। থসটা থকাে িুাপাে ো–েতুে োমাইরদে থিরিই ইবি 
কো পাঞ্জাবি িাধুতামূলক, থস েতুে োমাই েয়। সমসুা একটাই–পাঞ্জাবিে থপরটে কারে 
হলুদ দাগ। মরে হয় থগাশত বদরয় ভাত খ্ািাে পে থকউ একেে হাত ো ধুরয় পাঞ্জাবিরত 
হাত মুরে থিরলরে। পাঞ্জাবি িদরল অেু বকেু পোে মত সময় আতাহারেে থেই–তারক 
অবত দ্রুত িাবি থথরক থিে হরত হরি। তাে িািা (অিসেপ্রাপ্ত থহিমাস্টাে, বিদুাময়ী 
গালণস হাইসু্কল), েশীদ আবল সারহি এই মুহূরতণ িাথরুরম আরেে। বতবে খ্িরেে কাগে 
বেরয় িাথরুরম ঢুরকরেে। কাগে থশর্ করে িাথরুম থথরক থিে হরিে। বমবেট কুবি লাগাে 
কথা। এই সমরয়ে থভতে অবতহারেে হাওয়া হরয় থযরত হরি। তা ো কেরত পােরল 
ভয়ািহ সমসুা হরত পারে। বেস্ক থেয়া বঠক হরি ো। বকেুিৰ্ আরগ েশীদ আবল সারহরিে 
সরে তাাঁে পুরিে থদখ্া হরয়রে। বতবে িাোন্দায় হাাঁটাহাাঁবট কেবেরলে–খ্িরেে কাগরেৱ 
েরেু অরপিা। কাগে আসরে ো, বতবে িাথরুরম ঢুকরত পােরেে েুা) এমে সংকটপূৰ্ণ 
মুহুরতণ আতাহাে বক েরেু থযে িাোন্দায় এরসরে। িািারক থদরখ্ থগল। েশীদ আবল 
বকেুিৰ্ থেরলে বদরক শীতল থচারখ্ তাবকরয় থথরক ধমরকে গলায় িলরলে, বক থে, তুই 
মবেকাে ফ্ল্ুাট থদখ্রত বগরয়বেবল? 
  
আতাহাে সরে সরে িলল, বি। যবদও থস যায়বে। সময় করে উঠরত পারেবে। থিকাে 
যুকিরদে োোে ধেরেে কারে িুস্ত থাকরত হয়। সময় থিে কো তারদে পরিই সিরচ 
কবঠে। এই তথু অবিশ্বাসু মরে হরলও সতু। িািারক সতু কথাটা িলা থগল ো। 
  
েশীদ আবল িলরলে, পরয়ন্ট িাই পরয়ন্ট সি বলরখ্ এরেবেস থতা? 
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আতাহাে িলল, হুাঁ। 
  
েশীদ আবল বিেি গলায় িলরলে, হুাঁ হুাঁ িরল েিাি বদবি ো। বকেু বেরেস কেরল পুরো 
একটা থসেরটরে েিাি বদবি। সি বলরখ্ এরেবেস? 
  
বি, বলরখ্ এরেবে। 
  
থকাে ঘরেে আয়ো ভাো, িাথরুরমে বক অিস্থা, থদয়ারল দাগ আরে বক-ো। সি বলরখ্বেস? 
  
বলরখ্বে। 
  
েশীদ আবল িাথরুরম ঢুকরলে। আতাহাে ঢুকল বেরেে ঘরে। হারতে কারেে পাঞ্জাবিটাই 
গারয় ঢুবকরয় বদল। তািাহুিাে সময় সি কারে ঝারমলা হয়। পাঞ্জাবি গারয় থদিাে পে 
থদখ্া যায় পাঞ্জাবিটা উরিা হরয়রে। থিাতারমে ঘে চরল থগরে বপরঠে বদরক। সুারেল 
দুপাবটে থভতে এক পাবট খু্াঁরে পাওয়া যায়, অেুপাবট থকাথাও খু্াঁরে পাওয়া যায় ো। তাে 
পেম থসৌভাগু–পাঞ্জাবি উরিা হয়বে। সুারেরলে দুপাবটই খ্ারটে কারে আরে। শুধু 
পাঞ্জাবিে থপরটে কারে হলুদ দাগ। থাকুক দাগ। চাাঁরদে মত সুন্দে বেবেরসও কলংক 
আরে–আে পাঞ্জাবিরত থাকরি ো তা-বক হয়! চাাঁরদে থশাভা তাে কলঙ্ক। পাঞ্জাবিে থশাভা 
হলুদ দাগ। 
  
একতলাে িাোন্দায় বমবলে সরে থদখ্া। বমবলে মুখ্ শুকো। থচাখ্ থিরি থগরে। গলায় 
কমলা েরেে মািলাে। মরে হয়। আিাে তাে টেবসারলে সমসুা হরে। সপ্তারহ বতে বদে 
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তাে টেবসল িুরল থারক। গলায় কমলা েরেে মািলাে েিারত হয়। বমবল িলল, তুই বক 
থিরুবেস ো-বক ভাইয়া? 
  
হুাঁ। 
  
োশতা ো থখ্রয় থকাথায় যাবেস? 
  
বমবল আতাহারেে েিেরেে থোট। থস আতাহােরক তুই করে িরল। তাে ভািভবে এ েকম 
থযে থস এ িাবিে িি থমরয়। সংসাে থদরখ্শুরে থেয়াে দাবয়ত্ব তাে। আে আিাে থস 
শাবি পরেরে। মারয়ে োপা শাবি পরেরে িরলই বক গলাে স্বরে মা মা ভাি? 
  
শাবিে েরেে সরে গলাে স্বরেে পবেিতণে হয় বক? হলুদ শাবি যখ্ে পেরি তখ্ে গলাে 
স্বে এক েকম, আকাশী েীল শাবিরত অেু েকম। পেীিাটা করে থদখ্রল হয়। 
গরির্ৰ্ামূলক একটা প্রিন্ধ হরত পারে। প্রিরন্ধে বশরোোম–দু ইরিক্ট অি কালাে অে 
ইয়াং গালণস ভরয়স। 
  
ভাইয়া, তুই োশতা-টাশত ো থখ্রয় থকাথায় যাবেস? 
  
আতাহাে েিাি বদল ো। েিাি বদরয় েি কোে মত সময় তাে হারত থেই। থগরটে 
িাইরে এরস আতাহাি স্ববস্তে বেিঃশ্বাস থিলল। পাঞ্জাবিে পরকরট হাত বদল–প্ররয়ােেীয় 
বেবেসপি সি থেয়া হরয়রে, ো তািাহুিায় বকেু িাদ পরি থগরে? রুমাল পাওয়া থগল। 
এটা থতমে প্ররয়ােেীয় ো। তাে সবন্দ থেই থয োরকে বসকবে রুমারল ভরে পরকরট যত্ন 
করে োখ্রত হরি। থদয়াশলাই পাওয়া থগল। এটা থমাটামুবটভারি েরুবে। একিাে পরকরট 
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বসগারেট থাকা সরেও শুধুমাি থদয়াশলাই-এে অভারি থস সাোোত বসগারেট থখ্রত 
পারেবে। 
  
মাবেিুাগ পাওয়া থগল পুারন্টে পরকরট। এটা অতুন্ত আশাে কথা। মাবেিুারগে সন্ধারে 
আিাে িাবিরত ঢুকরত হরল সারি সিণোশ হরয় যািাে সম্ভািো। 
  
মাবেিুাগ খু্রল আতাহাে এক ঝলক থদরখ্ বেল–লাল েে উাঁবক-ঝুাঁবক বদরে। তাে মারে 
পঞ্চাশ টাকাে থোট থকাথাও লুবকরয় আরে। বিোট ভেসাে কথা। আতাহাে লম্বা লম্বা পা 
থিলরত শুরু কেল। সকারল োশতা খ্াওয়া হয়বে। বখ্রদ লাগরে। বখ্রদে থচরয়ও যা িি–
চারয়ে বপপাসা হরে। বদরেে প্রথম চা এখ্রো খ্াওয়া হয়বে। বদরেে প্রথম চা পারেে 
আেন্দ স্বগীয় আেরন্দে কাোকাবে। 
  
চা—োশতাে েরেু সিরচ ভাল োয়গা হরে সাজ্জারদে কলািাগারেে িাসা। সাজ্জারদে 
থোট থিাে েীতু আতাহােরক থদখ্ামািই বিেবিরত ভুরু কুাঁচকারি, তােপরেও চা-োশতা 
এরে থদরি। এিং কবঠে গলায় িলরি, মােুরর্ে িাসায় বগরয় থচরয় থচরয় চাোশতা থখ্রত 
আপোে লজ্জা লারগ ো? েীতু এিােই ইউবেভাবসণবটরত ঢুরকরে। প্রথম ইউবেভাবসণবটরত 
থঢাকা থমরয়গুবল কবঠে কবঠে কথা িরল সিাইরক চমরক বদরত ভালিারস, কারেই েীতুে 
থকাে কথাই ধতণরিুে মরধু েয়। সমসুা হরেে েীতুে িািা থহারসে সারহি। পৃবথিীে 
পাাঁচেে বিেবিকে মােুরর্ে তাবলকা ততবে হরল থসই তাবলকারতও তাে োম থাকাে কথা। 
েগরতে প্রবতবট বির্য় সম্পরকণ থহারসে সারহি বকেু ো বকেু োরেে। থসই োে বতবে 
বেরেে থভতে সীমািদ্ধ োখ্রত চাে ো। েবিরয় বদরত চাে। হাবস হাবস মুরখ্ একরঘাঁরয় 
সুরে বতবে যখ্ে োে বিতেৰ্ করেে তখ্ে আতাহারেে ইো করে থলাহাে একটা শািল 
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বদরয় ঠাস করে তাাঁে মাথায় িাবি থদয়। থসটা সম্ভি হয় ো িরল থকৌতূহলী ভবে থচারখ্-
মুরখ্ িুবটরয় তাাঁে যািতীয় োরেে কথা শুেরত হয়। বিোে, দশণে, ধমণ, োেেীবত, সাবহতু। 
  
আশাে কথা হরে আে েুবটে বদে। েুবটে বদে থহারসে সারহি সাপ্তাবহক িাোে কেরত 
যাে। আে তাে সরে থদখ্া ো হিাে সম্ভািোই থিবশ। 
  
  
  
তচি মাস। এই সকারলই বচিবচরি থোদ উরঠ থগরে। িাতাস বদরে িরল থোদটা অগ্ৰাহু 
করে হীটরত ভাল লাগরে। দুপুরেে মরধু অিস্থা অেু েকম হরি। দালাে-রকাঠা থথরক 
ভাপ থিরুরত থাকরি। থসই ভারপ থাকরি দালাে থকাঠাে প্রাচীে গন্ধ। োস্তাে বপচ েেম 
হরয় সুারেরলে সরে উরঠ আসরত থাকরি। সাোিৰ্ োরক লাগরি বপরচে ঝাঝারলা টক 
টাইপ গন্ধ। আতাহারেে মত মােুর্, োস্তায় হাাঁটাই যারদে প্রধাে কমণ তারদে েরেু, তচি 
মারসে দুপুে িিই দুিঃসময়। 
  
আতাহাে বেকশা থেরি, ো থহাঁরট থহাঁরট যারি তা বঠক িুরঝ উঠরত পােরে ো। মাবেিুারগে 
অিস্থা ভাল ো। বেকশা ভািাে যন্ত্রৰ্ায় যাওয়া বঠক হরি ো। এখ্ে িােরে আটাটা। থহাঁরট 
থযরত থযরত েটাে মত িাোরি। তারত একটা সুবিধা হরি–থহারসে সারহরিে সরে থদখ্া 
হরি ো। বতবে িাোরে চরল যারিে। সারি আটটাে মরধু বতবে িাোরে যাে। সািধােতাে 
েরেু আরো আধঘণ্টা হারত থাকা ভাল। 
  
  
  
থহারসে সারহি িাোন্দায় দাাঁবিরয় বেরলে। 
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তাে গারয় ইবি কো পাঞ্জাবি, হারত েবি। থচারখ্ আঠারো কুােট থসাোে চশমা। থসাোলী 
থেরমে থভতে বদরয় তাে মায়া মায়া থচাখ্ থদখ্া যারে। তাে সােসজ্জা থদরখ্ মরে হরে 
বতবে িউভারতে থকাে অেুষ্ঠারে যারেে। আতাহারেে িুক ধক করে উঠল। থহারসে সারহি 
হাবসমুরখ্ মধুে গলায় িলরলে, থকমে আে আতাহাে? 
  
বি চাচা ভাল। 
  
মুখ্ মবলে থকে? 
  
থহাঁরট এরসবে থতা। 
  
আপবে িাোরে যােবে? 
  
হুাাঁ যাি। থতামারক থপরয় ভালই হরয়রে, ঐ বদরেে বিসকাশেটা থশর্ হয়বে। তুবম তািাহুিা 
করে চরল থগরল, সূিীিারদে মূল িুাপােটা িলরত ভুরল থগলাম। আোম করে থিাস, আবম 
েীতুরক চা বদরত িবল। 
  
আমাে একটা খু্ি েরুবে কাে আরে চাচা। আমাে িিরিাে, বযবে আরমবেকায় থারকে, 
তাাঁে একটা ফ্ল্ুাট আরে এবলরিন্ট থোরি। ঐ ফ্ল্ুারটে ভািারট বতে মারসে ভািা িাবক 
থিরল চরল থগরে। যািাে আরগ িাবিে অরেক িবত করেরে। আমারক এইসি থদরখ্ 
িািারক বেরপাট কেরত হরি। 
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বেরপাটণ করে বক হরি? যা কেরত হরি তা হল মামলা। থসাো আেুরল বঘ ো উঠরল বক 
কেরত হয়? আেুল িাাঁকা কেরত হয়। যত িাকু কেরি তত বঘ উঠরি। 
  
বে, তা থতা িরটই। 
  
আমারদে সমসুা বক োে আতাহাে–আমো আেুল িাাঁকা কেরত পাবে ো। মুরখ্ খু্ি তহ-
তচ কবে বকন্তু আেুল িাকা কবে ো। ভািারট িবত করে চরল বগরয়রে এই বেরয় আমো 
খু্ি থচাঁচারমবচ কেি। এরক িলি, তারক িলি। বক বক িবত করেরে তাে বলস্ট কেি। 
তা কেরত বগরয় আমারদে দম িুবেরয় যারি। আসল কাে আে কো হরি ো। বঠক ো? 
  
বি চাচা, বঠক। আপবে খু্িই খ্াবট কথা িরলরেে। 
  
আসল কারেে প্রবত আমারদে অেীহাে কােৰ্ োে আতাহাে? 
  
আতাহাে মরে মরে দীঘণ বেিঃশ্বাস থিলল। আে বদেটা খ্াোপভারি শুরু হরয়রে। এরকে 
পে এক পুাাঁরচ েবিরয় যারে। একটা পুাাঁচ থখ্ালামাি অেু একটা পুাাঁচ। এখ্ে থয পুাাঁরচ 
পরিরে তাে থথরক খু্ি সহরে মুবি পাওয়া যারি তা মরে হরে ো। থদায়া ইউেুস পাঠ 
কো থযরত পারে। ইউেুস েিী মারেে থপরট বেিণাবসত হরয় এই থদায়া পাঠ করেবেরলে। 
মাে থদায়াে থতে সহু কেরত ো থপরে তারক উগরে থিরল বদরয়বেল। আতাহারেে 
থিরিও বক তা হরি? থহারসে সারহি তারক উগরে থিরল থদরিে? আতাহাে থদায়াটা মরে 
কেরত পােরে ো। িাস এিং থিিীটুাবিে ড্রাইভােরদে থচারখ্ে সামরে এই থদায়া থলখ্া 
থারক। আতাহাে অসংখ্ু িাে পরিরে। এখ্ে আে মরে পিরে ো। থস তাবকরয় আরে 
থহারসে সারহরিে বদরক। থহারসে সারহি হাবসমুরখ্ কথা িলরেে, 
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িুঝরল আতাহাে, পশু এিং মােুর্রক তুবম যবদ দুটা ভারগ ভাগ কে তাহরল তুবম মোে 
একটা িুাপাে লিু কেরি। িুাপােটা বসরস্টরমবটকুাবল কে। এরসা, একটা থাব ট 
এিরপবেরমন্ট কবে। মরে মরে কলপো করো। একটা শাদা পাতা োও। একবদরক বলরখ্। 
মােুর্, একবদরক পশু, মাঝখ্ারে লম্বা একটা দাগ দাও। বদরয়ে? 
  
বি। 
  
থভেী গুি। এখ্ে োম্বিাবেং কো। এক দুই করে থগা আপওয়ািণ … 
  
থহারসে সারহি উৎসারহে সরে শুরু করেবেরলে। তাে উৎসাহ িাধাপ্রাপ্ত হল। দেোে 
মুরখ্ েীতুরক থদখ্া থগল। 
  
েীতুও আে শাবি পরেরে। আতাহাে থভরি থপল ো— আে বক থকাে বিরশর্ বদে–থয 
বদে সি িাচ্চা থমরয়রক শাবি পেরত হরি? 
  
েীতুে মুখ্ কবঠে। তাে গলাে স্বেও বহমশীতল। থহারসে সারহি িলরলে, বক িুাপাে মা? 
  
তুবম িাোরে যারি ো? 
  
যাবে থতা। পশু এিং মােুর্ বির্য়ক আমাে ধােৰ্াগুবল আতাহােরক িলবেলাম। ধােৰ্াগুবল 
িলাে সময় তুবম অরেক পারি িািা। ধােৰ্া পাবলরয় যারে ো। এখ্ে যবদ িাোরে ো 
যাও, মাে-টাে বকেুই পারি ো। আে েুবটে বদে ো? 
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দুাটস োইট। আে েুবটে বদে থতা িরটই। 
  
তুবম িাোরে চরল যাও। আবম আতাহাে ভাইরক আটরক োখ্বে। 
  
এটা মন্দ ো। 
  
চট করে িাোে থসরে এরসা। এরস পশু এিং মােুর্ বির্য়ক থতামাে হাইরপাবথবসস 
আতাহাে ভাইরক িুবঝরয় িল। 
  
থহারসে সারহি থমরয়ে কথায় আস্বস্ত হরলে এিং অবতবেি িুস্ততায় িাোরেে বদরক েওো 
হরলে। েীতু আতাহারেে বদরক তাবকরয় িলল, িািাে হাত থথরক আপোরক িাঁবচরয় বদলাম। 
এখ্ে আপবে ভালীয় ভালয় বিরদয় হরয় যাে। 
  
োস্তা থখ্রয় তােপে থযরত হরি। োস্তা থখ্রয় আবসবে। িাবস রুবট-ভাবি যা থহাক একটা 
বকেু থদ। আবম সাজ্জারদে ঘরে বগরয় িবস। ওে ঘুম থভরেরে? 
  
ভাইয়া িাবিরত থেই। 
  
থকাথায় থগরে? 
  
োবে ো থকাথায় থগরে। দুবদে ধরে তাে থকাে থখ্াাঁে থেই। 
  
দুবদে ধরে একটা মােুরর্ে থকাে থখ্াাঁে থেই। আে থতাো থিশ স্বাভাবিক েীিে যাপে 
কেবেস? আশ্চযণ থতা! 
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আমো বক কেি? মাইরক করে পািায় পািায় থঘার্ৰ্া থদি–সাজ্জাদ োরমে একেে যুিক 
হাোরো বগয়ারে? ভাইয়াে িাবি থথরক উধাও হওয়া থতা আে েতুে বকেু ো। আপবে থসটা 
ভাল করেই োরেে। 
  
তুই আমাে উপে োগ কেবেস থকে? আবম থতা তারক িুসরল-িাসরল িাবি থথরক থিে 
কবেবে। আবম খু্িই গৃহী ধেরেে মােুর্। োত আটটাে পে সি সময় আমারক িাসায় 
পাওয়া যায়। 
  
েীতু গম্ভীে মুরখ্ িলল, আপবে িসাে ঘরে বগরয় িসুে–আবম চা-োশতা বেরয় আসবে। 
হলুদ দাগ থদয়া পাঞ্জাবিটা বক ইো করে পরেরেে? সিাইরক থদখ্ারোে েরেু থয আপবে 
আলাদা? অেুরদে মত পবেস্কাে োম-কাপি পরেে ো–থোংো োমকাপি পরেে? 
  
আতাহাে হাই তুলরত তুলরত িলল, সাজ্জাদ িাবি থথরক পাবলরয়রে এই োগ তুই আমাে 
উপে চাপাবেস এটা বঠক হরে ো। উরোে বপবি িুরধে ঘারি হরলও কথা বেল। উরোে 
বপবি এরকিারে সুলায়মারেে ঘারি! 
  
েীতু বকেু ো িরল চরল থগল। এিং প্রায় সরে সরেই োশতা বেরয় ঢুকল। থযে তাে েরেু 
োশতা ততবেই বেল, েীতু শুধু বেরয় এরসরে। আগুে-গেম পাোটা, বিমভাো, একটা 
িাবটরত গরুে মাংস। েীতু খ্ািাে থটবিরল োবমরয় োখ্রত োখ্রত িলল, চা খ্ারিে, ো 
কবি খ্ারিে? 
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দুটাই খ্াি। প্রথরম এক কাপ চা, তােপে কবি। আে থশাে েীতু, এক পাোটায় আমাে 
হরি ো। দুটা লাগরি। 
  
পাোটা ভােরে। 
  
গুি। থশাে েীতু, পৃবথিীে পাাঁচটা থেষ্ঠ থমরয়ে তাবলকা যবদ থকােবদে কোে থচিা হয় 
তাহরল আবম খু্ি থচিা কেি থতাে োম ঢুকারত। 
  
শুরে খু্বশ হলাম। 
  
থদশ থেরি যািাে সময় পাাঁচটা বেবেরসে েেু আমাে খ্াোপ লাগরি। এক–িৃবি, দুই–
ির্ণাে িুারেে িাক, বতে–িাশিরে থোেো, চাে–কালরিারশবখ্, পাাঁচ–তুই। 
  
আপোে সিই বক পাাঁচটা পাাঁচটা করে? 
  
হুাঁ। পাাঁচ হরে মুাবেরকল োয়াে। থকাে থমরয়রক যবদ কখ্রো পাাঁচটা থগালাপ থদয়া যায় 
তাহরল থস েরেে মত থকো হরয় যায়। পাোটা থতা েীতু অসাধােৰ্ হরয়রে। বিষু্ণ থদে 
কবিতাে থচরয়ও ভাল হরয়রে। প্রায় ক্লাবসরকে পযণারয় চরল থগরে। থখ্রত মায়া লাগরে। 
ক্লাবসক পযণারয়ে বেবেস ভিৰ্ কো যায় ো। 
  
ভিৰ্ কো ো থগরল কেরিে ো। আপোরক থতা থোে করে ভিৰ্ কোবে ো। 
  
েীতু, তুই থকাে োবশে োতক িল থতা? 
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থকে? 
  
আমাে মরে হরে তুই বলব্রা। বলব্রাো থয থকাে সহে কথায় একটা পুাাঁচ ধরে। খ্িেদাে, 
তুই বিরয় কেবি ো। বিরয় কেরল থতাে স্বামীে সরে তুই ত৬৫ বদে ঝগিা কেবি। বলপ 
ইয়ারে কেবি ত৬৬ বদে। 
  
কারেে থমরয় থধায়া ওঠা পাোটা বেরয় ঢুকল। েীতু আতাহারেে থেরট পাোটা তুরল বদরত 
বদরত িলল, আপবে থদশ থেরি চরল যারেে, তা থতা োেতাম ো! 
  
সাজ্জাদ থতারক বকেু িরলবে? 
  
ভাইয়াে সরে আমাে থকাে কথা হয় ো। যারেে থকাথায়? 
  
হলুদ চামিাে থদশ–োপারে। 
  
োপারে বগরয় আপবে বক কেরিে? 
  
োপারেে আকারশ-িাতারস ইরয়ে উিরে। খ্ািরল খ্ািরল তাই ধেি। বভসা পাওয়াই শুধু 
সমসুা। থসই সমসুাে সমাধাে হরয়রে। 
  
সমাধােটা বক? 
  
সাংসৃ্কবতক এক দল যারে োপারে। আবম ওরদে সরে তিলািাদক বহরসরি যাবে। ওো 
বিরে আসরি, আবম থথরক যাি। 
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পাোটা বক আরেকটা থদি? 
  
ো। বদরল থলারভ পরি থখ্রয় থিলি। অত খ্াওয়া উবচত হরি ো। চা থদ, কবি থদ। চা-
কবি থখ্রয় বিরদয় হই। 
  
আপোে মা থকমে আরেে? 
  
ভাল। 
  
উোে থকবিে োম্বিাে কত? আবম একিাে উোরক থদখ্রত যাি। 
  
আবেলাবক থােবটে-রক দুই বদরয় গুৰ্ কেরল যত হয় তত। 
  
উোে শেীে এখ্ে থকমে? 
  
ভাল। 
  
ভাল হরল হাসপাতারল থকে? 
  
হাসপাতারল যাো িাস কেরে তারদে মরধু ভাল। 
  
োপাে করি যারেে? 
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খু্ি বশগবগে। তরি োপারে যাই আে মালরয়বশয়ারত যাই–থতাে পাোটাে কথা মরে 
থাকরি। 
  
আতাহাে বসগারেট ধোরলা। েীতু কবঠে গলায় িলল, বসগারেট ধোরিে ো আতাহাে ভাই। 
কতিাে আপোরক িরলবে আমাে বসগারেরটে গন্ধ সহু হয় ো। 
  
গন্ধ সহু কেরত থতারক থক িলরে? আবম থতা িরস িরস থতাে মুরখ্ে উপে থধাাঁয়া োিি 
ো। চরল যাি। এই বসগারেট হরে িে দু থোি। 
  
কবি থতা খ্ােবে। িাোরো হরে। 
  
তাহরল বসগারেট থিলরত হরি। বসগারেট হারত বেরয় কবি থখ্রত থদি ো। 
  
বসগারেট োিা কবি খ্াওয়াে মরধু থকাে মো আরে? দেকাে থেই। আমাে কবিে। 
বিদায়। আে থশাে েীতু, তুই একটু খ্াওয়া-দাওয়া কে। তুই থয হারে থোগা হবেস, 
বকেুবদে পে থতাে আে োয়া পিরি ো। 
  
আতাহাে উরঠ দাাঁিাল। েীতুে ইো হল িরল, বঠক আরে। বসগারেট থিলরত হরি ো। 
কবি থখ্রয় যাে। িলরত বগরয়ও েীতু িলল ো। কথাগুবল গলাে কারে শি িেরিে দলাে 
মত আটরক েইল। তাাঁে আত্মসম্মাে অবত তীব্র। থস মরে থগরলও বেরেে কারে থোট হরত 
পােরি ো। আতাহাে বঠক এগারো বদে পে তারদে িাবিরত এরসরে। থস থয এইভারি 
বদেিরৰ্ে বহসাি োরখ্। তাও থস থকােবদে আতাহােরক োোরত পােরি ো। আে থয 
আতাহাে আসরি তাও থস োেত। থভারে ঘুম থভরেই তাে মরে হরয়রে আতাহাে ভাই 
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আসরি। থকে তাে এেকম মরে হরয়রে তা থস োরে ো। শুধু এইটুকু োরে, যখ্ে তাে 
মরে হয়। আতাহাে ভাই আসরি, তখ্ে থস আরস। একিাে োত এগারোটাে সময় তাে 
এ েকম মরে হল। থস অবত দ্রুত চুল থিাঁরধ, শাবি পেল। তােপে িসাে ঘরে িরস েইল। 
িাইরে তখ্ে তুমুল িৃবি। আতাহাে ভাই সবতু সবতু োত সারি এগারোটাে সময় উপবস্থত। 
  
এইসি কথা কাউরক িলা যারি ো। তাে আরগ থস বির্ থখ্রয় মরে যারি। বির্ থখ্রয় মো 
েীতুে থকাে কথাে কথা ো। বির্ তাে কারে আরে। সবতু আরে। তাে িইপি থয িুক 
থশলরি আরে থসই থশলরিে বতে েম্বে তারক িই-এে থপেরে লুকারো আরে। েীতুে 
ধােৰ্া, খু্ি থিবশবদে বশবশটা লুবকরয় োখ্রত হরি ো। 
  
আতাহাে চরল যািাে পেপেই েীতু িাথরুরম ঢুকল। থস বদরেে মরধু করয়কিাে শুধুমাি 
কাদাে েরেু িাথরুরম ঢুরক। তাে অরেক থগাপে দুিঃখ্-করিে একটা হরে থস কারলা। 
যতটুকু কারলা হরল মাো থমরয়রদে শুামলা িরলে–থস তাে থচরয়ও কারলা। েীতুে ধােৰ্া, 
যত বদে যারে তাে গারয়ে েে ততই কারলা হরে। কারলা থমরয়রদে আলাদা বকেু থসৌন্দযণ 
থারক। তারদে থচাখ্ সুন্দে হয়, থঠাাঁট সুন্দে হয়, হাবস সুন্দে হয়। তাই সিই অসুন্দে। 
েীতু আয়োে সামরে থঠাাঁট কামরি ধরে কান্না সামলািাে থচিা কেরে। পােরে ো। 
  
  
  
এক সময় িাবি-ঘরেে সুন্দে সুন্দে োম হত–সুেবভ, কদম্ব, েীলাঞ্জে। এখ্ে ইংরেবি 
োরমে চল হরয়রে। মবেকাে এপাটণরমন্ট হাউরসে োম Elephant Park Apartments. 
িাংলা কেরল বক হয়–হাবত-িাগাে ঘেিাবি। এপাটণরমরন্টে ভাল িাংলা বক ভািরত ভািরত 
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আতাহাে বেবসপশরেে বদরক এরগারলা। বেবসপশরে থোকো মতে একেে িরস। তাে 
গারয় শাদা থড্রস, মরে হয় থেভীরত কাে করে। িুক পরকরট োম থলখ্া–েইেুবেে। 
  
েইেুবেে বিশ্ৰীভারি তাকারে। আতাহাে আন্তবেক ভবেরত হাসাে থচিা কেল। তারত 
থতমে উপকাে হল ো। েইেুবেে সরন্দহভােে থলাকরদে বদরক থয দৃবিরত তাকারোে 
বেয়ম থসই দৃবিরত তাকারে। আতাহারেে ধােৰ্া, হলুদ দাগ পো পাঞ্জাবিে কােরৰ্ 
িুাপােটা ঘটরে। হলুদ দাগ োিাও পাঞ্জাবিরত আরো বকেু রুটিবট আরে। সাইরে খ্ারটা। 
আেকাল লম্বা পাঞ্জাবিে চল হরয়রে। পাঞ্জাবিে ঝুল হাাঁটু োবিরয় যত োমরি ততই উত্তম। 
মরে হয় হাবত-িাগাে ঘেিাবিরত হলুদ দাগ থদয়া খ্ারটা পাঞ্জাবি পরে থকউ আরস ো। 
  
কারক চাে? 
  
আতাহাে লিু কেল কারক চাে প্রশ্নটা কো হরয়রে তাে বদরক ো তাবকরয়। সরন্দহভােে 
মােুরর্ে বদরক থলাকেে বিরশর্ দৃবিরত তাবকরয় থারক বঠকই, বকন্তু কথা িলাে সময় অেু 
বদরক তাবকরয় কথা িরল। আতাহাে হাই তুলরত তুলরত িলল, কাউরক চাই ো। আটতলায় 
আমারদে একটা এপাটণরমন্ট আরে 7/C, ভািা বেল। ভািারট বিদায় কো হরয়রে। আবম 
যাবে ইেরপকশরে। ভািারট বক বক িবত করে থগরে তাে বলস্ট কেরত হরি। থোটিই 
এিং কলম বেরয় এরসবে। থোটিই, কলম থদখ্রত চাে? 
  
েইেুবেরেে থচারখ্ সরন্দহ আরো ঘেীভূত হল। থোটিই এিং কলম থদরখ্ থস তারক 
আটতলায় থযরত থদরি িরল মরে হরে ো। এই এপাটণরমন্ট হাউরসে বসবকউবেবট বসরস্টম 
খু্ি কবঠে। একটা মাবেও যবদ থকাে ফ্ল্ুারট থযরত চায় তারকও ইন্টােকরম অেুমবত বেরত 
হরি। এটা আতাহারেে কথা ো–আতাহারেে িািা েশীদ সারহরিে কথা। বতবে এ োতীয় 
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কথা িরল ভবেরয়-ভাবেরয় ফ্ল্ুাট ভািা বদরয়বেরলে। যারক ফ্ল্ুাট বদরয়বেরলে থস বেতান্ত 
অবেোে সরে ফ্ল্ুাট বেল। বকেুই তাে পেন্দ হয় ো। োোে পুাাঁচারলে কথা িরল। 
  
বলিট েি হরল আটতলায় উঠি বকভারি? আমাে আিাে হারটণে সমসুা? 
  
েশীদ সারহি িলরলে, বলিট, েি হরি থকে? োমণাে ওোিা থকাম্পােীে বলিট। পৃবথিীে 
থসো। তাও একটা ো, দুটা। 
  
কারেন্ট যখ্ে থাকরি ো। তখ্ে? 
  
আটতলা থিবশ উাঁচু হরয় যায়। 
  
উাঁচুই থতা ভাল। যত উাঁচুরত উঠরিে তত থেস িাতাস। মশা-মাবেে উপদ্রি থেই। তাোিা 
বসবকউবেবট বসরস্টম থদখ্রিে ো? এত কিা বসবকউবেবট বসরস্টম িাংলারদরশে থকাে 
এপাটণরমন্ট হাউরস থেই। 
  
ভদ্ররলাক মুরখ্ এমে ভবে কেরলে যা থথরক মরে হওয়া স্বাভাবিক থয, বতবে েশীদ 
সারহরিে কথা বিশ্বাস কেরলে ো। কারেই েশীদ সারহিরক বসবকউবেবট বসরস্টম িুাখ্ুা 
কেরত হল। দীঘণ িুাখ্ুাে পে বতবে িলরলে–িুঝরলে ভাই সারহি, একটা মাবে যবদ থকাে 
ফ্ল্ারট থযরত চায় তারকও আরগ ইন্টােকরম অেুমবত বেরত হরি। এমে অিস্থা। 
  
ভদ্ররলাক থশর্ পযণন্ত বেতান্তই অোগ্ৰরহে সরে ফ্ল্ুাট বেরলে এিং ভািা থদয়াে িুাপারেও 
অসীম অোগ্ৰহ থদখ্ারত লাগরলে। চােমাস ভািা িাবক পরি থগল। তাগাদা থদয়াে দাবয়ত্ব 
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পিল আতাহারেে উপে। আতাহাে তখ্ে হারি হারি িুঝল বসবকউবেবট বসরস্টম কারক 
িরল। থস আরস, ইন্টােকরম ভািারট ভদ্ররলাক িরল থদে–থদখ্া হরি ো। দারোয়ােো তখ্ে 
আে তারক উঠরত থদয় ো। শুকরো মুরখ্ িাবিরত বিেরত হয়। শুকরো মুরখ্, কােৰ্ েশীদ 
সারহরিে বেয়ম হরে একেরেে োগ তাৎিবৰ্কভারি অেুেরেে উপে থঢরল থদয়া। 
ভািারটে োগ পুরোটাই তাে উপে আসরি এই থভরিই মুখ্ শুকরো। 
  
বক থে, ভদ্ররলারকে সরে থদখ্া হল? 
  
ো। 
  
ো মারে বক? ফ্ল্ুারট বেল ো? 
  
বেল, থদখ্া কেল ো। দারোয়ে উঠরত বদল ো। 
  
তুই ফ্ল্ুারটে মাবলক, থতারক ফ্ল্ুারট উঠরত বদল ো? 
  
আবম থতা ফ্ল্ুারটে মাবলক ো। িি আপা মাবলক। 
  
এইসি আইরেে কথা থতা দারোয়াে িুঝরি ো। 
  
িুবঝরয় িলরল িুঝরি ো থকে? তুই হবেস একটা োগল, োমোগল। এই েরেুই থকউ 
থতারক পাত্তা থদয় ো। মুরখ্ে মরধু সি সময় একটা থচাে থচাে ভাি। যা আমাে সামরে 
থথরক। আে থশাে, এখ্ে থথরক দাবি কামাবি ো। দাবি থেরি থদ। োমোগরলে মত। 
থুতবেরত করয়কগাো দাবি ো হরল থতারক মাোরি ো। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 23 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

  
আতাহাে বপতৃআো পালে করেরে। দাবি কামারো িন্ধ থেরখ্রে। থুতবেরত করয়কগাো 
দাবিে িদরল সাোমুখ্ময় দাবি গবেরয় থগরে। কাউরক কাউরক দাবিরত মাোয়। তারক 
মাোরে ো। দাবি োখ্াে পরেও মুখ্ থথরক থচাে থচাে ভািটা যায় বে। িেং সামােু 
থিরিরে, থসই সরে অেু বকেুও যুি হরয়রে। থসই অেু বকেু–শুভ ো, অশুভ ধেরেে। 
এপাটণরমরন্টে থোকো থয কােরৰ্ থগািা থথরকই তারক সরন্দরহে দৃবিরত থদখ্রে। থস তারক 
7/C ফ্ল্ুারট থযরত থদরি ো, িলাই িাহুলু। িািাে আরো বকেু কবঠে কথা শুেরত হরি। 
বেটায়াে কোে পে থকাে মােুর্ই তাে থিকাে থেরলপূরল সহু কেরত পারে ো। এটা 
থদারর্ে বকেু ো, এটাই স্বাভাবিক। আতাহাে তারত বকেু মরে করে ো। তরি েশীদ সারহি 
ইদােীং থয িুে-বিদ্রাব প শুরু করেরেে তা সহু কো কবঠে। দীঘণবদে থমরয় সু্করল থযসি 
পুরুর্ মাস্টাবে করে তারদে স্বভারি িুে-বিদ্রুপ বক করে থযে ঢুরক যায়। তাো 
স্বাভাবিকভারি কথাই িলরত পারে ো। 
  
  
  
আতাহাে পাঞ্জাবিে পরকট থথরক চাবিে থগাো থিে করে িলল, এই থয থদখু্ে চাবি বেরয় 
এরসবে, প্রমাৰ্স্বরূপ থয ফ্ল্ুাটটা আমারদে। তাোিা আবম আরগও অরেকিাে এরসবে। 
আপোে সরেও আমাে থদখ্া হরয়রে। তখ্ে আমাে দাবি বেল ো। মাস বতরেক হল দাবি 
থেরখ্বে। থচহাো িদরল থগরে িরল আপবে বচেরত পােরেে ো। দয়া করে দাবি োিা 
আমারক কলপো করুে। বচেরত পােরিে। এখ্ে বক আবম যাি উপরে? 
  
যাে। 
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এপাটণরমন্ট হাউরসে থোকো কবঠে থচারখ্ তাকারে। এে থিাধহয় েসরিাধ থেই। েবসকতা 
ধোে িমতা বিিবেণত মােুর্। েবসক মােুর্রদে সরে েবসকতা করে থকাে আোম থেই। 
েসরিাধহীে মােুর্রদে সরে েবসকতা কোরতই থিবশ আেন্দ। 
  
  
  
সি বলিরটই িাথরুরমে মত আয়ো থারক। এই বলিরট থেই। সুন্দে বেমোম থলাহাে 
ঘে। করয়কবট িাবত িলরে, বেভরে। মাথাে উপে িুাে ঘুেরে। আতাহারেে কারে মরে 
হল এিস্ট িুাে, কােৰ্ গারয় িাতাস লাগরে ো। এই িুারেে কাে সম্ভিত থলাহাে ঘে 
থথরক দুবর্ত িাতাস থিে করে থদয়া। 
  
বলিট বতে তলায় থামল, দেো খু্রল থগল। বলিরটে থখ্ালা দেোে সামরে উবেশ-কুবি 
িেরেে এক তরুৰ্ী। থস বলিরটে থভতে আতাহােরক থদরখ্ ইতিঃস্তত কেরে–উঠরি বক 
উঠরি ো। থলাহাে এই ঘরে দাবিরগাাঁি ওয়ালা এই যুিরকে সরে ভ্ৰমৰ্ কো বক বঠক 
হরি? থমরয়বট থশর্ পযণন্ত উঠল। বেরেরক যথাসম্ভি এক থকাৰ্ায় বেরয় থগরলা। বহংস্র েন্তুে 
সরে ভ্ৰমরৰ্ে সময় এ োতীয় সািধােত মােুর্ বেরয় থারক। আতাহারেে ইো কেরে 
দাাঁত-মুখ্ বখ্বচরয় ঘুাও োতীয় থকাে শব্দ করে থমরয়টারক ভয় থদখ্ারত। মবেদ থাকরল 
অিশুই এই কােটা কেত। থকাে ো থকাে ভারি ভয় থদখ্ারতাই। আতাহাে বেেীহ দৃবিরত 
থমরয়বটে বদরক তাবকরয় আরে। এক পলরকে েরেুও থচাখ্ বিবেরয় বেরে ো। এরতও 
কাে হরি। ভয় পারি। থমরয়রদে বদরক বেষ্পলক তাবকরয় থাকরলও তাো ভরয় অবস্থে 
হয়। থমরয়টা তারক অপমাে করেরে। বলিরট তারক থদরখ্ প্রায় আাঁৎরক ওঠাে ভবে করেরে। 
ঢুকরি বক ঢুকরি ো ভাি করেরে, কারেই থমরয়টাে শাবস্ত প্রাপু। সাধােৰ্ শাবস্ত। পলকহীে 
থচারখ্ তাবকরয় থাকা। থমরয়টাে োম বক? োম বেরেস কেরল থকমে হয়? োম বেশ্চয়ই 
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িলরি ো। ধো যাক তাে োম থিহুলা। থলাহাে ঘরে থযরহতু থদখ্া, থসরহতু থিহুলা োমটাই 
মাোেসই। বলিট থথরক থেরম যািাে সময় থস বক িলরি–থিহুলা! আেন্দময় বকেু সময় 
থতামাে সরে কাটরলা। থতামারক ধেুিাদ? 
  
বলিট থথরক োমাে সময় আতাহাে থিহুলাে বদরক তাবকরয় বমবি করে হাসরলা। থিহুলা 
তারত থয ভারি চমকারলা থসও এক দশণেীয় দৃশু। থমরয়টা যারে থকাথায়? োরদ? বতে 
তলা থথরক উরঠরে। োরদ যারে। ভেদুপুরে োরদ যারি থকে? 
  
আতাহাে করয়ক মুহুতণ িুয় কেল মে বস্থে কেরত। থস বক কেরি—আপাে ফ্ল্ুারটে দেো 
খু্লরি, ো োরদ বগরয় থমরয়বটরক আরেকিাে চমরক থদরি? োরদ যািাে পবেকল্পো থশর্ 
পযণন্ত িাবতল কেল। থিহুলাে েরেু এতটা ঝারমলা কো বঠক হরি ো। 
  
  
  
তালা খু্রল আতাহাে ঘরে ঢুরকই প্রথম থয কােটা কেল তা হরে–গারয়ে পাঞ্জাবি খু্রল 
থিলল। িাাঁকা ফ্ল্ুাট। এই ঘরে উরোম হরয় ঘুরে থিিারলও কারো বকেু িলাে থেই। 
  
ভািারত বক বক িবত করেরে তাে বলস্ট কেরত হরি। থতমবে থকাে িবত করেরে িরল 
মরে হরে ো। োবস্টক থপইরন্টে থদয়ারল প্রচুে আাঁবক-িুবক আরে। থস থতা থাকরিই–
িাচ্চ-কাচ্চা থাকরি। আে তাো থদয়ারল েবি আাঁকরি ো তা হয় ো। বশশুে কারে থদয়াল 
হরে খ্াতাে িি একটা শাদা পাতা। থসখ্ারে থস থতা েবি আাঁকরিই। 
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দুবট িাথরুরমে একবটে করমারিে ঢাকো ভাো। এমে বকেু ভয়ািহ িুাপাে ো। থশািাে 
ঘরেে োোলাে কপাট খু্রল এরসরে। ভািারট টাোটাবে করে খু্রলরে এেকম মরে কোে 
থকাে কােৰ্ থেই। আরগই বেশ্চয় থখ্ালা বেল। 
  
োন্নাঘরেে অিস্থা অিবশু থশাচেীয়। োন্নাঘরেে সিই ভাো। মরে হরে হাতুবি বদরয় 
বপবটরয় ভাো হরয়রে। ভািারটে মরে হয় োন্নাঘরেে উপেই োগটা থিবশ বেল। পরয়ন্ট 
িাই পরয়ন্ট থোটিুরক থলখ্াও সম্ভি ো। িরটাগ্ৰািাে িাবকরয় েবি তুরল োখ্া থযরত পারে। 
োন্নাঘরেে বদরক বকেুিৰ্ তাবকরয় থথরকই আতাহারেে ক্লাবন্ত থিাধ কেল। চারয়ে বপপাসা 
থপল। 
  
দুটাে মত িারে। িাসায় বিরে থখ্রয় থদরয় লম্বা ঘুম বদরত ইো কেরে। িবতগ্ৰস্ত িাবিে 
পূৰ্ণ বিিেৰ্ ো বেরয় িাবি যাওয়া সম্ভি ো। আে েুবটে বদে–িািা িাোন্দায় অবত বিেি 
ভবেরত ইবেরচয়ারে িরস আরেে। েুবটে বদে ো হরয় অেুবদে হরল–এই সমরয় এসএসবস 
পেীিাখ্ীবেরদে থসরকে িুারচে কমণকাি শুরু হয়। বেটায়ািণ থহি মাস্টাে সারহি বতে 
িুারচ োিীরদে ইংরেেী থশখ্াে। বতেটা থথরক পাাঁচটা এক িুাচ, পাাঁচটা থথরক সাতটা 
থসরকে িুাচ, সাতটা থথরক েয়টা লাস্ট িুাচ। এক এক িুারচ পরেরোেে করে োিী। 
প্ররতুকরক বদরত হয় পাাঁচশ করে। মারস কুবি হাোে টাকাে মত থোেগাে। মন্দ বক? 
  
আতাহাে থোটিই থিে কেল। িল পরয়ন্ট কাবল োিরে ো। েতুে কলম, আসাে পরথ 
বকরে আো। থোটিইটাও েতুে। েীল েরেে োবস্টরকে মলারট সুন্দে একটা খ্াতা। 
এেকম সুন্দে একটা খ্াতাে শুরুটা হরি–িবতে বিিেৰ্ বদরয়? প্রথম পৃষ্ঠায় একটা কবিতা 
থাকাটাই বক িাঞ্ছেীয় েয়? বলিট বেরয় একটা কবিতা। বলিট হরে এমে একটা ঘে যা 
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িিই অবস্থে। ক্লাবন্তহীেভারি উঠা-েমা কেরে। আতাহাে থশািাে ঘরেে ঠািা থমরঝরত 
এবলরয় পিল। িুরকে বেরচ িাবলশ থাকরল উপুি হরয় বলখ্রত আোম হত। বেরেে 
টাকাব পয়সা হরল থস থিশ বকেু কবিতা থলখ্াে িাবলশ থেরি। বিবভন্ন সাইরেে বিবভন্ন 
মারপে িাবলশ। থভলরভরটে কাভাে। এরকক িাবলরশে এরকক েে–থেভীরু, স্বকাই িু, 
থেি, পাপণল, থমরেন্টা, ভারয়ারলট। থস আিাে উপুি হরয় িুরকে বেরচ িাবলশ ো বদরয় 
কবিতা বলখ্রত পারে ো। মবেদ তারক ঠাট্টা করে িারক–উপুি কবি। থস বেরে হরে বচৎ 
কবি। থস োবক বচৎ হরয় আকারশে বদরক ো তাবকরয় কবিতাে লাইে থগাোরত পারে ো। 
  
আতাহাে থেটিুরক থগাটা থগাটা অিরে বলখ্রে— 
  
কপাটহীে একটা অবস্থে ঘরে তাে সরে থদখ্া। 
থলাহাে ততবে থোট্ট একবট ঘে। 
িাইরেে পৃবথিীে সরে থকাে থযাগ থেই। 
ঘেটা শুধু উঠরে আে োমরে। 
োমরে আে উঠরে। 
মােুর্ ক্লান্ত হয়— 
এ ঘরেে থকাে ক্লাবন্ত থেই। 
এ েকম একটা ঘরেই থিাধহয় থিহুলাে িাসে হরয়বেল। 
বেবশ্চেদ্র থলাহাে একটা ঘে। 
থকাে সাপ থসখ্ারে ঢুকরত পােরি ো। 
বহসবহস করে িলরত পােরি ো, পাপ করো। পৃবথিীে সি আেন্দ পারপ। 
পুৰ্ু আেন্দহীে। উল্লাসহীে। 
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পুৰ্ু কেরিে আকারশে বিবেশতাো। 
কােৰ্ পুৰ্ু কোে েরেুই তারদে ততবে কো হরয়রে। 
থলাহাে থসই ঘরে থঢাকাে েরেু সাপটা পথ খু্াঁেবেরলা। 
থসই িাাঁরক থিহুলা তাাঁে স্বামীরক িলরলে, বক হরয়রে, তুবম এত ঘামে থকে? 
আে তখ্ে একটা সুতা সাপ ঢুরক থগল। 
বিসবিস করে থকাে একটা পোমশণ বদরত থগরলা। 
থিহুলা থসই পোমশণ শুেরলে ো িরলই বক লবখ্ন্দেরক মেরত হল? 
  
তাে সরে আমাে থদখ্া কপাটহীে একটা অবস্থে ঘরে। 
ঘেটা শুধু ওরঠ। আে োরম। 
আবম তারক িলরত থগলাম–আো শুেুে, আপোে বক মরে হরে ো 
এই ঘেটা আসরল আমারদে িাসে ঘে? 
আপবে আে থকউ েে, আপবে থিহুলা। 
থযই আপবে ভালরিরস আমারক বকেু িলরত যারিে 
ওবি একটা সুতা সাপ এরস আমারক কামরি থদরি। 
আমারক িাাঁবচরয় োখু্ে। দয়া করে বকেু িলরিে ো। 
  
কবিতা থশর্ করেই আতাহারেে ঘুম থপরয় থগরলা। সি সময় এেকম হয়। এমে ক্লাবন্ত 
লারগ। এ েরেুই কবিতা থলখ্াে েরেু তাে িাবলশ দেকাে। কবিতা থশর্ হরি–িুরকে 
বেচ থথরক িাবলশ থটরে মাথাে বেরচ বদরয় লম্বা ঘুম। আে িাবলশ থেই। শি থমরঝরত 
মাথা থেরখ্ই তারক ঘুমারত হরি। চােবদরক সুেসাে েীেিতা। ঠািা থমরঝ, ভাো োরোলা 
বদরয় আোমদায়ক হাওয়া আসরে–আতাহাে ঘুবমরয় পিল। থস ঘুমুরলা সন্ধুা পযণন্ত। 
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ঘে পুরোপুবে অন্ধকাে। িাোন্দায় িাবত িলরে। িন্ধ দেোে িাাঁক বদরয় আরলাে িীৰ্ 
থেখ্া থমরঝরত এরস পরিরে। বপে বপে কেরে োরেুে মশা। আটতলায় মশা উঠরত পারে 
ো, এই তথু তাো ভুল প্রমাৰ্ করেরে। আধুবেক প্রযুবিে যুরগ তাো বলিট িুিহাে করে 
আটতলায় উরঠ এরস কবিে েিপাে করেরে। 
  
আতাহাে ঘে িন্ধ করে বসাঁবি থিরয় বেরচ োমল। ব্লইেুবদে এখ্রো আরে। সি বকেু বদরকই 
সরন্দরহে থচারখ্ তাকারে। আতাহারেে বদরক তাবকরয় তাে ভুরু কুাঁচরক থগল। আতাহাে 
এবগরয় থগল। এমে ভবেরত এরগাল থযে অবত পবেবচত থকাে িনু্ধে হাবসমুখ্ থদখখ্ এগুরে। 
  
ভাইসারহি, আমারক বচেরেে থতা? থসরভে বস। ফ্ল্ুাট থদখ্রত বগরয় ঘুবমরয় পরিবেলাম। 
টাো একটা ঘুম বদলাম। এখ্ে থেস লাগরে। 
  
েইেুবেরেে ভুরু আরগ থথরকই কুাঁচরক বেল, এখ্ে আরো কুাঁচরক থগল। আতাহাে গলাে 
স্বে োবমরয় অন্তেে ভবেরত িলল, বতেতলাে ঐ থমরয়টাে োম বক? শুামলা মত, লম্বা, 
লালরচ ধেরেে চুল। 
  
ইশোত আপা। 
  
ও আো, ইশোত আপা। উোরক আমাে ধেুিাদ বদরয় থদরিে। িলরিে খু্ি বশগবগেই 
তাাঁে সরে থদখ্া হরি। 
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েইেুবেে তাবকরয় আরে। আতাহাে েওো হরয়রে োস্তাে বদরক। থকাথায় যারি এ িুাপারে 
থস এখ্রো বসদ্ধান্ত বেরত পােরে ো। 
  
োপারেে িুাপারে একটু থখ্াাঁে-খ্িে থেয়া দেকাে। োপাে-িাংলা সাংসৃ্কবতক িন্ধে সুদৃঢ় 
কোে েরেু সাংসৃ্কবতক দল করি যািা কেরে োো দেকাে। দরলে থেতা ময়ো ভাই 
অবতশয় ধুেন্ধে িুবি। তাাঁে কারে বেয়বমত হাবেো থদয়া দেকাে। েয়ত থশর্ মুহুরতণ থদখ্া 
যারি তিলািাদক বহরসরি অেু থকউ চরল থগরে। 
  
ময়ো ভাইরক োত এগারেটাে আরগ কখ্রো পাওয়া যায় ো। তাে থিশ করয়কটা আবিিাে 
োয়গা আরে। তাে থকােটারত কখ্ে থাকরিে তা থকউ িলরত পারে ো। তারক থপরত 
হরল সি কাাঁটা আস্তাোয় একিাে করে ঢু মােরত হরি। সিরচ কারেে আস্তাো হল–বিেয় 
েগরে বসরেমাে অবিস পািা। 
  
আতাহারেে শেীে বঝমবঝম কেরে। দুপুরে বকেু খ্াওয়া হয়বে। ময়ো ভাইরয়ে সন্ধারে 
যািাে আরগ বকেু থখ্রয় বেরত হরি। োেরুবট-বশক কািাি খ্াওয়া যায়। সস্তাে থদাকারোে 
োেরুবট এিং বশক কািাি উপারদয় হয় এিং অরেকিৰ্ থপরট থারক–হেম হরত চায় 
ো। 
  
  
  
আতাহারেে ভাগু সুপ্রসন্ন। ময়ো ভাইরক বেউ মুবভরেে অবিস ঘরে পাওয়া থগল। থটবিরল 
পা তুরল থচয়ারেে হাতরল মাথা থেরখ্ শুরয় আরেে। ঘরে বিতীয় িুবি থেই। শুকরো মুরখ্ 
অবিরসে বপওে িরস আরে। তাে মুখ্ বদরয় ভক ভক করে মরদে গন্ধ থিরুরে। থচাখ্ 
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ঈর্ৎ লাল। ময়ো ভাই বসগারেট খ্াে ো, বকন্তু আে তাে থঠারট বসগারেট। সিই খু্ি ভাল 
লিৰ্। ময়ো ভাই মরদে থঘারে যখ্ে থারকে তখ্ে খু্ি ভাল থারকে। সিাে সরে অবত 
মধুে িুিহাে করেে। আতাহােরক থদরখ্ ময়ো ভাই ধমক বদরয় উঠরলে, থতাে িুাপােটা 
বক থে আতা? এরকিারে থদবখ্ ফ্ল্াওয়াে অি িুমুে হরয় থগবেস? তুই আমাে বপরে ঘুেবি, 
ো। আবম থতাে বপরে বপরে ঘুেি? 
  
ময়ো ভাই মহা বিেি হরয় বসগারেরট টাে বদরলে। আতাহাে হাসল। বতবে িলরলে, 
খ্িেদাে, দাাঁত থকবলরয় হাসবি ো। 
  
োপারেে িুাপােটা বকেু হরয়রে ময়ো ভাই? 
  
অিশুই হরয়রে। হরি ো মারে? আমাে োম ময়ো। যা ধবে োবি ো। আঠারো েরেে দল 
যারি। এে মরধু থতারক বেরয় সাতেে হরে িলস। থতাো থটাবকওরত বগরয় যাে যাে পথ 
ধেবি। 
  
বভসা করি হরি? 
  
পরেরো তাবেরখ্ বভসাে েরেু কাগেপি েমা বদি। থতাে পাসরপাটণ হরয়রে? 
  
ো। 
  
এখ্রো পাসরপাটণ হয়বে। আে তুই দাাঁত থকবলরয় হাসবেস? বতেবদরেে থভতে পাসরপাটণ 
থিে করে আমারক বদরয় যাবি। 
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আো। 
  
এরককেে আমাে োে িাো করে বদরে আে থতাে থকাে হুাঁস থেই। গোেটা কাে? 
থতাে ো আমাে? 
  
আমাে। 
  
থিাস। দাাঁবিরয় আবেস থকে? 
  
আতাহাে িসল। ময়ো ভাই আরিরপে গলায় িলরলে, থলাকেে আমারক িরল–মােুর্ 
পাচারেে যন্ত্র। অথচ থকউ িুরঝ ো। আবম কেবে থদরশে থসিা। থিকাে যুিক পাে করে 
বদবে, তাে হািণ িরেে কারেবে পারে। থদরশে উন্নবত হরে। আবম যা কেবে তাে োম 
থদশরসিা। বঠক বক-ো? 
  
বঠক থতা িরটই। 
  
এটা থতা তুই হাবসমুরখ্ িলবল–বঠক থতা িরটই। আিাে আিারল বগরয় িলবি শালা 
িবটকািাে। িলরলও বকেু যায় আরস ো। আবম বেরেে মত কাে কবে। যাে যা ইো 
আমারক িলুক। যাে ইো শালা িলুক। তুই বকেু খ্াবি, আয়। মুখ্ শুকো লাগরে। 
  
বকেু খ্াি ো। ময়ো ভাই। 
  
থতাে মত থিকাে যুিকরদে শুকো মুখ্ যখ্ে থদবখ্ তখ্ে মেটা খ্াোপ হয়। ধান্দািাবি 
করে থতারদে বিরদরশ বেরয় যাই। অেুায় যা কবে বহউরমবেটাবেয়াে গ্ৰাউরে কবে। যাই 
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থহাক, থশাে, চাে লাখ্ টাকাে থোগাি কো। পােরহি আবম সাত করে বেবে। থতাে 
অিস্থা থতা োবে। থতাে েরেু চাে। িাবক বতে োপাে বগরয় বদবি। ভাবিস ো। টাকাটা 
আমাে পরকরট যারে–খ্েচপাবত আরে। টাকা যা থেই। সিটাই খ্েচ হরয় যায়। কাল 
োরত িাসায় ভাত থখ্রয়বে বক বদরয় োবেস? 
  
বক বদরয়? 
  
িারলে চচ্চবি আে থটংো মারেে থঝাল। ঢাকা শহরেে থয বেকশাওয়ালা তাে িাবিরতও 
এেরচ ভাল োন্না হয়। যাই থহাক, আমাে থকাে কমরেইে োই। বেবেরকে মাবলক 
আল্লাহপাক। আল্লাহপাক যবদ আমাে েরেু থটংো মারেে িুিস্থা করেে–আমাে থতা কোে 
বকেু থেই। বঠক ো? 
  
বি, বঠক থতা িরটই। 
  
এক সপ্তারহে মরধু টাকাটা থোগাি কো। সিাই বদরয় থিরলরে, শুধু তুই িাবক। 
  
চাে লি টাকা আবম পাি থকাথায় ময়ো ভাই? 
  
তুই থকাথায় পাবি থসটা আবম বক োবে? িনু্ধিান্ধি, আত্মীয়স্বেরেে কাে থথরক ধাে থে। 
োপারে বগরয় মারস থদি লাখ্ থথরক দুলাখ্ টাকা থচাখ্ িন্ধ করে কামাবি। সাত িেরেে 
মাথায় থকাবটপবত। শুরুে ইেরভস্টরমন্ট থসই তুলোয় বকেুই ো। চাে থোগাি কেরত 
পােবি ো? 
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মরে হয় ো। 
  
গাধাবম কবেস ো। এই সুরযাগ বিতীয়িাে আসরি ো। চাে অি লাইি টাইম। থতারক 
থেহ কবে িরলই সুরযাগটা বদলাম–আো যা, বতে লাখ্ িুিস্থা কো। থতাে শুকো মুখ্ 
থদরখ্ মায়া লাগরে। িাবকটা োপারে চাকবে করে থশাধ বদস। দুই পােবি ো? 
  
পােি। 
  
গুি। এক সপ্তারহে মরধু টাকাটা বদরয় যাস। কবিতা বলখ্বেস থতা? 
  
হুাঁ। 
  
থভেী গুি। সুকুমাে িৃবত্তে চচণা োখ্বি। টাকাটাই েগরতে সি ো। আসল হল আত্মা। 
আরেকটা উপরদশ থদই, মে বদরয় থশাো–িস করে োপাে যািাে আরগ বিরয় করে িসবি 
ো। িউ বেরত পােবি ো, বকেু হরি ো–মাঝখ্াে বদরয় থিিারেিা হরয় যারি। িেং োপারে 
বগরয় থদরখ্শুরে একটা োপাবে থমরয় বিরয় কেরত পাবেস। হাউস ওয়াইি বহরসরি োপাবে 
থমরয়ে তুলো থেই। অসাধােৰ্। স্বামীে সুরখ্ে েেু এো েীিে বদরয় থদয়। তারদে যতই 
অতুাচাে কো থহাক, মুরখ্ পুতুরলে মত হাবস থলরগই থারক। 
  
ময়ো ভাই উরঠ দাাঁিারলে। ঘবি থদখ্রলে। তাে আিাে স্থাে িদলারোে সময় হরয়রে। 
বতবে এখ্ে অেু থকাথাও যারিে। 
  
িাসায় যাি। 
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িাসায় যাবি থতা িরটই–িাসাটা থকাথায় িল, থতারক োবমরয় বদরয় যাই। 
  
শুামলী বলংক থোি। 
  
এরকিারে উরিা বদক। যাই থহাক, চল োবমরয় বদরয় যাই। 
  
ময়ো ভাই ভাো লঙ্কে একটা মাইররািারস চলারিো করেে। মাইররািাস ভাো হরলও 
তাে োোলায় িাহােী পদণাাঁ। িাইরেে থকউ গাবিে থভতরে বক হয় থদখ্রত পারে ো। তাে 
প্ররয়ােে আরে–মদুপারেে িুাপােটা ময়ো ভাই থিবশে ভাগ সময় গাবিরত সারেে। চলন্ত 
অিস্থায় মদুপারেে মোই োবক অেু েকম। 
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২. আতাহামেে মা সালমা িানু 
আতাহারেে মা সালমা িােু গত এক মাস হল হাসপাতারল। তাাঁে অসুখ্টা থয বক িািােো 
ধেরত পােরেে ো। শুরুরত মুারলবেয়াে বচবকৎসা হল। এখ্ে থসই বচবকৎসা িন্ধ করে 
োোে ধেরেে থটস্ট কোরো হরে। একই থটস্ট করয়ক োয়গা থথরক কোরো হরে। 
থেোি এরকক োয়গা থথরক এরকক েকম আসরে। িািােো তারত বিেি িা বিবস্মত 
হরেে ো। এটাই স্বাভাবিক ধরে বেরয়রেে। দুেে িািারেে থভতে একেে মরে কেরেে 
বকিবেঘবটত থকাে েবটলতা। েরিে দুবর্ত অংশ পবেষ্কাে কোে পে বকিবে আিাে তা 
েরিই থিেত পাঠারে। অেুেে িলরেে বকিবে খু্ি ভাল অিস্থায় আরে। সমসুা অেু 
থকাথাও। থসই অেু থকাথাওটা বক তা িলরত পােরেে ো। 
  
সালমা িােু থঘারেে মরধু সময় কাটারেে। আেন্ন অিস্থা। মারঝ মারঝ আেন্ন ভািটা 
থকরট যায়, তখ্ে থকৌতূহলী থচারখ্ চােপারশ তাকাে। থলাকেরেে কথা শুরেে। বেরেও 
কথা িরলে। এই সময় কথা শুেরত ও িলরত তাাঁে ভাল লারগ। শব্দগুবল ঝে ঝে করে 
কারো িারে। বেরেে গলাে শব্দও বেরে বচেরত পারেে ো। মরে হয়। অেু থকউ কথা 
িলরে। এই েকম সময় তাে থিবশ আরস ো। এিং আশ্চরযণে িুাপাে, যখ্ে আরস তখ্ে 
আরশপারশ কথা িলাে মত থকউ থারক ো। তখ্ে বতবে একা একাই কথা িরলে, শব্দ 
করে হারসে। এই অিস্থায় তারক থকউ থদখ্রল পাগল ভািরতা। এখ্রো থকউ থদরখ্বে। 
শুধুমবতে মা থদরখ্রে। মবতে মা িুয়া আঠারো িেে ধরে তাাঁে সরে আরে। তাে সুবিধা 
হরে থস থকাে বকেুরতই বিবস্মত হয় ো। সালমা িােুে একা একা কথা িলাটারক থস 
স্বাভাবিকভারিই বেরয়রে। 
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গতকাল গভীে োরত তাাঁে তন্দ্রােন্ন ভাি থকরট থগল। শেীে িুেিুরে হালকা থিাধ হরত 
লাগল। মরে হল বেরেই থহাঁরট থহাঁরট িাথরুরম থযরত পােরিে। তাে থিশ িুধারিাধও হল। 
মুবিে থমায়া থখ্রত ইরে কেল। থোট থোট থমায়া যা আস্ত মুরখ্ে থভতে থিরল বদরয় 
থপয়াোে মত কচ কচ করে বচিারো যায়। এত বকেু থাকরত মুবিে থমায়া থখ্রত ইরে 
হরে থকে বতবে িুঝরত পােরেে ো। তরি তাাঁে লজ্জা লজ্জা লাগরত লাগল। এই িয়রস 
থকাে তুে খ্াদুদ্ররিুে প্রবত থলাভ হওয়া লজ্জােই িুাপাে। তাে মাথাে কারে থলাহাে 
থিস্পীক ধেরেে থটবিরল অরেক িল-টল সাোরো–আরপল, কমলা, আেুে, িি িি 
সাইরেে সাগে কলা। এে থকােটাই তাাঁে থখ্রত ইরে হরে ো। কচকচ শরব্দ মুবিে থমায়া 
থখ্রত ইরে হরে। অসুস্থ সমরয়ে ইো-অবেোগুবলও সম্ভিত অসুস্থ। 
  
োত কটা িারে তাে োোে ইরে হল। তাও োোে উপায় থেই। থকবিে ঘরে থকােচ 
ঘবি থেই। আতাহাে যখ্ে এরসবেল তারক িলরত ভুরল বগরয়বেরলে। তারক িলরল থস 
তিুবৰ্ বগরয় একটা ঘবি এরে এমেভারি িবসরয় বদত থযে বতবে থচাখ্ থমলরলই সময় 
থদখ্রত পাে। অসুস্থ মােুর্ ঘবি থদখ্রত ভালিারস হাসপাতারলে থলাকেে থিাধহয় এই 
তথু োরে ো। 
  
সালমা িােু ঘাি কত করে থকবিে ঘেটা থদখ্রত থচিা কেরলে। কত অসংখ্ুিাে এই ঘে 
থদখ্া, তােপরেও প্রবতিােই ঘেটা তাাঁে েতুে মরে হয়। থযমে িাথরুরমে দেোটা এে 
আরগে িাে স্বতাাঁে মরে হরয়বেল কারঠে, এিাে থদখ্রলে শাদা েে কো দেো। এমেবক 
হরত পারে তাাঁে তন্দ্রােন্ন অিস্থায় এো িাথরুরমে দেো েে করে থিরলরে? ো থিাধ 
হয়। তাহরল েতুে েরেে গন্ধ োরক লাগরতা। বতবে থকাে গন্ধ পারেে ো। বিোইরলে 
গন্ধও ো। শুধু েিেি শরব্দ িাথরুম থথরক পাবে পিাে শব্দ আসরে। িাথরুরম পাবে 
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পিাে শব্দ সিসময়ই বিেবিকে। আে বিেবিকে লাগরে ো, িেং শব্দটা শুেরত ভাল 
লাগরে। বতবে পাশ বিেরলে। এরতও আশ্চযণ থিাধ কেরলে। পাশ থিোে শবিও তাে 
থেই। আে থিশ স্বাভাবিকভারি পাশ বিেরলে। 
  
থমরঝরত কম্বল বিবেরয় মবতে মা গভীে ঘুরম আেন্ন। তারক ঘুম থথরক থিরক থতালা 
অেুায় হরি। গভীে ঘুম থথরক কাউরক িাকরত থেই। তিু সালমা িােু িীৰ্ করে িাকরলে, 
মবতে মা! মবতে মা! 
  
মবতে মা ধিমি করে উরঠ িসল। তাে উবিগ্ন থচাখ্ থদরখ্ সালমা িােুে খ্াোপ লাগরে। 
তাাঁে কথা িলাে ইো কেরে িরলই বতবে মবতে মারক থিরকরেে, অেু বকেু ো। 
  
বক হইরে আম্মা? 
  
বকেু ো। 
  
মবতে মা এরস কপারল হাত োখ্ল। মবতে মাে হারত হলুদ িাটাে গন্ধ। মবতে মা দীঘণবদে 
ধরে হাসপাতারল তাে সরে আরে। হলুদ িাটরে ো। তােপরেও তাে হারত হলুরদে গন্ধ 
থকে থক োরো! েে সামােু আরে, ভয় পািাে মত বকেু ো। 
  
পাবে খ্াি, মবতে মা। 
  
মবতে মা থিাতল থথরক গ্লারস পাবে ঢালরে। তাে হাত কাাঁপরে। ঘুম থথরক থস পুরোপুবে 
োরগবে। বকংিা হঠাৎ ঘুম ভাোে ভয় এখ্রো কারটবে। 
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আে বক িাে মবতে মা? 
  
েবিিাে। আম্মা, আপরেে শইল খ্াোপ লাগতারে? িািােরে খ্িে বদমু? 
  
শেীে বঠক আরে। 
  
শেীে বঠক আরে িলরলও সালমা িােু িুঝরলে তাাঁে শেীে বঠক থেই। পাবে থখ্রত থতরতা 
লাগরে। অসুস্থ মােুরর্ে কারে পাবে সি সময় থতরতা থিাধ হয়। পাবে যাে কারে যত স্বাদু 
মরে হরি থস তত সুস্থ। 
  
িাসাে খ্িে বকেু োে মবতে মা? 
  
িাসাে খ্িে ভাল আম্মা। থোি অুািা মে লাগাইয়া পিতারে। 
  
পেীিা শুরু হরি করি? 
  
থহইটা আম্মা োবে ো। 
  
সালমা িােু থোট্ট করে বেিঃশ্বাস থিলরলে। থমরয়টা অরেক বদে তাাঁরক থদখ্রত আসরে ো। 
থিাঝা যারে পেীিা বেরয় খু্িই িুস্ত। বকংিা হয়ত এরসরে, এমে সময় এরসরে। যখ্ে 
বতবে আেন্ন অিস্থায় বেরলে। মবতে মা িলল, সক্কারল থোট আিা আসবেল। আিরে 
ঘুরমে মরধু বেরলে আিরেরে োগো করে োই। িািাে োগো বদরত বেরর্ধ বদরে। 
  
বমবল আরে থকমে? 
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খু্ি ভাল আরে। 
  
আিরেে েরেু বচবি বেয়া আসবেল। 
  
থকাথায় বচবঠ? 
  
আিরেে িাবলরশে বেরচ আরে। 
  
বতবে হাত িাবিরয় িাবলরশে বেচ থথরক খ্াম থিে কেরলে। খ্ারমে মুখ্ থখ্ালা হয়বে। এে 
আরগও মবেকাে দুটা বচবঠ এরসরে। দুটােই খ্ারমে মুখ্ থখ্ালা বেল। বতবে বিেি হরয়রেে, 
বকন্তু কাউরক বকেু িরলে বে। একেরেে বচবঠ আরেকেে খু্লরি থকে? মবেকা হয়ত 
এমে বকেু তারক বলখ্রত থচরয়রে যা অরেুে োো উবচত ো। যা শুধু মাই োেরত পারেে। 
  
মবতে মা! 
  
বি আম্মা। 
  
এইরটা বক মাস? 
  
এইটা হইল আম্মা িালগুে। বকেু খ্াইরিে আম্মা? 
  
ো, বকেু খ্াি ো। মাথাে কারেে িাবতটা থিরল দাও থতা। 
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মাথাে কারে আম্মা থকাে িাবত োই। ঘরে একটাই িাবত। 
  
বতবে আিারো বেিঃশ্বাস থিলরলে। বতবে থয হাসপাতারল আরেে তা তাে মরে থারক ো। 
প্রায়ই মরে হয় বেরেে ঘরেই শুরয় আরেে। তাাঁে বেরেে ঘরে মাথাে কারে একটা থটবিল 
লুাম্প আরে। িি থমরয়ে বচবঠ গভীে োরত মাথাে কারেে এই থটবিল লুাম্প িবলরয় 
পরিে। থমরয়টাে কথা মরে করে বতবে তখ্ে বকেুিৰ্ কাাঁরদে। 
  
মবেকা অিবশু গুবেরয় বচবঠ বলখ্রত পারে ো। প্ররয়ােেীয় কথাে থচরয় অপ্ররয়ােেীয় কথায় 
তাে বচবঠ ভবতণ থারক। অসংখ্ু খ্িে থারক। সি খ্িে এরলারমরলাভারি থলখ্া। হারতে 
থলখ্াও খু্ি খ্াোপ। ঘরেে কম আরলায় মবেকাে বচবঠ পিা যারি বকো। বতবে িুঝরত 
পােরেে ো। বতবে খ্াম খু্লরলে। 
  
আম্মা, 
  
আমাে সালাম বেরিে। আবম এে আরগ আপোরক বতেবট বচবঠ বলরখ্বে। থকাে বচবঠে 
েিাি পাই োই। আপোে পরি হয়ত েিাি থদয়া সম্ভি ো। বকন্তু আপোে হরয় অেু 
থকউও থতা েিািটা বদরত পারে। বমবল থতা পারে। বমবলরক আবম পৃথক বচবঠ বদরয়বে, থস 
তােও েিাি থদয় োই। আসরল আমাে িুাপারে আপোরদে কারোেই থকাে েকম আগ্ৰহ 
োই। আবম থিাঁরচ থাকরলই বক? মারে থগরলই বক? 
  
আপোে বচবকৎসাে েেু আবম িািাে বঠকাোয় দুশ িলারেে একটা িুাংক ড্রািট 
পাবঠরয়বেলাম। আবম বলরখ্ বদরয়বেলাম িুাংক ড্রািরটে প্রাবপ্ত কথাটা থযে আমারক ো 
থলখ্া হয়। বেরর্ধ কোে পরেও িািা থসই কােটা করেরেে। বিোট বচবঠ বলরখ্ আমারক 
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ধেুিাদ বদরয়রেে। এবদরক টাকাটা আবম আপোরদে োমাইরক ো োবেরয় পাবঠরয়বেলাম। 
থস িািাে থলখ্া বচবঠ পরি খু্ি গভীে। আমারক িলল–মাে বচবকৎসাে খ্েচ বদরত চাও 
খু্ি ভাল কথা। খ্েচ বদরি। থমরয় মাে অসুরখ্ে খ্েচ বদরি ো থতা থক বদরি? বকন্তু 
আমারক োবেরয় পাঠারত অসুবিধা বক? আবম বক থতামারক বেরর্ধ কেতাম? থতামাে মা 
থতা আমারো মা। 
  
এই হল মা আমাে অিস্থা। ঢাকায় আমারদে ফ্ল্ুাট িাবিটা বেরয়ও আপোে োমাইরয়ে 
সরে সমসুা হরে। আপোে োমাইরয়ে ধােৰ্া, ভািারট ভািা বঠকই বদরে–আমারদে 
বমথুা করে োোরো হরে ভািা পাওয়া যারে ো। মা, আপবে ঐ ফ্ল্ুাট বিবরে িুিস্থা 
করে ওে োরম থসাোলী িুাংরক থয একাউন্ট আরে থসই একাউরন্ট টাকাটা েমা করে 
বদরিে। আমাে ফ্ল্ুাট িাবিে দেকাে োই। তাোিা আপোে োমাই থদরশ বিেরি ো। 
বিরদরশই স্থায়ী হরি। 
  
ও বেরে িািারক এই বির্রয় পৃথক বচবঠ বদরয়রে। মা, আবম আপোরদে েরেু সিণদাই 
দুিঃবশ্চন্তায় অবস্থে থাবক। আতাহােরক আরমবেকা বেরয় আসাে থচিা আবম করে যাবে। 
এখ্ােকাে পবিকায় প্রায়ই পাওয়া যায় আরমবেকাে বসবটরেেশীপ পাওয়া িাংলারদরশে 
থমরয়ে েরেু পাি থখ্াো হরে। আবম তাে সি কবটরত থযাগারযাগ কবে। আতাহােরক 
িরলবেলাম তাে বকেু েবেে েবি পাঠারত। থস তাে উত্তে থদয় োই। আবম এমে বক 
অপোধ করেবে থয, থকউ আমাে সরে থকাে থযাগারযাগ োরখ্ ো? 
  
আম্মা, আবম খু্ি মােবসক অশাবন্তে মরধুও আবে। থতামাে োতেী িােোো এখ্ে এক 
কারলা থেরলে সরে থিট কেরে। থেরলটা থদখ্রত দােরিে মত। যখ্ে দেোে কিা োরি 
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তখ্ে মরে হয় দেো খু্রল পরি যারি। এই হাোমোদা থোে সন্ধুায় এরস িােোোরক 
থিবটং-এ বেরয় যায়। আবম িরল বদরয়বে। দশটাে মরধু থমরয়রক িাসায় থপৌঁরে বদরত। থস 
বদে এরসরে োত বতেটায়। আবম খু্ি তহ-খচ করেবে। এরত িােোো আমাে উপে বিেি 
হরয় িরলরে থস আমাে সরে থাকরি ো। আলাদা এুাপাটণরমন্ট ভািা করে থাকরি। বচন্তা 
করেে অিস্থা! গবেলাে মত থেরলে মরধু থস বক থদরখ্রে একমাি আল্লাহপাক োরেে। 
বক বিপরদ থয আবম পরিবে! একবদরক আপোে োমাই, অেুবদরক িােোো আম্মা, আপবে 
অিশুই েিল োমাে পরে িােোোে েরেু থদায়া কেরিে। থযে তদতুাটাে হাত থথরক 
থমরয়টা উদ্ধাে পায়। 
  
ইবত মবেকা 
  
  
  
মবতে মা! 
  
বি। 
  
আতাহাে আমারক থদখ্রত আরস ো? 
  
ও আল্লা, আরস ো আিাে! এক-দুইবদে পরে পরেই আরস। ভাইোে যখ্ে আরস তখ্ে 
আিরে থারকে ঘুরম। 
  
মবতে মাে এই কথাগুবল সমূ্পৰ্ণ বমথুা। আতাহাে গত এক মারস দুিাে মাি এরসবেল। 
থোগীরক ভুবলরয় ভাবলরয় োখ্াে েরেু বমথুা িলরত হয়। এরত থদার্ হয় ো। 
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আতাহাে আরে থকমে? 
  
ভালই আরে আম্মা। আপোে অিস্থা থদইখ্ুা খু্ি থপরেশাে। 
  
দুবশ্চন্তা কেরে খু্ি? 
  
দুবশ্চন্তা িরল দুবশ্চন্তা। ভাইোরেে িলরত থগরল ঘুম হাোম। 
  
অসুখ্-বিসুরখ্ থস সি সময় অবস্থে হয়। 
  
ভাইোে দাবি োখ্রে থগা আম্মা। 
  
দাবি োখ্রে থকে? 
  
ওখ্ে ভাইোেরে আরো সুন্দে লারগ। 
  
সালমা িােুোগী গলায় িলরলে, সুন্দে লাগরলও হুট করে দাবি োখ্রি থকে? আমারক 
আরেকটু পাবে দাও থতা মবতে মা। 
  
মবতে মা পাবে এরে বদল। এক চুমুক থখ্রয়ই বতবে গ্লাস থিেত বদরলে। পাবে আরো 
বততা লাগরে। মরে হরে পাবেরত বেমপাতাে েস হালকা করে বমবশরয় বদরয়রে। 
  
মবতে মা!? 
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বি আম্মা। 
  
থতামাে খ্ালুোে আরেে থকমে? 
  
ভাল আরেে আম্মা। 
  
তাাঁে থিাধহয় খু্ি কি হরে। 
  
কি থতা আম্মা হইিই। 
  
উোে িয়স হরয়রে থতা। এই িয়রস শেীে থসিা-যত্ন চায়। উোে থদখ্ারশাোে থকউ োই। 
  
থোট আিা আরে। থোট আিাে সিবদরক খু্ি েেে। 
  
েেে হরলও থস বেতান্তই িাচ্চা একটা থমরয়। তা োিা িািাে ভরয় সি সময় অবস্থে। 
কাউরক ভয় থপরল তাে থসিা-যত্ন কো যায় ো। 
  
তাও বঠক? 
  
থতামাে খ্ালুোে মারঝ মারঝ োত বতেটা সারি বতেটাে বদরক ঘুম থথরক উরঠ আমারক 
থিরক তুরল িরল িেি বদরয় ঠািা করে এক গ্লাস থলিুে সেিত দাও। থলিুে সেিরতে 
বক থয এক থেশা! থমরয়রক থস থতা আে োত বতেটাে সময় থলিুে সেিরতে েরেু থিরক 
তুলরি ো। তাই ো? 
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বঠক আম্মা। 
  
বিরয়ে োরতও থতামাে খ্ালুোরেে থলিুে সেিত খ্াওয়াে ইো হল। োত বতেটা সারি 
বতেটা িারে। আবম ঘুরমে ভাে করে শুরয় আবে। থতামাে খ্ালুোে গারয় হাত বদরয় 
িাকরতই লাি বদরয় উরঠ িসলাম। থতামাে খ্ালুোে িলরলে–শেীেটা ভাল লাগরে ো। 
এক গ্লাস থলিুে সেিত খ্াওয়ারি? বচন্তা কে অিস্থা! আবম েতুে থিৌ। ঐ িাবিে কাউরক 
বচবে ো। কারক বগরয় থলিুে সেিরতে কথা িলি? দেো খু্রল িাইরে এরসবে। থতামাে 
খ্ালুোরেে িিরিারেে সরে থদখ্া। আবম লজ্জাে মাথা থখ্রয় উোরক থলিুে সেিরতে কথা 
িললাম। উবে হাসরত হাসরত আমারক িলরলে–থলিুে সেিতটেিত বকেু ো। থতামাে 
ঘুম ভাোরোে েরেু এইসি িবন্দ কেরে। বক থয লজ্জাে মরধু পরিবেলাম মবতে মা! 
  
লজ্জােই কথা। 
  
থতামাে খ্ালুোরেে িিরিাে আমারক খু্িই আদে কেরতে। এই থয অসুখ্ হরয় পরি 
আবে, উবে থিাঁরচ থাকরল বদেোত আমাে পারশ থাকরতে। তাে মত ভাল মবহলা আবম 
আমাে েীিরে থদবখ্বে মবতে মা। টাইিরয়রি মাো বগরয়বেরলে। খু্ি সুন্দে মৃতুু হরয়বেল 
উোে। অসুরখ্ে খ্িে থপরয় বচটাগাং-এ তারক থদখ্রত বগরয়বে–আমারক থদরখ্ বক খু্বশ। 
হাসরত হাসরত িলরলে, থিৌ আসরে, থিৌ আসরে। আমারক থিৌ িাকরতে। 
  
আম্মা, আিরে একটু ঘুমারেে থচিা করেে। 
  
ঘুম আসরে ো মবতে মা। তােপে থশাে বক হরয়রে–সন্ধুাে সময় উোে পারশ িরসবে। 
মাথায় বিবল বদরয় বদবে। উবে িলরলে, থিৌ, কারক বক িলরত হরি আমারক িরল দাও। 
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আবম িললাম, আপোে কথা িুঝরত পােবে ো। উবে হাবসমুরখ্ িলরলে, থতামাে মৃত 
আত্মীয়স্বেেরদে সরে থতা খু্ি তািাতাবি থদখ্া হরি–ওরদে বক িলরত হরি িরল দাও। 
এই িরলই খু্ি হাসরত লাগরলে। উবে খু্ি েবসক বেরলে। মৃতুুে এক ঘণ্টা আরগ েবসকতা 
কো থতা খু্ি সহে িুাপাে ো। তাই ো মবতে মা? 
  
বি। 
  
মবতে মা! পাবে খ্াি। 
  
মবতে মা পাবেে গ্লাস এরে বদল। বতবে আিারো এক চুমুক পাবে থখ্রয় গ্লাস থিেত 
বদরলে। দীঘণ সময় কথা িরল বতবে ক্লান্ত হরয় পরিবেরলে। থচাখ্ িন্ধ করে হাাঁপারত 
লাগরলে। 
  
  
  
থকাথায় থযে কাচ কাচ শব্দ হরে। 
  
কচকচ শরব্দ থকউ বকেু খ্ারে। সালমা িােু থচাখ্ থমলরলে। অপবেবচত একটা থেরল তাাঁে 
মাথাে কারে িরস মহােরন্দ আরপল খ্ারে। থেরলটাে মুখ্ ভবতণ বিেবিরে দাবি। টকটরক 
িসণ গারয়ে েে। থেরলটারক খু্িই থচো লাগরে। তারক তাকারত থদরখ্ থেরলটা আরপল 
খ্াওয়া িন্ধ থেরখ্ তাে বদরক তাবকরয় হাসল। হাসরত হাসরত িলল, মা, থতামাে আরপল 
সি থখ্রয় থিলবে। 
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সালমা িােুে িুরক ধ্বক করে ধাক্কা লাগল। বক আশ্চযণ কাি, বেরেে থেরলরক বতবে বচেরত 
পােরেে ো! মুখ্ ভবতণ দাবি থেরখ্রে থতা বক হরয়রে? গারয়ে গরন্ধই থতা তাাঁে বচরে থিলা 
উবচত বেল। থোটরিলা থথরকই আতাহারেে গারয় িাবলণ িাবল গন্ধ। 
  
সালমা িােু খু্বশ খু্বশ গলায় িলরলে, িটু, থতারক বচেরত পাবেবে। 
  
আতাহাে আরপরল িি করে কামি বদরত বদরত িলল, বচেরত ো পােরল থতামাে থকাে 
থদার্ থেই। আবম বেরেই বেরেরক বচেরত পাবে ো। যখ্বে আয়োয় বেরেরক থদবখ্ তখ্বে 
মরে হয় অপবেবচত কাউরক থদখ্বে। থতামাে অিস্থা থতা মা খু্িই খ্াোপ। বদেোত ো-বক 
বঝম ধরে থাক? 
  
সালমা িােু হাসরলে। থেরলরক থদরখ্ তাে এত ভাল লাগরে! লম্বা-চওিা থেরল। েরেে 
সময় এই এতটুক হরয়বেল। িািাে িলরলে, আোেরগ্ৰাথ চাইলে। মাি ২.৯ পাউে 
ওেে। সােভাইভ ো কোেই সম্ভািো। থেরলরক বেরয় প্রায় এক মাস থাকরত হরয়রে। 
হাসপাতারল। োরতে পে োত বতবে থেরলরক থকারল বেরয় িরস কাবটরয়রেে। সামােু শব্দ 
হরলই থেরল থকমে চমরক তাকারতা। মুবঠ িন্ধ করে শেীে শি করে থিলত। বক বদে 
বগরয়রে! একিাে থতা হঠাৎ বেিঃশ্বাস িন্ধ। হাত-পা সি েীল হরয় থগল। িািাে-োসণ সি 
থোটােুবট শুরু করে বদল। সালমা িােুে শেীে কাাঁপরত লাগল। বতবে তািাতাবি থেরলরক 
িািাে থকারল বদরয় অেু করে োয়োমারে থগরলে। থেরলে েীিে েিাে েরেু আল্লাহে 
কারে প্রাথণো কেরলে–থহ পরোয়াে থদগাে, আবম থতামাে কারে বকেুই চাই ো। ধে ো, 
সম্পদ ো, সুখ্ ো, শাবন্ত ো। আবম শুধু আমাে থেরলে েীিে থতামাে কারে বভিা চাই। 
োমারে দাাঁবিরয় তাে কারে মরে হল বশশু যখ্ে তাে মাে থকারল থারক তখ্ে আেোইল 
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তাে োবে কিচ কেরত পারে ো। আেোইলরক বেরর্ধ কো আরে থস থযে থকাে মাে 
থকাল থথরক বশশুে েীিে বেবেরয় ো থেয়। থয কােরৰ্ মাে থকারল থাকা অিস্থায় কখ্রো 
থকাে বশশুে মৃতুু হয় ো। মা যখ্ে মরেে ভুরল িা অেু থকাে কােরৰ্ তাাঁে অসুস্থ বশশুরক 
অরেুে কারে িবৰ্রকে েরেু থদে থসই সময় টুক করে আেোইল তাে োে বেরয় েুরট 
চরল যায়। এই কথা মরে হওয়ামাি সালমা িােু োমাে থেরি থেরলে কারে েুরট থগরলে। 
থেরলে িািাে কাে থথরক থেরলরক প্রায় বেবেরয় বেরয় বেরলে। 
  
থসিাে আেোইলরক বিিল মরোেথ হরয় বিরে থযরত হরয়বেল। আল্লাহ পাক সালমা িােু 
োরমে অবত েগৰ্ু এক মবহলাে কথা শুরেবেরলে। 
  
ও িটু। 
  
বক মা? 
  
এত দূরে িরস আবেস থকে, কারে এরস থিাস ো। 
  
থোগীে গা থঘাঁরস িরস থাকরত আমাে েঘেু লারগ মা। 
  
থাক, তাহরল দূরেই িরস থাক। িাসাে খ্িে বক? 
  
িাসাে খ্িে ভয়ািহ। 
  
ভয়ািহ মারে বক? 
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িািা তস্বোচােী শাসে িুিস্থা চালু করেরেে। তুবম ো থাকায় সংসারেে এরসম্বীরত 
বিরোধীদল অেুপবস্থত। িািাে যা ইো করে যারেে। 
  
বক কেরে? 
  
থকারেরক কাল দুটা থিল বেরয় এরসরেে। কাাঁচা থিল। থসই কাাঁচা থিলই হাত বদরয় কচরল 
পাবে বমবশরয় িাবকরয় থিরলে সেিত িাবেরয় থিলরলে। থসই বির্ সিাইরক এক গ্লাস 
থখ্রত হরি। 
  
সালমা িােু হাসরেে। থেরল এত সুন্দে করে কথা িরল থয, শুধু শুেরতই ইো! করে। 
তাে ধােৰ্া, এই থেরলে সরে থয থমরয়ে বিরয় হরি থসই থমরয় মহা ভাগুিতী। মুগ্ধ হরয় 
থস শুধু স্বামীে কথা শুেরি। তাোিা এমে রূপিাে একেে পুরুর্ পাওয়াও থতা ভারগুে 
িুাপাে। 
  
ও িটু! 
  
িটুিটুকেরি ো থতা। িাঁটু িাকরল বেরেরক কুলী সদণাে কুলী সদণাে িরল মরে হয়। 
  
এত িি োম মুরখ্ বেরত পাবে ো। থোট একটা বকেু িাকরত ইো করে। 
  
কবি িাকরলই পাে। থোট দুই অিরেে ইকাোন্ত োম। মাি দুই মািা। 
  
থতারক থয কবি িাকি, তুই কবি ো-বক? 
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অিশুই কবি। িাংলারদরশ এ পযণন্ত শুধু েীিোেন্দ োিা আমাে থচরয় িমতািাে থকাে 
কবি েোয়বে। 
  
দাবিরত থতারক অিবশু খ্াবেকটা েিীন্দ্রোরথে মত লাগরে। 
  
সবতু? 
  
হুাঁ, সবতু। 
  
থতারক েিীন্দ্রোরথে থচরয় সুন্দে লাগরে। উোে গারয়ে েে বেল কারলা–থতাে গারয়ে েে 
দুরধ-আলতায়। 
  
েিীন্দ্রোরথে গারয়ে েে কারলা বেল থক িরলরে? 
  
থকাে িইরত থযে পরিবেলাম। তুই উোে থচরয় অরেক থিবশ সুন্দে। 
  
পৃবথিীে সি মা বেরেে থেরলরমরয় সম্পরকণ এেকম ভারি। থয থেরলে এক ঠুাং থেই থসই 
থেরলে মা বেরেে থেরল সম্পরকণ ভারি–লাবঠরত ভে বদরয় আমাে থেরলে মত সুন্দে করে 
থকউ হাাঁটরত পারে ো। 
  
সালমা িােু হাসরেে। প্রথরম বেিঃশরব্দ, তােপে শব্দ করে। আতাহাে িলল, মা যাই। 
  
যাই যাই কেবেস থকে? আরেকটু থিাস। 
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থোগীে কারে থিবশিৰ্ িসা বঠক ো। তুবম দ্রুত শেীে সাবেরয় িাসায় বিরে আস। 
  
সালমা িােু িলরলে, থটবিরলে উপে থথরক কারলা িুাগটা থদ থতা। আতাহাে িুাগ বদল। 
বতবে িুাগ খু্রল একশ টাকাে একটা থোট থিে করে িলরলে, থে! 
  
আতাহাে অিাক হরয় িলল, বক? 
  
বক আিাে, টাকা। 
  
টাকা বক েরেু? 
  
খ্েচ কেবি। চা-টা খ্াবি। 
  
থতামারক থদখ্রত আসাে ঘুর্ ো-বক মা? তাহরল থতা থোে থোে আসরত হয়। 
  
আতাহাে অতুন্ত আেরন্দে সরে টাকা বেল। আে টাকাটা খু্ি কারে আসরি। আতাহাে 
যারি সাপ্তাবহক সুিরৰ্ণে সম্পাদক আিদুল গবেে কারে। িাসে কবিতাটাে থকাে গবত কো 
যায় বক-ো তা থদখ্রি। আিদুল গবে সারহরিে কারে খ্াবল হারত যাওয়া যায় ো। সি 
সময়ই বকেু ো বকেু বেরয় থযরত হয়। সাবহতু বির্রয় তাে দীঘণ এিং ক্লাবন্তকে িিৃতা 
অতুন্ত আগ্ৰরহে সরে শুেরত হয়। থকাে েকম সাবহতুরিাধহীে একেে মােুর্ এত সুন্দে 
একটা সাবহতু পবিকা বক করে থিে কেরে থক োরে! েগরতে অসংখ্ু েহরসুে মত এও 
এক েহসু। 
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আতাহাে হাসপাতাল থথরক থিে হল থিলা এগারোটায়। থভােরিলা যখ্ে থিে হরয়বেল 
তখ্ে চেমরে থোদ বেল। আকাশ এখ্ে থমরঘ থমরঘ ঢাকা। এত থমঘ হঠাৎ থকারখ্ারক 
উদয় হল থক োরে! ভুিমুবিরয় িৃবি োমরল খু্ি যন্ত্রৰ্া হরি। 
  
আে িৃবিরত থভো যারি ো। পরকরট কবিতা। কবিতা বভরে যারি। থকাে একটা থদাকারেে 
িাোন্দায় দাাঁবিরয় িৃবি থামাে েরেু অরপিা কো ভয়ািহ শাবস্তে মরধু একবট। িৃবি থামাে 
েরেু অরপিা কেরল িৃবি িািরত থারক–এবট েগরতে আবদ সরতুে একবট। 
  
আিদুল গবে সারহি থারকে পুোরো ঢাকায়। আগামবস থলরে। করয়ক থিাটা িৃবি পিরলই 
তাে িাবিে সামরেে গবলরত এক থকামে পাবে েরম যায়। থসই পাবে আলকাতোে মত 
ঘে কারলা। পাবেে ঘেত্বও থিবশ, কােৰ্ সি বকেুই থসই পাবেরত ভারস–মো কুকুে, মো 
বিিাল, মো মুেবগ। গবলরত ঢাকোবিহীে দুটা মুােরহাল আরে। আতাহারেে িনু্ধ সাজ্জারদে 
ধােৰ্া, মুােরহাল দুবটে মরধু একবট েীিন্ত। থস োয়গা িদলায়। কখ্রো থস থারক গবলে 
মাঝামাবঝ, কখ্রো সাইরি চরল আরস। িৃবি-িাদলাে বদরে যতিাে সাজ্জাদরক বেরয় 
আতাহাে প্রাে সমারলাচরকে িাসায় বগরয়রে ততিােই সাজ্জাদ। মুােরহারল পরি থগরে। 
  
  
  
িৃবিে আরগ আরগই আতাহাে আিদুল গবে সারহরিে িাসায় থপৌঁরে কিা োিল। গবে 
সারহি থিে হরয় এরলে। থোটখ্াট মােুর্। শান্ত থসৌমু থচহাো। থচারখ্ থমাটা কারলা থেরমে 
চমশা। গারয় পাতলা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিে বেরচ থগবঞ্জ থেই িরল থোমশ িুক থদখ্া যারে। 
গবে সারহি অোগ্ৰরহে সরে িলরলে, ও, তুবম আতাহাে। খ্িে বক? 
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আতাহাে িলল, গবে ভাই, থকমে আরেে? 
  
িরলই গাল ভবতণ করে হাসল। তাে হাবস থথরক মরে হরত পারে থয মহাপুরুরর্ে দশণে 
থপরয় থস কৃতাথণ। তাাঁে আেন্দ োখ্াে োয়গা থেই। 
  
আপোে েরেু এক পুারকট বসগারেট এরেবে, গবে ভাই। 
  
আতাহাে বসগারেরটে পুারকট থিে কেল। থিেসে এে থহরে ে। এবমরত যাট টাকায় 
পাওয়া যায়, আে আবশ টাকা লাগল। বসগারেরটে পুারকট থদরখ্ও গবে সারহরিে মুরখ্ে 
বেষৃ্পহ ভাি কাটল ো। তরি বতবে িলরলে, থিাস। 
  
আতাহাে িলল, আপোে সময় েি কেি ো। গবে ভাই। এিুবৰ্ বিদায় হি। বলখ্বেরলে 
বেশ্চয়ই। 
  
গবে সারহি শুকরো গলায় িরলরলে, বলখ্বেলাম ো। পিবেলাম। থলখ্ারলবখ্ে প্রথম ধাপ 
পিারশাো। থতামো থকউ পিারশাোে ধাে বদরয় যাও ো, থলখ্ারলবখ্ শুরু করে দাও। এটা 
একটা আিরসাস। ঐবদে এক ইয়ং থেরল চােটা কবিতা বেরয় এরসরে। আবম তারক 
িললাম, অবময় চরিতীে কবিতা পরিে? থস হা করে তাবকরয় েইল। মরে হয় োমটা 
প্রথম শুেল। থদরখ্ খু্ি মায়া লাগল। চা খ্ারি ো-বক আতাহাে? 
  
বি গবে ভাই, এক কাপ থখ্রত পাবে। 
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গবে সারহি চারয়ে কথা িরল বিরে এরলে। তাাঁে থচহাো থথরক বেষৃ্পহ ভাি বকেুটা দূে 
হরয়রে। থঠাাঁরটে থকাৰ্ায় হাবস হাবস ভাি। এবটও ভয়ািহ সংিাদ। সাবহতু বির্য়ক দীঘণ 
িিৃতা থদয়াে আরগ গবে সারহরিে থঠাাঁরট মৃদু হাবস থদখ্া যায়। 
  
আতাহাে। 
  
বি গবে ভাই। 
  
পি। পি। এক লি কবিতা পিাে পে একটা কবিতা বলখ্রিা। এিং থসই কবিতা 
োপারোে েরেু িুস্ত হরয় পিরি ো। কবিতা বলখ্রত পাোটাই প্রধাে, োপারো প্রধাে ো। 
  
যবদ কবিতা োই োবপ তাহরল থলখ্ােই দেকাে বক? কবিতা মাথায় থাকরলই হয়। 
  
যথাথণ িরলে। থসটাই হওয়া ভাল। পৃবথিীে প্রধাে কবিো তারদে থেষ্ঠ কবিতা থকােটাই 
বলরখ্েবে। মাথাে মরধু থেরখ্ বদরয়রেে। 
  
আতাহাে মরে মরে িলল, চুপ থাক গাধে িাচ্চা। অি যা। 
  
থশাে আতাহাে। দাবি থেরখ্ পাঞ্জাবি পরে ঘুেঘুে কেরলই কবি হওয়া যায় ো। 
  
আতাহাে আিাে মরে মরে িলল, গাধাে িাচ্চা গাধা হয়, তুই হরয়বেস খ্াটাস। 
  
চা চরল এরসরে। অবতবেি বচবে থদয়াে পরেও থসই চারয়ে বততকুরট ভাি যায়বে। চারয়ে 
প্রধাে থয গুৰ্ উত্তাপ তাও তাে থেই। এই চা গবে সারহরিে মতই ঠািা। 
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আতাহাে? 
  
বি গবেভাই। 
  
েন্দ বির্রয় বিনু্দমাি োে োিাই থতামো কবিতা বলখ্রত যাও। এত হাসুকে আমাে 
কারে লারগ! এ থদরশে খু্ি োমী দামী একেে কবি করয়কবদে আরগ আমাে কারে দুটা 
কবিতা পাবঠরয়রেে। আবম তাে োম িলি ো। োম িলাটা বঠক হরি ো। অিেিৃত্ত েরন্দ 
থলখ্া–পরদ পরদ েন্দ ভূল। থযখ্ারে বতে মািা হওয়াে কথা থসখ্ারে দুমািা। ক্লাবন্ত শব্দটা 
বিট করেরে বতে মািা বহসারি। েীবতমত সু্কল করে এরদে েন্দ থশখ্ারো উবচত। কােটা 
থক কেরি? 
  
আপবে েরন্দে উপে একটা িই বলখু্ে গবে ভাই। এই বির্রয় আপোে থচরয় থিবশ দুই 
িাংলায় থকউ োরে ো। 
  
গবে সারহি আত্মপ্রসারদে হাবস থহরস অবতবেি গভীে হরয় থগরলে। আতাহাে মরে মরে 
হাসল। খ্াটাসটা ফ্ল্াটাবে ধেরত পারে ো। আতাহারেে কথা সবতু িরল ধরে বেরয়রে। 
খ্াটাসটাে থদার্ থেই–িুবদ্ধমােোই োর টাবে ধেরত পারে ো, আে এ হরে গাধাে িাচ্চা 
খ্াটাস। 
  
আতাহাে। 
  
বি। 
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েরন্দে উপে একটা িই থলখ্াে ইো আমাে আরে। বলখ্ি কারদে েরেু? পিেম। 
  
পিেম হরলও আপোরকই বলখ্রত হরি। আমো আপোে েন্দোে বেরয় প্রায়ই কথা িবল। 
আপোরক আমো আিারল বক িাবক োরেে গবে ভাই? আিারল িাবক–চালুবে। 
  
আপোরক আমো িবল েরন্দে চালুবে। যত িি কবিই থহাক চালুবেে মরধু আটকা পরি 
যারি। 
  
গবে সারহি অতুন্ত প্রীত হরলে। আেন্দ তাাঁে থচাখ্-মুরখ্ িুরট উঠল। উদাে গলায় িলরলে–
তুবম ইদােীং বকেু বলরখ্ে ো-বক? 
  
একটা কবিতা থলখ্াে থচিা করেবেলাম। 
  
োম বক? 
  
িাসে। 
  
িাসে োরম মিােণ একেে কবি কবিতা বলখ্রি ভািাই যায় ো, িাসে-িাসে হরে বমিল 
ক্লাস িুান্টাবস। 
  
একটু যবদ পরি থদরখ্ে গবে ভাই। আপবে কবিতাটা পরিরেে এটাই আমাে েরেু বিোট 
ঘটো। 
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গবে সারহি থচাখ্-মুখ্ কুাঁচরক কবিতা পিরত শুরু কেরলে–এক হারত তাল বদরয় েন্দ 
থদখ্রেে। েরন্দে সমসুা হরে িরল মরে হয়। মারঝ মরধু গবে সারহরিে মুখ্ বিকৃত হরয় 
যারে। হতাশ ভবেরত মাথা োিরেে। 
  
থকমে হরয়রে। গবে ভাই? 
  
আরে–থথাে িবি খ্ািা। খ্ািা িবি থথাে। 
  
আতাহাে মরে মরে িলল–থথাে িবি থতাে পশ্চারদশ বদরয় ঢুবকরয় থদি শালা চালিাে। 
  
গবে ভাই। 
  
হুাঁ। 
  
বঠকঠাক করে যবদ আপোে পবিকায়। 
  
আো, থদবখ্। 
  
আপোে হাত বদরয় একটা কবিতা োপা আমাে েীিরেে একটা স্মেৰ্ীয় ঘটো হরয় 
থাকরি। 
  
থদবখ্ থদবখ্–অরেক কাটাকুবট লাগরি। 
  
আবম তাহরল উবঠ গবে ভাই। 
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উঠরি! আো যাও— ও ভাল কথা, এন্টাবসরিে একটা থিাতল এরে দাও থতা–গ্ৰারিা 
থকাম্পােীে। দাাঁিাও টাকা এরে বদ। 
  
টাকা লাগরি ো। গবে ভাই আরে আমাে কারে, পরে বদরয় থদরিে। 
  
আিদুল গবে অতুন্ত উদাে ভবেরত িলরলে, থদবখ্ সামরেে সংখ্ুায় বদরয় থদি। তরি 
বলসে টু মাই অরেস্ট এিভাইে। এইসি আরেিারে থলখ্া থেরি ভাল বকেু থলখ্াে থচিা 
করো। থগ্ৰা আপ। থগ্ৰা আপ। 
  
আতাহাে মরে মরে িলল, থহ খ্াটাস, থতারক আবম পুাঁরত থিলি। পাাঁচ হাত গভীে একটা 
গতণ করে তাে থভতে পুাঁতি। থগািে সাে থদি, পাবে থদি, যারত একটা গাে বহরসরি তুই 
আিাে পৃবথিীরত আসরত পাবেস। থসই গারে থকাে িল হরি ো, িুল িুটরি ো। থসই 
গারে শুধু আাঁবট েোরি। শি শি আাঁবট। 
  
বকেু ভািরো ো-বক আতাহাে? 
  
বি ো। 
  
  
  
গ্লুারিা থকাম্পােীে এন্টাবসি বকরে গবে সারহরিে হারত বদরয় থিোে পরথ দুঘণটো ঘটল। 
মুােরহারল পা থিরে বগরয় চামিা বেরল থগল। মুােরহারলে বির্রয় অবতবেি সািধােতাে 
েেুই ঘটোটা ঘরটরে। আকারশে বদরক তাবকরয় হাাঁটরল এই সমসুা হত ো। আতাহাে 
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আকারশে বদরক তাকাল। আকাশ ঘে কারলা। থমঘ। আে থমঘা েমরে। থমরঘে পরে থমঘ 
েরমরে, আাঁধাে হরয় এল। সুন্দে থয সি কথা সিই িলা হরয় থগরে। সিরচ থিবশ িরলরেে 
েিীন্দ্রোথ ঠাকুে। েিীন্দ্রোরথে েে িাংলা সাবহরতুে িি দূঘণটোে একবট। তাাঁে কােরৰ্ 
সুন্দরেে বচন্তা ও িুাখ্ুায় অরেুো আগ্ৰহ হাবেরয় থিরলরে। এই িুাপােটা বক থকউ লিু 
করেরে? 
  
িৃবি ধরে বগরয়বেল, োস্তাে থমাি পযণন্ত থযরতই আিাে শুরু হল। আতাহাে থলাহালক্করেে 
এক থদাকারে ঢুরক থগল। োট-িি, স্ক্রুে বিশাল থদাকাে। থদাকারেে মাবলক মধুিয়স্ক 
চশমা পো এক ভদ্ররলাক। গভীে আগ্ৰরহ বতবে হাবদরসে বক একটা িই পিরেে এিং পা 
োচারেে। থলাহালক্করেে থদাকারেে মাবলক িরলই থিাধহয় ভদ্ররলারকে মুখ্ থলৌহ-কবঠে। 
থচাখ্ দুবটও মরে হয় পাথরেে–থকাে থেুাবত থেই। ভদ্ররলাক মুখ্ তুরল তাকারতই আতাহাে 
িলল, িৃবিে েরেু ঢুরকবে। িৃবি থামরলই চরল যাি। 
  
ভদ্ররলাক িলরলে, থকাে অসুবিধা থেই–যতিৰ্ ইো িসুে। আতাহাে িসল। ভদ্ররলাক 
আতাহােরক বিবস্মত করে বদরয় িলরলে, চা খ্ারিে? আতাহাে িলল, বি খ্াি। ভদ্ররলাক 
বপেে বিরে িলরলে, দু কাপ চা। 
  
এই থদাকাে ঘেটা লম্পিারট। থপেে বদরক অরেকখ্াবে খ্াবল োয়গা। থসখ্ারে কঙ্কালসাে 
এক িৃদ্ধ চা িাোরে। থস এতই িৃদ্ধ থয তাে থমরুদি থিাঁরক থগরে। 
  
ভদ্ররলাক িই পিরত পিরতই িলরলে, িৃবি আে োত দশটাে আরগ থামরি ো। 
  
আতাহাে িলল, ও আো। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 61 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

  
একথা িলায় মরে কেরিে ো থয, আপোরক িৃবিে মরধু থিে করে বদরত চাবে। চা খ্াে, 
যতিৰ্ থাকরত ইো করে থাকুে। 
  
থুাঙ্ক য়ুু। 
  
ভদ্ররলারকে কথািাতণা থলাহা-লক্করেে থদাকারেে মাবলরকে মত ো। করলরেে সাবহরতুে 
অধুাপরকে মত। সুিৰ্ণ পবিকাে মাবলক হরল ভদ্ররলাকরক থিবশ মাোত। 
  
িুরি চা বেরয় এগুরে। তাে হাত এমেভারি কাাঁপরে থযে এিুবৰ্ হাত থথরক কাপ মাবটরত 
পরি যারি। িুরিাে বদরক তাবকরয় থাকাই এক ধেরেে থটেশে। 
  
ভদ্ররলাক িই পিরত পিরতই চা খ্ারেে। একিােও চারয়ে কারপে বদরক তাকারেে ো। 
ভদ্ররলাক িই থয পিরেে তাও মরে হরে ো। বতবে িইরয়ে পাতা উিারেে ো। তাে 
দৃবি একটা পাতারতই বস্থে হরয় আরে। িুরিা চা ভাল িাবেরয়রে। কিা বলকাে, চা পাতাে 
সরতে গন্ধ, দুধ-বচবে সি বঠকঠাক আরে। 
  
একেে মােুরর্ে মুরখ্ামুবখ্ চুপচাপ িরস থাকা যায় ো। িৃবি থযভারি থেরমরে, থিে হিাে 
প্রশ্নই ওরঠ ো। ভদ্ররলারকে কথা বঠক হরল এই িৃবি োত দশটাে আরগ থামরি ো। 
সংসারে বকেু থলাক আরে যাো ভবির্ুিাৰ্ী কেরত ভালিারস। এও িুবঝ থসই পরদে। 
  
ভাই, একটা থটবলরিাে কেি। 
  
ভদ্ররলাক বপেে বিরে িলরলে, থটবলরিারেে চাবি খু্রল দাও। 
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িুরিা আিােও কাাঁপরত কাাঁপরত আসরে। থটবলরিারেে চাবি তাে থকামরেে ঘুোবসে সরে 
িাাঁধা। থটবলরিারেে চাবি খু্লরত তাে দীঘণ সময় লাগল। হাত এমেভারি কাাঁপরে থয তালাে 
িুরটায় চাবি দুকারো যারে ো। যতিাে থটবলরিাে কো হয় ততিাে বক এই েোগ্ৰস্ত 
িৃদ্ধরক প্রাৰ্ান্ত পবেেরমে থভতে থযরত হয়? 
  
একটা থটবলরিাে োম্বােই আতাহারেে মুখ্স্থ। সাজ্জাদরদে থটবলরিাে। থসই থটবলরিারেে 
সমসুা হরে–থটবলরিাে ধরে েীতু। সামোসামবে থস কথা িরল ো। িলরলই হয়, বকন্তু 
থটবলরিাে সহরে োিরত চায় ো। 
  
হুারলা, েীতু? 
  
সাজ্জাদ আরে? 
  
ো। 
  
থকাথায় থগরে? 
  
থকাথায় থগরে থসটা আতাহাে ভাই আপবে খু্ি ভাল করেই োরেে। বকন্তু আমারদে 
োোরেে ো। 
  
আবম োবে ো েীতু। 
  
আপোে এইসি েবসকতা ভাল লারগ ো। সাত বদে হরয় থগল একটা মােুরর্ে থখ্াাঁে থেই। 
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সাতবদে হরয় থগরে? 
  
আে অিম বদে। 
  
আতাহাে ভাই, িােলাবম কেরিে ো। িােলাবম আমাে ভাল লারগ ো। 
  
িােলাবম কেবে ো। বসবেয়াসবল িলবে–থাোয় একটা িারয়বে কবেরয় োখ্া দেকাে। 
  
আতাহাে ভাই, আপবে বক দয়া করে একটু িাসায় আসরিে? িািা আপোে সরে কথা 
িলরত চাে। 
  
আসি বক করে? িৃবি থকমে থেরমরে থদখ্বেস ো? 
  
িৃবি থামরল আসুে। 
  
িৃবি চট করে থামরি ো। োত দশটাে বদরক িৃবি থামাে িীৰ্ সম্ভািো আরে। 
  
থগাাঁৎ থগাাঁৎ শরব্দ করে হঠাৎ লাইে থকরট থগল। আতাহাে থটবলরিাে োবমরয় োখ্রতই 
ভদ্ররলাক িলরলে, িৃবি থামাে সম্ভািো িীৰ্ েয়, িৃবি থামরিই। 
  
ও আো, আপবে বক পুরোপুবে বেবশ্চত থয িৃবি থামরিই? 
  
বি। আিহাওয়াে িুাপারে আমাে বসিথ থসে খু্ি প্রিল। 
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বক িই পিরেে এত মে বদরয়? 
  
িই পিবে ো। তাবকরয় আবে। 
  
ও আো। 
  
িুিসা-িাবৰ্েু থেই, কারেই বকেু কোে থেই। বদরেে পে বদে িই মুরখ্ে সামরে ধরে 
ধরে অভুাস হরয় থগরে। 
  
িুিসাপাবত ভাল ো? 
  
থকাে কারলই ভাল বেল ো। 
  
ও আো। 
  
সৎ িুিসা কেরত বগরয় বিপরদ পরিবে। সি বেবেরসে দাম আমাে এখ্ারে সস্তা। থলারক 
ভারি েকল বেবেস বদবে। থিবশ দাম বদরয় বেবেস থকো মােুরর্ে অভুাস হরয় থগরে। 
একই কমলা আপবে যবদ দুটা ঝুবিরত োরখ্ে–এক ঝুবিে কুবি টাকা হাবল, অেু ঝুবিে 
পাঁবচশ টাকা হাবল বিবর করেে, থলাকেে পাঁবচশ টাকা হাবলে কমলা বকেরি। আপবে 
বেরেও বকেরিে। 
  
আতাহাে গম্ভীে মুরখ্ িলল, এে একটা কােৰ্ও আরে। িাংলায় একটা িাগধাো আরে–
সস্তাে বতে অিস্থা। এই থভরিই সস্তাে বেবেস থকউ থকরে ো। েতুে একটা িাগধাো যবদ 
েচো কো যায়… 
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বক েকম িাগধাো? 
  
চট করে িলা যারি ো। বচন্তাভািো করে িলরত হরি। আবম বচন্তাভািো করে থিে করে 
আপোরক িরল যাি। আপোে োম বক ভাই? 
  
আিদুল্লাহ। বেে, কািণটা থেরখ্ বদে। যবদ কখ্রো আপোে িা আপোে থকাে িনু্ধিান্ধি, 
আত্মীয়স্বেরেে থলাহালক্করেে বকেু দেকাে হয়, িলরিে। িাোরেে কারেন্ট প্রাইরসে থচরয় 
দশ পারসণন্ট কম ো হরল কাে থকরট কুত্তারক বদরয় খ্াইরয় থদি। 
  
আবম তাহরল উবঠ আিদুল্লাহ সারহি? 
  
অসুবিধা হরি ো। আবম আরগে েরে িুাে বেলাম। িুাে। স্বভারিে বকেুটা এখ্রো আরে। 
িৃবিরত বকেু হয় ো। 
  
োতা আরে। োতা বেরয় যাে। পরে থিেত বদরলই হরি। 
  
আপোে লাগরি ো? 
  
আবম থদাকারেে উপরেে ঘরে থাবক। 
  
থিে-রটে থতা হরিে। ঘরে থতা আে িরস থাকরিে ো। 
  
আবম থিে হই ো। আমাে পা থেই। দুটা পা থিরে কাটা পরিরে। 
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থস বক? 
  
আতাহাে এতিরৰ্ লিু কেল, ভদ্ররলাক থচয়ারে িরস আরেে, তাে গারয়ে উপে খ্রয়বে 
েরেে একটা চাদে। আতাহারেে মেটা খ্াোপ হরয় থগল। তাে এখ্ে আে এক মুহুরতণে 
েরেুও এই ঘরে থাকরত ইো কেরে ো। দমিন্ধ হরয় আসরে। থস থঘাে ির্ণরৰ্ে মরধু 
োতা হরত থিে হরয় থগল। 
  
িৃবিে এতই থতাি থয োতায় িৃবি মােরে ো। োতাে কাপিটাও পুোরো। করয়ক োয়গায় 
িুরটা। িুরটা গরল মাথায় টপ টপ করে িৃবিে পাবে পিরে। আিদুল্লাহ সারহরিে িুরিা 
কমণচােী এই োতাও হাতোিা কেরত চায়বে। োতা হারত থদয়াে সময় কবঠে থচারখ্ 
তাকাবেল। িুরিারক বেরয় একটা কবিতা বলরখ্ থিলরত হরি। 
  
এক েোগ্ৰস্ত িৃদ্ধ বেরলে বেে মরে 
আপে ভুিরে। 
েোে কােরৰ্ বতবে পুরোপুবে িৃি এক। 
িাতারস িৃরিে পাতা কাাঁরপ 
তাাঁে কারপ হারতে আেুল। 
িৃরদ্ধে সহযািী েিুথিু-– 
পা থেই, শুধু পারয়ে সৃ্মবত পরি আরে। 
েোগ্ৰস্ত িৃদ্ধ ভারি চাদরেে েেটা েীল হরল ভাল বেল। 
সৃ্মবতে েে সি সময় েীল। 
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েশীদ সারহি থভতরেে িাোন্দায় উিু হরয় িরস আরেে। হঠাৎ থদখ্রল মরে হরত পারে, 
বতবে িৃবি থদখ্রেে। ঘটো তা ো–িৃবিে পাবে েরম িাোন্দা পযণন্ত চরল এরসরে। আরো 
যবদ িারি তাহরল িাোন্দা উপরচ থোংো পাবে ঘরে ঢুরক যারি। েশীদ সারহি থসই ভয়ািহ 
সমরয়ে অরপিা কেরেে। গত িৎসে এ েকম থোংো পাবে ঘরে ঢুরক বগরয়বেল। পাবে 
পেবদেই থেরম থগল। দুগণন্ধ োমল ো। বিকট গন্ধ বতে মাস থাকল। এই িুাপাে বিতীয়িাে 
ঘটরত থদয়া যায় ো। বক কো যায় বতবে তাই ভািরেে। 
  
আতাহােরক ঢুকরত থদরখ্ বতবে আেবন্দত হরলে। প্রকৃবতে বিরুরদ্ধ যুদ্ধ এক কো যায় 
ো। শিসমথণ সবেী-সাথী লারগ। যুিা-পুরুর্ লারগ। েিা থপরয়রে–বকন্তু শেীে পুরোটা 
থভো। শীরত গা কাাঁপরে। গেম এক কাপ চা থখ্রয় চাদরেে থভতে ঢুরক পরি ির্ণ যাপে 
কেরত হরি। িািাে হাত থথরক কতিরৰ্ মুবি পাওয়া যারি থক োরে! িািাে থতাকারোে 
ভবে আতাহারেে ভাল লাগরে ো। 
  
েশীদ সারহি অস্বাভাবিক থকামল গলায় িলরলে, িৃবিে পাবে বক েকম িািরে থদখ্বেস 
ো—বক থে? 
  
আতাহাে চমরক উঠল। এ েকম বমবি-মধুে স্বরে িািা কথা িলরেে–এে মারে বক? 
সামবথং ইে থভেী েং। আতাহাে শবঙ্কত দয়দরয় অরপিা কেরে। মধুে প্রস্তািোে পরেে 
অংশটা থশাো দেকাে। 
  
েশীদ সারহি িলরলে, থতাে বক মরে হয় িৃবি কমরি? 
  
আতাহাে অস্ববস্তে সরে িলল, োত দশটাে আরগ িৃবি কমরি ো। 
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তাহরল থতা একটা িুিস্থা কো দেকাে। 
  
আতাহাে ভরয় ভরয় িলল, বক িুিস্থা? 
  
িািাে বচন্তাে গবত থস এখ্রো ধেরত পােরে ো। েশীদ সারহি িলরলে, গতিারেে মত 
এিােও ঘরে পাবে ঢুরক যারি। পাবে আটকারত হরি। 
  
বক ভারি? 
  
থকাদাল বেরয় তুই থেরম পি। একটা থড্ররেে বসরস্টরমে িুিস্থা কে। েমা পাবে থযে 
থিবেরয় থযরত পারে। 
  
আতাহাে হতভম্ভ গলায় িলল, পুরো উঠাে বসরমরন্টে ঢালাই কো। থকাদাল বদরয় আবম 
তাে বক কেি? 
  
একটা বকেু িুবদ্ধ থিে কে। োন্নাঘরেে পারশে োয়গাটা থতা বসরমরন্টে ো–থসখ্ারে একটা 
খ্ারলে মত থকরট থদ। 
  
খ্াল কাটরত িলে? 
  
একটা বকেু িুবদ্ধ থিে কেরত িলবে। থকাে একটা কারেে কথা িলরলই তুই এেকম করে 
তাকাস থকে? মােুরর্ে েে বক েরেু হরয়রে? কাে কোে েরেু হরয়রে, ো বিোোয় 
গিাগবি কোে েরেু হরয়রে? 
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আতাহাে মরে মরে িলল, মােুরর্ে েে হরয়রে থসৌন্দরযণে অেুসন্ধাে ও িুাখ্ুাে েরেু। 
  
মরে মরে কথা িলাে একটা িুিস্থা থাকায় েীিে যাপে বকেুটা সহেীয় হরয়রে। মরে 
মরে কথা িলাে বসরস্টম ো থাকরল অরধণক মােুর্ মরে থযত িরল আতাহারেে ধােৰ্া। 
েশীদ সারহি িলরলে, বক থে, হা করে দাাঁবিরয় আবেস থকে? 
  
থকাদাল থকাথায় পাি? 
  
থোগাি কেবি। থোগাি কেরত ো পােরল বিকলপ িুিস্থা থদখ্বি। 
  
বটপ টপ করে থযভারি িৃবি পিরে তারত মরে হয় ো ঘরে পাবে ঢুকরি। 
  
এখ্ে বটপ টপ করে পিরে, দশ বমবেট পরে থয ঝুম ঝুম করে পিরি ো তাে বেশ্চয়তা 
বক? িৃবি থতা আে তুই কেরিাল কেবেস ো। 
  
আতাহাে পাবেরত থেরম পিল। োন্নাঘরেে পারশে একিাবল োয়গায় িবট বদরয় কুবপরয় 
োলাে মত কেরত কেরতই ঝমিৃবি থেরম থগল। েশীদ সারহি িাোন্দা থথরক আেবন্দত 
গলায় িলরলে–থদখ্বল, থকমে কুাটস এে িগস িৃবি শুরু হরয়রে? আে আমািশু, িৃবি 
হরিই। 
  
খ্াল কাটায় পাবেে থকাে থহেরিে হল ো, তরি েশীদ সারহি থঘার্ৰ্া কেরলে–পাবে দুই 
আেুরলে মত থেরম থগরে। থেুষ্ঠ পুরিে প্রবত বতবে খ্াবেকটা মমতাও থিাধ কেরলে। 
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উদাে গলায় িলরলে, ভাল করে গেম পাবে বদরয় থগাসল কে। সািাে িরল থগাসল। 
তােপে আগুে-গেম এক কাপ চা খ্া। আদা-চা। েয়রতা ঠাি-িাগু থলরগ যারি। 
  
আতাহাে মরে মরে িলল, পুরিে প্রবত আপোে এই গভীে মমতায় আবম অবভভূত হরয়বে। 
আপোরক অন্তরেে অন্তিঃস্থল থথরক ধেুিাদ। আতাহাে পুবত-গন্ধময় পাবে থথরক িবট হারত 
থখ্ািারত থখ্ািারত উরঠ এল। থস থিকুরিে মত খ্াবল পারয় থেরমবেল। ভাো কারচ িাম 
পা থকরট থগরে। আতাহারেে ধােৰ্া, তাে শেীরেে থশ্বতকবৰ্কারদে মরধু সাে সাে োি 
পরি থগরে। কােৰ্ িতস্থাে বদরয় িহু বিবচি ধেরেে েীিাৰু্ একসরে শেীরে ঢুরক থগরে। 
এরদে সরে যুদ্ধ করে মোরতও আেন্দ। িািারশ্বতকবৰ্কাো তারদে থেরলরমরয়রদে 
থশখ্ারে–এই থয থদখ্, এটা হরে বটরটোরসে েীিাৰু্, আে ঐ পারশ থদখ্, এো েবিরসে 
েীিাৰু্। তিোবেক োম থহপাটাইবটস-এ। বকেু করলোে েীিাৰু্ও আরে। িল থতা লক্ষ্মী 
থসাোো, করলোে েীিাৰু্ থদখ্রত থকমে? 
  
কমাে মত। 
  
এই থতা থপরেে। এখ্ে েুবে-কাবচ যা পাও হারত বেরয় চরল এরসা—েীিাৰু্রদে বিরুরদ্ধ 
যুদ্ধ কেরত হরি। 
  
িািা, আমো থতা থোট। 
  
থোট-িি এখ্ে আে িুাপাে ো। থকাবট থকাবট েীিাৰু্ ঢুরক পরিরে। থলাকটারক িাাঁচারত 
হরল আমারদে সিাইরক কাাঁবপরয় পিরত হরি। সিাই এক সরে ঝাবপরয় ো। পিরল থিচাো 
িাাঁচরি ো। 
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চাদে মুবি বদরয় আতাহাে তাে বিোোয় িরস আরে। িে আসরে িরল মরে হরে। 
বসগারেরটে থধায়াে থকাে স্বাদ পাওয়া যারে ো, পাবে বততা লাগরে। 
  
বমবল িি মগভবতণ একমগ চা এরে আতাহারেে সামরে োখ্ল। আতাহাে িলল, চা খ্াি 
ো। চা েদণমায় বেরয় থিরল থদ। 
  
বমবল িলল, আমাে উপে োগ কেে থকে? আবম থতা থতামারক িৃবিরত চুিাইবে। 
  
কারো উপে োগ কেবে ো। চা থখ্রত ইো কেরে ো। িে আসরি িরল মরে হরে। 
  
পুাোবসটামল খ্ারি? 
  
থখ্রত পাবে। 
  
আরগ থদবখ্ ঘরে আরে বক-ো। ো থাকরল থতামরক বগরয়ই আেরত হরি। থসলি থহলপ। 
  
বমবল হাসরে। আতাহারেে থমোে খু্িই খ্াোপ, তােপেও বমবলে হাবস তাে থদখ্রত ভাল 
লাগরে। বমবল িলল, থতামাে কারে একটা থখ্ালা বচবঠ এরসরে। বচবঠে উপরে থলখ্া–
আরেণন্ট। থযরহতু থখ্ালা বচবঠ আবম পরি থিরলবে। 
  
ভাল করেবেস। 
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েীতু োমক েখেক তরুৰ্ী বকংিা বকরশােী, বকংিা মবহলা বলরখ্রেে থয, তাাঁে ভাইরয়ে 
এখ্রো থকাে সন্ধাে পাওয়া যায়বে। তুবম থযে দ্রুত থকাে িুিস্থা কে। 
  
আবম বক িুিস্থা কেি? আবম বক আইবিে থলাক? 
  
আমারক ধমকাে থকে? ধমক বদরত হরল েীতুরক ধমক দাও। 
  
েীতুটা থক ভাইয়া? 
  
সাজ্জারদে থোট থিাে। 
  
ও আো, সাজ্জাদ ভাইয়াে থোট থিাে। থতামাে মুরখ্ থতা থকাে বদে তাে োম শুবেবে। 
  
োম থশাোে বক আরে? 
  
এই োও েীতুে বচেকুট। 
  
থিরল থদ। আবম ওটা বেরয় কেি বক? খ্িে যা োোে তা থতা োেলামাই। এখ্ে বচেকুট 
বদরয় হরি বক? তাবিে করে গলায় ঝুলাি? 
  
বমবল আিােও হাসল। থসই হাবস থদরখ্ আতাহারেে মে দ্রিীভূত হল। থস চারয়ে কারপ 
চুমুক বদল। চা থখ্রত ভাল হরয়রে। বমবল হাবস মুরখ্ িলল, ভাইয়া, দুই বমবেরটে েেু 
িবস? খু্ি েরুবে কথা আরে। ভয়ািহ একটা সমসুা ততবে হরয়রে। িািারক থসই সমসুাে 
কথা বকভারি িলা হরি িুঝরত পােবে ো। থতামাে পোমশণ দেকাে। 
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সমসুাটা বক? 
  
িেহাদ ভাইয়া পেীিা ড্রপ বদরয়রে। 
  
থস বক? 
  
আে তাে থসরকে থপপাে বেল। প্রশ্নপি হারত থপরয় থদখ্ল। খু্ি সহে প্রশ্ন। প্রবতটা 
প্ররশ্নে উত্তে থয থস োরে তাই ো–তাে ঝািা মুখ্স্থ। এই আেরন্দ তাে মাথা ঘুরে থগল। 
অোে হরয় পরি থগল। োে হিাে পে থদরখ্ তাে মাথায় পাবে ঢালা হরে। সাো শেীে 
পাবেরত থভো। ঘবিে বদরক তাবকরয় থদরখ্ এক ঘণ্টা পাে হরয় থগরে। তাে পে আে 
হরল থঢারকবে। তাে েরেু গেম দুধ আো হরয়বেল। দুধ থখ্রয় থস িাসায় চরল এরসরে। 
  
িবলস বক? 
  
বমবল এখ্েও হাসরে। আতাহাে শবিকত থিাধ কেরে। ঘটো যা ঘরটরে তারত হারসাহাবস 
কো যায় ো। িািা ঘটো শুরে বক কেরিে তা ভািরতই গারয়ে থলাম খ্ািা হরয় যারে। 
  
িেহাদ এখ্ে কেরে বক? 
  
ঘুমুরে। 
  
ঘুমুরে মারে? 
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ঘুমুরে মারে ঘুমুরে। বিবপং। আোম করে োক িাবকরয় ঘুমুরে। 
  
আতাহাে বিি বিি করে িলল, ওবহ মাই গি! বমবল িলল, ওবহ মাই গি িলা বঠক ো 
ভাইয়া। গি থতা থতামাে একা ো। কারেই আমারদে িলা উবচত–ওহ আওয়াে গি! 
  
বমবলে িােলাবম ধেরেে কথা শুেরত ভাল লাগরে ো। আতাহাে বচবন্তত মুরখ্ োোলা 
বদরয় তাবকরয় আরে। িৃবি থদখ্রে। িৃবি মুর্ল ধারে পিরে। িৃবি োত একটা পযণন্ত হল। 
আতাহারেে সমস্ত প্ররচিারক িুথণ করে বদরয় োত একটাে সময়ই থোংো। পাবে িাবিরত 
ঢুরক থগল। 
  
  
  
থসই োরত আতাহারেে খু্ি ভাল ঘুম হল। ঘুরমে মরধু স্বপ্ন থদখ্ল। থস োপারে। বকমারো 
পো এক োপাবে তরুৰ্ী তাে সরে থহরস থহরস িাংলায় কথা িলরে। তরুৰ্ীে মুখ্টা 
বকেুটা েীতুে মত। আতাহাে িলল, আপবে এত সুন্দে িাংলা থকাথায় বশরখ্রেে? োপাবে 
তরুৰ্ী তারত খু্ি মো থপরয় থগল। বখ্ল বখ্ল করে হাসরত লাগল। হাবস থাবমরয় িলল, 
আপোে কাে থথরক বশরখ্বে। আপবে োিা আে আমারক থক থশখ্ারি? আতাহাে বকেুরতই 
থভরি থপল ো কখ্ে থস এই থমরয়রক িাংলা বশবখ্রয়রে। স্বরপ্নে মরধুই তাে খু্ি অবস্থে 
লাগরত লাগল। 
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৩. েশীদ সামহি িলমলন 
েশীদ সারহি িলরলে, তুই যাবেস থকাথায়? 
  
িািাে মুরখ্ে বদরক তাবকরয় আতাহাে সবতু সবতু ভুরল থগল থস থকাথায় যারে। বকেুরতই 
মরে কেরত পােল ো–অথচ থস একটা বিরশর্ কারেই থিরুবেল। কােটা বক তা িািারক 
থদখ্াে আগ পযণন্ত মরে বেল–এখ্ে আে মরে থেই। একটা বিরশর্ িয়রসে পে িািা-
থেরলে সম্পকণ িনু্ধে মত হিাে কথা–তারদে হরে ো। যতই বদে যারে ততই তারদে 
দূেত্ব িািরে। এক সময় তাে িািা থঘািা থসরেরেে এিং থস তাে িািাে বপরঠ িরসরে 
এটা ভািরতও এখ্ে গা বশে বশে করে। তরি ঘটো সবতু। থঘািা সাো েশীদ সারহরিে 
েবি আরে। থিশ যরত্ন আরে। েবিটা িাঁধারো এিং েশীদ সারহরিে থশািাে ঘরে িাকাভারি 
টাোরো। 
  
বক থে, কথা িলবেস ো থকে? যাবেস থকাথায়? 
  
পবলবটকুাল থলাক। আমারক োপারে বেরয় যারিে িরলরেে। 
  
মােুরর্ে মুরখ্ে কথায় বিভ্ৰান্ত হবি ো। বমবি কথায় ভুলবি ো। তাে বক দায় পরিরে থতারক 
োপারে থেয়াে? 
  
উবে এে েরেু টাকা থেে। 
  
আদম িুিসা? 
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প্রায় থস েকমই। 
  
োপারে বগরয় বক কেবি? ঝািুদাে হবি? থতারক এম. এ. পাশ কবেরয়বে ঝািুদাে হিাে 
েরেু? 
  
আতাহাে একিাে ভািল িরল–থকাে কােরক থোট ভািা বঠক ো। ক্লাস োইরে মুখ্স্থ কো 
েচো আরে ো। শুরমে মযণাদা। থয োবত েরমে মযণাদা বদরত োরে ো থসই োবতে সামরে 
ভয়ািহ বদে–উদাহেৰ্ িাংলারদশ। বকেুই িলা হল ো। আতাহাে মাথা বেচু করে দাাঁবিরয় 
েইল। েশীদ সারহি িলরলে, ঐ থলাকরক কত টাকা বদরত হরি? 
  
দুই লাখ্ টাকা। 
  
িবলস বক? এত টাকা! এইসি বচন্তা মাথা থথরক দূে কো। যাে থদরশ বকেু হয় ো তাে 
বিরদরশও হয় ো। িুঝবল? 
  
বি। 
  
এখ্ে একটা কাে কে–পবিকাে অবিরস যা–একটা বিোপে বদরয় আয়। মবেকা ফ্ল্ুাট 
বিবর কেরত চায়। বিবর করে ঝারমলা চুবকরয় থদই। উিাপািা কথা থতাে মারক বলরখ্রে–
ওে ফ্ল্ুারটে ভািা ো-বক থখ্রয় থিরলবে। বেরেে িািা প্রসরে এই িিিু। ধরে চািাকারো 
দেকাে। 
  
বিোপেটা বক থলখ্া আরে? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 77 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

  
হুাাঁ, থলখ্া আরে। আমাে থটবিরলে উপে আরে। 
  
বিোপে োপারত িািা টাকা লাগরি। 
  
টাকা থতা লাগরিই। থতাে মুখ্ থদরখ্ থতা আে বিোপে োপরি ো। আয় টাকা বেরয় যা। 
  
আতাহাে টাকা থেয়াে েরেু িািাে থপেরে থপেরে থগল। েশীদ পাাঁচটা একশ টাকাে থোট 
বদরলে। বিেস মুরখ্ িলরলে, যা লাগরি বদরয় িাবকটা আমারক থিেত বদবি। 
  
বি আো। 
  
পবিকা অবিস থথরক থিোে পরথ োখ্ালপািা হরয় বিেবি। 
  
োখ্ালপািায় বক? 
  
আমাে এক পুোরো োিী, িবেদা োম, তারক এই বচবঠটা বদবি। তাে হারতই বদবি–অেু 
কারো হারত ো। খ্ারমে উপরে বঠকাো থলখ্া আরে। 
  
বি আো। 
  
আতাহাে ঘে থথরক থিে হরয় মুবিে বেিঃশ্বাস থিলল। মুবিে আেন্দ পুরোপুবে পাওয়াে 
েরেু চারয়ে সরে বিরদশী একটা বসগারেট খ্াওয়া দেকাে। পরকরট টাকা আরে। খ্াওয়া 
থযরত পারে। আতাহারেে িাধা চারয়ে থদাকাে আরে। থদাকারেে মাবলক িবেদ আবলে 
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সরে তাে থিশ ভাল খ্াবতে। শুধু চা খ্াওয়া িািদ িবেদ আবল পাঁবচশ টাকাে মত পায়, 
এই বেরয় আতাহােরক থস কখ্রো বকেু িরলবে। ভবির্ুরতও বকেু িলরি মরে হয় ো। 
  
িবেদ আবল আতাহােরক থদরখ্ কুাশিুাি থেরি উরঠ এল। আতাহারেে সামরে িসরত 
িসরত িলল, খ্িেটা শুরে মরে িি িুথা থপরয়বে আতাহাে ভাই। আতাহাে 
  
আপোে থোট ভাই োবক পেীিা বদরত পারে োই। মাথা ঘুরে হরলে মরধু পরি থগরে। 
ঘটো বক সতু? 
  
ঘটো সতু থতা িরটই। প্রশ্ন খু্ি সহে বেল। সহে প্রশ্ন থদরখ্ মাথা ঘুরে পরি থগরে। 
  
িবেদ গম্ভীে গলায় িলল, হারসে থকে ভাইোে? এটা থতা হাবসে থকাে বির্য় ো। 
  
আতাহাে বিেি গলায় িলল, সহে প্রশ্ন থদরখ্ মাথা ঘুরে পরি থগরে এই ঘটো যবদ 
হাবসয়া ো হয় তাহরল হাবসে ঘটো থকােটা? যাই থহাক, আপবে আমাে এখ্ারে িরস 
পুাাঁচাল পােরিে ো। আপবে কুাশিারি বগরয় িসুে। আে আমারক চা বদরত িলুে। বপবচ্চ 
পাবঠরয় বসগারেট আবেরয় বদে। থিেসে। 
  
আপবে ো-বক োপাে চরল যারেে আতাহাে ভাই? 
  
হুাঁ। 
  
োপারে বগরয় বক কেরিে? 
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ওরদে িুটপাত ঝাি বদি। ঝািুদাে হি। আে বক কেি? 
  
োপারেে িুটপাত ঝাি থদয়াে মরধুও আেন্দ আরে ভাইসি। এইগুলা হল থসাোে থদশ। 
ভাইোে, আমারেও সারথ করে বেরয় যাে। থদাকাে বদরয় পুরর্ ো। থলাকসারেে উপরে 
থলাকসাে। 
  
অরেক পাাঁচুাল থপরেরেে। এখ্ে যাে থতা–আমারক আোম করে চা থখ্রত বদে। 
  
এক কাপ চারয় থমোেটা বঠক আরস ো। প্রথম কাপ থখ্রত হয় বসগারেট োিা। বিতীয় 
কারপ বসগারেট ধোরত হয়। আতাহাে থদয়াশলাইরয়ে েরেু পরকরট হাত বদল। খ্ারমে 
বচবঠটায় হাত পিল। ইংরেবেরত সুন্দে করে োম থলখ্া–Farida Hoque. িািাে হারতে 
থলখ্া সুবিধাে ো–এই োমটা থিাধহয় যত্ন করে থলখ্া। কােৰ্ বক থক োরে? 
  
পুোরো োিীে সরে িািাে িুাপােটা বক আতাহারেে মাথায় আসরে ো। সাহস থাকরল 
বচবঠটা খু্রল পরি থিলা থযত। আতাহারেে এত সাহস থেই। 
  
পবিকায় বিোপে থদয়াে িুাপারেও ঘুরর্ে িুাপাে আরে। বিোপে মুারেোে িলরলে, 
সারি বতেশ টাকা লাগরি। বিোপে থযরত থদবে হরি, থহভী িুবকং। তরি ইরয়, এিিা 
বকেু বদে–থদবখ্ ইবমবিরয়ট বকেু কো যায়। বকো। আতাহাে িলল, এিিা কত? 
  
শখ্াবেক বদে। 
  
আতাহাে িলল, পঞ্চাশ বদরল হয় ো? 
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ঘুরর্ে িুাপারে দেদাম কোে দস্তুে আরে। দেদাম করে ঘুর্ বদরল বযবে ঘুর্ থেে বতবে 
ভাল থিাধ করেে। ঘুর্ থেয়াে লজ্জাটা করম যায়। 
  
পঞ্চাশ টকা ঘুর্ বদরয় আতাহাে দয়িবচরত্ত বেকশায় উঠল। োখ্ালপািায় থযরত হরি বপতাে 
োিীে সন্ধারে। বেকশায় চিায় একটা োেকীয় িুাপাে আরে। মাথা সামােু উাঁচু কেরলই 
আকাশ থদখ্রত থদখ্রত যাওয়া যায়। গাবিে যািীো এই সুবিধা থথরক িবঞ্চত। আকাশ 
থদখ্রত হরল তারদে অরেক ঝারমলা করে োোলাে িাাঁক বদরয় তাকারত হয়। 
  
আকাশ িা ঝাাঁঝাাঁ কেরে। থচারখ্ে দৃবি বপেরল আসরে। এক-আধ টুকো শাদা থমঘ হরল 
তাবকরয় আোম পাওয়া থযত। আতাহাে তােপরেও দৃবি োমারলা ো। ভাল ো। লাৰু্ক, 
তােপরেও থচাখ্ থাকরি আকারশ। তাে থচাখ্ থতা আে সাধােৰ্ মােুরর্ে থচাখ্ ো–কবিে 
থচাখ্। এই থচারখ্ সাোিৰ্ োয়া পিরি আকারশে। 
  
বেকশায় থিরেে মত দুলুবে থাকরল কবিরদে েরেু ভাল হত। েন্দ চরল আসত। আতাহাে 
বসগারেট ধোরোে েরেু থদয়াশলাই হারত বেল। চলন্ত বেকশায় বসগারেট ধোরোেও 
আলাদা মো আরে। বিরুদ্ধ িাতারস আগুে িালারো সহে িুাপাে ো। এরকে পে এক 
থদয়াশলাইরয়ে কাবঠ বেরভ যারি। থদয়াশলাইরয়ে কাবঠে সংখ্ুা দ্রুত কমরত থাকরি। 
মরেে থভতে ততবে হরি থটেশাে–থশর্ পযণন্ত ধোরো যারি থতা? থটেশরেেও মো আরে। 
আতাহােরক থকাে থটেশরেে থভতে বদরয় থযরত হল ো—প্রথমিারেই বসগারেট িরল 
উঠল। আে তাে সরে সরেই মাথায় কবিতাে লাইে চরল এল। 
  
যতই আবম দূরে থযরত চাই ততই আবস কারে 
আমাে গারয় তাহাে গারয়ে গন্ধ থলরগ আরে। 
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ো, ভাল লাগরে ো। মরে হরে করলে মুাগাবেরেে কবিতা। তা োিা গারয় কখ্রো গন্ধ 
থলরগ থারক ো। লাি সািাে বদরয় থগাসল কেরলই গন্ধ ধুরয় চরল যায়— গন্ধ যবদ থলরগ 
থাকাে হয় তাহরল থলরগ থারক–মরে। কারেই এই বির্য়বট থাক, িািাে োিীরক বেরয় 
িেং একটা বকেু থলখ্া যাক। 
  
আবম যাবে োখ্ালপািায়। 
আমাে িৃদ্ধ বপতা আমারক পাঠারেে তাাঁে 
প্রথম থপ্রবমকাে কারে। 
আমাে পুারন্টে পরকরট শাদা খ্ারম থমািা িািাে থলখ্া দীঘণ পি। 
খু্ি যরত্ন খ্ারমে উপে বতবে তাে প্রৰ্বয়েীে োম বলরখ্রেে। 
থক োরে বচবঠরত বক থলখ্া–? 
তাে শেীরেে সাম্প্রবতক অিস্থাে বিস্তাবেত িৰ্ণো? 
োরত ঘুম হরে ো, েরি সুগাে থিরি থগরে 
কি পারেে হাাঁপাবেরত–এইসি হাবিোবি। থপ্রবমকাে কারে 
থলখ্া বচবঠ িয়রসে ভারে প্রসে পালটায় 
অেু েকম হরয় যায়। 
থসখ্ারে থোেোে কথা থারক ো, 
সাম্প্রবতক শ্বাসকি িি হরয় ওরঠ। 
থপ্রবমকাও একটা বেবদি িয়রসে পে 
থোগভুরগে কথা পিরত ভালিারসে। 
বচবঠ পিরত পিরত দেরদ গবলত হে— 
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আহা, থিচাো ইদােীং িড্ড কি পারে থতা… 
  
মা-মা থচহাোে এক মবহলা দেো খু্রল আশ্চযণ েকম বমবি গলায় িলরলে, থক? আতাহাে 
হকচবকরয় থগল। িবেদা হক োরমে একেে মবহলাে থয েবি মাথায় বেরয় থস এরসরে–
এই মবহলাে সরে তাে থকাে বমল থেই। দেো খু্রলরেে মাথায় কাপি থদয়া থোগা শুামলা 
একেে মবহলা, যাে থচাখ্ আশ্চযণ সুন্দে, গলাে স্বে অদু্ভত বমবি। বেশ্চয়ই এই মবহলা 
িবেদা হক ো, অেু থকউ। িবেদা হরকে দূে সম্পরকণে থকাে আত্মীয়। 
  
মবহলা আিাে িলরলে, থক? 
  
বে, আমাে োম আতাহাে। িািা আমারক পাবঠরয়রেে। আমাে িািাে োম েশীদ আবল। 
  
ও, তুবম েশীদ সুারেে থেরল। থতামাে যখ্ে বতে-চাে িৎসে িয়স তখ্ে থতামারক 
থদরখ্বে। থতামাে থচহাো থতা একদম পারলট থগরে। 
  
আতাহাে িলল, বি, তখ্ে আমাে দাবি বেল ো। 
  
মবহলা বখ্লবখ্ল করে থহরস থিলরলে। গলাে স্বরেে মত এই মবহলাে হাবসও বমবি। 
  
এরসা িািা, থভতরে এরসা। 
  
বি ো, আবম চরল যাি। আমাে খু্ি েরুেী একটা কাে আরে। িািা আপোরক একটা 
বচবঠ বদরয়রেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 83 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

তুবম থভতরে আস থতা। 
  
আতাহাে ঘরে ঢুকল। সুন্দে বেমোম একটা িসাে ঘে। থিরতে থচয়াে। থচয়ারেে 
কুশেগুবল ধিধরি পবেষ্কাে। থমরঝরত কারপট থেই। তরি থমরঝ ঝকঝবক কেরে। মরে 
হরে খ্াবল গারয় এই থমরঝরত শুরয় িই পিরল খু্ি আোম হরি– 
  
িািা, তুবম িুারেে বেরচ এই থচয়ােটায় িস থতা। থঘারম এরকিারে থেরয় থগে। সেিত 
িাবেরয় থদই–সেিত খ্ারি? 
  
বি ো, আবম সেিত খ্াই ো। 
  
আেকালকাে থেরলো চা োিা আে বকেু থখ্রত চায় ো–অথচ গেরমে মরধু থততুরলে 
সেিরতে মত ভাল বেবেস আে বকেু থেই। একটু থততুরলে সেিত করে থদই? থততুল 
বভোরো আরে। 
  
আবম টকা খ্াই ো। আমাে থপরট আলসাে আরে। 
  
তাহরল ঠািা এক গ্লাস পাবে খ্াও। থতামারক থদরখ্ মরে হরে খু্ি তৃষ্ণা থপরয়রে। ইশ, 
বক ঘামা থঘরমে! 
  
ভদ্রমবহলা পাবে আেরত থগরলে। আতাহারেে আরগ তৃষ্ণা পায়বে–বকন্তু বচবঠে েরেু পরকরট 
হাত বদরয় তৃষ্ণা থপরয় থগল। পরকরট বচবঠ থেই। পরকট থথরক থদয়াশলাই থিে কোে 
সময় বেঘণৎ পরি থগরে। বক সিণোরশে কথা! আতাহাে এক চুমুরক পাবেে গ্লাস থশর্ করে 
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বেচু গলায় িলল, িািাে বচবঠটা হাবেরয় থিরলবে। পুারন্টে পরকরট বেল–মরে হয়। োস্তায় 
থকাথাও পরি থগরে। 
  
ভদ্রমবহলা িলরলে, হাবেরয় থগরল থতা কোে বকেু থেই। তুবম এত ঘািরি যাে থকে? 
হাবেরয় থগরে শুেরল সুাে োগ কেরিে। 
  
বি। 
  
চট করে থেরগ যািাে িুাপােটা অিবশু সুারেে মরধু আরে–যাই থহাক, উোরক িলাে 
দেকাে থেই থয তুবম বচবঠ হাবেরয় থিরলে। িলরি আমারক বচবঠ বদরয়ে। 
  
বি আো। আবম তাহরল যাই। 
  
আরেকটু িরস যাও। গারয়ে ঘামটা মরুক। 
  
আতাহাে গারয়ে ঘাম মোে েরেু অরপিা কেল ো। েীবিত ঘাম বেরয়ই থিে হরয় পিল। 
সাজ্জারদে থখ্াাঁে থিে কেরত হরি। থকাথায় থস িুি থমরেরে থক োরে। সাজ্জাদরক সরে 
বেরয় করয়ক বদরেে েরেু ঢাকাে িাইরে থযরত ইো কেরে। শহে আে ভাল লাগরে ো। 
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৪. সাজ্জাদ ভূমতে গবলে এক িাসায় 
গত চাে বদে ধরে সাজ্জাদ ভূরতে গবলে এক িাসায় আরে। এই চাে বদে দাবি-রগাাঁি 
কামায়বে। তাে মুখ্ ভবতণ থখ্াচা থখ্াচা দাবি। ব্রারশে অভারি মাো হয় বে িরল–হলুদ দীত। 
ঘুম থমারটই ভাল হরে ো। ঘুরমে অভারি থচারখ্ে বেরচ কাবল পরিরে। 
  
বতে কামোে এই িাবিবট হাি বিবলবিং োদ বটরেে। বদরেে থিলা এই োদ থতরত আগুে 
হরয় থারক। বটরেে িাবিগুবলে উত্তাপ োরত কমাে কথা। এখ্ারে কমরে ো, িেং িািরে। 
থশািাে ঘরে করয়কটা োোলা। োোলায় তারেে োবল থদয়া। মশা-মাবে আটকারোে েেু 
তারেে োবল–মশা-মাবেে তারত অসুবিধা হরে ো। আটরক যারে িাতাস। একরিাটা 
িাতাস থেই। 
  
িাবিে মূল মাবলক থমাসারেক থহারসরেে তারত থকাে অসুবিধা হয় ো। ভদ্ররলারকে 
বেবিণকাে থাকাে িমতা থদরখ্ সাজ্জাদ বিবস্মত ও অবভভূত। 
  
থমাসারেক সারহরিে িয়স পঞ্চারশে কাোকাবে। তাে স্বাস্থু অসম্ভি ভাল। গাট্টারগাট্টা 
ধেরেে থচহাো। অবত অস্পভার্ী। তরি হাসুমুখ্। সাোিৰ্ মুরখ্ হাবস থলরগ আরে। 
চুলটাো স্বভাি আরে। এক হারত সাোিৰ্ মাথাে চুল টােরেে। গারয়ে েে থঘাে কৃষ্ণিৰ্ণ। 
এেকম কারলা মােুর্ সচোচে থচারখ্ পরি ো। 
  
ভদ্ররলাক ঢাকা আট করলে থথরক পাশ কো প্রথম িুারচে োি। বশল্পীে থশািাে ঘরেে 
থদয়ারল েবি-টবি থাকাে কথা। থমাসারেক সারহরিে িাবিে থদয়াল িলরত থগরল খ্াবল। 
থদয়ারল বসোপুে এয়ােলাইরেে দু িেে আরগে একটা কুারলোে আরে। কুারলোরেে 
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পারশ দামী থেরম িাাঁধাই কো একটা বচবঠ। বচবঠবট গুরুত্বপূৰ্ণ, কােৰ্ বচবঠবট বলরখ্রেে 
বশম্পাচাযণ েয়েুল আরিদীে। থস্পরেে মাবদ্ররদে এক থহারটরলে পুারি গুবট গুবট হেরি 
থলখ্া বচবঠ। 
  
থমাসারেক, 
আবম আমাে েীিরে অরেক অপদাথণ থদরখ্বে–থতামাে মত কাউরক থদবখ্ োই। অকমণেুতা, 
অলসতা এিং স্থবিেতা শাবস্তরযাগু অপোধ হওয়া উবচত। আমারদে দুভণাগু, তা হয়বে। 
থিিবিরশরর্ আকমণেুতা ও অলসতারক থগ্লাবেিাই কো হয়। 
  
থতামাে আকমণেুতা আমারক সতুত পীিা থদয়। মরে োখ্রি, অিুিহারে ইস্পারতে ততবে 
অবত ধাোরলা যরন্ত্রও মবেচা ধরে। 
  
বিরশর্ আে বক। বকেুবদে যািৎ শেীে ভাল যারে ো। দুিণল পবেপাক যরন্ত্রে বরয়ায় কি 
পাবে। 
  
ভাল থাক এিং গা ঝািা বদরয় উঠা। ইবত– 
  
বির্য়িস্তু োিাও বচবঠবটে আে একবট গুরুত্ব আরে–বচবঠে থশরর্ িাাঁকা োয়গাটা বশলপাচাযণ 
িাাঁকা োরখ্েবে। থয কলরম বচবঠ থলখ্া হবেল থসই কলরমে করয়ক টারে োস্তাে একটা 
থস্কচ করে বদরয়রেে। 
  
থমাসারেক সারহি বচবঠ িাাঁবধরয় থেরখ্রেে থস্কচবটে েরেু। তাাঁে ধােৰ্া, েয়েুল আরিদীরেে 
অবত গুরুত্বপূৰ্ণ বকেু কারেে মরধু এবট একবট। সৃবিশীল মােুর্ তাে অবত গুরুত্বপূৰ্ণ 
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কােগুবল কখ্রো খু্ি থভরিবচরন্ত করেে ো। থসই সি কাে হঠাৎ করে ততবে হয়। কারেে 
শুরুরত তাাঁো বেরেোও িুঝরত পারেে ো। মাবদ্ররদে থয োস্তাে েবিবট আাঁকা হরয়রে থসই 
োস্তাটা প্রায় িাাঁকা। দুেে তরুৰ্ী থমরয় োস্তা ধরে এগুরে। বশল্পী তারদে বপেেটা 
এাঁরকরেে। একবট থমরয় মুখ্ বিবেরয় তাে িান্ধিীে সরে গল্প কেরে িরল তাে মুরখ্ে বকেু 
অংশ ধো পরিরে। 
  
থমাসারেক সারহি মাথাে চুল টােরত টােরত েবিবটে বদরক তাকাে এিং বিস্মরয়ে সরে 
লিু করেে, িি মারপে একেে বশল্পী সামােু োয়গায় বক অসাধােৰ্ কাে কেরত 
পারেে। সামােু করয়কবট টারে শহরেে োেপরথ প্রাৰ্ সঞ্চাে কেরত পারেে। দুবট তরুৰ্ী 
থমরয় হাসরত হাসরত, গল্প কেরত কেরত যারে–মরে হরে তারদে সরে োস্তাটাও হাসরত 
হাসরত এগুরে। োস্তা থযে োস্তা ো, িহমাে েদী। থমাসারেক সারহরিে ইো আরে–টাকা 
পয়সা হরল থকাে একবদে মাবদ্ররদ বগরয় োস্তাটা থদরখ্ আসরিে। থসই সম্ভািো এরকিারেই 
িীৰ্। 
  
থমাসারেক সারহরিে স্থায়ী থকাে থোেগাে থেই। থোেগারেে থচিাও থেই। িতণমারে তাাঁে 
সৃবিশীল প্রবতভা বতবে বেকশা এিং থিিীরটিীে থপেরে বচিকলা বেমণারৰ্ িুয় কেরেে। 
কােগুবল বতবে অতুন্ত আেরন্দে সরে করেে। এিং তাঁরক প্রচুে থমধাও িুয় কেরত হয়। 
েবিগুবল এমে হরত হরি থযে েবি থদরখ্ থকউ িুঝরত ো পারে একেে অতুন্ত প্রবতভািাে 
এিং সম্ভািোময় বশল্পী েবি এাঁরকরেে। আোবি কাাঁচা হারতে বশল্পীে মত করে েবি আাঁকা 
খু্ি সহে িুাপাে েয়। থমাসারেক সারহি দুরূহ কােবট তৃবপ্তে সরে করেে। েবি আাঁকা 
থশর্ হরল ইংরেবেরত বলরখ্ থদে–Art by M. Hossain. মারঝ মারঝ by-এে োয়গায় 
থলরখ্ে dy. b এিং d-এে মরধু মূখ্ণ বশল্পী থয ভুল করেে তারকও তাই কেরত হয়। েবিে 
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সরে অরেক থিরি কথািাতণা বলখ্রত হয়। থিবশে ভাগ থিিীরটিীরত বলখ্রত হয়–মারয়ে 
থদায়া। থিিীরটিীওয়ালাো বেকশাওয়ালারদে তুলোয় থিবশ মাতৃভি। বেকশায় বলখ্রত হয় 
বটবভ এিং বসরেমাে চালু সংলাপ, থযমে–শাবন্ত োই, থামরল ভাল লারগ, বির্য়টা বক?। 
থমাসারেক সারহি বটবভ-বসরেমা থকােটাই থদরখ্ে ো। সংলাপ থলখ্াে সময় িুঝরত পারেে 
িাোরে এখ্ে বক চলরে। বতবে মারঝ মারঝ বকেু েবসকতাও করেে। থযমে এক থটরম্পাত 
োরদ উঠা বেরর্ধ বলরখ্ থদয়াে কথা, বতবে বলরখ্ বদরলে চাাঁরদ ওঠা বেরর্ধ। 
  
এইসি কাে োিাও বতবে অিণাে থপরল েুুি েবি এাঁরক থদে। েিু ধেীরদে েরেু এইসি 
আাঁকা হয়। েুুি থমরয়রদে মুখ্ েিু ধেীরদে পেন্দসই থকাে মুরখ্ে মত হরত হয়। বিগারেে 
েেু বতবে মরিল িুিহাে করেে। তাাঁে পবেবচত বতে-চােেে মরিল আরে। খ্িে বদরল 
তাো আরস। ঘন্টা বহসারি বসবটং থদয়। প্রবত ঘণ্টা পাঁবচশ টাকা। খ্াওয়াে সময় খ্াওয়া-
দাওয়া। 
  
সাজ্জাদ মরিল থদরখ্ েবি আাঁকাে প্রবরয়াটা থদখ্াে েরেু থমাসারেক সারহরিে কারে এরস 
আটকা পরি থগল। গত চাে োত গেরম বসদ্ধ হরয় থস থমাসারেক সারহরিে সরে এক 
খ্ারট ঘুবমরয়রে। োরত থদাকাে থথরক বশক কািাি এিং োেরুবট এরে থখ্রয়রে। 
  
থমাসারেক সারহি সাোবদরে একরিলা খ্াে। সাজ্জাদরক বতবে িরলরেে, আবম কুকুে 
স্বভারিে মােুর্। কুকুে সাোবদরে একিাে খ্ায়–আবমও একিাে খ্াই। তুবম আমাে সরে 
পাল্লা বদরয় পােরি ো–তুবম দুপুরে থখ্রয় এরসা। বিসবমল্লাহ থহারটরল বগরয় িলরি–মো 
বময়া পাবঠরয়রে। তাহরল পয়সা বদরত হরি ো। আমাে খ্াতা আরে, খ্াতায় োম তুরল 
োখ্রি। 
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সাজ্জাদ থহারটরল যায়বে। বচবে—দুধবিহীে কারপে পে কাপ কিা চা থখ্রয় বখ্রদ েি 
করেরে। প্রায় কুকুরেে মতই হুমহাম শব্দ করে বশক কািাি োেরুবট থখ্রয়রে। েীিেটারক 
তাে অরেক বদে পে অথণিহ মরে হরয়রে। 
  
থমাসারেক সারহিরক তাে থযমে মরে ধরেরে–থমাসারেক সারহরিে মরিলরকও মরে 
ধরেরে। মরিল থমরয়বটে োম কৰ্া। থমরয়বটে িেেখ্ারেক আরগ বিরয় হরয়রে। স্বামী 
একটা িারমণসীরত থসলসমুাে। মারস পরেেশ টাকা পায়। এক কামোে থয ঘরে তাো 
দুইেে িাস করে তাে ভািা োশ টাকা। িাবক েয় শ টাকায় সংসাে চরল ো। কৰ্ারক 
িািবত থোেগারেে থচিা কেরত হয়। 
  
থমরয়বট থদখ্রত সুন্দে। কথািাতণা অবত মাবেণত। থমাসারেক সারহিরক থস িি ভাইোে 
িরল িারক। সাজ্জাদ লিু কেল েুি বসবটং থদয়াে িুাপারে থমরয়বটে বভতরে থকােেকম 
লজ্জা িা সংরকাচ থেই। সাজ্জাদ একেে অপবেবচত মােুর্। অপবেবচরতে সামরে বেরেরক 
েগ্ন কোে স্বাভাবিক লজ্জাও কৰ্াে থভতরে পুরোপুবে অেুপবস্থত। 
  
এক ঘণ্টাে মত বসবটং-এে পে পাাঁচ—দশ বমবেরটে েরেু বিোম থদয়া হয়। থমাসারেক 
সারহি এই সমরয় চা খ্াে, বসগারেট খ্াে। কৰ্া তখ্ে অবত দ্রুত শাবি বেরেে গারয় 
েবিরয় স্বাভাবিক গলায় গল্প করে। সাজ্জাদ থমরয়বটে খ্াপ খ্াইরয় থেয়াে শবি থদরখ্ 
থমাবহত হল। থমরয়বট তারক সাজ্জাদ ভাই িলরে এিং এমেভারি তাে সরে কথা িলরে 
থযে আসরলই সাজ্জাদ তাে ভাই। 
  
িুঝরলে সাজ্জাদ ভাই, ঢাকা শহরে কত বকেু থদখ্লাম। আসল বেবেস থদখ্া হয় োই। 
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আসল বেবেস বক? 
  
বচবিয়াখ্াো। আবম প্রবত সপ্তারহ একিাে করে ওরক িবল–বচবিয়াখ্াোয় বেরয় যাও। থস 
খ্াবল িরল, আো আো। 
  
থতামাে স্বামী পশু-পাবখ্ পেন্দ করে ো? 
  
তাে পেন্দ-অপেন্দ োই। তাে হল আলবস। 
  
আলবস? 
  
গ্ৰামু ভার্া িললাম। অলস, থস িিই অলস। 
  
শব্দটা সুন্দে–আবলবস। যাই থহাক, একবদে থতামারক আে থতামাে আলসী স্বামীরক 
বচবিয়াখ্াো থদবখ্রয় বেরয় আসি। 
  
সবতু থদখ্ারিে? 
  
মরে থাকরল থদখ্াি। আমাে আিাে বকেুই মরে থারক ো। যারদে বকেুই মরে থারক ো 
গ্ৰামু ভার্ায় তারদে বক িরল? 
  
থিভুইলুা। 
  
থিভুইলুা? 
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হুাঁ। 
  
কৰ্া হাসরে। সুন্দে করে হাসরে। সাজ্জাদ িলল, তুবম থয মরিল হরয় বসবটং দাও থতামাে 
স্বামী োরে? 
  
োবেরি ো থকে? থসই থতা থোগাি কেল। 
  
থস থোগাি করে বদরয়রে? 
  
হুাঁ। তাে িারমণসীে পারশ েবি বিবরে একটা িি থদাকাে আরে–ঋতু গুালােী। ওরদে 
সারথ কথািাতণা িরল একবদে আমারে িলল, কাে কেিা? 
  
আবম িললাম, হুাঁ কেি। 
  
থস োগী গলায় িলল, বক কাে ো শুরেই িললা–কেি? আরগ থশাো বক কাে। 
  
আবম িললাম, কাে হল কাে। কারেে আিাে থশাো শুবে বক? 
  
সাজ্জাদ িলল, কােটা বক থতামাে পেন্দ হরয়রে? 
  
কৰ্া হাসরত হাসরত িলল, ো। পেন্দ ো হইরলও থতা কেরেে বকেু োই। মােুরর্ে পেন্দ-
অপেরন্দ দুবেয়া চরল ো। দুবেয়া চরল তাে বেরেে পেরন্দ। থসই পেন্দ ভাল লাগরল ভাল। 
ভাল ো লাগরল োই। 
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থমাসারেক থচারখ্ে ইশাো কেরলে। কৰ্া তৎিৰ্াৎ গারয়ে কাপি খু্রল টুরল বগরয় িসল। 
তাে মরধু থকাে েকম বিকাে, থকাে েকম অস্বাভাবিকতা থদখ্া থগল ো। 
  
সাজ্জাদ থমাসারেরকে বদরক তাবকরয় িলল, থমাসারেক ভাই, আবম চললাম। 
  
থমাসারেক হুাাঁ-ো বকেুই িলরলে ো। তাাঁে থচাখ্ কৰ্াে বদরক। তাাঁে হারত থপেবসল এিং 
থব্লি। কৰ্াে বদরক তাবকরয়ই বতবে থপেবসরলে মাথা কাটরেে। থকাে েকম অসুবিধা হরে 
ো। 
  
  
  
োস্তায় থেরম সাজ্জারদে মরে হল–ভুল হরয়রে, আরো বকেুিৰ্ থমাসারেক সারহরিে সরে 
থাকরল হত। আলবস স্বামীে িীবটে সরে কথা িলরত ভাল লাগবেল। আেকাল তাে বক 
থয হরয়রে, কারো সরে কথা িলরত ভাল লারগ ো। কথা িরল আোম পাওয়াে একটা 
িুাপাে আরে–থসটা হরে ো। 
  
বতেটাে মত িারে। িয়া িাঁটা থোদ। থিবশিৰ্ এই থোরদ হাাঁটরল সােররাক হিাে কথা। 
সাজ্জারদে মাথা বঝম বঝম কেরে। তাে গারয় কারলা েরেে িুশ শাটণ। শাটণটা িাইরেে সি 
উত্তাপ শূরর্ বেরে। তাে গা বদরয় েীবতমত ভাপ থিরুরে। থস অিবশু হাাঁটরে থমাটামুবট 
বেবিণকাে ভবেরত। তারক থদরখ্ মরে হওয়া অস্বাভাবিক ো থয, থস থহাঁরট আেন্দ পারে। 
দুবদরক থকৌতূহলী থচাখ্ থিরল থিরল থস এগুরে। থদখ্াে মত দৃশু দুবদরক প্রচুে আরে। 
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থস িামণরগট োবিরয় চরল এরসরে। এখ্ে োস্তাে দুপারশই কৃষ্ণচূিা গাে। থোরদে সরে 
পাল্লা বদরয় িুল িুরটরে। থোরদে আগুে িুল হরয় িুরটরে এেকম ভািা থযরত পারে। 
কৃষ্ণচূিা িুল থদখ্রত থদরখ্রত থচাখ্ যখ্ে ধাাঁবধরয় যারে তখ্ে থচাখ্ পিরে োরুল গারে। 
গাে ভবতণ থথাকা থথাকা েীল িুল। কৃষ্ণচূিা িুল যবদ আগুরেে িুল হয় তাহরল োরুল 
িুরল হল থোেোে িুল। এই দুই িুল পাশাপাবশ থযরত পারে ো। েগে যাো পবেকল্পো 
করেে তারদে অবিরস থিতেভুক বকেু কবি থাকা দেকাে। কবিো বঠক কেরিে থকাথায় 
থকাে গাে হরি। 
  
িি েগেীে পবেকল্পো কো হরি ঋতুে বদরক তাবকরয়। েগেীে একটা অংরশে োম হরি 
ির্ণা েগে। থসই অংরশ থাকরি শুধুই কদম গাে। হাোে হাোে লি লি কদম গাে। 
ির্ণাে প্রথম েলধাোয় িুটরি থসাোলী িুল–। আহা, বক দশণেীয় হরি থসই েগে! থসই 
েগরে োতা বেবর্দ্ধ। িৃবিে সময় বভরে বভরে সিাইরক যাতায়াত কেরত হরি। 
  
েগেীে একটা অংরশে োম হরি গ্ৰীষ্ম। থসই অংরশ থাকরি শুধুই কৃষ্ণচূিা। তিশাখ্ মারস 
মরে হরি েগেীরত আগুে ধরে থগরে। 
  
সাজ্জারদে পাবেে বপপাসা থপরয় থগল। বপপাসাে ধেেটা ভাল ো। সাধােৰ্ত পাবেে বপপাসা 
িুরকে থভতরে হয়–তাাঁে বপপাসা সাো শেীরে হরে। কৃষ্ণচূিা, কদম, োরুল থকাে গােই 
এখ্ে তারক আকর্ণৰ্ কেরে ো। তাে থচারখ্ এখ্ে একটা িাথটারিে েবি ভাসরে। তাে 
বেরেে ঘরেে িাথটাি। কাোয় কাোয় টলটরল পাবেরত ভবতণ। তাে উপে িেরিে কুাঁবচ 
বেবটরয় থদয়া হরয়রে। িেি ভাসরে। িাথটারিে পারশ থোট্ট একটা থটবিল যাে টপটা 
মারিণল পাথরেে। থসই থটবিরল পাশাপাবশ দুটা পাবেে গ্লাস। িাথটারিে মত পাবেে গ্লাস 
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দুবটও কাোয় কাোয় ভবতণ। িেি বচবেে দাোে মত গুরিা করে গ্লারস থদয়া হরয়রে। 
গ্লারসে গারয় বিনু্দ বিনু্দ পাবে েরমরে। 
  
সাজ্জাদ এখ্ে আে হীটরে ো। দাাঁবিরয় আরে। থকাে খ্াবল বেকশা থদখ্রলই লাবিরয় উরঠ 
পিরত হরি। খ্াবল বেকশা থদখ্া যারে ো। হুস হুস করে করয়কটা থিিীরটবি থগল। 
সিকটা যািী থিাঝাই। গীরষ্মে প্রচি দািীদারহে বদরে খ্াবল বেিা খ্াবল থিিীরটবি চলাচল 
করে ো। প্রাইরভট গাবি, মাইররািাস প্রচুে যাতায়াত কেরে। হাত তুলরল এো থকউ বক 
থামরিা? মরে হয় ো। সাজ্জারদে মাথা এখ্ে িাাঁকা িাাঁকা লাগরত শুরু করেরে। এটা 
সােররারকে আরগে ধাপ বকো থস িুঝরত পােরে ো। মাথাে থভতে বিে বিে করে থক 
থযে আিাে কথাও িলরে–কবিতাে লাইে। 
  
সন্নুাসী উপগুপ্ত 
মথুোপুেীে প্রাচীরেে তরল 
একদা বদরলে সুপ্ত। 
  
ক্লাস বসরি িাৎসবেক পুেস্কাে বিতেৰ্ীে বদে আিৃবত্ত কোে েরেু এই দীঘণ কবিতাবট থস 
মুখ্স্থ করেবেল। উৎসরিে বদে প্রথম বতে লাইে িলাে পে কবিতা আে মরে পরি ো। 
শত শত মােুর্ তাবকরয় আরে তাে বদরক। উইংরসে আিাল থথরক িাংলা সুাে চাপা গলায় 
িলরলে–বক হল! এই গাধা! থস তখ্ে আিাে থগািা থথরক শুরু কেল। বতে লাইে িলাে 
পে আিাে আটরক থগল। দশণকরদে থভতে থথরক চাপা হাবস শুরু হল। িাংলা সুাে রুদ্ধ 
গলায় িলরলে,–এই গাধাে িাচ্চা, চরল আয়। থস চরল ো। এরস আিারো থগািা থথরক 
শুরু কেল। আিারো বতে লাইরে আটরক থগল। শুরু হল প্রচি হারসাহাবস। িাংলা সুাে 
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উইংরসে আিাল থথরক এরস হাত ধরে হুাাঁচকাটাে থমরে থভতরে বেরয় থগরলে। তাে প্রায় 
সরে সরেই পুরো কবিতাটা তাে মরে পিল। এখ্রো থয থকাে দুিঃসমরয় িাট করে 
কবিতাটা মাথাে থভতে চরল আরস। মাথাে থভতরে িরস থকউ একেে গভীে এিং ভাবে 
গলায় পুরো কবিতা আিৃবত্ত করেে। 
  
এখ্রো আিৃবত্ত শুরু হরয়রে। পুরো কবিতাটা থশর্ ো হরল তা িন্ধ হরি ো। সাজ্জাদ 
দাাঁবিরয় আরে। অসহায় মুখ্ করে কবিতা শুেরে–থোদ মরে হয় আরো িািরে–োস্তাে বপচ 
গরল যারে– 
  
েগেীে দীপ বেরিরে পিরে, 
দুয়াে রুদ্ধ থপৌে ভিরে, 
বেশীরথে তাো োিৰ্ গগরে 
ঘে থমরঘ অিলুপ্ত। 
  
কাহাে েুপুেবশবঞ্জত পদ 
সহসা িাবেল িরি… 
  
সাজ্জাদ িাসায় এরস থপােল সারি বতেটাে বদরক। তাে সাো শেীে থিরয় ঘাম ঝেরে। 
মুখ্ শুবকরয় এতটুক হরয় থগরে। েীতু িলল, ভাইয়া, এ বক অিস্থা! সাজ্জাদ হাবসমুরখ্ 
িলল, অিস্থা খু্িই খ্াোপ। মরে হয় বকেুিরৰ্ে মরধু ইরন্তকাল কেি। চাে মাইল দূে 
থথরক থহাঁরট থহাঁরট এরসবে। 
  
আগামীকাল থতামাে ইন্টােবভউ, মরে আরে? 
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আগামীকারলেটা আগামীকাল থদখ্া যারি। বতে থিাতল ঠািা পাবে বেরয় আয়। 
  
গতকাল থতামাে েরেু থাোয় বেবি এবি কো হরয়রে। িািাে ধােৰ্া থতামারক গুম খু্ে 
কো হরয়রে। িািা খ্াওয়া-দাওয়া প্রায় থেরি বদরয়রেে। 
  
কথা িরল সময় েি কবেস ো েীতু। ঘরে বক িােণল আরে? 
  
িােণল বক েরেু? 
  
গারয় মাখ্ি। সাো শেীরে থিাসিা পরি থগরে। 
  
তুবম এই কবদে থকাথায় বেরল? 
  
িুাোো গারিণে। 
  
থসটা থকাথায়? 
  
থসটা হরে কলািাগাে। েীতু, দাাঁবিরয় িকিক কবেস ো–পাবে, েল, অমু্ব… 
  
তুবম যতই পাবে পাবে করে থচাঁচাও থতামারক এখ্ে পাবে থদি ো। তুবম একটু েেমুাল 
হও। িুারেে বেরচ চুপ করে দাাঁিাও। এখ্ে পাবে থখ্রলই থতামাে অসুখ্ কেরি। 
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অসুখ্ কেরল কেরি। অসুরখ্ে বচবকৎসা আরে। মরে থগরল বচবকৎসাে িাইরে চরল যাি 
থে েীতু। 
  
সাজ্জাদ থসািায় গা এবলরয় িসল। েীতু থিরত করে পাবেে থিাতল এিং গ্লাস এরে থদরখ্ 
সাজ্জাদ ঘুমুরে। গভীে ঘুম। তারক থদরখ্ মরে হরে গত পাাঁচ বদে থস ঘুমায়বে। 
  
ভাইয়া, পাবে এরেবে। পাবে থখ্রয় বিোোয় বগরয় ঘুমাও। 
  
সাজ্জাদ থচাখ্ থমরল েীতুরক থদখ্ল, পাবেে থিাতল-গ্লাস থদখ্ল, আিাে থচাখ্ িন্ধ করে 
গভীে ঘুরম তবলরয় থগল। তাে ঘুম ভােল সন্ধুায়–ঝরিে শরব্দ। তখ্ে িাবিে সিাই 
থোটােুবট করে দেো-োোলা িন্ধ কেরে। থশাাঁ থশাাঁ শব্দ হরে িাইরে। তারদে িাবিে 
সামরেে দীঘণবদরেে পুোরো আম গাে সশরব্দ থভরে তারদে িাবিে উপে পিল। োোলাে 
ভাো কারচ েীতুে হাত থকরট গলগল করে েি পিরত লাগল। োন্নাঘরে কারেে িুয়া 
আটকা পরি থগল। ঝি োন্নাঘরেে দেো থচরপ ধরেরে। কারেে িুয়া প্রাৰ্পৰ্ থচিা করেও 
থসই দেো এক ইবঞ্চও খু্লরত পােল ো। থস বচৎকাে করে কাাঁদরত লাগল–আিা থগা! ও 
আিা! মইো থগলাম থগা আিা! থহারসে সারহি অল্প সমরয়ে মরধু এতগুবল উরত্তেোে 
দৃশু সহু কেরত পােরলে ো, ঝরিে পেিতণী ধাক্কাটাে সরে সরে বতবেও মাথা ঘুরে 
থমরঝরত পরি থগরলে। 
  
তিশারখ্ে ঝরিে স্থাবয়ত্ব কম। ঝি আরস, থোট্ট একটা অঞ্চল। লিভি করে চরল যায়। 
থসবদরেে ঝি ঢাকা শহরেে থতমে থকাে িবত কেল ো— শুধু থহারসে সারহরিে িাবিরত 
প্রিল একটা থোর িল িসাল। 
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থহারসে সারহরিে স্থাে হল থসাহোওয়াবদণ হাসপাতারল। তাে বিোোে পারশ সাজ্জাদ িরস 
আরে। সাজ্জারদে মুখ্ হাবস হাবস। বতবে ভুরু কুাঁচরক থেরলে বদরক তাকারলে। সাজ্জাদ 
িলল, আোম করে একটা লম্বা ঘুম দাও থতা িািা। 
  
বতবে িীৰ্ স্বরে িলরলে, আমাে বক হরয়রে? 
  
থতামাে মারয়াকাবিয়াল ইেোকশে হরয়রে। ঝি থদরখ্ ভরয় থতামাে বপরল চমরক থগরে। 
থসখ্াে থথরক হাটণ এুাটাক। 
  
থেরল েবসকতা কেরে বক-ো। বতবে িুঝরত পােরেে ো। হট এুাটাক থকাে আেন্দেেক 
িুাপাে ো থয হাবসমুরখ্ সংিাদটা বদরত হরি। 
  
এটা থকাে হাসপাতাল? 
  
থসাহোওয়াবদণ হাসপাতাল। থতামারক োয়গামতই এরে থিরলবে। ভয় পাে? 
  
ো। 
  
থভেী গুি। থতামাে এুাটাকটা মাইলে টাইরপে–ভালমন্দ বকেু হিাে কথাও ো। ঘুরমে 
অরু্ধ থদয়া হরয়রে। টাো একটা ঘুম দাও। সকারল এরস থতামারক িাবিরত বেরয় যাি। 
  
আবম এখ্ারে একা থাকি? 
  
এক থকাথায়? শত শত থোগী আরে থতামাে সরে। 
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আমারক থিরল চরল যাবি? 
  
িািবত থলাক থাকাে থকাে িুিস্থা থেই িািা। থতামারক থকবিে থদয়া হয়বে। থকবিে বদরল 
থমরঝরত চাদে বিবেরয় শুরয় থাকতাম। 
  
থকবিে থদয়বে? 
  
ো। 
  
তুই আমাে পবেচয় বদস োই? 
  
পবেচয় থদি ো থকে? থতামাে োম িরলবে, িাবিে বঠকাো িরলবে। 
  
বিস্মরয় থহারসে সারহরিে িাক রুদ্ধ হরয় থগল। বক িলরে এই থেরল! োম আে িাবিে 
বঠকাো। এে িাইরে তাে োবক আে িলাে বকেু থেই? তাে এই গাধা থেরল বক োরে ো 
তাে হাটণ এুাটাক হরয়রে এই খ্িেটা প্রচাে হরল আধঘণ্টাে মরধু খু্ি কম করে হরলও 
বতেেে মন্ত্রী ফ্ল্ুাগ গাবি বেরয় চরল আসরিে? প্রধােমন্ত্রী বেরে থটবলরিারে তাাঁে স্বারস্থুে 
থখ্াাঁে থেরিে। থদরশে প্রবতবট প্রধাে তদবেরকে প্রথম পৃষ্ঠায় েবিসহ তাে সংিাদ োপা 
হরি। গাধা থেরল বক পবিকায় খ্িে বদরয়রে? মরে হয় ো। থয থেরল মরে করে শুধু োম 
আে বঠকাোরতই তাে পবেচয়, তাে কাে থথরক এেরচ থিবশ বক আশা কো যায়? 
  
বতবে চােবদরক তাকারলে–হলঘরেে মত একটা ঘরে তারক থিরল থেরখ্রে। চােপারশ বগে 
বগে কেরে থোগী। এতবদে তাে মরে একটা ভ্ৰান্ত ধােৰ্া বেল–হারটে িুারমা শুধু 
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বিত্তিােরদেই হয়–। এই ধােৰ্া তাে এখ্ে থভরেরে। তাে চােপারশ আরেিারে টাইরপে 
থলাক। একেে তাাঁে থচারখ্ে সামরে োরকে সবদণ ঝািল। সবদণ মাখ্া আেুল বেবিণকাে 
ভবেরত বেরেে শারট মুরে থিলল। এখ্ে থস আিাে পারেে থকৌটা খু্রল সবদণ থভো থোংো 
হারত পাে িাোরে। ওই গি! একটা থটবলরিাে কো দেকাে। খু্িই দেকাে। এই ওয়ারিণ 
বক থকাে িািাে থেই? িািােরক িরল একটা থটবলরিাে কোরো যায় ো? 
  
পারশে থিি থথরক এক িৃদ্ধ িলল, বক খু্াঁরেে চাচা বময়া? 
  
থহারসে সারহি েিাি বদরলে ো। এো কথা িলাে মত থকউ ো। বতবে থভরি থপরলে। 
ো–োস্তাে সি িবকে ধরে এো হাসপাতারল ভবতণ কবেরয় বদরয়রে বক-ো। থকউ এক 
আরসবে। সিাে সরে একেে-দুেে করে আত্মীয় আরে। এো থোগীে পারশ োয়গা করে 
বদবিু গুবটশুবট থমরে ঘুমুিাে আরয়ােে কেরে। একেে আিাে চাে-পাাঁচ িেরেে িাচ্চা 
বেরয় এরসরে। িাচ্চাটা পুরোপবে উরদাম। থকামরে শুধু কারলা ঘুেবশ। িাচ্চাটাে হারত 
পাউরুবট। থস পাউরুবটে টুকো কামি বদরয় বেিরে এিং থু করে থমরঝরত থিলরে। 
একেে আিাে সরে সরে থমরঝ থথরক থসই টুকো তুরল বিোোয় েমা কেরে। এক সময় 
বেশ্চয়ই এই টুকোগুবল খ্াওয়া হরি। থহারসে সারহি। আিাে বিি বিি করে িলরলে, ওহ 
গি! 
  
থহারসে সারহি বিোোয় উরঠ িসরলে। ঘরেে এক মাথায় থচয়াে-রটবিল থপরত দুেে 
তরুৰ্-তরুৰ্ী িরস আরে। তরুৰ্ীে গারয় এপ্রে থদরখ্ মরে হরে থস িািাে। থহারসে 
সারহি হাত থেরি দৃবি আকর্ণরৰ্ে থচিা কেরলে। থমরয়বট তা থদরখ্ও উরঠ এল ো। থস 
হাত থেরি থেরি গল্প করেই থযরত লাগল। 
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পারশে থিরিে িুরিা আিাে িলল, আপরেে বকেু লাগি চাচা বময়া? আমারে কে থদবহ। 
আমাে থলাক আরে। সংগ্ৰহ কইো বদি। 
  
সিােই থলাক আরে। োস্তাে বভিুরকে মত থদখ্রত িুরিাও িলরে তাে থলাক আরে–অথচ 
তাে থকউ থেই। তাে থেরল তারক ভবতণ কবেরয় বদরয় চরল থগরে। পবেচয় বহরসরি শুধু 
োম আে িাবিে বঠকাো বদরয় থগরে। কাউরক থিাধহয় থটবলরিাে করেও খ্িে থদয়বে। 
খ্িে বদরল এতিরৰ্ বভবেটােো আসরত শুরু কেরতা। হাসপাতারলে টেক েরি থযত। 
  
তরুৰ্ী িািােবে এতিরৰ্ তণারক থদখ্ল। থস উরঠ আসরে। বিেি মুরখ্ উরঠ আসরে। 
এত বিেি হিাে বক আরে? থহারসে সারহি দীঘণ বেিঃশ্বাস থিলরলে। 
  
বক হরয়রেআপোে? 
  
একটা থটবলরিাে কেি। 
  
থটবলরিাে কেরিে থকে? থকাে সমসুা হরে? 
  
বি ো। 
  
সমসুা ো হরল শুরয় ঘুবমরয় পিুে। থেস্ট বেে। িরস থাকরিে ো। শুরয় পিুে। 
  
থহারসে সারহি শুরয় পিরলে। থমরয়বট তাে থলাহাে খ্ারটে পারয়ে কাে থথরক একটা 
কািণ বেরয় ভুরু কুাঁচরক খ্াবেকিৰ্ থদখ্ল। তােপে থয েকম বিেি ভবেরত এরসবেল। 
থস েকম বিেি ভবেরত চরল থগল। তাে প্রায় সরে সরে একেে োসণ হারত একটা 
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টুািরলট এিং পাবেে গ্লাস বেরয় উপবস্থত হল। ঘুরমে অরু্ধা। িািাে থমরয়বট থিাধহয় 
পাবঠরয়রে। 
  
বতবে অরু্ধ থখ্রয় বেরলে। এখ্রো ঘুম আসরে ো। আসরি িরলও মরে হরে ো। ো 
আসাই ভাল। বভবেটােো আসরি থস বির্রয় বতবে বেবশ্চত। সাজ্জাদ কাউরক বকেু ো 
োোরলও েীতু োোরি। একেে থকউ োেরলই থসটা েবিরয় পিরি। খ্িরেে কাগে 
থথরকও থলাকেে আসরত পারে। তারদে সরে দু-একটা হালকা এিং মোে ধেরেে কথা 
িলরত হরি। থস কথাগুবল আরগ গুবেরয় োখ্রল ভাল হয়। হাট বির্য়ক ইন্টারেবস্টং থকাে 
কথা। 
  
মােুর্ তাে আরিগ, ভালিাসা, ঘৃৰ্াে েে ও অিস্থারেে েরেু থয স্থাে বেধণাবেত করেরে 
থসটা হল দয়দবপি। হাট। প্রাচীেকাল থথরক মােুরর্ে ধােৰ্া–যািতীয় ইরমাশরেে েে-মৃতুু 
দয়দবপরি। এে কােৰ্ বক োরেে? এে কােৰ্ হল–মােুরর্ে শেীরেে এই একবট অংশই 
বদিাোবি স্পবন্দত হয়। এই স্পন্দে কখ্রো থারম ো। 
  
হাটণ সম্পরকণ আরো বকেু িলরত পােরল ভাল হত। মরে পিরে ো। এেসাইরক্লাবপবিয়া 
অি বব্রটাবেকাটা হারতে কারে থাকরল থদরখ্ থেয়া থযত। থটবলরিাে কেরত পােরল েীতুরক 
িরল বদরতে ড্রাইভােরক বদরয় এেসাইরক্লাবপবিয়াটা পাবঠরয় বদরত। আে ফ্ল্ারস্রক করে 
ঠািা পাবে। এখ্রো তাে পাবেে বপপাসা হয়বে। তরি হরি। যবদ হয় এখ্ােকাে পাবে বতবে 
মেরলও থখ্রত পােরিে ো। 
  
থহারসে সারহি আিাে উরঠ িসরলে। িািাে থমরয়বটে বদরক তাবকরয় হাত ইশাো 
কেরলে। থটবলরিাে কো তাাঁে অসম্ভি েরুেী। সাজ্জারদে কাল ইন্টােভুু আরে। িুিস্থা 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 103 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

সিই থেয়া হরয়রে। সাজ্জাদ শুধু উপবস্থত হরলই হরি। প্রধােমন্ত্রী এই িুাপারে থটবলরিাে 
কেরিে বক-ো তাে সরন্দহ বেল। তরি বতবে খ্িে থপরয়রেে–প্রধােমন্ত্রী থটবলরিাে 
করেরেে। এখ্ে গাধামাকণা থেরল–থিারিণে সামরেই হয়ত উপবস্থত হরি ো। 
  
িািাে থমরয়বট উরঠ আসরে। এিাে থস একা আসরে ো–সরে থেরলবটও আসরে। 
  
আপোে বক িুাপাে িলুে থতা? 
  
একটা থটবলরিাে কোে দেকাে বেল। 
  
আপোে যা দেকাে তাে োম ঘুম। থটবলরিাে ো। কারক থটবলরিাে কেরত চাে? 
  
থহারসে সারহি দ্রুত ভািরেে–কারক থটবলরিাে কোে কথা শুেরল এো ভিরক যারি? 
িািােো থকাে মন্ত্রৰ্ালরয়ে অধীরে? সমাে কলুাৰ্ ো-বক স্বাস্থু মন্ত্রৰ্ালয়? স্বাস্থু 
মন্ত্রৰ্ালরয়েই হরি। স্বাস্থু মন্ত্রৰ্ালরয়ে মন্ত্রী এখ্ে থক? থমািােক ো? উহুাঁ, থমািােক আরে 
যুি অবধদপ্তরে… 
  
িািাে থেরলবট িলল, িুিাবময়া ঘুমারোে থচিা করুে। শুরয় পরুে থতা। শুরয় শুরয় পাাঁঠাে 
সংখ্ুা গুৰ্রত থাকুে। হাোেখ্াবেক পাাঁঠা গুৰ্রতই ঘুম চরল আসরি। 
  
থহারসে সারহি থেরলবটে অভদ্রতায় হতভম্বে হরয় থগরলে। এই থেরলবটরক কবঠে থকাে 
বশিা থদয়া দেকাে। থেরলটাে বিউবট কতিৰ্ থক োরে। বিউবটরত থাকরত থাকরতই 
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তাে বভবেটােো চরল এরল মাইলি একটা বশিা হরি। যবদও থয অভদ্রতা থস করেরে 
তারত মাইলি ধেরেে বশিা বদরল চলরি ো। 
  
তাে বভবেটােো এখ্রো আসরে ো থকে? এত িি একটা ঘটো ঘরট থগরে আে িাসা 
থথরক কাউরক খ্িে থদয়া হয়বে, বিশ্বাস কো কবঠে। থেরলটা গাধা, থমরয়টা থতা গাধা ো। 
  
শুেুে িুরিাবময়া। থচাখ্ িন্ধ করে থাকুে। ঘুরমে অরু্ধ আপোরক থদয়া হরয়রে। অরু্ধরক 
কাে কোে সুরযাগ বদে। থচাখ্ িন্ধ করে থাকুে। 
  
থহারসে সারহরিে বেরেরক থচাখ্ িন্ধ কেরত হল ো। আপোরতই থচাখ্ িন্ধ হরয় আসরে। 
বতবে অসহায় থিাধ কেরেে। বভবেটােো আসরি, বতবে ঘুবমরয় থাকরিে–থক আসরি থক 
যারি িুঝরতই পােরিে ো। এে বক থকাে মারে হয়। ওো িুল টুল বেরয় আসরি। িুল 
োখ্ােই িা োয়গা থকাথায়? থকবিে হরল সুন্দে করে সাবেরয় োখ্া থযত। 
  
বভবেটাে থকউ আসরে ো। এও একবদক বদরয় ভাল। তাো এরস থদখ্রতা। বতবে একদল 
িবকে বমসবকরেে সরে পরি আরেে। লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়াে মত অিস্থা হত। এই 
েেক থথরক উদ্ধাে ো পাওয়া পযণন্ত থটবলরিাে কো যারি ো। করি উদ্ধাে পাওয়া যারি? 
সাজ্জাদ বক থযে িরল থগরে। সকারল? সকারল এরলই ইন্টােভুুে কথাটা মরে কবেরয় 
বদরত হরি। থক োরে তাাঁে বেরেেই হয়ত মরে থাকরি ো। 
  
হাট এুাটারকে পে সৃ্মবত শবি করম যায়। বঠকমত েি ো পাওয়ায় মবস্তিক িবতগ্ৰস্ত 
হয়। তােটা অিশু মাইলে এুাটাক। হয়ত তাে মবস্তিক িবতগ্ৰস্ত হয় বে। ওয়া ওাঁয়া 
শরব্দ থক কাাঁদরে। আশ্চযণ কাি, েিোত বশশুে কান্না আসরে থকারেরক? এটারতা থমটাবেবট 
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ওয়ািণ ো। থহারসে সারহি প্রাৰ্পৰ্ থচিা কেরলে থচাখ্ থমলরত। থমলরত পােরেে ো। 
ওাঁয়া ওাঁয়া কান্না শুেরত শুেরত বতবে গভীে ঘুরম তবলরয় থগরলে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 106 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

৫. সাজ্জাদ ইন্টােভুয বদমত ঘমে ঢুমকমে 
সাজ্জাদ ইন্টােভুু বদরত ঘরে ঢুরকরে। প্রায় হলঘরেে মত িি ঘে। বেশ্চয়ই থোটখ্াট 
কেিারেে বটেিারেোস হয়। ঘরেে মাঝখ্ারে কেিারেে থটবিরলে মত থগাল থটবিল। 
একটা পাশ িুরিা এিং আধািুরিাো দখ্ল করে আরেে। এাঁোই ইন্টােভুু থেরিে। সাজ্জাদ 
চট করে গুরৰ্ থিলল–সাতেে। একটা করে প্রশ্ন কেরলও সাতটা প্রশ্ন। সাতেেই থচিা 
কেরি। এমে প্রশ্ন কেরত থযে প্রশ্ন শুরে শুধু থয সাজ্জাদই ভািারচকা থখ্রয় যারি তা ো–
ইন্টােভুু! থিারিণে অেু থমম্বারেোও ভািারচকা থখ্রয় যারিে। প্রশ্নকতাাঁে গভীে োে, গভীে 
প্রোয় অবভভূত হরিে। দু একেে থাকরি যারদে ধােৰ্া তাো মহা েবসক। 
  
সাজ্জাদ মাঝখ্ারে িসা ভদ্ররলারকে বদরক তাবকরয় িলল, িামাবলকুম। তাে কারে মরে হল 
আেরকে এই ইন্টােভুু। থিারিণে বতবেই প্রধাে। ভদ্ররলাক থসাো হরয় িসরলে, এিং 
িলরলে, বসট িাউে ইয়ং মুাে। তুবম থয িলরল িামাবলকুম এটা বক বঠক হল? শব্দটা 
আবম যতদূে োবে–আসসালামুআলাইকুম। যাে অথণ আপোে উপে শাবন্ত িবর্ণত থহাক। 
িামাবলকুরমে অথণ বক? 
  
সাজ্জাদ লিু কেল প্রশ্নটা কেরত থপরে ভদ্ররলাক আেবন্দত। প্রথম প্রশ্নরতই শর 
ঘারয়রলে আেন্দ। সাজ্জাদ মরে মরে িলল–অি যা থিকুি। 
  
ইয়াং মুাে, িল বিকৃত শব্দ িলাে মারে বক? এই শব্দ বদরয় তুবম বক িুঝারত চাইে? 
আেসাে বম। 
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সাজ্জাদ হাবসমুরখ্ িলল, এই শরব্দে মারেও আপোে উপে শাবন্ত িবর্ণত থহাক। আমো 
মূল শব্দটারক একটু থোট করে বেরয়বে। এেকম আমো সি সময় কবে। েিাটণরক িবল 
িি। েিাটণ থকরেবিে োয়গায় িবল িি থকরেবি। িাংলা শরব্দে অরেক উদাহেৰ্ও আবম 
বদরত পােি। শব্দ থোট কোয় আমাে িলরত সুবিধা হরে। এটাই আসল কথা। আবম 
োবে এই শব্দ বদরয় আবম বক িুঝারত চাবে–আপবেও োরেে। কারেই সমসুা হরে ো। 
আপবে যবদ আেরিে অবধিাসী হরতে তাহরল িামাবলকুম শুরে হকচবকরয় থযরতে, এে 
অথণ ধেরত পােরতে ো–বকন্তু আপবে থতা আেরিে থলাক ো। 
  
ইন্টােভুু থিারিণে থচয়ােমুারেে থচাখ্ সরু হরয় থগল। তাাঁে এবট খু্িই বপ্রয় প্রশ্ন। সিাইরক 
বতবে এই প্রশ্ন বদরয় কাত করেে এিং থশরর্ মধুে ভবেরত িরলে–এখ্ে থথরক বিকৃত 
ভবেরত সালাম থদরি ো। বঠক আরে? এই প্রথম একেেরক পাওয়া থগল থয বেরেরক 
বিরিে কেল এিং িলা থযরত পারে ভালভারিই কেল। বিরিরেেে পদ্ধবত যবদও খু্িই 
উগ্ৰ। বতবে গলা খ্াকাবি বদরয় িলরলে–ইয়াং মুাে, তুবম যুবি ভালই বদরয়ে। তরি বেরেে 
িাাঁরদ বেরে পা বদরয়ে। এিুবৰ্ থতামারক মহাবিপরদ থিরল বদরত পাবে–যাই থহাক, । 
spared you the trouble, আপোরদে বকেু বেরেস কোে থাকরল বেরেস করুে। 
  
থিারিণে বিতীয় িুবি গলা লম্বা কেরলে। সাজ্জারদে মরে হল, একটা শুকো হলুদ েরেে 
কেপ তাে থখ্ারলে থভতে থথরক মাথাটা থিে কেল। অরেকখ্াবে থিে কেল। 
  
সাজ্জাদ থহারসে সারহি। 
  
বি সুাে। 
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িাংলারদশরক আপবে বক আোে থিরভলপি কাবি িরল মরে করেে? 
  
কবে সুাে। 
  
আমারদে থদরশে অেগ্ৰসেতাে থপেরে কােৰ্ বক িরল আপোে ধােৰ্া? 
  
কােৰ্ থতা একটা ো, অরেক। 
  
কােৰ্ অরেক হরলও মূল কােৰ্ বকন্তু একবট–থসটা বক? 
  
মূল কােৰ্ এরককেে এরককভারি বচবিত কেরিে। আমাে বেরেে ধােৰ্া অবশিা। 
  
সাজ্জাদ সারহি, আপবে বক মরে করেে এই থদরশে সি মােুর্ থযবদে ইন্টবমবিরয়ট পাশ 
কেরি। থসবদে থদশ অরেকদূে অগ্ৰসে হরয় যারি? 
  
থিারিণে সিাই থহা থহা করে থহরস উঠল। প্রশ্নটাে থভতে হাবসে বক আরে সাজ্জাদ ধেরত 
পােল ো। থস মরে মরে িলল িুাটা কেপ থতাে পাবেে থভতে থাকাে কথা–তুই এখ্ারে 
বক কেবেস? তুই থতাে কেপরক বেরয় েদীে পারি চরল যা। কেপ বিম পািরি। িাবলে 
থভতে বিম লুবকরয় োখ্রি। তুই থসই বিম পাহাো বদবি। 
  
সাজ্জাদ সারহি, আমারদে ধােৰ্া হরয় থগরে— োোে সেকােী প্রপাগাোে েরেুই ধােৰ্া 
হরয়রে থয, অবশিাই সি বকেুে মূরল। আসরল তা ো। মূল িুাপাে হল স্বরপ্নে অভাি। 
  
বকরসে অভাি িলরলে? 
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স্বরপ্নে। আমারদে থেতাো এখ্ে আে স্বপ্ন থদখ্রত পােরেে ো। তাো বেরয়বলবট বেরয় 
িুস্ত। আপোে বক মরে হয় ো থয এই সমরয়ে থেতারদে থকাে স্বপ্ন থেই? 
  
আমাে পরি িলা সম্ভি ো। স্বপ্ন খু্িই িুবিগত িুাপাে। থেতারদে স্বপ্ন আরে বক থেই 
তা তারদেই শুধু োোে কথা। 
  
সাজ্জাদ সারহি, আপোে বেরেে বক থকাে স্বপ্ন আরে? 
  
বি সুাে, আরে। 
  
িলুে থদবখ্, বক স্বপ্ন। 
  
আপোরদে শুেরত ভাল লাগরি ো। 
  
ভাল ো লাগরলও শুবে। একেে মােুর্রক সবতুকােভারি োোে উপায় হরে তাে স্বপ্নটা 
োো। শুবে, আপোে স্বপ্নটা বক শুবে। 
  
সাজ্জাদ একটু ঝুাঁরক থগল। কেরপে মুরখ্ে বদরক তাবকরয় হাসল। তােপে হাবসমুরখ্ 
িলল–আমাে স্বপ্ন হরে আেম কো। ির্ণা আেম। 
  
বক আেম? 
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ির্ণায় থসই আেরম ির্ণা উৎসি হরি। হাোে হাোে তরুৰ্-তরুৰ্ী ির্ণাে েিুধাো েরল 
বভেরত বভেরত োচরি। েগ্ন েৃতু। 
  
েগ্ন েৃতু? 
  
বে, েগ্ন েৃতু। 
  
তারত লাভ বক? 
  
স্বপ্ন বক সুাে লাভ থলাকসাে থদরখ্ চরল? বেরয়বলবট লাভ-রলাকসাে বিরিচো করে। স্বপ্ন 
করে ো। 
  
থিািণ থমম্বােরদে মুখ্ গম্ভীে হরয় থগরলা। থিারিণে থচয়ােমুাে সারহি অকােরৰ্ করয়কিাে 
গলা খ্াকাবি বদরলে। সাজ্জাদ িরস আরে চুপচাপ। সুাে আে তাহরল আবস এই িরল 
বিদায় থেয়াটা অভদ্রতা হরি বক-ো িুঝরত পােরে ো। থিারিণে থশর্ মাথাে এক ভদ্ররলাক 
েিাচিা কেরেে। োেগভণ থকাে প্রশ্ন কোে প্রস্তুবত িরল মরে হরে। সাজ্জাদ তাকারলা 
তাে বদরক। ইবে সম্ভিত সারয়রেে প্রশ্ন কেরিে। থিািণ থমম্বােরদে একেে থারকে 
সারয়বন্টস্ট। বতবে বিোরেে েবটল প্রশ্ন হাবসমুরখ্ করেে। তারক একিাে একেে বেরেস 
করেবেল–হাইরেেিারগণে আেসাোবটবেবট বপ্রবেপুালটা বক? এমেভারি বেরেস কেল থযে 
থস বেরেই হাইরেেিাগণ। 
  
সাজ্জাদ সারহি। 
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বি সুাে। 
  
আপবে থযরত পারেে। 
  
বি আো। 
  
সাজ্জাদ হাবসমুরখ্ থিে হরয় এল এিং প্রায় সরে সরেই আিাে ঘরে ঢুরক থচয়ােমুাে 
সারহরিে বদরক তাবকরয় িলল, সুাে, আপোরদে িাথরুমটা থকাে বদরক? আমাে একটু 
িাথরুরম যাওয়া প্ররয়ােে। 
  
থচয়ােমুাে সারহি হতভম্ব দৃবিরত তাবকরয় আরেে। মরে হরে বতবে গভীে থিদো থিাধ 
কেরেে। থয থিদোে উৎস সম্পরকণ তাে থকাে ধােৰ্া থেই। 
  
  
  
বিরকরল আতাহাে সাজ্জাদ িাসায় বিরেরে বক-ো োেরত এরস হকচবকরয় থগল। বিশাল 
আম গাে সাজ্জাদরদে িাবিরত পরি আরে। োোলাে কাচ থভরে একাকাে। 
  
আতাহাে বিবস্মত হরয় েীতুরক িলল, িুাপাে বকরে? 
  
েীতু িলল, ঝরি গাে পরি থগরে? 
  
ঝি কখ্ে হল থয গাে পরি যারি? 
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িরলে বক আপবে, কাল প্রচি ঝি হল ো? 
  
িৃবি হরয়রে–সামােু িাতাসও হয়ত হরয়রে–এটারক ঝি িলরল থতা ঝরিে অপমাে। থতাে 
হারত িুারিে বক েরেু। ঝি বক হারতে উপে বদরয়ও থগরে? 
  
হুাঁ। 
  
হুাঁ মারে বক? 
  
হুাঁ মারে োোলা ভাো কারচ হাত থকরট থগরে। 
  
িবলস বক? বিো থমরঘ িেুপাত, এখ্ে থদখ্বে বিো থমরঘ েিপাত। 
  
সি বকেু বেরয় ঠাট্টা কেরিে ো। 
  
সাজ্জাদ। সাজ্জারদে থকাে থখ্াাঁে পাওয়া থগরে? 
  
ভাইয়া এরসরে। ইন্টােভুু বদরত থগরে। 
  
ইন্টােভুু বদরয় বক িাসায় বিেরি, ো উধাও হরয় যারি? 
  
থস থতা আে আবম োবে ো। ভাইয়া োরে। আপবে বক অরপিা কেরিে ভাইয়াে েরেু? 
  
বকেুিৰ্ অরপিা কেরত পাবে। 
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আপোরক একা একা অরপিা কেরত হরি। আবম একটু হাসপাতারল যাি। 
  
িািা হাসপাতারল। উোরক বেরয় আসরত যাি। 
  
উবে আিাে হাসপাতারল কখ্ে থগরলে? 
  
আপোে এত প্ররশ্নে েিাি বদরত পােি ো। আপবে িরস অরপিা করুে। ভাইয়াে ঘরে 
বগরয় িসুে। আপোরক চা বদরত িবল। 
  
হাসপাতারল যাবেস থতা এমে সােরগাে করেবেস থকে? মরে হরে বিরয় িাবিরত 
যাবেস। 
  
েীতু আহত গলায় িলল, সােরগারেে বক থদখ্রলে? ইবি কো একটা শাবি শুধু পরেবে। 
আমাে থচহাো খ্াোপ িরল আবম একটা ভাল শাবিও পেরত পােি ো? আমারক সি সময় 
ময়লা আে কম দামী শাবি পরে ঘুেঘুে কেরত হরি? 
  
একসরে অরেকগুবল কথা িলরত বগরয় েীতুে গলা ধরে থগল। তাে থচাখ্ ও বভরে আসরে। 
আতাহাে হকচুবকরয় থগল। বক িলরি বঠক িুরঝ উঠরত পােল ো। থমরয়ট। যতই িি 
হরে ততই যন্ত্রৰ্াদায়ক হরয় উঠরে। এে সরে আে ঠাট্টা-তামাশা কো বঠক হরি ো। 
সািধাে হরয় যাওয়া দেকাে। এই োতীয় থমরয়ো িি ভাইরয়ে িনু্ধরদে সরে থপ্রম কোে 
েরেু থপখ্ম থমরল থারক। েীতুও হয়ত থপখ্ম থমরল আরে। ভািভবে থসেকমই। আরগই 
সািধাে হওয়া উবচত বেল। মরে হয় থদবে হরয় থগরে। 
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প্রথরম বেল। বটউমাে। থিোইে বটউমাে–এখ্ে কুােসাোস হরয় যারে। অপারেশে করে 
থকরট িাদ বদরত হরি। বকংিা শি ঝাাঁবক বদরত হরি। থপ্রম-রপ্রম ভাি থঝাঁবটরয় বিরদয় ো 
কেরল পরে সমসুা হরি। আতাহাে ধমরকে গলায় িলল, কাাঁদবেস থকে? 
  
কাাঁদরলও আপোরক তকবিয়ত বদরত হরি? 
  
তকবিয়ত থদয়ারদবয়ে বকেু ো–কথায় কথায় িুাাঁচ িুাাঁচ–থচহাো থতা এবমরতই খ্াোপ, তাে 
উপে যবদ স্বভাি-চবেি খ্াোপ কবিস, তা হরল থতা বিরয়ই হরি ো। থপরক ঝােু হরয় 
যাবি, বিরয় হরি ো। 
  
এমে অশালীে ভার্ায় কথা িরলে থকে? 
  
যা সবতু তাই িবল–শালীে-অশালীে বকেু ো। থকাে থেরলে দায় পরিবে িুাাঁচিুাচাবল থমরয় 
বিরয় কেরি। 
  
আমাে বিরয় বেরয় থতা আপোরক ভািরত িবলবে। ো-বক িরলবে? ো—বক আপোে ধােৰ্া 
হরয়রে। আবম আপোে থপ্ররম হািুিুিু খ্াবে? আবম থদখ্রত সস্তা ধেরেে হরত পাবে–
আমাে থপ্রম সস্তা হরি থকে? 
  
ওরে িাপরে, তুই থতা ভয়ািহ িায়ালগ বদবেস। 
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ভাল ভাল িায়ালগ শুধু আপবে বদরত পােরিে? আমাে দাবয়ত্ব শুধু শুরে যাওয়া? আপোে 
থদার্ বক োরেে আতাহাে ভাই? আপোে থদার্ হরে বেরেরক আপবে মহাোেী ভারিে। 
মহািুবদ্ধমাে ভারিে। আপবে মহাোেীও ো, মহািুবদ্ধমােও ো। 
  
আবম তাহরল বক? 
  
আপবে অবত সাধােৰ্ একেে মােুর্। অপদাথণ ধেরেে মােুর্। এম. এ. পাশ করে িরস 
আরেে। কােকমণ বকেুই থোগাি কেরত পারেেবে। বসন্দািারদে ভূরতে মত এখ্রো িািাে 
ঘারি থচরপ আরেে। মরে মরে ধােৰ্া কেরেে থয আপবে বিোট বকেু— মহাকবি। আসরল 
বকেুই ো। আপবে বেরে আসরল বক তা বেরে োেরল পৃবথিীরত িাস কেরত পােরিে ো। 
থযরহতু আপোে ধােৰ্া। আপবে বিোট সৃবিশীল একেে মােুর্, থসরহতু থিাঁরচ আরেে। 
  
তুই থতা বিোট িিৃতা বদরয় থিলবল। 
  
িিৃতা থশর্ হয়বে–সিটা শুেুে। আপবে মােুর্ বহরসরিও তুে। তুে থকে িলবে োরেে? 
সি মােুরর্ে বেরেে স্বাধীে সত্তা িরল একটা বেবেস থারক। আপোে থসটা এরকিারেই 
থেই। আপোে অভুাস হল অরেুে হুকুরম চলা। আবম িুাপােটা খু্ি ভালভারি লিু 
করেবে। ভাইয়া এিং আপবে যখ্ে একসরে থারকে, তখ্ে ভাইয়া যা িরল আপবে থোিরটে 
মত পালে করেে। আপোে মরধু আরে হুকুম তাবমল কো স্বভাি। আবম বেবশ্চত, আপোে 
বেরেে িাবিরতও আপোে একই অিস্থা। আপবে হরলে ইরয়স সুাে টাইপ মােুর্। আরো 
খ্াোপ ভারি িলরত িলরল িলি, আপবে বেিরেৰ্ীে চামচা। 
  
বেিরেৰ্ীে িলবেস থকে? চামচাে আিাে োবতরভদ আরে ো-বক? 
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অিশুই আরে। প্রথম থেৰ্ীে চামচা হরে যাো স্বাথণ বসবদ্ধে েরেু চামচাে ভাি ধরে থারক। 
আে তৃতীয় থেৰ্ীে চামচা হরে তাোই যারদে েেই হরয়রে চামচা বহরসরি। আপবে 
হরেে তৃতীয় থেৰ্ীে চামচা। 
  
িবলস বক! 
  
সবতু কথা িললাম। হয়ত মরে কি থপরয়রেে। কি থপরলও বকেু কোে থেই। অরেকবদে 
থথরকই ভািবেলাম আপোরক কথাগুবল িলি–সুরযাগ হবেল ো। আে হল। যাই আতাহাে 
ভাই। 
  
চরল যাবেস? 
  
হুাাঁ। আপোে বকেু িলাে থাকরল দু-বতে বমবেট অরপিা কেরত পাবে। 
  
সাজ্জারদে ঘে বক থখ্ালা আরে? 
  
হুাাঁ, থখ্ালা আরে। যাে, অরপিা করুে। আপোরক থযে সময়মত চা-টা থদয় িরল যাবে। 
  
থতাে বক আসরত থদবে হরি? 
  
থকাে দেকাে থেই, বেরেস কেলাম। 
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আমাে আসরত থদবে হরি ো। যাি। আে িািারক বেরয় চরল আসি। তােপরেও 
অরেকখ্াবে সময় পারিে–এই সমরয় থভরি-রটরি থিে করুে বক কেরল আবম কি পাি। 
আমাে থচহাো খ্াোপ এটা িরল থিবশ সুবিধা কেরত পােরিে ো। অসংখ্ু মােুরর্ে কারে 
অসংখ্ুিাে শুরেবে। এখ্ে আে শুেরত খ্াোপ লারগ ো। 
  
এ েকম মাস্টােেী টাইপ কথা কাে কারে বশরখ্বেস? 
  
বেরে বেরেই বশরখ্বে। থকউ থশখ্ায়বে। যাই আতাহাে ভাই। 
  
েীতু শাবিে আাঁচরল কপারলে ঘাম মুরে স্বাভাবিক ভবেরতই গুারেরেে বদরক থগরলা। 
গুারেরে একটা দবিে খ্াবটয়া পাতা আরে। তারদে ড্রাইভাে থসই খ্াবটয়ায় সাোিৰ্ ঘুবমরয় 
থারক। 
  
  
  
সাজ্জারদে ঘে েবিে মত থগাোরো। তাে প্রধাে কােৰ্ সাজ্জাদ তাে এই ঘরে কমই 
থারক। এ িাবিরত তাে অরেকগুবল থশািাে োয়গা। প্রধাে থশাধাে োয়গা হরে 
ড্রবয়ংরুরমে থসািা। একটা লম্বারট থসািা আরে োোলাে পারশ। এই থসািায় শুরয় থাকরল 
তাে কারে ো-বক মরে হয় থিরেে থিরঞ্চ শুরয় আরে। থিরেে দুলুবেও ো—বক থটে পাওয়া 
যায়। একটাই সমসুা–মশা। সাজ্জাদ থসই সমসুাে সমাধাে তাে বেেস্ব পদ্ধবতরত করেরে। 
পদ্ধবতটা সহে–অবেরকালে থস্তপ্র কো একটা দবিে মাথায় আগুে ধবেরয় থসই দবি 
োোলাে বদরক ঝুবলরয় থদয়া। দবি পুরি অবিরকলে এিং থধায়াে একটা বমে গন্ধ থিে 
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হয়। থসই গন্ধ ো-বক মশারদে খু্ি বপ্রয়। সি মশা থসই গরন্ধে থলারভ বভি করে। কারেই 
থয মােুর্টা শুরয় থারক তাে বদরক েেে থারক ো। 
  
সাজ্জারদে বিতীয় পেরন্দে থশািাে োয়গা হরে োরদে বচরলরকাঠাে ঘে। থসই ঘরেে 
একটাই দেো, োোলা-টাোলাে থকাে িালাই থেই। একটা থচৌবক এিং থচৌবকে উপে 
শীতল পাবটণ বিোরো। থোেো োত বকংিা িৃবিে োরত সাজ্জাদ ঐ থচৌবকরত শুরয় থারক। 
কারেই েীতু প্রচুে সময় পায় সাজ্জারদে ঘে গুবেরয় োখ্াে। থয যত্ন এিং আগ্ৰহ বেরয় 
থস এই ঘে থগাোয় থসই যত্ন এিং আগ্ৰহ থিাধহয় থস বেরেে ঘে সাোরোে সময়ও থিাধ 
করে ো। 
  
এই ঘরে েুতা পরে যাওয়া বেরর্ধ। দেোে সামরে েুতা খু্রল থেরখ্ ঢুকরত হরি। 
বসগারেরটে োই ঘরেে থমরঝরত থিলা যারি ো। ঘরেে আসিািপি টাোটাবে করে তারদে 
বেধণাবেত োয়গা থথরক সোরো যারি ো। এই মরমণ হারত থলখ্া একটা থোবটশ দেোয় 
সাঁ াটা আরে। আতাহাে থোবটরশে বতেবট বেরর্ধাোই অমােু করেরে। েুতা পারয় ঘরে 
ঢুরক েুতাে ময়লা থমরঝরত মাবখ্রয়রে। ঘরে ঢুরকরে থিবশিৰ্ হয়বে–এে মরধুই দুটা 
বসগারেট থখ্রয় তাে োই থমরঝরত েবিরয়রে। সাজ্জারদে কািািণ খু্রল লুবে থিে করে 
পরেরে। িুল স্ফীরি িুাে থেরি এখ্ে থস বিোোয় কান্ত হরয় আরে। পা োখ্াে েরেু 
ভাল োয়গা পাওয়া যাবেল ো। থসািা থটরে এরে বিোোে সরে লাবগরয় পা থেরখ্রে। 
তারতও তাে বঠক আোম হরে ো। মরে হরে–পারয়ে থলরভল সমাে ো হরয় উাঁচুবেচু 
থাকরল আোম হত। তাে হারত হুােলিণ বপন্টারেে An Anthology of 100 poems 
by 100 poets, িইটা িাবলরশে কারে োখ্া বেল িরলই থস হারত বেরয়রে। 
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িইবটে অরেক কবিতাই সিুে এিং লাল মাকণারে দাগ থদয়া। বকেু কবিতাে বেরচ থপবেরল 
থলখ্া–থিাগাস। সাজ্জারদে হারতে থলখ্া। থিাঝাই যারে িইটা তাে খু্ি খু্াঁবটরয় খু্াঁবট থয় 
পিা। 
  
আতাহাে থচারখ্ে সামরে থয কবিতাবট ধরে আরে তা উইবলয়াম থব্লরকে থলখ্া–The 
mental traveller, কবিতাে উপে সাজ্জারদে থলখ্া থোট–মন্দ েয়। িে ভার্ায় িুােিাে 
কো থযরত পারে। 
  
I travelled thro a Land of men. 
A Land of Men and Women too. 
And heard and saw such dreadful things 
As cold Earth wanderers never knew … 
  
বক েকম হরত পারে এে িোেুিাদ, আতাহাে থচাখ্ িন্ধ করে থিলল–গদু হরল আিবেক 
অেুিারদে প্রশ্ন উঠরতা, থযরহতু কবিতা–মূরলে কাোকাবে থাকরত পােরলই যরথি। ভািটা 
ধো বেরয় কথা। 
  
মােরিে মারঝ আবম পথ হাাঁবটয়াবে 
থসই পরথ মােিীও বেল। 
শুবেয়াবে থদবখ্য়াবে যাহা… 
  
হরে ো। েীিোেন্দ টাইপ হরয় যারে। পথ হাাঁবটরতবে? মােি-মােিী এইসি েীিোেন্দ 
িুিহাে করে করে থলিু, কচরল শুধু বততা ো বির্ িাবেরয় থিরলরেে–েতুে বকেু কেরত 
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হরি। েীিোেরন্দে থকাঁথা পুবি। িােণ দুা ব্লারঙ্কট অি েীিোেন্দ। কবিতা হরি 
অমাতাহাোেরদে মত। 
  
প্রান্তরেে পরথ বেল মােি ও মােিী। 
  
উহুাঁ, হরে ো। মূল কবিতায় পযণটরকে ক্লাবন্ত থটে পাওয়া যায়। কবিতা পিরত পিরত 
মরে হয়–কবি ক্লান্ত–থসই ক্লাবন্ত অেুিারদ উরঠ আসরত হরি। বিোোয় শুরয় শুরয় এই 
বেবেস বঠক কো যারি ো। পরথ পরথ হাাঁটরত হরি। কবিে ক্লাবন্ত বেরেে মরধু অেুভি 
কেরত হরি। আতাহারেে থমোে খ্াোপ হরে। থমোে খ্াোরপে প্রধাে কােৰ্ হল–
মাথাে থভতে উইবলয়াম থব্লরকে এই কবিতাে লাইেগুবল থিা থিৌ করে ঘুেরে। 
  
একটা সুন্দে এিং ভাল অেুিাদ ো হওয়া পযণন্ত লাইেগুবল মাথা থথরক সোরো যারি ো। 
কবিতাে িইটা হারত থেয়া িি েকরমে থিাকাবম হরয়রে। 
  
আতাহাে ভাই! আপোে চা। 
  
আতাহাে িই োবমরয় োখ্ল। বিেি মুরখ্ িলল, থতাে ো হাসপাতারল যািাে কথা, যাসবে? 
  
বগরয়বে। িািারক বেরয় বিরেও এরসবে। িািা আপোরক িাকরেে। চা থখ্রয় বেরচ যাে। 
  
মাই গি! আমাে খু্ি েরুবে কাে আরে—িুঝবল েীতু, সাতটাে মরধু ো থগরলই ো। 
  
িািারক থসটা িুবঝরয় িরল সাতটাে মরধু চরল যারিে। অসুবিধা বক? 
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উোে কারে থগরল বতে-চাে ঘন্টাে আরগ োিা পাি ো। তুই আমারক উদ্ধাে করে থদ। 
দেকাে হরল থতাে পা ধেরত োবে আবে। 
  
থিশ থতা, পা ধরুে। 
  
আতাহাে ঝট করে বেচু হরয় েীতুে পারয়ে পাতায় হাত োখ্ল। বেতু হতভম্ব হরয় থগল। 
হতভম্বে ভাি কাটরতই শীতল গলায় িলল, বেিঃ আতাহাে ভাই! বেিঃ! এইসি বক? 
  
আতাহাে বেরেও এখ্ে খ্াবেকটা অপ্রস্তুত থিাধ কেরে। কািটা অেুবচত হরয়রে। এিং 
এমে একবট অেুবচত অস্বাভাবিক কাি থস থকে কেরলা বেরেই িুঝরত পােরে ো। অপ্রস্তুত 
ভািটা কাটারোে েরেু বক কো উবচত তাও িুঝরত পােরে ো। 
  
েীতু থে থে করে কাাঁপরে। মরে হরে থমরয়টা খু্ি ভয় থপরয়রে। িাচ্চা একটা থমরয়রক 
ভয় পাওয়ারোে থকাে মারে হয়? 
  
েীতু িলল, চা থখ্রয় বেরচ যাে। িািা আপোে েরেু অরপিা কেরেে। সাতটা িাবেরল 
উরঠ চরল যারিে। িািা থতা আপোরক বশকল বদরয় থিাঁরধ োখ্রিে ো থয উঠরত পােরিে 
ো। েীতু চারয়ে কাপ থচয়ারে োবমরয় থেরখ্ চরল থগল। চা বদরয় েীতু এভারিি কখ্রো 
যায় ো। দাাঁবিরয় থারক। চারয়ে কারপ প্রথম চুমুকবট থদয়াে পে বেরেস করে, বচবে-বটবে 
সি বক বঠক আরে? আে বকেুই বেরেস কেল ো। বির্ণ্ণ ও মে খ্াোপ ভাি করে ঘরে 
থথরক থিে হরয় থগল। 
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থহারসে সারহি থমরুদি থসাো করে থসািায় িরস আরেে। তাাঁে দুবট হাত থসািাে দুই 
হাতরল োখ্া। তাে িসাে ভবেরতই মরে হরে বতবে খু্ি আেরন্দ আরেে। হাসপাতাল 
থথরক োিা পািাে আেরন্দ বতবে এই মুহুরতণ অবভভূত। হাসপাতারলে ভয়ািহ অবভেতাে 
কথা কাউরক এখ্রো িলরত পােরেে ো, এটা আোম করে িলাে মত বির্য়। সমসুা 
হরয়রে থটবলরিােটা েি। ঝরি থটবলরিারেে লাইরে বকেু হরয়রে। প্ররয়ােরেে সময় 
হারতে কারে থটবলিাে থাকরি ো। এটা থতা োো কথাই। 
  
আতাহাে ঘরে ঢুকরত ঢুকরত িলল, চাচা, এখ্ে আপোে শেীে থকমে? 
  
থহারসে সারহি তৃপ্ত মােুরর্ে মত হাসরলে। তােপে গলাে স্বরে যথাসম্ভি দাশণবেক ভাি 
বেরয় এরস িলরলে, বটরক থয আবে। এটাই একটা বমোকল। থলারক মৃতুুে দেো থথরক 
বিরে আরস। আবম দেোে থভতে ঢুরক পরিবেলাম–থসখ্াে থথরক থিেত এরসবে। িািা 
থিাস–সামরেে থসািাটায় থিাস–অবভেতাে কথা থশাে। তুবম প্রথম িুবি যারক িলবে…। 
  
আতাহাে বিমর্ণ মুরখ্ িসল। থস একটা িুাপাে থভরি পারে ো, থহারসে সারহরিে মত 
বেতান্ত ভালমােুর্ এমে ভয়ংকে থিাে বক করে হে। ভদ্ররলাক কথা সুন্দে করে িরলে, 
তাাঁে অবভেতা প্রচুে, কখ্রো োগ করেে ো। আতাহােরক থদরখ্ে বেরেে থেরলে মতই, 
তােপরেও ভদ্ররলারকে সামরে িসরত হরি মরে হরলই হাত-পা অিশ হরয় আরস থকে? 
এে েহসুটা বক? 
  
আতাহাে! 
  
বি চাচা। 
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থতামো কবি-সাবহবতুকো দয়দবপিটারক এত গুরুত্ব থকে বদরয়ে? 
  
গুরুত্ব থতা চাচা থদইবে। 
  
বদরয়ে। থতামো মরে কে–মােুরর্ে আরিরগে আিাসস্থল হরে–দয়দবপি, হাটণ। এে কােৰ্ 
বক োো? এে কােৰ্ হরে শেীরেে এই মাংসবপিটাই সাোিৰ্ কাঁরপ। আমৃতুু ধূক ধূক 
কেরেই। মােুর্ এই কম্পে সম্পরকণ ওয়াবকিহাল। 
  
আতাহারেে হাই উঠরে। অেুবদরক মুখ্ বিবেরয় হাই তুলরি, ো সোসবে অভরদ্রে মত হাই 
তুলরি তা িুঝরত পােরে ো। 
  
আতাহাে! 
  
বি চাচা। 
  
দয়দবপরিে এই ধুকধুকবে িরন্ধে িুাপােটা থয বক তা থটে থপলাম। অসাধােৰ্ একটা 
অবভেতা। 
  
আপোে এই অবভেতাে কথা সময় বেরয় শুেরত হরি। আরেকবদে এরস আোম করে 
শূেি চাচা। 
  
থতামাে বক থকাে কাে আরে? 
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সাতটাে সময় খু্ি েরুবে একটা কাে আরে। তরি েরুবে হরলও আপোে কথা থশাোে 
থচরয় েরুবে েয়। আপোে কথা এখ্ে শুেরত চাবে ো–কােৰ্ আপোে এখ্ে দেকাে 
থেস্ট। কমবেট থেস্ট। বিোোয় চুপচাপ শুরয় িই পিুে–বকংিা বটবভ থদখু্ে। শেীে সুস্থ 
হরলই একবদে এরস আপোে কথা শুেি। 
  
শেীে এখ্ে সুস্থই আরে। 
  
আপবে িলরল থতা চাচা হরি ো। হারটে সমসুা বেরয় হাসপাতাল থথরক ঘুরে এরসরেে। 
আপোে মরেে থোে অসাধােৰ্ িরল আপবে িলরেে শেীে সুস্থ আরে। আবম থতা িুঝরত 
পােবে… 
  
মরেে থোরেে কথা িলায় একটা ঘটো মরে পিল–োইেবটে বসিবট টুে কথা। আবম 
আে থতামাে চাচী ঢাকা থথরক েংপুে যাবে–তখ্ে োস্তাঘারটে অিস্থা খু্ি খ্াোপ। থিাে 
হুইলাে একটা থোগাি হরয়রে। ড্রাইভারেে োম–বকসমত। চবিশ পেগোয় িাবি। 
চবল্লরশে মত িয়স, তরি রং এি স্টউট। ঢাকা থথরক েওো হরয়বে থভাে েটায়। কাবতণক 
মাস–কুয়াশা পরিরে … 
  
আতাহাে হাই তুলল। গরল্পে মাঝখ্ারে ঝাাঁট করে উরঠ দাাঁবিরয় বিরদয় হরয় যাওয়া তাে 
পরি সম্ভি ো। িরস িরস গল্প থশাোও সম্ভি ো। 
  
আমো আবেচা পযণন্ত বেবিণরে থগলাম। আবেচা ঘারট থপৌঁোে পে বকসমত িলল, তাে থপরট 
সামােু িুথা কেরে। একটা থসািা খ্ারি। থসািা থখ্রল িুথা কমরি। তখ্ে থদরশ থকাক, 
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থসরভে আপ এইসি বেল ো। থসািা পাওয়া থযত–আট আো করে দাম। আবম তারক 
একটা টাকা বদলাম থসািা বকেরত। 
  
অেু সময় েীতু তারক উদ্ধাে কেত। আে কেরি ো। শুধু আে থকে, ভবির্ুরতও হয়ত 
কেরি ো। আতাহােরক অেন্তকাল ধরে গল্প শুরে থযরত হরি। 
  
থিবে চরল এরসরে। সিাই গাবি বেরয় থিবেরত উঠরে। বকসমরতে থদখ্া থেই। আবম 
থতামাে চাচীরক গাবিরত িবসরয় বকসমরতে থখ্াাঁরে থিে হলাম। থকাথাও থেই। একটা 
েলেুান্ত থলাক থতা ভুাবেশ হরয় থযরত পারে ো–তাই ো? 
  
তা থতা বঠকই। 
  
আবম খু্িই দুবশ্চন্তাগ্ৰস্ত হলাম। তখ্ে একটা অবিশ্বাসু িুাপাে হল,  থহারসে সারহি 
অবিশ্বাসু িুাপােটা িলরত যারিে এই সময় েীতু সেিরতে গ্লাস বেরয় ঘরে ঢুকল। থহারসে 
সারহরিে সামরে সেিরতে গ্লাস োবমরয় োখ্রত োখ্রত িলল, িািা, আতাহাে ভাই তাে 
এক আত্মীয়রক বেবসভ কেরত এয়ােরপারটণ যারিে–তুাঁবম তারক আটরক থেরখ্ে। 
  
সবে সবে। ভুল হরয়রে। খু্ি ভুল হরয়রে। েীতু মা, ড্রাইভােরক গাবি থিে কেরত িল। 
ড্রাইভাে তারক এয়ােরপাটণ বদরয় আসুক। 
  
চাচা, থকাে দেকাে থেই। 
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অিশুই দেকাে আরে। এই মূহুরতণ আমাে গাবিে প্ররয়ােেও থেই। আবম থতা আে 
থকাথাও যাবে ো। আবম িলরত থগরল গ্ৰাউরেি। েীতু মা, ড্রাইভােরক গাবি থিে কেরত 
িল। 
  
উবে বেরত চারেে ো। যখ্ে, থাক। আবম গাবি বেরয় থোট খ্ালাে কারে যাি। 
  
গাবি বিরে এরল তুই যাবি। ইমারেণবে থতা ো। যা, ড্রাইভােরক িরল থদ। 
  
েীতু ড্রাইভারেে থখ্াাঁরে। গুারেরেে বদরক যারে। আতাহাে যারে তাে থপেরে থপেরে। 
গাবিে আইবিরয়াটা আতাহারেে এখ্ে ভাল লাগরে। মন্দ বক–খ্াবেকিৰ্ থঘাো যাক গাবি 
বেরয়। এয়ােরপারটণ যারি–বিরে আসরি। গাবি থথরক োমরি ো। হাইওরয়রত িুল স্পীরি 
গাবি বেরয় থঘো আেন্দদায়ক হিাে কথা। 
  
গাবি বেরয় ময়ো ভাইরয়ে কারেও যাওয়া যায়। প্রবতবদে একিাে করে থখ্াাঁে বেরত 
িরলরেে। গত দুবদে থকাে থখ্াাঁে থেয়া হয়বে। তরি পাসরপাটণ কো হরয়রে এিং পাসরপাটণ 
তাে কারে েমা থদয়া হরয়রে। দুই লাখ্ টাকাে এখ্রো থকাে িুিস্থা হয়বে। িুিস্থা হিাে 
থকাে েকম সম্ভািোও থস থদখ্রে ো। 
  
েীতু আতাহারেে বদরক তাবকরয় েেম গলায় িলল, আতাহাে ভাই, আে আপোরক খু্ি 
কবঠে কবঠে কথা িরলবে। আমাে খু্ি খ্াোপ লাগরে। 
  
িরলবেস ভাল করেবেস। কথায় কথায় এ েকম খ্াোপ লাগরল চলরি? 
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আপবে যবদ মরে কি থপরয় চরল যাে। তাহরল সাোোত আমাে ঘুম হরি ো। 
  
আতাহাে বসগারেট ধোরত ধোরত িলল, থতাে কথািাতণা ভািভবে থমারটই সুবিধাে লাগরে 
ো। বঠক করে িল থতা–তুই বক আমাে থপ্ররম পরি থগবেস? 
  
েীতু আতাহােরক স্তবম্ভত করে বদরয় িলল, হুাাঁ। 
  
আতাহাে। ভীত গলায় িলল, ভয়ািহ এই ঘটোটা ঘটল করি? 
  
েীতু তাে েিাি বদল ো। ড্রাইভােরক গাবি থিে কেরত িরল থস প্রায় পাবলরয় থগল। 
  
গাবিরত উরঠ আতাহারেে ঘুম থপরয় থগরলা। ভাল ঘুবম। থচারখ্ে পাতা থমরল োখ্া যারে 
ো। এমে অিস্থা। এয়ােরপারটণে োস্তাটা সুন্দে করেরে। দুপারশ বিরদশী থকাে গাে 
লাবগরয়রে। িারমণে মুেবগে মত িরমণে গাে দ্রুত িি হরে। বক োম এই 
গােগুবলে?…বিরদশী বেবেসপরিে মত বিরদশী গােপালারতও থদশ থেরয় যারে। আম-
কাঁঠারলে গাে এখ্ে আে থকউ োস্তাে দুধারে লাগায় ো। আম-কাাঁঠারলে সংসৃ্কবত হরে–
গ্ৰামু সংসৃ্কবত। এখ্ে থদিদারু, পাইে এিং উইলী িৃরিে সংসৃ্কবত চচণা হরি। েতুে 
সংসৃ্কবতে কথা ভািরত ভািরত আতাহাে ঘুবমরয় পিল। 
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৬. পাবিক সুিৰ্ণ 
পাবিক সুিৰ্ণ থিে হরয়রে। চাে েরেে ঝকঝরক কভাে। সাত টাকা দাম। এই সংখ্ুারতই 
আতাহারেে কবিতা থাকাে কথা। গবে সারহি থস েকমই িরলরেে। কারেই সাত টাকা 
খ্েচ করে পবিকা থকোে মারে হয় ো। থসৌেেু সংখ্ুা বহরসরি দুকবপ থস পারি। পবিকাে 
তৃতীয় পাতায় িি িি করে থলখ্া–প্রকাবশত প্রবতবট থলখ্াে েরেু সম্মােী থদয়া হয়। এটা 
অিবশু িাহা বমথুা কথা। গবে সারহি এখ্ে পযণন্ত থকাে থলখ্াে েরেু সম্পমােী থদেবে। 
তরি থসৌেেু সংখ্ুা থদে। 
  
আতাহাে সাত টাকা বদরয় সুিৰ্ণ বকেল। বেরেে কবিতা আরে বক-ো এিুবৰ্ থদখ্াে দেকাে 
থেই। আপাতত পবিকা পাঞ্জাবিে পরকরট থাকুক। পরে শাবন্তমত থদখ্া যারি। থস দশ 
টাকা বেরয় থিে হরয়বেল–সাত টাকা পবিকা বকেরত থগল, দুটাকা থগল বসগারেরট। শুধুমাি 
এক টাকা সম্প্রল করে ঢাকা শহরে থঘাো যায় ো। আতাহাে বক কেরি িুঝরত পােরে 
ো। টাকাে সন্ধারে িাবিরত বিরে যাওয়া এই মুহূরতণ অথণহীে। েশীদ সারহি আে থভাে 
েটা থথরক তুবকণ োচ োচরেে। তাাঁে কবেষ্ঠ পুি পেীিা থদয়বে এই খ্িে বতবে আে 
থভােরিলা থপরয়রেে। থক তারক খ্িে বদরয়রে থসটা একটা েহসু। আতাহাে থদয়বে, 
বমবলও থদয়বে। এক হরত পারে, কালবপ্রন্ট বেরেই বদরয়রে। তােপে থদৌরি বেরেে ঘরে 
ঢুরক থভতে থথরক দেো িন্ধ করে বদরয়রে। থভাে েটায় আতাহারেে ঘুম থভরেরে তাে 
িািাে বচৎকারে। 
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িাবিঘে সি িবলরয় থদি। আগুে বদরয় োেখ্াে করে থদি। আমাে প্রবতবট পয়সা অরেস্ট 
পয়সা। েি পাবে কো পয়সা। এই িৃদ্ধ িয়রস গাধাে মত পবেেম কেবে। আে আবে–
এই তাে প্রবতদাে? ো, আবম বকেু োখ্ি ো। আগুে বদরয় সি িবলরয় থদি। 
  
িিৃতা বদরত বদরতই বতবে িেহারদে দেোয় প্রচি লাবথ বদরলে। লাবথে সরে সরে 
হুংকাে–আইেস্টাইে হরয়রে। সহে প্রশ্ন থদরখ্ মাথা ঘুরে পরি থগরে। আয় এখ্ে কবঠে 
প্রশ্ন থদখ্। থতাে চামিা আে আবম খু্রল থেি। েুতারপটা কেি। িাটা থকাম্পাবেে েুতা 
কত শি আে পেীিা হরয় যারি। 
  
েশীদ সারহি বচৎকাে করেে, দেোয় লাবথ থদে এিং দু হারত প্রিলরিরগ কিা োরিে। 
আতাহারেে ইরে কেরে থোট ভাইরয়ে পারশ দাাঁিারত, তরি এ েকম বিপদসংকুল অিস্থায় 
দেো থখ্ালাে থকাে মারে হয় ো। আতাহাে িাবস মুরখ্ বসগারেট ধবেরয় পবশ্চম েৰ্ােে 
বেশু্চপ হিাে কামো কেরত লাগল। মা িাসায় থাকরল সমসুাে সমাধাে হরয় থযত। তরি 
বমবল আরে। থস িািারক সামলািাে থচিা কেরি। এখ্রো কেরে ো থকে তা থিাঝা যারে 
ো। 
  
মরে হয় ঝরিে প্রথম ধাক্কাটা পাে হিাে েরেু অরপিা কেরে। 
  
েশীদ সারহরিে তহ-খচ হঠাৎ িন্ধ হয়। পবশ্চম েৰ্ােে পুরোপুবে বেশাচুপ। আতাহারেে 
ধােৰ্া হল বমবল তারক তাে ঘরে ঢুবকরয় থিরলরে। এই িারক ঘে থথরক থিে হরয় আে 
বদরেে মত ভুাবেশ হরয় যাওয়া দেকাে। আে আে বকেুরতই িািাে সামরে পিা বঠক 
হরি ো। 
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আতাহাে দেো খু্রল থিে হল। িাোন্দা িাাঁকা। থস থমাটামুবট বেবশ্চন্ত মরে োন্নাঘরেে 
বদরক থগল। মবতে মা িা বমবল োন্নাঘরে থাকরল চা পাওয়া যারি। 
  
বমবল োন্নাঘরে বেল। আতাহাে কারে বগরয় দাাঁিারতই িলল, চা-টা বকেু হরি ো। িািাে 
থমোে খু্ি খ্াোপ। তহ-খচ করে এখ্ে শেীে খ্াোপ করেরে। িুক ধিিি কেরে। শুরয় 
আরেে। তুই িাইরে থকাথাও চা থখ্রয় থে। আে োশতা—টাশতা বকেু িারোি ো। মারকও 
থদখ্রত থযরত হরি। মাে অিস্থা ভাল ো। 
  
িবলস বক! 
  
মা িাে িাে থতাে কথা বেরেস কেবেল। একিাে মরে করে থদখ্রত যাবি। 
  
আো যাি। িেহাদ কেরে বক? িািাে থঠলা খ্ািাে পে তাে অিস্থা বক? 
  
থস তাে মরতাই আরে। পিরে। 
  
সািাস! মরে হরে িাপকা থিটা। 
  
েবসকতা কবেস ো ভাইয়া। আমাে মে-টে ভাল ো। 
  
  
  
থযখ্ারে িাসাে এই পবেবস্থবত থসখ্ারে টাকাে সন্ধারে িাসায় যাওয়া যায় ো। সিরচ ভাল 
িুবদ্ধ হাসপাতারল চরল যাওয়া। মাে সরে খ্াবেকিৰ্ গল্পগুেি করে উরঠ দাাঁিারো মাি মা 
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িাবলরশে বেচ থথরক একটা থোট থিে করে তাে পরকরট খু্াঁরে থদরিে। থসটা একশ 
টাকাে সিুে থোট হরত পারে যা শসুশুামলা িাংলারদরশে কথা মরে কবেরয় থদরি। 
আিাে পঞ্চাশ টাকাে লাল থোটও হরত পারে যা মরে কবেরয় থদরি প্রভারতে সূরযণাদরয়ে 
কথা। সমসুা একটাই–হাসপাতারল থযরত হরি থহাঁরট থহরট। থভােরিলা খ্াবল থপরট হাাঁটরত 
পারেে। শুধু স্বাস্থু-রপ্রবমকো। যাাঁো দীঘণ বদে বেরোগ থদরহ িাাঁচরত চাে। থস বেরেও দীঘণ 
বদে থিাঁরচ থাকরত চায়, তরি তাে েরেু খ্াবল থপরট মাইরলে পে মাইল হাাঁটরত চায় ো। 
  
হাসপাতারলে থমইে কলাপবসিল থগট িন্ধ। টুল থপরত দুেে দারোয়াে িরস আরে। 
দুেরেেই মরে হয় খ্াোপ ধেরেে েবিস হরয়রে। থচাখ্ গাঢ় হলুদ। আতাহাে থগরটে 
কারে দাাঁিারতহ একেে িলল, পাস। পাস আরে? 
  
বদরেে শুরুরতই বমথুা িলা বঠক হরি ো থভরি আতাহাে িলল, পাস থেই। 
  
পাস োিা থঢাকা যারি ো। 
  
পাস থক থদয়? 
  
অবিরস বগরয় থখ্াাঁে করেে। 
  
অবিস থকাথায়? 
  
োবে ো। 
  
হাসপাতারলে কাে করেে। আে আপোরদে অবিস থকাথায় োরেে ো? 
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থগইরটে মুরখ্ ঝারমলা কইরেে ো। পাস োিা ঢুকামু ো। থসাো কথা। পাস থদখ্াে–
বভতরে ঢুরকে? 
  
আতাহাে বিরে যারে। তাে মরে হরে শুধুমাি কবিরদে েরেু একটা বিরশর্ পাস থাকা 
উবচত–ইউবেভারসল পাস। থয পাস থদবখ্রয় থয থকাে োয়গায় যাওয়া যারি। িেভিরেে 
থগরট পাস থদখ্ারল বমবলটােী পুবলশ এরটেশে হরয় সুালুট থদরি। বসরেমা হরল পাস 
থদখ্ারল হরলে মুারেোে বেরে এরস বিবসরত িবসরয় থদরি। ইন্টােভুারলে সময় হারত 
থকারকে থিাতল ধবেরয় থদরি। 
  
োস্তায় থযরত থযরত আতাহারেে মরে হল সুিৰ্ণরত তাে কবিতা খু্ি সম্ভি োপা হয়বে। 
আে বদেটা অশুভ। এই বদরে কবিতা প্রকাবশত হিাে মত শুভ বকেু হরি ো। ঝিিৃবিে 
মরধু গবে সারহরিে এন্টাবসি বকরে বদরয়ও িল হয়বে। আতাহাে পাঞ্জাবিে পরকট থথরক 
পবিকা থিে কেল। যা থভরিবেল, তাই। তাে কবিতা থেই। তাে মে ভয়ংকে খ্াোপ হরয় 
থগল। পবিকাটা কুবচ কুবচ করে বেিরত পােরল োগ কমাে সম্ভািো আরে। োস্তায় হাাঁটরত 
হাাঁটরত পবিকা থোঁিা বঠক হরি ো। থলাকেে আিরচারখ্ তাকারি। কাগে থেিাে সরে 
পাগলাবমে একটা সম্পকণ আরে। প্রাথবমক স্তরেে পাগলো কাগে 
  
আতাহাে সুিৰ্ণ বেরি বেরি টুকরো টুকরো কেল ো, তরি েদণমাে বদরক েুরি বদল। 
থপরটে বখ্রদ এই মুহুরতণ ভালই োোে বদরে। সেকাে থথরক কবিরদে যবদ খ্াদু পাস 
বদত তাহরল চমৎকাে হত। থসই পাস থয থকাে থেসু্টরেরন্ট থদখ্ারলই থেসু্টরেরন্টে মাবলক 
একগাল থহরস িলরি–সুাে, িসুে। বক খ্ারিে িলুে। 
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বক আরে। আপোে এখ্ারে? 
  
অরেক বকেুই আরে। আপোে বক থখ্রত ইরে িলুে থদবখ্। 
  
িুিা থতরল থগাটা দরশক লুবচ ভােুে। ভুো গরুে থগাশত বদে। এক থেট কবলবে, আে 
এক থেট মুেবগে মাংস। বসেকায় বভবেরয় িি িি থপাঁয়াে বদে। ইবেয়াে বমবি থপাঁয়াে 
ো, িাংলারদশী থপাঁয়াে। ঝার ঝ আরে। এ েকম থপাঁয়াে। ভুটারেে কাচামবেরচে আচাে 
আরে? থাকাে কথা ো। ঐ আচাে আবেরয় বদে। োশতাে পে পে বতে কাপ চুা খ্াি। 
থেবি োখ্রিে। চারয়ে সরে েথমুাে বসগারেট। থদখ্রিে থযে িুাম্প ো হয়। োশতাে 
সরেে বসগারেট িুাম্প হরল োশতাটাই মাবট। 
  
সুাে, আোম করে িসুে। পাাঁচ বমবেরটে মরধু সি এরস যারে। এই িারক একটু থতহােী 
বক থচরখ্ থদখ্রিে? এই মাি হাবি থেরমরে। আপোরক বদরয় বিসবমল্লাহ কবে। 
  
বদে, থখ্রয় থদবখ্ আপোরদে থতহােী। সরে ঝাল কাাঁচামবেচ থদরিে। কাচামবেচ বমবি হরল, 
খ্িদণাে, থতহােী খ্াি ো। 
  
সাো পথ খ্াওয়াদাওয়াে কথা বচন্তা কেরত কেরত আতাহাে সাজ্জাদারদে িাবিরত উপবস্থত 
হল। গতকারলে ভাো গাে এখ্রো িাবিে ওপে পরি আরে। তরি গাে থথরক ঝরে পিা 
িাল, লতাপাতা, ভাো োোলাে কারচে টুকো পবেষ্কাে কো হরয়রে। একটা গাে িাবিরত 
থভরে পরি আরে এই দৃশু এখ্ে থদখ্রত ভালই লাগরে। এ িাবিরত থকাে থেরলপূরল 
থাকরল গাে থিরয় োরদ উরঠ। মো কেরত পােত। তাে বেরেেই গাে থিরয় োরদ উঠরত 
ইরে কেরে। 
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িাবিে দারোয়রেে কাে থথরক োো থগল সাজ্জাদ আরে। সুসংিাদ, িলাই িাহুলু। যািতীয় 
সুসংিারদে সরে সামােু হরলও দুিঃসংিাদ বমরশ থারক। োো থগল থহারসে সারহি মারঝে 
ঘরে িরস আরেে। থদাতলায় সাজ্জারদে ঘরে থযরত হরল মারঝে ঘে বদরয় থযরত হরি। 
থহারসে সারহিরক বিবেরয় সাজ্জারদে কারে যাওয়া সম্ভি হরি ো। থস বক বিরে যারি? 
বিরে যারিই িা থকাথায়? বিরদয় প্রাৰ্ যারে। িাবিে উপে থহরল পরি থাকা আমগােটা 
থসদ্ধ করে বদরল থখ্রয় থিলরত পারে এমে অিস্থা। 
  
েীতু িাোন্দায় িুরলে টরি পাবে বদরত এরস আতাহােরক থদখ্ল। তাে থচারখ্ আগ্ৰহ িা 
অোগ্ৰহ বকেুই থদখ্া থগল ো। আতাহাে িলল, কটা িারে থে েীতু? 
  
েীতু সরে সরে িলল, েটা চবল্লশ। ঘবি থদখ্ল ো িা বিধা কেল ো। মরে হরে 
কবম্পউটারেে মত তাে বেরেে থভতে ঘবি বিট কো আরে। 
  
থতারদে োস্তা কো হরয় থগরে? 
  
আপবে আিারো োশতা ো করে এরসরেে? 
  
হুাঁ। লজ্জা-শেম বিসেণে বদরয়বে িলরত পাবেস। 
  
ভাইয়াে ঘরে িসুে। োশতা পাবঠরয় থদি। 
  
থোিরটে গলায় কথা িলবেস থকে? মােুরর্ে মত কথা িল। 
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মােুরর্ে মতই কথা িলাে থচিা কেবে। আপোে কারে হয়রতা িা থোিরটে মত শুোরে। 
  
আমাে উপে থকাে কােরৰ্ বক থেরগ আবেস? 
  
োগ-অবভমাে এইসি উচ্চ থেৰ্ীে িুাপাে। আমাে মরধু থেই। আবম আসরলই খ্াবেকটা 
থোিট। 
  
থোিট ো, তুই হবল থোিটী–থোিরটে িীবলে থোিটী। 
  
আমাে সরে কথা িরল শুধু শুধু সময় েি কেরেে। দয়া করে ভাইয়াে ঘরে চরল । 
  
যি বকভারি? বসাঁবিে থগািায় পাহাোদাে। 
  
িািা ঘুমুরেে। চুবপ চুবপ বসাঁবি থিরয় উরঠ যারিে। িািা থটে পারিে ো। 
  
থুাংকস িে দা বটপ। োস্তা একটু তািাতাবি পাবঠরয় বদস েীতু। বখ্রদয় মাো যাবে। 
  
েীতু েিাি বদল ো। ঝাঝাবি বদরয় টরি টরি পাবে বদরত লাগল। তাে থচাখ্-মুখ্ কবঠে 
হরয় আরে। ঐ বদরেে ঘটোে পে থস বঠক করে থেরখ্রে আতাহারেে সরে আিাে থদখ্া 
হরল থস খু্ি খ্াোপ িুিহাে কেরি। এিং এক িাাঁরক োবেরয় থদরি থপ্ররম পিাে িুাপারে 
ঐ বদে থয কথা িরলবেল থসটা আসরল অবভেয়। থস আতাহারেে থপ্ররম পরিরে এটা 
থশাোে পে আতাহারেে মুরখ্ে ভাি থকমে হয় এটা থদখ্াই বেল তাে আসল উরেশু। 
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সাজ্জাদ হাত-পা েবিরয় বিোোয় শুরয় আরে। তাে গারয় পাতলা চাদে। থচাখ্ লাল। 
সাজ্জারদে গারয় িে। বকেুিৰ্ আরগ থারমণবমটাে বদরয় িে থদখ্া হরয়রে। একশ বতে। 
সাজ্জারদে ধােৰ্া, থারমণাবমটারে থকাে সমসুা আরে। এতটা িে তাে বেরেে কারে মরে 
হরে ো। গা খ্াবেকটা মুাে মুাে কেরে, থচাখ্ িালা কেরে এ পযণন্তই। একশ বতে িে 
হরল ঘরে আটকা পরি থাকরত হরি। িুাপােটা ভয়ািহ। 
  
আতাহােরক থদরখ্ সাজ্জাদ বিোোয় আধরশায়া হরয় িসল। আতাহাে িলল, িে ো-বক? 
  
হুাঁ। 
  
মুেবগ-িসন্ত ো থতা? মুেবগ-িসন্ত চােবদরক হরে। গারয় বক ে ুাশ থিে হরয়রে? 
  
ো থতা। 
  
থিে হরি। শুরুরত থহবভ িে আরস, তােপে যণাশ টুাশ থিে হরয় থোো থিিা। ভাইোরসে 
থিশ বকেু থচঞ্জ হরয়রে। মুেবগ-িসরন্তে মুেবগ ভাি থেই–এখ্ে েীবতমত শবিশালী। থঘািাে 
মতই শবিশালী। বচরকে পি োম পারি হসণ পি োখ্াে পাাঁয়তাো হরে। 
  
ভয় থদখ্াবেস ো-বক? 
  
ভয় থদখ্াি থকে? থযটা সবতু থসটা িললাম। থতাে িে বক এখ্ে একশ বতে? 
  
হুাঁ। 
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যা থভরিবে তাই। প্রথম দু-বতেবদে িে বতে-চারে উঠাোমা কেরি। থতাে এখ্ারে থিবশিৰ্ 
িসাও বেোপদ ো–আবম োশতা থখ্রয়ই বিরদয় হবে। 
  
যাবি থকাথায়? 
  
গবে ভাইরয়ে কারে একটু যাি। করয়কটা বমবি কথা উোরক িলি। 
  
এই সংখ্ুায় থতাে কবিতা যাওয়াে কথা বেল? 
  
ো, যায়বে। ঝি-িৃবিে মরধু এন্টাবসি-বিি বকরে বদরয়বে–োগলটা িরলবেল এই সংখ্ুায় 
যারি। 
  
পবিকা অবিরস যাবি? 
  
হুাঁ। 
  
পবিকা অবিরস যাওয়া বঠক হরি ো। তহ-খচ হরি। থলাক োোোবে হরি। সন্ধুাে পে চল 
িাসায় বগরয় ধবে। 
  
তুই যাবি? 
  
অিশুই যাি। 
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িে গারয় যাবি? 
  
শুরয় শুরয় িেরক প্রেয় থদয়াে থকাে মারে হয় ো। থগ্ৰট গবেরক একটা বশিা বদরত হরি। 
  
বকভারি বশিা বদবি? 
  
সাজ্জাদ থচাখ্-মুখ্ উজ্জ্বল করে িলল, িি এক িালবত গু ওে িাোন্দায় থঢরল থেরখ্ আসি। 
  
আতাহাে তাবকরয় েইল। মরে হরে িে সাজ্জারদে মাথায় উরঠ থগরে। আরিাল— তারিাল 
িকরে। সাজ্জাদ অিবশু আরিাল-তারিাল িুকাে মােুর্ ো। 
  
সাজ্জাদ আতাহারেে বদরক খ্াবেকটা ঝুাঁরক এরস িলল, বিশ-পাঁবচশ থসে টাটকা ঘু থিলরত 
পােরল আে থদখ্রত হরি ো। েরেে বশিা হরয় যারি। 
  
বিশ-পাঁবচশ থসে টাটকা গু তুই পাবি থকাথায়? 
  
পাওয়া যারি। ঢাকায় থমথে পবট্ট িরল একটা োয়গা আরে। সুইপাে, থমথেো পবেিাে 
বেরয় থারক। ওরদে সারথ আমাে ভাল খ্াবতে। আমারক পীরেে মত োরে। বঠকাো বদরয় 
এরল ওোই িুিস্থা কেরি। প্ররয়ােেরিারধ প্রবত পরেরো বদে অন্তে অন্তে গু-বচবকৎসাে 
িুিস্থা হরি। থযবদে সুিৰ্ণ থিে হরি থসবদেই বতে িালবত গু। 
  
আতাহাে সাজ্জারদে গারয় হাত োখ্ল। থস যা থভরিবেল তাই–িরে শেীে পুরি যারে। যা 
িলরে িরেে থঘারে িলরে। তারক িেি-পাবেরত চুবিরয় োখ্া দেকাে। 
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সাজ্জাদ িলল, িে থকমে থদখ্বল? খু্ি থিবশ? 
  
হুাাঁ। 
  
আমারো তাই ধােৰ্া–মাথাে িল বিয়াবেং সি লুে হরয় থগরে িরল মরে হরে–মাথা ঘুেরে। 
বসগারেট থিরল থদ থতা–বসগারেরটে গন্ধ অসহু লাগরে। 
  
আতাহাে বসগারেট থিরল বদল। সাজ্জাদ িলল, তুই বেরেও বিরদয় হ। থতারক থদখ্রতও 
অসহু লাগরে। 
  
কুমাে েেু োশত আেরত থগরে। োশতা থখ্রয় তােপে চরল যাি। এখ্ে বকেু খ্াইবে। 
  
বেরচ বগরয় োশতা-িাসত যা খ্ািাে খ্া। োশতাে গরন্ধ আবম িবম করে থদি। 
  
থতাে মাথায় মরে হয় পাবে ঢালা দেকাে। 
  
বকেু ঢালাে দেকাে থেই। আবম চাবে িেটা ভালমত উঠুক। িেতপ্ত মাথায় একটা 
কবিতা বলখ্ি। ইন্টারেবস্টং এিরপবেরমন্ট। বেরে অসুস্থ হরল–চােপারশে েগৎটারকও 
অসুস্থ মরে হয়— থসই সমরয়ে সৃবিও অসুস্থ হিাে কথা। অসুস্থ কবিতা থকমে হয় থদবখ্। 
  
আতাহাে বচবন্তত মুরখ্ উরঠ দাাঁিাল। সাজ্জাদ থচাখ্ িন্ধ করে বিোোয় শুরয় পরিরে। 
আতুুহাে িলল, িািাে-টািারেে িুিস্থা কো দেকাে ো? 
  
থকাে বকেুেই িুিস্থা কেরত হরি ো। ও আো, একটা কাে কেরত পােবি? 
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বক কাে? 
  
কৰ্ারক বচবিয়াখ্াো থদবখ্রয় আেবি। 
  
কৰ্াটা থক? 
  
খু্িই সাদামাটা ধেরেে থমরয়–তরি অসাধােৰ্। সাদামাটা িরলই অসাধােৰ্। থমরয়টারক 
আবম থমারটই গুরুত্ব থদইবে। কাল োরত প্রচি িে এল, তখ্েই শুধু থমরয়টাে কথা মরে 
পিরত লাগল। এখ্ে িে আসরে, এখ্ে আিাে তাে কথা মরে পিরে। 
  
কৰ্া থারক থকাথায়? 
  
থারক থকাথায় োবে ো। খু্াঁরে থিে কেবি। 
  
খু্াঁরে থিে কেি বক ভারি? 
  
ঋতু োরম একটা থপইেবটং-এে থদাকাে আরে। তাে পারশ একটা িি িারমণসী। কৰ্াে 
স্বামী থসই িারমণসীে থসলসমুাে। 
  
ঋতু থপইবন্টং-এে থদাকােটা থকাথায়? 
  
আবম োবে ো থকাথায়। খু্াঁরে থিে কে। Use your brain. 
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থখ্াাঁরে থিে কেি বক ভারি? 
  
আরে, তুই থতা গাধাে মত কথা িলবেস। পাাঁচ বমবেরট খু্াঁরে থিে কো যায়। 
  
বকভারি? 
  
থয থকাে একটা থপইেবটং-এে থদাকারে যাবি। এক থদাকাে অেু থদাকারেে থখ্াাঁে োরখ্। 
ওরদে িলরলই ঋতু থকাথায় থিে হরয় পিরি। 
  
কৰ্াে স্বামীে োম বক? 
  
কৰ্াে স্বামীে োম োবে ো। তাে সম্পরকণ শুধু এইটুকু োবে–থস বচবিয়াখ্াো পেন্দ করে 
ো। 
  
থতাে োম িলরল বচেরি? 
  
ো–আমারক বচেরি ো। আমারক থচোে দেকােও থেই–কোে বচবিয়াখ্াো থদখ্াে শখ্। 
ওরক বচবিয়াখ্াো থদবখ্রয় আেবি। বিকলপ টুাবি ভািা করে বেরয় যাবি। 
  
আমাে কারে একটা টাকা আরে। 
  
তুই থতা থদবখ্ িবকরেেও অধম হরয় থগবেস। েীতুে কাে থথরক এক হাোে টাকা বেরয় 
যা। হা করে তাবকরয় আবেস থকে? আলবেি থদখ্া যারে। থমারটই ইন্টারেবস্টং দৃশু ো। 
মুখ্ িন্ধ করে চরল যা–থগাট লস্ট। 
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আতাহাে বচবন্তত মুরখ্ বেরচ োমল। সাজ্জাদরক বেরয় বচন্তা, তােরচরয়ও থিবশ বচন্তা বসাঁবিে 
থগািায় থহারসে সারহি িরস আরেে। ঘুমুবেরলে, এতিরৰ্ বেশ্চয়ই ঘুম থভরেরে। তরি 
আে বদেটা ঠািা ঠািা। িুরিা মােুর্ ঠািা ঠািা বদরে একিাে ঘুবমরয় পিরল সহরে োগাে 
কথা ো। বিিারলে মত বেিঃশরব্দ থেরম থযরত হরি। প্ররয়ােরে হামাগুবি বদরয় পাে হরত 
হরি। 
  
থক, আতাহাে ো? 
  
বি চাচা, 
  
এ েকম পা বটরপ বটরপ োমে থকে? 
  
আপবে ঘুমুবেরলে–পারয়ে শরব্দ আিাে ঘুম থভরে যায় বক-ো। 
  
ঘুমুবেলাম ো। বঝম ধরে পরিবেলাম। কাল সাোোত িলরত থগরল অঘুমা থকরটরে। 
  
থকে? 
  
সাজ্জারদে েরেু অরপিা কেরত কেরত োত এগারোটা থিরে থগল। থস ঘরে বিরেরে। 
এগারোটা দরশ। িে বেরয় বিরেরে। এমে িে থয শেীরে ধাে োখ্রল–ধাে থিরট খ্ই 
থিে হরি। িাথটারি পাবে বদরয়–িেি বদরয় িে কমারত কমারত বতেটা থিরে থগরলা। 
কাল োরত খু্িই বচন্তায় পরিবেলাম। থগ্লািাল এটমসবিয়াে থচঞ্জ হরে। োোে ধেরেে 
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েতুে েতুে ভাইোরসে েে হরে। বেউ ভাইোস, বেউ বিবেে। পবিকায় পরিে থফ্ল্শ 
ইবটং ভাইোরসে কথা? 
  
বি ো। 
  
ভয়ািহ ধেরেে ভাইোস। সোসবে মাংস থখ্রয় থিরল। ভবির্ুরত আরো কত বক হরি! 
দাাঁবিরয় আে থকে িািা–থিাস। 
  
আতাহাে মাথা চুলরক িলল, একটা খু্ি েরুবে কাে আরে চাচা। 
  
েরুবে কাে থতা থাকরিই। পৃবথিীে সি কােই েরুবে–কালণাইরলে একটা কথা আরে– 
Most trivial job–is the most important job. 
  
আতাহাে িসরি বক িসরি ো, মে বস্থে কেরত পােরে ো। তারক আরো বকেুিৰ্ এ 
িাবিরত থাকরত হরি। োশতা ো থখ্রয় থস থিরুরত পােরি ো। বখ্রদে থচারট এখ্ে মাথা 
থঘাো শুরু হরয়রে। োশতা ো থখ্রয় থস থিরুরত পােরি ো। বখ্রদে থচারট এখ্ে মাথা 
থঘাো শুরু হরয়রে। োশতা ততবে হরল েীতু তারক আলাদা ঘরে বেশ্চয়ই থিরক বেরয় যারি। 
তখ্ে মুবি পাওয়া যারি। আশা কো যায়, োশতা ইবতমরধু ততবে হরয় থগরে। দুটা পরোটা 
ভেরত বতে ঘণ্টা লাগাে কথা ো। 
  
আতাহাে 
  
বি চাচা। 
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আউট অি দু থিক থতামারক একটা কথা বেরেস কবে–বকেু মরে করো ো। কৰ্া থমরয়বট 
থক? 
  
কাে কথা িলরলে? 
  
কৰ্া। কাল োরত িরেে থঘারে সাোদ কৰ্া কৰ্া িরল থচাঁচাবেল। তাে পেরন্দে থকউ 
থাকরল তুবম আমারক িলরত পাে। িুাবমবল ব্রুাকগ্ৰাউে যবদ ভাল হয়—আমাে বদক থথরক 
থকাে সমসুা থেই। এইসি িুাপারে আবম খু্িই বলিারেল। যুগ পািারে— যুরগে সরে 
তাল বমবলরয় আমারদেও পািারত হরি। আমারদে সময় আে এখ্েকাে সময় থতা এক 
ো। থতামাে চাচীরক যখ্ে বিরয় কবে তখ্ে তাে িয়স বেল ওেবল থােবটে। বিরয়ে আরগ 
আবম তারক থচারখ্ও থদবখ্বে। আমাে এক মামা-শ্বশুে মুেবশ সদরুবেে পাশা–খু্লোে োম 
কো উবকল, সুবি মােুর্। বতবে আমারক িলরলে, থহারসে, সাো েীিরেে েরেু একটা 
থমরয়রক বিরয় কেরত যার ে–একিাে থচারখ্ে থদখ্াও থদখ্রি ো? থমরয় িসণা ো কারলা, 
কাো ো থখ্ািা, োোে দেকাে ো? আমারদে ধরমণ বিিারহে আরগ কেুা থদখ্াে বিধাে 
আরে। আবম িললাম, মামা, আপোো থতা থদরখ্রেে। আমাে থদখ্াে থকাে দেকাে থেই। 
বিরয় হরয় থগল। থতামাে চাচীরক প্রথম থদখ্লাম িাসে োরত। থস এক অবভেতা। চবল্লশ 
িেে আরগে কথা, এখ্রো মরে হয় এই থতা থসবদে … 
  
আতাহাে েীতুে েরেু অরপিা কেরে। এত থদবে কেরে থকে থমরয়টা? কতিৰ্ লারগ 
দুটা পরোটা িাোরত? 
  
আতাহাে! 
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বি চাচা। 
  
িাসে োরতে ঘটোটা থশাে। খু্িই ইন্টারেবস্টং–বিরয় হরয়বেল থচৌেই েিৰ্। ইংরেবি 
১৯৪০ সে–িৃবটশ বপবেয়ি। বিরয়ে আসরে খু্লোে কারলক্টে বমস্টাে থকলবভে সিীক 
উপবস্থত বেরলে। থকলবভে সারহরিে িীে োম–এরলো, অবেন্দু সুন্দেী। অল্প অল্প িাংলা 
োরেে। অবত বমশুক স্বভাি … 
  
পারয়ে শব্দ পাওয়া যারে। বেঘণাৎ েীতু। আতাহাে স্ববস্তে বেিঃশ্বাস থিলরলা। এিুবৰ্ মুবি 
পাওয়া যারি। এখ্ে িািল আগ্ৰরহে সরে িৃদ্ধ োগরলে বিরয়ে গল্প থশাো থযরত পারে। 
যবদও িনু্ধে িািারক িৃদ্ধ োগল িলা বঠক হরে ো। মােুর্টা খ্াোপ ো। তাে গল্পগুবল 
খ্াোপ। দুবেয়াে িালপালা বেরয় গল্প শুরু করে। গল্প িলা বশখ্ারোে থকাে সু্কল থাকরল 
এই োগলারক থস বেে খ্েরচ ভবতণ কবেরয় বদত। 
  
আতাহাে ভাই, আপোে োশতা থদয়া হরয়রে। আসুে। 
  
থহারসে সারহি িুস্ত হরয় উঠরলে–যাও যাও, োশতা থখ্রয় আসা। তােপে েবমরয় আিিা 
থদি। হারটে উপে একটা ধাক্কা চরল যািাে পে ঘরেই িরস থাবক। আমাে িাসেোরতে 
গল্প একটা অসাধােৰ্ গল্প। তুবম থেরলে িরয়সী, থতামারক িলা বঠক হরে ো। তিু শুরে 
োখ্া–সংসৃ্করত একটা থলাক আরে … বক থযে থলাক–িাদর্ িরর্ণন্তু পুি … মরে পিরে ো। 
সৃ্মবত বিভ্ৰাট হরে। েীতু মা, আমারক বচবে—দুধ োিা এক কাপ চা। 
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আতাহাে খু্ি আশা করেবেল োশতায় পরোটা-রগাশত থাকরি। তাে আশা ভে হল। রুবট, 
মাখ্ে, কলা, একটা বসদ্ধ বিম। থোট্টগ্ৰারস হলুদ েরেে বক থযে থদখ্া যারে–মরে হরে 
কমলাে েস–ইংবলশ থব্রকিাস্টণ। 
  
বমস থোিটী মুখ্ কারলা করে োশতাে থটবিরল দাাঁবিরয় আরে। তাে মুখ্ অেুবদরেে থচরয়ও 
গভীে। আতাহাে িলল, েীতু, সাজ্জারদে শেীে-টেীে কাাঁবপরয় িে আসরে। ওরক িেরিে 
মরধু চুিারত হরি। 
  
েীতু েিাি বদল ো। মরে হরে এই সংিাদ থস োরে। 
  
আে থশাে, আমারক এক হাোে টাকা বদরত হরি। ভাবিস ো থয আমাে বেরেে েরেু 
দেকাে। আে যাই কবে, িনু্ধে কাে থথরক টাকা ধাে কবে ো! সাজ্জারদে েরেুই টাকা 
দেকাে। আমাে কথা বিশ্বাস ো হরল সাজ্জারদে কাে থথরক থভবেিাই কেরত পাবেস। 
  
েীতু িলল, আপোরক এত কথা িলরত হরি ো। োশতা খ্াে–আবম টাকা এরে বদবে। 
  
টাকাটা বক েরেু দেকাে শুেরত চাস ো? 
  
আপোে িলাে ইো হরল িলরত পারেে। আবম আগ িাবিরয় শুেরত চাই ো। 
  
কৰ্া োরমে একটা থমরয়রক বেরয় বগরয় বচবিয়াখ্াোে িাাঁদে থদবখ্রয় আেরত হরি। 
  
কৰ্াটা থক? 
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োবে ো থক। চাাঁরদে কৰ্া হরি। 
  
আপবে সবতু োরেে ো থক? 
  
ো। 
  
িরেে থঘারে কাল োরত ভাইয়া কৰ্া কৰ্া িরল থচাঁচাবেল। আমাে ধােৰ্া, খু্ি খ্াোপ 
ধেরেে থকাে থমরয়–ভয়ংকে খ্াোপ। ভাইয়া আরেিারে োয়গায় যায়। আপবেও হয়ত 
যাে। ঐ থমরয় থসই সি োয়গাে। 
  
হরত পারে–কবি চবিদাস িরলরেে– 
থযথা যাে মরে মে 
বকিা হাবি বকিা থিাম।। 
  
েীতু ভুরু-টুরু কুাঁচরক িলল, এই োতীয় একটা থমরয়ে সরে ভাইয়াে পবেচরয় আপবে 
মরে হয় খু্ি খু্বশ। 
  
আমাে খু্বশ-অখু্বশ থকাে িুাপাে ো। সাজ্জাদ খু্বশ হরলই আবম খু্বশ। তাোিা তুই যা 
ভািবেস তা ো, কৰ্া থমরয়টা খু্িই ভদ্র একটা থমরয়। কারোে বিিাবহতা লক্ষ্মী টাইপ িী। 
যাে সংসাে আরে–পুিকেুা আরে। 
  
আতাহাে ভাই, েীে, আপোে িকিকাবে শুেরত আে ইো কেরে ো। িািাে সরে থথরক 
থথরক আপোেও বিশ্ৰী কথা িলা থোগ হরয়রে। 
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আতাহাে চারয়ে কারপ চুমুক বদরত বদরত িলল, টাকাটা বেরয় আয়— আবম িুাক থিাে 
বদরয় খ্ালাস হরয় যাই। 
  
এখ্ে বক আপবে কৰ্াে কারে যারিে? 
  
ো, এখ্ে আবম যাি বদ থগ্ৰট গবে ভাইরয়ে কারে। ব্লািাে অি বদ থসঞ্চেী। সুিৰ্ণ পবিকাে 
মাবলক। কবিতা োপরি িরল কথা বদরয় োরপবে। 
  
ভাল হয়বে িরল োরপবে। 
  
বক িবলস, ভাল হয়বে! পৃবথিীে থেষ্ঠ কবিতা। শুবেবি? আমাে মুখ্স্থ আরে। 
  
মাি করুে–কবিতা শুেি ো। টাকা এরে বদবে–বিরদয় থহাে। 
  
েীতু খ্ারম ভরে বতেটা পাঁবচশ টাকাে থোট বেরয় এল। একটা িািবত থোট থকে আেল 
থস োরে ো। থস বক আতাহাে ভাইরক উপহাে বদরে? থগাপে উপহাে? আতাহাে ভাই 
খ্াম খু্রল বতেটা থোট থদরখ্ ভািরিে–ভুরল চরল এরসরে। তােপে েীতুে থসই ভুরলে 
েরেু বতবে আেবন্দত হরিে। েীতু োরে, তাে টাকাে খু্ি দেকাে। থিচাোে দুটা পাঞ্জাবি, 
একটা শাটণ। গত এক িেরে থস এই বতেটা কাপিই আতাহাে ভাইরক ঘুরে-বিরে পেরত 
থদখ্রে। তাে মরধু একটা পাঞ্জাবিে অিস্থা ভাল ো। েং-টং িরল বিশ্ৰী হরয় আরে। তাে 
থিাধহয় থসটাই পেন্দ। আবেও থসটাই পরে আরেে। গত ঈরদে পে েীতুে ধােৰ্া 
হরয়বেল, আতাহাে ভাই বেশ্চয়ই েতুে থকাে শাটণ িা পাঞ্জাবি পরে আসরিে। থোোে ঈরদ 
সিাই েতুে কাপি পরে। বকন্তু আতাহাে ভাই ঈরদে থদখ্া কেরত এরলে থসই কুৎবসত 
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পাঞ্জাবিটা পরে। েীতু থসবদে থয শাবিটা পরেবেল তাে দাম েহাোে টাকা। শাবিটা খু্িই 
সুন্দে–হালকা সিুরেে উপে থসাোলী কাে। সিুে এিং থসাোলী েে এক সরে যায় ো। 
বকন্তু শাবিটারত থসাোলী কাে সুন্দে িুরটবেল। 
  
শাবি যত সুন্দেই থহাক েীতুে গারয় মাোয়বে। থকাে ভাল কাপিই তাে গারয় মাোয় ো। 
আয়োয় বেরেরক থদরখ্ই থস িুরঝরে তারক থদখ্ারে থগরো থপত্নীে মত। লম্বা থকাে 
িাঁবশগারেে মাথায় পা ঝুবলরয় িরস থাকরলই তারক মাোরি। অেু থকাথাও মাোরি ো। 
ঈরদে শাবি খু্রল থিলা যায় ো িরল থস থখ্রলবে। আতাহাে ভাইরয়ে সামরে এই শাবি 
পরে থিে হিাে সময় থস লাোয় প্রায় মরে যাবেল। আতাহাে ভাই তারক থদরখ্ বিদ্রুপ 
মাখ্া কবঠে থকাে কথা অিশুই িলরিে। থহা থহা করে হাসরত হাসরত িলরিে, এই শাবি 
পরে থতারক থতা থপত্নীরদে োেীে মত লাগরে থে। 
  
মোে িুাপাে হরে, আতাহাে ভাই থসবদে তারক থদরখ্ মুগ্ধ গলায় িরলবেরলে–থতারক 
থতা সম্রািীে মত লাগরে থে েীতু। প্রথরম েীতু থভরিবেল ঠাট্টা। যখ্ে থটে থপল ঠাট্টা ো, 
তখ্ে আেরন্দ তাে থচারখ্ পাবে এরস যািাে মত হওয়ায় থস দ্রুত সরে থগরলা। 
  
ঈরদে বদরেে থসই শাবি থস আে পরেবে। যত্ন করে তুরল থেরখ্রে। শুধু শাবিটা ো, 
থসবদে থস যা যা পরেবেল সিই তুরল থেরখ্রে। চুল থিাঁরধবেল সাদা বিতায়–থসই বিতা, 
রাইপ থদয়া েুতা সি থতালা আরে। থকাে এক বিরশর্ উপলরি থস আিাে পােরি। থক 
োরে হয়ত আতাহাে ভাইরয়ে বিরয়ে বদেই পেরি। 
  
েীতু গম্ভীে মুরখ্ আতাহােরক খ্াম এরে বদল। তাে থমোে খ্াোপ হরয় থগল যখ্ে থস 
থদখ্ল আতাহাে ভাই খ্াম পরকরট ো ঢুবকরয় টাকা থিে করে গুেরত িরসরে। 
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আতাহাে বিেি গলায় িলল, েীতু, থতাে টাকা থিবশ হরয় থগরে। পাঁবচশ টাকা থিবশ বদরয় 
বদরয়বেস। 
  
বদরয়বে যখ্ে থেরখ্ বদে। 
  
থেরখ্ থদি মারে! ধে, থে। 
  
েীতু থোটটা হারত বেল। আতাহাে িলল, এখ্ে দয়া করে থপেরেে দেো বদরয় আমারক 
থিে করে থদ। চাচাে সামরে পিরত চাবে ো। 
  
েীতু িলল, আরেক কাপ চা থখ্রয় যারিে? 
  
ো। বদ থগ্ৰট গবেরক ধেরত হরি। থদবে কেরল অবিরস পাি ো। 
  
গবে সারহরিে অবিসটা থকাথায়? 
  
থসগুেিাবগচায়। 
  
আবম ঐ বদরকই যাি। িি িুপুে িাসায়। চলুে আপোরক োবমরয় বদ। 
  
িাসায় থোগী থিরল তুই িুপুে িাসায় যাবি বক েরেু? থফ্ল্ারেে োইবটংরগরলে মত থসিা 
কে। 
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ভাইয়া কারো থসিা থেরি ো। এখ্ে িে মাথায় বেরয় দেো িন্ধ করে কবিতা বলখ্রে। 
কারেই আমাে থাকা ো থাকা সমাে। 
  
গাবিরত উরঠই েীতু িলল, ঐ বদে আপোে মুরখ্ে ভবে থদরখ্ খু্ি মো থপরয়বে আতাহাে 
ভাই। 
  
থকাে বদে? 
  
ঐ থয, থযবদে আপবে বেরেস কেরলে–তুই বক আমাে থপ্ররম পরিবেস? আে আবম 
িললাম—হুাঁ। 
  
এইসি কথািাতণা ড্রাইভারেে সামরে িলাটা বক বঠক হরে? 
  
েীতু কাাঁধ িাঁবকরয় িলল, থকাে অসুবিধা থেই। শুেুে আতাহাে ভাই, ঐ বদে প্রথম আবম 
থটে থপলাম থয, আসরল আবম খু্ি িি মারপে অবভরেিী। 
  
প্রবতবট থমরয়ই খু্ি িি মারপে অবভরেিী। েেসূরিই তাো অরড্র থহপিৰ্ণ। 
  
আমাে অবভেয়-িমতা তারদে থচরয়ও ভাল। কােৰ্ ঐ বদে। আপোে সরে আবম চমৎকাে 
অবভেয় কেলাম–থচারখ্ পাবে পযণন্ত বেরয় এলাম। আপবে িুঝরতও পােরলে ো। ভািরলে 
সবতু। থচাখ্-মুখ্ বক েকম হরয় থগল। বহবহবহ। 
  
অবভেয় বেল ো-বক? 
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অবভেয় থতা িরটই। আবম শুধু শুধু আপোে থপ্ররম পিরত যাি থকে? 
  
থপ্ররম থতা থমরয়ো শুধু শুধুই পরি। 
  
আবম পবি ো। যাই থহাক, ঐ বদে আপোে সরে অবভেয় কোটা বঠক হয়বে। আবম 
আপোে কারে িমা চাবে। 
  
আো থিশ, িমা কেলাম। 
  
আপোে বক মে খ্াোপ লাগরে আতাহাে ভাই? 
  
মে খ্াোপ লাগরি থকে? 
  
েীতু তাে িুাগ থথরক রুমাল থিে করে থঠাাঁট মুেরত মুেরত িলল, একটা থেরল যখ্ে শুরে 
থকাে থমরয় তাে থপ্ররম হািুিুিু খ্ারে তখ্ে থসই থেরল প্রচি মােবসক তৃবপ্ত লাভ করে। 
থমরয়টা কারলা কুবেত হরলও বকেু যায় আরস ো। থমরয়টা থদখ্রত থকমে থসটা তখ্ে 
থেরলটাে মরে থারক ো–তাে মরে থারক শুধু থপ্ররমে িুাপােটা। থপ্ররমে থতা থকাে িৰ্ণ 
থেই। কারলা থমরয়ে থপ্রম থযমে, রূপিতী থমরয়ে থপ্রমও একই েকম … 
  
তুই থতা থদবখ্ থপ্রমবিশােদ হরয় থগবেস থে েীতু। িকিকাবে িন্ধ কে। 
  
েীতু চুপ করে থগল এিং একটু হকচবকরয় থগল। আতাহাে িলল, থতাে অবভেয় ভাল 
হরয়রে। আবম িুঝরতই পাবেবে অবভেয়। িাসায় বিরে থসই োরত থতারক স্বপ্নও থদরখ্ 
থিললাম। 
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বক স্বপ্ন থদখ্রলে? 
  
তুই বক পাগল হরয়বেস? বক স্বপ্ন থদখ্লাম–আবম থতারক িলি ো-বক? পরে তুই এই বেরয় 
হাসাহাবস কেবি। 
  
আতাহাে ভাই, আবম থকােবদে হাসাহাবস কেি ো। 
  
অিশুই হাসাহাবস কেবি। থপ্ররমে অবভেয় থদবখ্রয় তুই আমাে আরক্কল গুিুম করে 
বদরয়বেস। থতাে কারে স্বপ্ন িরল ধো খ্াি ো-বক? আমারক এই োস্তাে থমারি োবমরয় থদ। 
  
ওখ্ারে থগরল িবিক েুারম আটকা পিবি। আমারক োবমরয় থদ। েীতু ড্রাইভােরক গবি 
থামারত িলল। থস মূবতণে মত িরস আরে। তাে ইো কেরে বচৎকাে করে কীরদ। থকে 
থস িলল–অবভেয়। এটা িরল তাে লাভটা বক হল? 
  
আতাহাে থেরম থগরে। েীতু তাবকরয় আরে। বকেুরতই থস তাে থচাখ্ বিবেরয় বেরত পােরে 
ো। থসও বক গাবিে দেো খু্রল থেরম পিরি? েুরট বগরয় আতাহাে ভাইরক িলরি–
আতাহাে ভাই, গাবিরত যা করেবে। থসটা অবভেয়। আবম আে থকােবদে আপোে সরে 
অবভেয় কেি ো। থকােবদে ো। 
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৭. গবন সামহি 
গবে সারহি অবিরসই বেরলে। পাে খ্াবেরলে। বতবে এবমরত পাে খ্াে ো, থকাে কােরৰ্ 
থমোে অতুন্ত ভাল হরল েদণা বদরয় একসরে দুটা পাে মুরখ্ থদে। আে তাাঁে থমোে 
ভাল। শুধু ভাল ো–অতুন্ত ভাল, বিবটবসে িুল থপে বিোপে থপরয়রেে। েমারসে 
কেিাক্ট। সেকাবে বিোপে থিশ বকেুবদে িন্ধ বেল। বতবে থলাক লাবগরয়রেে–সেকাবে 
বিোপরেে িুিস্থাও হরি। োয়গামত খ্েচ কোে লাইে থিে কেরেে। এতবদে লাইেটা 
পাওয়া যাবেল ো। এখ্ে পাওয়া থগরে। তাাঁে মে ভাল হিাে আরেকবট সূক্ষ্ম কােৰ্ হল 
তাাঁে অরুন্ধবত পুেকায়স্থ। প্রাব ি থদখ্াে েরেু সম্প্রবত বতবে এই থমরয়বটরক থেরখ্রেে। 
হতদবেদ্র থমরয়। লােুক এিং ভীতু ধেরেে। থসবদে প্রাব ি বেরয় অরুন্ধবত তাাঁে ঘরে 
ঢুকরতই বতবে িলরলে, দেোটা বভবিরয় দাও থতা। অরুন্ধবত থচাখ্-মুখ্ কারলা করে িলল, 
থকে সুাে? বতবে বিেি গলায় িলরলে, টাইপ োইটারেে খ্টখ্ট শরব্দ মাথা ধরেরে। মাথা 
ধো বেরয় কাে কেরত পাবে ো। অরুন্ধবত দেো বভবিরয় বদরয়রে। বতবে গভীে মেরযারগ 
অরুন্ধবত কাটা প্রক্লরিে উপে থচাখ্ িুবলরয়রেে। একিােও থমরয়বটে বদরক তাকােবে। 
  
অরুন্ধবত আে অবিরস আরসবে। তাে মারয়ে অসুখ্। মারক িািারেে কারে বেরত হরি। 
এই খ্িে থিাে করে োবেরয়রে। গবে সারহি দীঘণ সময় কথা িরলরেে। অল্পিরয়সী 
থমরয়রদে অরেক কথা সোসবে িলা যায় ো–থটবলরিারে িলা যায়। গ্ৰাহাম থিল সারহরিে 
এটা একটা অসাধােৰ্ আবিহুকাে। থটবলরিারে আে বতবে অরুন্ধবতরক িরলরেে তাে 
প্রবত বতবে অেু একধেরেে টাে অেুভি করেে। িুাপােটা োরটাবেক। মরতণে ধূবল-কাদাে 
থকাে িুাপাে ো। অরুন্ধবত শুধু শুরে থগরে, মারঝ মারঝ শুধু িরলরে, বি বি। অরুন্ধবতে 
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সরে কথা িলা থশর্ করেই বতবে েদণা থদয়া পাে আবেরয়রেে। পাাঁচটা বসগারেট 
বকবেরয়রেে। েদণা থিবশ হরয় থগরে, মাথা অল্প অল্প ঘুেরে, তরি তাাঁে ভাল লাগরে। 
  
সুিৰ্ণে অবিস থসগুেিাবগচায়। সেকারেে কাে থথরক এবেবম প্রপাবট িন্দার িস্ত বেরয় 
অবিস কো। থদয়াল বদরয় থঘো প্রায় এক বিঘাে মত োয়গা বেরয় থদাতলা িাবি। িাবি 
ভাোরচাো, পরলস্তাো উঠারো। গবে সারহি ইো করেই বঠক কেরেে ো। বঠক কেরলই 
থলাকেরেে েেরে পিরি। এবেবম প্রপাবট দ্রুত হাত িদল হয়। তরল তরল গবে সারহি 
অিবশু অরেকদূে এবগরয়রেে। িুাক থিরটে দবলল, কাগেপি থোগাি কেরেে। থয সি 
কাগেপি প্রমাৰ্ করে থয েখেকা হবেদাাঁবস এই সম্পবত্ত তাে কারে ১৯৫৮ সরে বিবর 
করেরেে। পরে তা থিদখ্ল হরয় যায়। এইসি কাে অতুন্ত সূক্ষ্ম কাে। পুোরো স্টুাম্প 
খ্ােোে েবশদ পাওয়া মুশবকল। প্রচুে অথণ লারগ, সময়ও লারগ। গবে সারহি ধীরে ধীরে 
এগুরেে। এক থকাবট টাকাে একটা প্রপাবটে িুাপারে তািাহুিা কো যায় ো। এখ্ে থকউ 
িাবি সম্পরকণ বকেু বেরেস কেরল গবে সারহি দীঘণ বেিঃশ্বাস থিরল িরলে–আমাে থকো 
েবম। সেকাে এবেবম প্রপাবট বিরক্লয়াে করে আমাে কারেই লীে বদরয়রে। মরগে মুল্লরক 
িাস কেরল যা হয়। 
  
থকউ যবদ িরলে, মামলা ঠুরক থদে ো থকে? তখ্ে গবে সারহি মুখ্ করুৰ্ করে িরলে, 
মামলা-রমাকেমা বক করে কেরত হয় তাও থতা োবে ো। পবিকা বেরয় থাবক–এে িাইরে 
বকেু বচন্তা কেরত পাবে ো। তুে েবমেমা বেরয় বচন্তা কেরত ভাল লারগ ো। লীে বেরয় 
আবে, ভাল আবে–যবদ সেকাে থকােবদে বেরয় বেরত চায় তখ্ে থদখ্ি। 
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আতাহােরক ঢুকরত থদরখ্ গবে সারহি আন্তবেক ভবেরত িলরলে, আরে আতাহাে, এরসা 
এরসা। 
  
ভাল আরেে গবে ভাই? 
  
আমাে আে ভাল থাকাথাবক–ওলে-এে বিবেে প্রায় সি কটা ধরেরে। পাইলরসে লিৰ্ 
থদখ্া বদরয়রে। থচয়ারে এখ্ে বঠকমত িসরত পাবে ো। িাকা হরয় িসরত হয়। চা খ্ারি 
থতা? খ্াও, চা খ্াও। 
  
গবে সারহি থিল বটরপ আতাহােরক চা বদরত িলরলে। আতাহাে চারয়ে েরেু অরপিা 
কেরে। তাে কবিতা এই সংখ্ুায় থকে যায়বে থস প্রসে বকভারি তুলরি িুঝরত পােরে 
ো। 
  
েতুে বকেু বলরখ্ে আতাহাে? 
  
বি ো। 
  
এই থতা থতামারদে সমসুা। এক-আধটা হাি ভাল কবিতা থলখ্, তােপে োপািাে েরেু 
িুস্ত হরয় পি। থতামারদে কািকােখ্াো থদরখ্ মরে হয়–থতামো একটা উরেরশুই কবিতা 
থলখ্া–োপারোে উরেরশু। কবিতা থলখ্া হরি প্রারৰ্ে তাবগরদ। োপা হওয়া ো হওয়া পরেে 
কথা। 
  
উৎসাহ পাওয়াে েরেুও থতা দু-একটা কবিতা োপা হওয়া দেকাে। 
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উৎসাহটা আসরত হরি প্রারৰ্ে থভতে থথরক। োপা টাইপ থথরক ো। 
  
কবিতা ো োবপরয় িাংক ভবতণ করে োখ্ােও থতা থকাে অথণ হয় ো। েীিোেন্দ দাশ যবদ 
তাাঁে থকাে কবিতা ো োপারতে তাহরল থতা আমো োেরতই পােতাম ো–এতিি একেে 
কবি আমারদে মরধু আরেে। 
  
গবে সারহি বিেি মুরখ্ িলরলে, থতামো বক থপরয়ে েীিোেন্দ দারশে থভতে আবম োবে 
ো। যাই থহাক, এই বেরয় তকণ কেরত চাই ো–অেু বকেু িলাে থাকরল িল। 
  
এই সংখ্ুায় আমাে একটা কবিতা যারি িরল িরলবেরলে–িাসে োম। 
  
িরলবেলাম ো-বক? 
  
বি। 
  
ও হুাাঁ, মরে পরিরে। বকেু মরে করো ো আতাহাে, তুবম চরল যািাে পে কবিরতাটা আিাে 
পিলাম।— বকেু হয়বে। 
  
বকেু হয়বে? 
  
যা হরয়রে থসটা ো হিাে মতই। িুঝরত পােবে মরে কি থপাে–থতামো বেউ থেোরেশে 
থপারয়টস। থতামারদে উৎসাহ থদয়াও আমাে দাবয়ত্ব। আো, আরেকটা কবিতা থেরখ্ যাও, 
থদবখ্ ির্ণা সংখ্ুায় থদয়া যায় বক-ো। ির্ণা সংখ্ুাটা ভাল মত থিে কেবে। 
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করি বদরয় যাি? 
  
যত তািাতাবি পাে। সম্ভি হরল োরত িাসায় বদরয় থযও। 
  
তাহরল উবঠ গবে ভাই? 
  
আো আো। থতামো আসা, কথা-টথা িবল–ভাল লারগ। 
  
গবে সারহি আন্তবেক ভবেরত হাসরলে। আতাহােও প্রাৰ্পৰ্ হাসাে থচিা কেল। পােল 
ো। হাবসটা থকাথায় থযে থিরে থগল। গবে সারহি িলরলে, মুখ্টা এমে কারলা থকে 
আতাহাে? থতামারদে মুখ্ কারলা থদখ্রল মরে কি পাই। িললাম থতা ির্ণা সংখ্ুায় থেরপ 
থদি। কথা বদলাম–আে বক চাও? 
  
থুাংক য়ুু। 
  
থতামাে ঐ িনু্ধে খ্িে বক? সাজ্জাদ ো োম? 
  
বি। 
  
অরেক বদে তারক থদবখ্ ো। ওরক একটু দেকাে বেল। থতামাে সরে বক থদখ্া হরি? 
  
আপবে িলরল এিুবৰ্ থদখ্া কেি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 159 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

তাহরল খু্ি ভাল হয়। ইবেয়াে দুই থলখ্ক আসরে–আমাে িাসায় থখ্রত িরলবে। ওো থতা 
আিাে েলযািা োিা বকেু থিারঝ ো। িাংলারদরশ তাো আরসই শুধু হুইবস্পরকে থলারভ। 
সাজ্জাদ। আিাে োরে এইসি থকাথায় পাওয়া যায়। 
  
আবম িলি সাজ্জাদরক। 
  
িলািবল ো, তুবম এক কাে কে, সন্ধুারিল ব্লুাক থলরিল একটা বেরয় চরল এরসা। 
সাজ্জারদে দুই-একটা কবিতা বেরয় এরসা। থতামারদে দুই িনু্ধরক এিাে হাইলাইট করে 
বদ। িি করে দুেরেে দুটা করে থমাট চােটা কবিতা। তুবম েতুে একটা কবিতা বদরয় 
থযও আে থদবখ্ িাসেটা বঠকঠাক করে বকেু কো যায় বক-ো। 
  
আতাহাে চুপ করে আরে। গবে সারহি িলরলে, সন্ধুায় চরল এরসা। থদবে করো ো। 
  
থদবে কেি ো। 
  
আরেকটা কথা থশাে–থতামাে ভালে েরেু িলবে–প্রচুে পিরি। থতামারদে কবিতায় এত 
ইরোবটক এবলরমন্ট অথচ আবম বেবশ্চত থতামো বিদুাসুন্দে পিবে। পরিে? 
  
বি-ো। 
  
অথচ আমারক থদখ্া–আবম থতা কবিতা বলবখ্ ো। বকন্তু আবম ঘণ্টাে পে ঘণ্টা মুখ্স্থ িরল 
থযরত পােি— 
  
“বক রূপসী অরে িবস অে খ্বস পরি 
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প্রাৰ্ দরহ কত সরহ োবহ েরহ ধরি।। 
মরধু িীৰ্ কুচ পীৰ্ শশহীে শশী 
আসুিে হারসুাদে বিম্বাধে োবশ।।“ 
  
গবে সারহি হাবসমুরখ্ চুপ কেরলে। আতাহাে মরে মরে িলল–শালা িুিা ভীম, তুই এই 
চাে লাইেই েবেস। 
  
গবে সারহি আতাহারেে বদরক তাবকরয় হাসরলে। আতাহাে িলল, শুেরত ভাল লাগরে, 
আরো িলুে। 
  
আে আে ো। একবদরে থিবশ শুেরল িদহেম হরয় যারি। িুঝরল আতাহাে, পিরত হরি, 
পিরত হরি। আমারক থদখ্, ওলে-এে বিবেে। সি কটা ধরেরে, তােপরেও থকাে োরত 
বতে-চােটাে আরগ ঘুমুরত থযরত পাবে ো। কাল োরত ঘুমুরত যািাে সময় শুবে িেরেে 
আোে পিরে। 
  
িরলে বক? 
  
কািালা বির্রয় একটা িই পিবেলাম–কাকিালারদে িুাপােটা োে থতা–বমবস্টক গ্রুপ। 
শব্দ বেরয় ওরদে খু্ি অবেবেোল বথংবকং আরে। তারদে ধােৰ্া, শব্দ হরে সৃবিে মরতা। 
সমস্ত েগৎ-সংসাে সৃবিে মূল হল শব্দ। অিশু অেুােু ধমণ এিং আধুবেক বিোেও 
কাকিালারদে ধুাে-ধােৰ্া সমথণে করে। িাইরিরল বক আরে? পেমবপতা ঈশ্বে িলরলে, 
Let there be light, ওবম েগৎ সৃবি হল। প্রথরম শব্দ, তােপে সৃবি। এবদরক আমারদে 
হবল িুক বদ থকাোে িলরে–আল্লাহ িলরলে কুে, ওবম েগৎ সৃবি। িুঝরত পােবে? 
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িিই েবটল। 
  
পিারশাো কবে ো িরলই েবটল থিাধ হয়। কবিমারিেই বমবস্টক কাকিালারদে সম্পরকণ 
োো দেকাে। কােৰ্ কবি কাে করেে শব্দ বেরয়। কািালারদে কারে শব্দই সি। আো, 
আে যাও। আরেকবদে মিােণ সারয়ে শব্দ সম্পরকণ বক িরল িুবঝরয় িলি। 
  
আতাহাে উরঠ দাাঁিাল। তাে অরেক কাে–কৰ্ারক খু্াঁরে থিে কেরত হরি। তােপে থযরত 
হরি ব্লুাক থলরিরলে সন্ধারে।ি 
  
ঋতু গুালােী পাওয়া থগল। গুালােীে পারশ বেউমুে িারমণসীও পাওয়া থগল। িারমণসীে 
কমণচােীরদে থভতে কাউরক পাওয়া থগল ো, যাে িীে োম কৰ্া। শামেু োরমে একেে 
কমণচােীে বদে সারতক আরগ অরু্ধ চুবেে দারয় চাকবে থগরে। তাে িীে োম কৰ্া হরত 
পারে। তরি থকউ বেবশ্চতভারি বকেু িলরত পােল ো। সামেু এখ্ে থকাথায় আরে তাও 
থকউ োরে ো। 
  
আতাহাে বেবশ্চত থিাধ কেরে। বচবিয়াখ্াো থদখ্ারোে দাবয়ত্ব থথরক মুবি পাওয়া থগরে। 
এক হাোে টাকা থিাঁরচ থগরলা। ঐ টাকায় একটা হুইবস্পকাে থিাতল বকরে বদরয় আসরত 
হরি। ঢাকা ক্লারিে কমণচাবেো ক্লারিে হুইবস্ক ব্লুারক বিবর করে থদয়। একেে আরে, োম 
বসবেক। মুখ্ ভবতণ দাবি, মাথায় টুবপ। থদরখ্ মরে হরি বিোট আল্লাহওয়াল। থলাক। তরল 
তরল তাে এই িুিসা। এক হাোে টাকায় ব্লুাক থলরিল হরি বক-ো থক োরে। 
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সন্ধুারিলা বদ থগ্ৰট গবেে কারে যািাে সময় আিদুল্লাহ সারহরিে থলাহালক্করিে থদাকাে 
হরয় থযরত হরি। ভদ্ররলাকরক দুটা খ্িে থদয়াে আরে–এক, ঐবদে িৃবি োত দশটায় 
থারমবে। োত থদিটা পযণন্ত িৃবি হরয়রে। দুই, তাে োতাটা হাবেরয় থগরে। আিদুল্লাহ 
সারহরিে থদাকােটাে বক থযে োম— কািণ বদরয়বেরলে। কারিণ থলখ্া বেল–ও হুাাঁ, থলৌহ 
বিতাে। োমটা ভাল হয়বে। থলাহাঘে হরল ভাল বেল। বপঠাঘরেে মত থলাহাঘে। আিদুল্লাহ 
সারহরিে িুরি কমণচাবেটাে োম থযে বক? ইন্টারেবস্টং িৃদ্ধ। 
  
ইন্টারেবস্টং ধেরেে মােুর্রদে আরশপারশ যাো থারক তাোও ইন্টারেবস্টং হরয় থারক। 
িুিারক বেরয় থলখ্া কবিতাটা সুিৰ্ণরক বদরয় এরল থকমে হয়? 
  
এক েোগ্ৰস্ত িৃদ্ধ বেরলে বেে মরে 
আপে ভুিরে 
েোে কােরৰ্ বতবে পুরোপুবে িৃি এক। 
িাতারস িৃরিে পাতা কাাঁরপ 
তাাঁে কারপ হারতে আেুল। 
িৃরদ্ধে সহযািী েিুথিু— 
পা থেই, শুধু পারয়ে সৃ্মবত পরি আরে… 
  
  
  
আতাহাে বসবেরকে থখ্াাঁরে থিে হরয়রে। ঢাকা ক্লারিে সামরে পারেে থদাকারে থখ্াাঁে 
কেরত হরি। এইসি কাে ভাল পােত মবেদ। মবেদ দলেুট হরয় পরিরে। থেিরকাে। 
গালণস করলরে। থস এখ্ে ইবতহারসে অধুাপক। িােলাবমে একটা সীমা থাকা দেকাে। 
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রুম ভবতণ সােুগুেু, তরুৰ্ী। থচাখ্ িি িি করে তাবকরয় আরে। মবেদ গম্ভীে গলায় 
পিারে থমাঘল বপবেয়রি ভােরতে অিস্থা। ভািাই যায় ো। এই মবেদ গাাঁো থখ্রয় থেংরটা 
হরয় সাো োত বদ থগ্ৰট গবেে িাোন্দায় িরস বেল। কবিতা ো োপা পযণন্ত কাপি পিরি 
ো। গবে সারহি কবিতা থেরপবেরলে। শুধু থয কবিতা োবপরয়বেরলে। তাই ো–কবিতাে 
সম্মােী িািদ পঞ্চাশটা টাকা বদরয় িরলবেরলে–যাও, গাাঁো বকরে খ্াও। শুধু একটা বেবেস 
মরে থেরখ্া, গাাঁো থখ্রয় কবিতা থলখ্া যায় ো। গাাঁো থথরক থয বেবেস থিে হয় তাে োম–
গাাঁবেতা, কবিতা ো। 
  
মবেদ হাবসমুরখ্ িরলবেল, আংরকল, সমারে থযমে কবিতাে দেকাে আরে থতমে 
গাাঁবেতােও দেকাে আরে। আবম সমারেে বদরক তাবকরয় কােটা কেবে। কাউরক ো 
কাউরক থতা অবপ্রয় কােটা কেরত হরি। 
  
বদ থগ্ৰট গবেরক আংরকল িাকাে দুিঃসাহস একমাি মবেরদেই বেল। 
  
থমঘলা বদরে পুোরো িনু্ধরদে কথা মরে হয়। আে আিাে থমঘলা করেরে। থয হারে এ 
িেে িৃবি-িাদল হরে–ভয়ািহ িেুা ো হরয়ই যায় ো। পুরো ঢাকা শহে চরল যারি থপাচ 
হাত পাবেে বেরচ। পাবেে উপে থভরস থাকরি দালাে-রকাঠা। ঘেিাবিে োোলা থথরক 
আসা বটউি লাইরটে আরলা পিরি পাবেরত। তরুৰ্ীো িাবিে িাোন্দায় দাাঁবিরয় উদাস 
থচারখ্ পাবে থদখ্রি। থমরয়রদে সরে পাবেে থগাপে থকাে সম্পকণ আরে। থমরয়ো পাবে 
থদখ্রলই উদাস হয়। থক োরে পাবেও হয়ত থমরয়রদে থদখ্রল উদাস হয়। দয়দয় োমক 
িস্তু শুধু মােুরর্ে থাকরি, েি েগরতে থাকরি ো, তা হয় ো। 
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৮. অবিমস সাজ্জামদে প্রথম বদন 
অবিরস আে সাজ্জারদে প্রথম বদে। থস সাো েীিে শুরে এরসরে। দশটা-পাাঁচটা অবিস। 
এখ্ারে এরস থদখ্রে আটটা-চােটা। প্রথম বদরেই দু ঘন্টা থলট। প্রথম বদরে অরেক বকেু 
ে থচারখ্ থদখ্া হয়। দুঘণ্টা থদবেও বেশ্চয় িমাে থচারখ্ থদখ্া হরি। অবিরস পা বদরয় বক 
কেরত হরি ো কেরত হরি থহারসে সারহি থেরলরক ভালমত িুবঝরয় বদরয়রেে–প্রথরমই 
চরল যাবি অবিরসে বযবে প্রধাে িুবি তাে ঘরে। বেরেে পবেচয় বদবি। তােপে িলবি, 
Sir, with permission I intend to join today. 
  
ইংরেবেরত িলরত হরি? 
  
ভদ্ররলাক িাোলী হরল িাংলায় িলরত পাবেস। তরি মাবলন্টেুাশোল থকাম্পাবে। সম্ভািো 
শতকো ৯০ ভাগ থয, অবিসা—িস হরিে বিরদশী। 
  
থস থিরি আমারক িলরত হরি–Sir, with your kind permission I intend to 
join today, 
  
হুাাঁ। ভাল কথা, তুই বমটবমবট হাসবেস থকে? 
  
তুবম থযভারি আমারক িুবঝরয়-সুবঝরয় পাঠাে তারতই হাবস আসরে। আবম স্মাটণ একটা 
থেরল। থয থকারো পবেবস্থবতরত বেরেরক মাবেরয় বেরত পাবে। 
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থহারসে সারহি সরু থচারখ্ থেরলে বদরক তাবকরয় েইরলে। থেরলে কথা তাে পুরোপুবে 
বিশ্বাস হরে ো–আিাে অবিশ্বাসও হরে ো। থেরলটা থদখ্রত তাে মাে মত–স্বভাি-চবেি 
মাে মত েয়। িািাে মতও েয়। অেু কারোে স্বভাি বেরয় থস পৃবথিীরত এরসরে। অথচ 
তিোবেক বেয়রম তাাঁে অরধণক স্বভাি, তাে মাে অরধণক স্বভাি পাওয়াে কথা। থেচবল্লশটা 
ররমেরমে থভতে থতইশটা আরস মাে কাে থথরক, থতইশটা অরস িািাে কাে থথরক। 
  
সাজ্জাদ। িলল, িািা, আবম েওো হরয় যাই। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, এক কাে কেরল থকমে হয়–আবমও িেং থতাে সরে যাই। 
  
তুবম যারি থকে? 
  
থতারক অবিরস বদরয় এলাম, থতাে অবিসটা থদখ্লাম। থতাে থয িাস। উোে সরে এক 
কাপ চা থখ্লাম। 
  
সাজ্জাদ িলল, িািা, আমাে মরে হয় থতামাে,রব্লরে শটণসাবকণট হরয় থগরে। তুবম আমারক 
হাত ধরে অবিরস বেরয় যারি? এই উদ্ভট বচন্তা থতামাে মাথায় এল বক ভারি? আমারক 
অবিরস বদরয় আসরি এটা কখ্ে বঠক করেে? কাল োরত? 
  
আরে ো। এখ্ে মরে হরে থতাে সরে থগরল মেপা হয় ো। 
  
থতামাে এখ্ে মরে হয়বে। তুবম োমাই থসরে িরস আো সকাল থথরক। থহারসে সারহি 
অস্ববস্তে সরে কাশরলে। সাজ্জারদে সরে অবিরসে থভতে থঢাকাে তাে থকাে পবেকল্পো 
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বেল ো। তরি বতবে থভরি থেরখ্বেরলে–সাজ্জারদে সরে গাবি করে যারিে, তারক অবিরস 
োবমরয় বদরয় আসরিে। 
  
িািা যাই? 
  
আো। সালাম করে যা। শুভ কারে যাবেস, মুরুঝিীরদে থদায়া বেবি ো? 
  
চাকবে কেরত যাওয়া থকাে শুভ কাে ো িািা। 
  
সবেদ িািারক সালাম কেল–সরে সরে থহারসে সারহরিে থচারখ্ পাবে এরস থগল। মাি 
থসবদরেে কথা–কত থোট্ট বেল সাজ্জাদ! থোগা-রভাগা থচহাো। সামােু বকেুরতই ভরয় 
অবস্থে হরয় উঠত। প্রথম বদে সু্করল বেরয় থগরলে, সাজ্জাদ িাাঁদরেে িাচ্চাে মত গলা 
েবিরয় ধরে ঝুলরত লাগল। বকেুরতই গলা োিরি ো। কান্না ো, বচৎকাে ো, তহ তচ ো। 
শুধু গলা োঁবিরয় ধরে থাকা। কাবঠ কাবঠ হাত। বকন্তু বক প্রচি শবি থসই হারতে! অরেক 
করি থেরলে হাত োবিরয় তারক সু্করল বদরয় বতবে সু্করলে িাোন্দায় দাাঁবিরয় েইরলে। 
থসবদেও তাে থচারখ্ পাবে এরসবেল। 
  
ক্লাস থিারে। যখ্ে পরি তখ্েকাে কথা। ভূরতে বক একটা িই পরিরে। প্রচি ভয় 
থপরয়রে। একা ঘুমারি ো–িািাে সরে ঘুমারি। িািাে পারশ িাবলরশ থশারি ো। িািাে 
িুরকে উপে শুরয় থাকরি। থহারসে সারহি িলরলে, আো বঠক আরে, শুরয় থথাক। 
  
থসই থেরল আে চাকবে কেরত যারে। বিোট িি থপাস্ট। চাকবে পাওয়াে িুাপারে বতবে 
অরেক ধোধবে করেরেে এটা বঠক। তরি তাে থেরল মাকাল িল েয়, এটাও বঠক। এই 
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থেরল থেকিণ মাকণস বেরয় থেরলরমরয় সিাে মরধু িাস্টণ হরয়বেল। থদরশে সি কটা খ্িরেে 
কাগরে তাে েবি োপা হরয়রে। সাজ্জারদে সরে তাে েবিও োপা হরয়রে। 
  
ইন্টােবমবিরয়রট সাজ্জাদ থকাে েকরম িাস্টণ বিবভশে থপল। থলটাে, স্টাে বকেু থেই। বতবে 
হতভম্ব হরয় িলরলে, সাজ্জাদ িািা, বক হরয়রে থে? সাজ্জাদ হাবসমুরখ্ িলল, গাডু্ড 
থখ্রয়রে। 
  
গাডু্ড থখ্বল থকে? 
  
সাজ্জাদ আিারো হাসল। আেরন্দে হাবস। থযে গাডু্ড খ্াওয়াে মত আেন্দ আে বকেু থেই। 
থহারসে সারহি ভয়ংকে মে খ্াোপ কেরলে। 
  
থসই মে খ্াোপ ভাি দূে হল থযবদে বিবেি অোরসণে িল থিরুল। সাজ্জাদ আিাে 
থমবিরকে মত থেোি করেরে। িাস্টণ ক্লাস িাস্টণ। তরি পবিকাওয়ালারদে কারে এই 
পেীিা গুরুত্বপূৰ্ণ ো। এই পেীিাে িাস্টণ হওয়া থেরলরমরয়ে েবি োপা হয় ো। থহারসে 
সারহি বিোপে বহরসরি বতেটা পবিকায় েবি োপাে িুিস্থা কেরলে। সাজ্জাদ এম. 
এসবস. পেীি বদল ো। তাে োবক পেীিা বদরত আে ইো কেরে ো। িি অদু্ভত থেরল! 
উঠাে ঘরে এেকম থেরল বক করে হল থক োরে? 
  
  
  
সাজ্জারদে পেরে সাদা পুান্ট। গারয় কমলা েরেে স্বল টাইপ থদয়া হাি হাওয়াই শাব ট থস 
অবিরস ঢুরকরে হাবসমুরখ্। অবিসটা তাে পেন্দ হরয়রে। সিবকেু ঝকঝবক কেরে। 
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থমরঝরত বেশ্চয় থফ্ল্াে পাবলশ থদয়া। থমরঝ আয়োে মত চকচক কেরে। মরে হয় পুরো 
িাবি থসন্টাবল এয়ােকবন্দ্রশাে। থকাথাও থকাে িুাে থদখ্া যারে ো–অথচ শীত শীত 
লাগরে। 
  
অবিরসে চবেি থিাধহয় এখ্ে পারি থগরে। আরগ থয থকাে অবিরস ঢুকরল কারে আসত 
টাইপ োইটারেে খ্ট খ্ট শব্দ, োরক আসত। সস্তা বসগারেরটে উৎকট গন্ধ। 
  
সাজ্জারদে কারে টাইপ োইটারেে খ্ট খ্ট শব্দ আসরে ো। বসগারেরটে গন্ধও থেই। 
সম্ভিত পুরো িাবি ধূমপাে মুি। থকাথাও অিবশু এ োতীয় থকাে সাইেরিািণ থেই। 
থহারটরলে বেবসপশরেে মত একটা কাউন্টারে েখেক তরুৰ্ীরক থদখ্া যারে। তাে সামরে–
INQUIRY 
  
সাজ্জাদ থমরয়বটে বদরক এরগাল। থস কবম্পউটাে বেরয় এতই িুস্ত থয তারক বকেু বেরেস 
কেরত অস্ববস্ত লাগরে। সাোদ দণাবিরয় েইল। একসময় ো একসময় থমরয়বটে িুস্ততা 
কমরি, তখ্ে তাে সরে কথা িলা থযরত পারে। 
  
আপোে প্ররয়ােে বক োেরত পাবে? 
  
সাজ্জাদ হাবসমুরখ্ িলল— এই অবিরসে প্রধাে িুবিে সরে থদখ্া কেরত চাবে। 
  
প্রধাে িুবি িলরত আপবে বক িুঝারেে? 
  
যারক িরল িাস। 
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আপবে বক েবকি সারহরিে কথা িলরেে? 
  
হুাাঁ, েবকি সারহি হরত পারেে। 
  
উোে সরে বক আপোে থকাে এপরয়ন্টরমন্ট আরে? 
  
বি-ো। 
  
এপরয়ন্টরমন্ট োিা উোে সরে থদখ্া হরি ো। 
  
তাহরল থেিট বযবে আরেে তাে সরে বক থদখ্া কো যারি? 
  
বক েরেু থদখ্া কেরত চাে থসটা বক আমারক িলা যারি? Maybe I can help. 
  
আমাে োম সাজ্জাদ। এেোস ইন্টােেুাশোরল আমাে একটা চাকবে হরয়রে। েরয়বেং 
বেরপাটণ বদরত চাই। বক ভারি বক কেি িুঝরত পােবে ো। 
  
সুাে, আপোে োম বক সাজ্জাদ থহারসে? 
  
বি। 
  
বক আশ্চযণ সুাে, আবম আপোরক বচেরত পাবেবে। আসুে, আপোরক েবকি সুারেে কারে 
বেরয় যাই। উবে আে সকারলও আপোে প্রসরে োেরত চাবেরলে। আপবে েরয়ে কেরেে 
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ো থকে তা বেরয় উবে বচন্তা কেবেরলে। সুাে থভরিরেে, আপবে থিাধহয় এপরয়ন্টরমন্ট 
থলটাে পােবে। আমারক থমইল বলস্ট থচক কেরত িলরলে। 
  
ও, আো। 
  
আপোরক আসরত হরি ো। 
  
আমারক ঘেটা থদবখ্রয় বদরলই হরি। 
  
বি ো। সুাে, আসুে। 
  
অবিরসে িাস সম্পরকণ থযসি ধােৰ্া থারক–েবকি সারহিরক তাে থকােবটে সরেই সাজ্জাদ 
বমলারত পােল ো। একেে িয়স্ক হাবস-খু্বশ মােুর্। সাজ্জারদে পবেচয় শুরে বতবে থচয়াে 
থেরি উরঠ দাাঁিারলে। হাত িাবিরয় বদরয় িলরলে–আরো ইয়াং মুাে এরসা, এরসা। আে 
সকারলই থতামাে কথা হবেল। লীলারক িললাম–লীলা, থদখ্ থতা আমারদে বেউ বেররটে 
বক হল। আমাে থতা মরে হরে থস বচবঠ পায়বে। 
  
সাজ্জাদ িলল, বচবঠ আরগই থপরয়বে। েরয়ে কেরত থদবে করে থিরলবে। থদবে কেরল 
থকে িল থতা? এইসি চাকবেে েরেু সিাই হা করে িরস থারক। তুবম থপরয়ও আসরে 
ো। আশ্চযণ! চা খ্াও— োবক কবি খ্ারি? 
  
একটা হরলই হরি। 
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থিশ, তাহরল কবি খ্াওয়া যাক। খু্ি ভাল কবি আরে। দাাঁিাও, বদরত িলবে। তুবম করে 
িলায় োগ কেে ো থতা? 
  
বি ো। 
  
তুবম করে িলাে আমাে োইট আরে। আমারক তত িুরিা ো থদখ্ারলও আবম বকন্তু যরথিই 
িুরিা। আমাে িি থমরয় ঢাকা ইউবেভাবসণবটরত পিায়–িিঃ ইয়াসবমে। কারেই আমাে িয়স 
আন্দাে করে োও। বসিবট বি। 
  
সাজ্জাদ কবিরত চুমুক বদরত বদরত িলল, আবম বকন্তু থকাে কােকমণ োবে ো। এেেস 
ইন্টােেুাশোল িুাপােটা বক তাও োবে ো। 
  
সিই োেরি। অবত দ্রুত োেরি। এটা একটা মাবিেুাশোল থকাম্পােী। এরদে অরেক 
েকম িুিসা–আলবপে ততবে কো থথরক োহাে িাোরো সিই করে। ইেরসকবটসাইরিে 
িুিসা আরে, িামণাবসউবটকুালস আরে। এো িাংলারদরশ এরসরে। িামণাবসউবটকুালস 
বেরয়। অসুখ্-বিসুরখ্ে থদশ থতা, কারেই অরু্ধ বিবর কেরত চায়। দশরকাবট মােুরর্ে 
কারে অরু্ধ বিবর থতা সহে কথা ো। লারল। লাল হিাে কথা। তুবম বক বসগারেট খ্াও 
সাজ্জাদ? 
  
বি, খ্াই। 
  
এই অবিসটা থটািারকা েী। তরি তুবম থখ্রত পাে। আমাে ঘরে অেুমবত আরে। আবম 
চুরুট খ্াই। 
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সাজ্জাদ বসগারেট ধোরলা। েবকি সারহি চুরুট ধেরলে। গলাে স্বে বেচু করে িলরত 
লাগরলে–মাবিেুাশাোল থকাম্পােীরত করপণারেট পবেশরে চাকবে কো খু্ি আোম। প্রচুে 
টাকা। প্রচুে সুরযাগ-সুবিধা। িৎসরে একিাে থকাম্পােীে খ্েরচ িুাবমবল বেরয় ইউরোপ-
আরমবেকা থযখ্ারে থযরত চাও যারি। হবলরি কাবটরয় আসরি। এো টাকা চুরর্ থেয়। থসই 
থচার্া টাকাে খ্াবেকটা বদরয় যায় যাো টাকা চুর্রত সাহাযু করে তারদে। িুঝরত পােে? 
  
পােবে। 
  
প্রচুে খ্াটবে। তরি এো খ্াটবে পুবর্রয় থদয়। চবিশ ঘণ্টাে েরেু গাবি পারি। িাবেণসি 
ফ্ল্ুাট পারি। একেে কুক, একেে মাবল পারি। অসুখ্-বিসুরখ্ আরমবেকাে হসবপটারল 
বচবকৎসাে সুবিধা পারি। কাবশ হরয়রে, সােরে ো। চরল যাও বসোপুে। থসখ্ারে 
আরমবেকাে হাসপাতাল আরে। এরসা আমাে সরে, থতামাে ঘে থদবখ্রয় বদ। 
  
সারহিরক দাবয়ত্ব বদরয় বদবে, ইবে থতামারক হারত-কলরম সি িুঝরিে। খু্ি এবিবসরয়ন্ট 
থলাক। 
  
সাজ্জাদ দুপুে িারোটাে মরধু বেরেে ঘরে স্থায়ী হল। সুন্দে ঘে। ইউেুস সারহি প্রিল 
আগ্ৰরহ সি িুবঝরয় বদরেে। 
  
সুাে, এই থট। একটা বিরেক্ট লাইে, আরেকটা বপবিএি। িুাি এইখ্ারে। আইবিএম 
কবম্পউটাে আরে। অবিরসে সি কবম্পউটারেে সরে এটা যুি। তরি আপোে ঘরে থকাে 
বপ্রন্টাে থেই। িরটাকবপয়াে আরে। 
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সাজ্জাদ হাই তুলরত তুলরত িলল, অরেক বকেুই থদবখ্ আরে। বক থেই থসটা িলুে। 
  
ইউেুস সারহি দাাঁত থিে করে হাসরলে। থিে অবিরস সি বকেু থাকাে পুরো কৃবতত্ব 
তাে। 
  
ইউেুস সারহি! 
  
বি সুাে। 
  
দুপুরে খ্ািাে িুিস্থা বক? 
  
আমারদে কুাবন্টে আরে। সািবসিাইে িুি সাবভণস। খু্িই ভাল। োন্নাও ভাল। চাইেীে, 
ইংবলশ, থিেলী সি ধেরেে খ্ািাে পাওয়া যায়। 
  
ভাল। থভেী গুি। 
  
আে প্রথমবদে আপবে সুাে বেলুাি করুে। অবিস ঘুরে থদখু্ে। কাল থথরক ইেশাল্লাহ 
আমো কাে শুরু কেি। ইো কেরল আে সুাে আপবে িাসায়ও চরল থযরত পারেে। 
  
আপোরদে অবিস েুবট হয় কখ্ে? 
  
চােটাে সময়। সকাল আটটা থথরক বিরকল চােটা। মাঝখ্ারে একটা থথরক দুটা পযণন্ত 
লাঞ্চ থব্রক। শুর, শবে এই দুবদে েুবট। 
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সপ্তারহ দুবদে েুবট? ভালই থতা। 
  
ইউেুস সারহি। আিাে দাাঁত থিে করে হাসরলে। থযে সাপ্তাবহক দুবদে েুবটে িুিস্থা বতবেই 
করেরেে। 
  
ইউেুস সারহি! 
  
বি সুাে। 
  
আপবে যাে, আপোে কাে করুে। লারঞ্চে সময় এরস আমারক বেরয় যারিে। দুেে 
একসরে লাঞ্চ কেি। 
  
বি আো সুাে। আপোে পারসণাোল একেে বপওে আরে। মবত োম। থিল বটপরলই থস 
আসরি। চা-টা বকেু লাগরল এরে থদরি। 
  
আো, বঠক আরে। 
  
ইউেুস সারহি বিরদয় বেরলে। সাজ্জাদ দীঘণ বেিঃশ্বাস থিলল। অবিরসে এই চাকবে থস 
কেরত পােরি িরল মরে হরে ো। দম িন্ধ হরয় আসরে। োোলা িন্ধ িরলই বক দমিন্ধ 
লাগরে? োোলা থখ্ালা যারি ো। থসিাবল এয়ােকবেশে িাবিে োোলা থখ্ালা যায় ো। 
  
বপাঁ-বপাঁ করে থটবলরিাে িােরে। সাজ্জারদে কারে থকউ থটবলরিাে কেরি ো। এই অবিরসে 
োম্বাে কারোে োোে কথা েয়। থস বেরেই োরে ো। সাজ্জাদ বেবসভাে হারত বেল। 
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হুারলা। 
  
সুাে, আবম বেবসপশাে থথরক িলবে–লীলা। 
  
ও আো, বক িুাপাে? 
  
আপোে একটা থটবলরিাে এরসরে। থদি? 
  
সাজ্জাদ থটবলরিাে কারে বেরয় িরস আরে। বকেুিৰ্ িােো িােল, তােপে হঠাৎ মরে 
হল। লাইে থকরট থগরে। সাজ্জাদ যখ্ে বেবসভাে োবমরয় োখ্রত যারে তখ্ে থহারসে 
সারহরিে গলা থশাো থগল— 
  
সাজ্জাদ। 
  
বে। 
  
েরয়ে করেবেস? 
  
হুাাঁ। 
  
থকমে থদখ্বেস? 
  
ভাল। 
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সিাে সরে পবেচয়-টবেচয় হরয়রে? 
  
আরস্ত আরস্ত হরে। 
  
তাো থতারক আেরন্দে সরে গ্ৰহৰ্ কেরে থতা? 
  
থসটা থতা িুঝরত পােবে ো। তুবম আমাে োম্বাে থপরল থকাথায়? 
  
থস এক বিোট ইবতহাস। হরয়রে বক… 
  
আো িািা, থতামাে ইবতহাস িাসায় এরস শুেি। 
  
িুস্ত আবেস? 
  
হুাাঁ, িুস্তই আবে। 
  
গুি। থভেী গুি। েীিরে উন্নবত কেরত হরল িুস্ত থাকরত হরি। থয যত িুস্ত তাে েীিে 
তত উন্নত। ভাল কথা–আতাহারেে থটবলরিাে োম্বাে োবেস? 
  
ওে থকাে থটবলরিাে থেই। 
  
িাসাে বঠকো? 
  
িাসা থকাথায় োবে। বঠকাো োবে ো। ওরক দেকাে থকে? 
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ভািবে, থতাে চাকবেরত থযাগ থদয়া উপলরি থকাে ভাল থেসু্টরেরন্ট বগরয় খ্াি। আইবিয়া 
থকমে? 
  
ভাল। 
  
তুই বক অবিস থথরক থিোে পরথ ওরক একটা খ্িে বদরয় আসরত পােবি? 
  
পােি। 
  
েীতু অিবশু িলবেল ওরক িাদ বদরত। থস চারে শুধু বেরেো বেরেো থযরত। আবম চাবে। 
ওরক সরে বেরত। থেরলটারক আমাে খু্িই পেন্দ। এ থভবে গুি িয়। 
  
িািা, আবম োবখ্। 
  
েীতু িলবেল গুলশারে েতুে একটা োপাবে থেসু্টরেন্ট খু্রলরে। ওে কারে থটবলরিাে 
োম্বাে আরে। িুবকং বদরয় োবখ্? 
  
োখ্। 
  
কাচা মাে-িাে খ্াওয়ায় বকো থক োরে। োপাবেিা থতা আিাে কাচা মাে খ্াওয়াে িুাপারে 
ওস্তাদ। 
  
িািা, এখ্ে থেরখ্ থদই। 
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আো। তুই বকন্তু আতাহােরক একটা খ্িে বদস। তুই চাকবে শুরু কেবেস। আেরন্দে 
একটা িুাপাে। এই আেন্দ িনু্ধ-িান্ধি সিাইরক বেরয় থশয়াে কো দেকাে। থস অিবশু 
মরে কি পারি। থতাে এত ভাল চাকবে হল তাে বকেু হল ো। মরে কি পািােই কথা। 
থদবখ্ তাে েরেু বকেু কো যায় বকো। 
  
িািা, আবম োখ্লাম। 
  
সাজ্জাদ থটবলরিাে োবমরয় োখ্ল। চুপচাপ িরস থাকরতও ভাল লাগরে ো। োোলা থখ্ালা 
থাকরল আকারশে বদরক তাবকরয় থাকা থযত। োোলা িন্ধ। োোলায় ভাবে পদা টাে। 
কবিতা থলখ্াে থচিা বক কেরি? ো, েতুে বকেু থলখ্া যারি ো। বপ্রয় ইংরেবি কবিতাে 
অেুিারদে থচিা কো থযরত পারে। েিাটণ েরস্টে কবিতা বদরয় শুরু কো থযরত পারে। 
থকাে কবিতাই পুরোটা মরে থেই। চাে লাইে, েলাইে। 
  
অবিরসে একটা ব্লুাক ইংরেে কবিরদে িইরয় ভবতণ করে থিলরত হরি। িাংলা কবিতাে 
িই একটাও োখ্া যারি ো। মাবলন্টেুাশোল থকাম্পােীে থলাকেে অবিস ঘরে িাংলা 
কবিতাে িই থদখ্রল সরন্দহেেক থচারখ্ তাকরিে। ইংরেবি কবিতাে িই থদখ্রল বকেু 
মরে কেরিে ো। িেং রুবচ, থমধা ও মেরেে প্রশংসা কেরিে। 
  
These pools that, though in forests still reflect 
The total sky almost without defect, 
And like the flowers beside them, chill and shiwer, 
Will like the flowers beside then soon be gone, 
And yel not out by any brook or river, 
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But up by Tools to bring dark foliage om 
  
‘িরেে মারঝ মারঝ কাকচিু েরলে আভাস 
থসই েরল িাস করে পবেপূৰ্ণ সমগ্ৰ আকাশ।’ 
  
আভারসে সরে আকারশে বমল বঠক আরে। তরি েরল প্রবতিলে হরয়ে োয়গায় িাস 
করে িলাটা  বক বঠক হরে? প্রবতিলে এিং িাস কো বক এক অরথণ থেয়া যায়? 
  
সাজ্জাদ ভুরু কুাঁচরক িরস েইল। একটা থিরে থগল। ইউেুস সারহি দেো খু্রল উবক 
বদরলে। সুাে, লারঞ্চে সময় হরয়রে। এখ্ে খ্ারিে? 
  
সাজ্জাদ কবঠে গলায় িলল, খ্িদণাে, বিেি কেরিে ো। ইউেুস সারহি থচাখ্ িি িি 
করে তাবকরয় আরেে। বতবে িুাপাে বকেুই িুঝরত পােরেে ো। 
  
প্রচি মাথা ধরেরে। কাউরক থটবলরিাে কেরত ইো কেরে। কারক থটবলরিাে কেরি? 
এমে কাউরক যাে সরে কথা িলরল মাথা িুথা করম যায়। লীলািতীরক কো যায়। 
লীলািতীে োম্বােটা থযে বক? 
  
সাজ্জাদ বকেুরতই োম্বাো মরে কেরত পােল ো। 
  
  
  
সন্ধুা থথরক থহারসে সারহি থসরেগুরে িরস আরেে। োপাবে থেসু্টরেরন্ট চােেরেে িুবকং 
থেয়া হরয়রে। বতবে, েীতু, সাজ্জাদ এিং আতাহাে। থেসু্টরেরন্ট থখ্রত িরস বক বক গল্প 
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কেরিে মরে তাে একটা তাবলকাও বতবে ততবে করেরেে। থখ্রত িরস হালকা গলাপ 
কেরত ভাল লারগ। মোে মোে েবসকতা, এরেকরিাটস। আেন্দঘে পবেরিশ ততবে কো। 
তাে হারত এক হাোে পৃষ্ঠাে বিশাল এক িই। িইবটে োম পাবটণ থোকস। অরেকগুবল 
েবসকতা এে মরধুই বতবে পরি থিরলরেে। থকােবটরতই থতমে হাবস আসরে ো। 
  
েীতু এরস চা বদরয় থগল। থহারসে সারহি িলরলে, বক থে, তুই সােরগাে কেবল ো? েীতু 
িলল, ভাইয়া আরগ আসুক তােপে সােি। আমাে সােরত সময় লারগ ো। সুন্দে থমরয়ো 
অরেক সময় বেরয় সারে। অসুন্দেো সারে ঝটপট। 
  
তুই অসুন্দে থক িলল? থতাে গারয়ে েেটা একটু চাপা। থসৌন্দযণ মােুরর্ে গারয়ে েরে 
ো। থসৌন্দযণ যবদ গারয়ে েরে হত তাহরল থশ্বত কুে যাো শেীরে বেরয় ঘুেরে তাো হত 
সিরচ সুন্দে মােুর্। 
  
েীতু বিেি গলায় িলল, থসৌন্দযণ বেরয় থতামাে সরে আলাপ কেরত ইো কেরে ো িািা। 
  
যা, থেবি হরয় থে। 
  
িািা, আমাে মরে হরে ভাইয়া আসরি ো। আটটা থিরে থগরে এখ্রো যখ্ে আরসবে। 
আে িাইরে থখ্রত যািাে কথা থিাধহয় ভুরল থগরে। 
  
ভুলরি থকে? দুপুরেই তাে সরে কথা িললাম। 
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তােপরেও ভুরল থগরে। আমাে ধােৰ্া থস পরথ পরথ ঘুেরে। বকম্বা থকাে পারক িরস 
কবিতা বেরয় ভািরে। 
  
তুই কাপি পে থতা মা, ও চরল আসরি। 
  
েীতু কাপি িদলারত থগল। োত েটাে সময় থহারসে সারহি থমাটামুবট বেবশ্চত হরলে–
সাজ্জাদ। আসরি ো। বতবে তােপরেও িাোন্দায় িরস েইরলে। 
  
একা একা অন্ধকারে িরস থাকা বিেবিকে িুাপাে। মশা কামিারত থারক। ইদােীং 
মশারদে চবেরি পবেিতণে ঘরটরে–তারদে কামি আরগে মত ভদ্র ো। কামিিাে সরে 
সরে োয়গাটা িুরল ওরঠ–এিং অরেকিৰ্ ধরে চুলকারত থারক। আরগ বদরেে থিলায় 
মশা কামিারতা ো, এখ্ে বদরেও কামিায়। মশা বেরয় পৃবথিীে থকাথাও বক বেসাচণ হরে? 
বেসাচণ হরল এই িুাপােটা বেশ্চয়ই গুরুরত্বে সরে বিরিচো কো হত। 
  
থহারসে সারহি িাোন্দায় পা গুবটরয় িরস আরেে। তাাঁে সামরে থোট্ট একটা থটবিল। এই 
থটবিরল তাে পা োখ্াে কথা। থসখ্ারে মশা তাোরোে থস্তপ্রা। বতবে তাে চােবদরক থে 
করে মশাে অযুধ বদরয়রেে। অরু্রধ সম্ভিত থকাে থভোল আরে। মশা আরো থিবশ থিবশ 
আসরে। শুধু মশা ো— মশাে মত থদখ্রত অেুােু থপাকাোও আসরে। 
  
পৃবথিীরত হাোরো েকরমে ইেরসকবটসাইি। তাে পরেও থপাকাে সংখ্ুা এত িািরে 
থকে? থপাকাগুবলে িুবদ্ধও মরে হয় িািরে। এক সময় পৃবথিীটা বক থপাকারদে দখ্রল 
চরল যারি? থপাকাো মােুর্ মাোে থি থিে করে সমারে মােুর্ মােরত থাকরি। এই থয 
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বতবে িাোন্দায় িরস আরেে–থপাকাো তারক থদখ্রত থপরয় এক থিাবতল থস্পপ্র বেরয় এরস 
িুস করে তাে োরক থেরি বদল। 
  
চুপচাপ িরস থাকরল অদু্ভত অদু্ভত বচন্তা ভািো তাে মাথায় আরস। এইসি বচন্তাভািো 
বেরয় অেুরদে সরে তাে আরলাচো কেরত ইো করে। আরলাচোে মােুর্ পাে ো। সিাই 
মরে হয় িুস্ত। মারঝ মারঝ েীতুরক পাওয়া যায়, তরি থস মরে হয় গম্প। গুেি থশাোে 
িুাপারে আগ্ৰহী ো। সাজ্জাদরক থতা পাওয়াই যায় ো। বতবে যখ্েই থখ্াাঁে থেে তখ্বে 
থশারেে িাসায় থেই। থেরলটারক ঘেমুরখ্া কোে িুিস্থা কো দেকাে। বিরয় বদরয় বদরত 
হরি। তাে পেরন্দে থকউ থাকরল িুাপােটা সহে হত। মরে হরে পেরন্দে থকউ থেই। 
কৰ্াে কথা শুরেরেে। থমরয়টা থক? আতাহােরক বেরেস করে োেরত হরি। আতাহারেে 
সরে প্রায়ই থদখ্া হয়–আসল িুাপােটা বেরেস কেরত মরে থারক ো। থস যবদ আে 
থেসু্টরেরন্ট থখ্রত থযত তারক বেরেস কো থযত। পাবটণরত হাবস হাবস মুরখ্ অরেক েবটল 
প্রশ্ন কো যায়। 
  
সাজ্জারদে পেরন্দে থকউ যবদ ো থারক তাহরল থমরয় থখ্াোে দীঘণ প্রবরয়াে থভতে বদরয় 
থযরত হরি। তারকই থযরত হরি। তরি এ িুাপারে সাজ্জারদে মাে একটা মতামত থেয়া 
থযরত পারে। থসটা থদারর্ে বকেু ো। দীঘণবদে আরগ বক হরয়বেল ো হরয়বেল থসসি মরে 
থেরখ্ লাভ থেই। 
  
থহারসে সারহরিে িীে োম সারিো। িীে োরমে সরে োম বমবলরয় থেরলে োম 
থেরখ্বেরলে সাজ্জাদ। থমরয়ে োম থেরখ্বেরলে। সাো। থমরয়ে োম সাো থথরক বক করে 
েীতু হরয় থগল। বতবে বঠক োরেে ো। এটা বঠক হয়বে। মারয়ে োরমে সরে বমবলরয়ই 
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থেরল থমরয়ে োম হওয়া উবচত। থি অি োেরমরন্টে বদে মারয়ে োম ধরেই থেরলরমরয়রক 
পুেরোবথত কো হরি। িািাে োরম ো। 
  
সারিোে উপে থহারসে সারহি অসম্ভি খু্বশ বেরলে। তাে ধােৰ্া এ েকম িুবদ্ধমতী থমরয় 
পৃবথিীরত কম েরেরে। শুধু িুবদ্ধমতী ো, িুবদ্ধমতী এিং ভাল থমরয়। সাধােৰ্ত এই দুরয়ে 
কবম্পিরেশে হয় ো। িুবদ্ধমতী থমরয়গুবলে থভতে োোে েকম েবটল পুাাঁচ থারক। 
সারিোে থভতে এইসি বেল ো। স্বভািুচবেি অিবশু খ্াবেকটা অদু্ভত বেল। থযমে মাঝ 
োরত ঝুম িৃবি হরে, বতবে চাদে গারয় বদরয় আোম করে ঘুমুরেে–সারিো তারক থিরক 
তুরল িলরি–এই থশাে, ওঠরতা, িৃবি হরে। আমাে সরে একটু োরদ চল, িৃবিরত বভেি। 
  
োত বতেটায় িৃবিরত বভো পাগলামী োিা আে বক? বতবে িীে সরে োরদ থযরতে বঠকই। 
বচরলরকাঠায় বিেি মুরখ্ দাাঁবিরয় থাকরতে। সারিোে িৃবিরত থভো থশর্ হতই ো। ঘুরম 
তাাঁে থচাখ্ েবিরয় আসত–আে এবদরক সারিো োরদে এ মাথা থথরক ও মাথায় যারে। 
োরদ েরম থাকা পাবে পা বদরয় বেটারে। এিং মারঝ মারঝ বচৎ হরয় োরদ শুরয় পিরে। 
থগাসল থশরর্ বহবহ করে শীরত কাাঁবপরত কাপরত থেরম আসরে। ঠািায় থঠাাঁট েীল হরয় 
আরে। এ োতীয় পাগলামীরক প্রেয় থদয়া উবচত ো–বতবে প্রেয় বদরয়রেে, কােৰ্ িীে 
মরে কি থদয়া তাে পরি অসম্ভি বেল। প্রবতবদে থকাট থথরক একিাে হরলও িাবিরত 
থটবলরিাে কেরতে–তাে কােৰ্ একটাই, িীে গলা থশাো। থটবলরিারে সারিোে গলাে 
স্বে শুেরত তাাঁে এত ভাল লাগরতা থয িলাে ো। 
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একিাে সারিো িলল–সংসাে টােরত টােরত ক্লান্ত হরয় পরিবে। সাত বদরেে েরেু আবম 
আমাে িি ভাইরয়ে কারে থিিারত যাি। এক যাি। এই সাতবদে তুবম সবেদরক োখ্রত 
পােরি ো? 
  
তাাঁে মেটা খ্াোপ হরয় থগরলা। তিু বতবে িলরলে, পােি। অিশুই পােি। ো। পাোে 
বক আরে? 
  
তাহরল তুবম সাজ্জাদরক বেরয় থারক। থতামাে সমসুা হরল তুবম থতামাে মাে কারে থেরখ্ 
এরসা। থসখ্ারে থস খু্ি ভালই থাকরি। আবম এক এক করয়কটা বদে থাকি। 
  
বতবে শুকরো গলায় িলরলে, আো। িীরক বচটাগাং থমরল তুরল বদরলে। থিে োিাে সময় 
তাে থচাখ্ বভরো থগরলা। বতবে অেুবদরক তাবকরয় েইরলে। 
  
সারিো চরল যািাে পে বতে োত বতবে এক থিাাঁটা ঘূমুরত পােরলে ো। চতুথণ বদরে 
সাজ্জাদরক তাে দাদীে কারে থেরখ্ বচটাগাং চরল থগরলে। 
  
সারিো তাাঁরক থদরখ্ খু্িই বিেি হরয় িলল, বক িুাপাে? 
  
বতবে হিিি করে িলরলে, বচটাগাং-এ খু্ি েরুবে একটা কাে পরিরে। থকাম্পাবে 
আইরেে একটা মামলা, পাবটণ এমে করে ধরেরে–ো এরস পােলাম ো। ওো আগ্ৰািাদ 
থহারটরল আমাে থাকাে িুিস্থা করেরে। ভািলাম তুবম যখ্ে এখ্ারে আে শুধু শুধু থহারটরল 
থাকি থকে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 185 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

েীতুে দুিেে িয়রস সারিোে বকেু একটা হল যা বতবে বঠক ধেরত পােরলে ো। োরত 
মারঝ মারঝ িাথরুরম যািাে েরেু তাাঁে ঘুম ভারে। বতবে থদরখ্ে তাঁো পারশ সারিো থেই। 
থস িাোন্দায় থমরঝরত পা েবিরয় থেবলং-এ থহলাে বদরয় চুপচাপ িরস আরে। তাবকরয় 
আরে অন্ধকারেে বদরক। তাে থচারখ্-মুরখ্োরেুে ক্লাবন্ত বতবে বিবস্মত হরয় িরলরেে, বক 
িুাপাে সারিো? 
  
বকেু ো। ঘুম আসরে ো। তাই চুপচাপ িরস আবে। তুবম শুরয় পি আবম আসবে। 
  
ঘুম আসরে ো থকে? 
  
ঘুম আসরে ো থকে থসটা আবম বক করে িলি? 
  
মাথায় পাবে থঢরল–এক কাপ গােম, দুধ-রখ্রল। … 
  
তুবম ঘুমুরত যাও থতা। থতামাে ঘুরমে িািাে হিাে দেকাে থেই। ঘরেে থভতে গেম। 
িাইরে িরস থাকরত আমাে ভালই লাগরে। 
  
আবম িসি থতামাে সরে? 
  
তুবম িসরি থকে? থতামাে থতা ঘুরমে সমসুা ো। বিোোয় যাওয়া মাি তুবম ভুসভুস করে 
োক িাকারি। িললাম থতা আবম আসবে। তুবম শুরয় পি। 
  
বতবে শুরয় পিরলে। ঘণ্টাখ্াবেক অরপিা করে বেরে ঘুবমরয় পিরলে। থশর্ োরত থেরগ 
থদরখ্ে–সারিো পারশ শুরয় ঘুমুরে। কখ্ে থস বিোোয় এরসরে থক োরে। 
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তােপে ভয়ংকে ঘটোটা ঘটল। েরভম্বে মারসে এগারো তাবেখ্ বঠক এগারোটাে সময় 
থহারসে সারহি সারিোে থটবলরিাে থপরলে। থস কখ্রোই তাে থচম্বিারে থটবলরিাে করে 
ো। থহারসে সারহি অসম্ভি খু্বশ এিং অসম্ভি অিাক হরয় িলরলে, বক িুাপাে সারিো? 
  
সারিো িলল, থতামাে সরে বকেু েরুবে কথা িলি। থতামাে বক এখ্ে সময় হরি? 
  
আরে বক িল, সময় হরি ো থকে? আবম িাসায় চরল আসবে। 
  
িাসায় আসরত হরি ো। কথাগুবল থটবলরিারে িলাই ভাল। থতামাে আরশ পারশ বক থকউ 
আরে? 
  
ো। 
  
থশাে–থতামাে সংসারে আমাে মে বটকরে ো। 
  
থহারসে সারহি হতভম্বে গলায় িলরলে, বক িলরল? 
  
থতামাে সংসারে আমাে মে বটকরে ো। অরেকবদে বেলাম, খু্ি কি করে বেলাম। 
  
সারিো িলরলে, আবম এখ্ে চরল যাবে–তুবম সাজ্জাদ এিং সাোরক থদখ্রি। ওরদে 
খ্াবেকটা কি হরি–বক আে কো। 
  
বক িলরো সারিো? 
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বিরভারসণে কাগেপি থতামাে কারে চরল আসরি। তুবম সই করে বদও। আবম চাইো 
বিরভারসণে মামলা থকারটণ উঠুক। 
  
বিরভারসণে কথা বক িলরল? 
  
আমাে লইয়ারেে কাে থথরক তুবম বচবঠ পারি। থসই বচবঠরত অরেক আরে িারে কথা 
থতামাে সম্পরকণ থলখ্া। এইসি োিা ো-বক বিরভাসণ মামলা থটরক ো। কারেই িাধু হরয় 
বলখ্রত হরয়রে। তুবম বকেু মরে করো ো। থয সি অবভরযাগ থতামাে সম্পরকণ কো হরয়রে 
তা সিই বমথুা। থসটা তুবম থযমে োে, আবমও োবে। 
  
থহারসে সারহি আিারো িলরলে, সারিো তুবম বক িলরো? 
  
সারিো িলল, োবখ্, থকমে? 
  
থহারসে সারহি দুঘণ্টাে মত থচয়ারে িরস েইরলে। তােপে উরঠ দাাঁিারত বগরয় থটবিরলে 
সরে ধাক্কা থখ্রয় পরি থগরলে। িাসায় বিরে সারিোরক আে থদখ্রলে ো। 
  
উবকরলে বচবঠ থপরলে তাে পেবদে। সারিো তাে বিরুরদ্ধ শােীবেক ও মােবসক বেযণাতরেে 
অবভরযাগ এরেরে। চবেিহীেতাে অবভরযাগ এরেরে। কারেে থমরয়ে সরে শােীবেক 
সম্পরকণে কথা বিস্তাবেতভারি িলা হরয়রে। এিং এই অসহেীয় অিস্থা থথরক মুবি পাওয়াে 
েরেু িাদী স্বামীে সরে সম্পকণ বেরন্নে আরিদে করেরে। 
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এতিি একটা ঘটো বেরয় বচন্তা কোে মত সময় থহারসে সারহি থপরলে ো–িাসায় বিরে 
থশারেে বসাঁবি থথরক োমরত বগরয় সাজ্জাদ গবিরয় পরি অোে হরয় আরে। তাে োক 
বদরয় েি থিরুরে। িাসায় সারিো থেই। কারেে থলাক, মাবল, এো থোটােুবট কেরে–বক 
কেরি বকেু িুঝরত পােরে ো। পেিতণী সাতবদে থহারসে সারহি প্রচি থঘারেে মরধু 
কাটারলে। থেরল অরচতে–িািাে সরন্দহ কেরে থব্রইে থহমারেে। অপারেশে কোে মত 
সাহসও পারে ো। থেরলে স্বাস্থু খু্ি খ্াোপ। অথচ অপারেশে করে মবস্তরক েরম যাওয়া 
েি পবেষ্কাে কো অতুন্ত েরুবে। তৃতীয় বদরেে বদে অপারেশে হল। সাধােৰ্ত থয থকাে 
অপারেশরেে পে সােণে িরলে, অপারেশে সাকরসসিুল। সাজ্জারদে থিলায় িলরলে, 
বকেু িুঝরত পােবে ো! আমাে যা কোে করেবে, বকন্তু বকেু িুঝরত পােবে ো। পঞ্চম 
বদরেে বদে থস থচাখ্ থমরল তাকারলা। তােপরেে বদে িলল–আেু থকাথায়? 
  
সারিো বেল ো। থেরলে এমে ভয়ািহ সমসুাে কথা তাে ো োোে কথা ো। থেরেও 
থস আরসবে িা থযাগারযারগে থচিা করেবে। থহারসে সারহরিে সরে থযাগারযাগ করেরে 
সারিোে উবকল। থমাটারসাটা একেে মােুর্। ভালমােুর্ টাইপ থচহাো। হাবসখু্বশ স্বভাি। 
উবকল সারহরিে িিিু হরে–মামলা থকারট উঠরল োোে সমসুা হরি। মাে সম্মারেে 
প্রশ্ন। মাে সম্মাে অরেক িি িুাপাে। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, আমাে বিরুরদ্ধ অবভরযাগ সিই বমথুা–কারেই মােসম্পমারেে 
প্রশ্ন আসরে ো। 
  
অবভরযাগ বমথুা থসটা আপবে োরেে, আপোে িী োরেে। থকাব ট থতা োরে ো। থকাট 
বিচাে কেরি। সািু-প্রমাৰ্। 
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বক সািু-প্রমাৰ্? 
  
থয কারেে থমরয়বটে সরে আপোে অখিধ সম্পকণ বেল এিং থয সম্পরকণে কােরৰ্ থস 
গভণিতী হরয় পরি থসই থমরয় সািু বদরি। থয বক্লবেরক গভণপাত কোরো হরয়রে–থসই 
ক্লবেরকে িািাে সািু থদরি। টাকা পয়সা খ্েচ কেরলই আেকাল সািী পাওয়া যায়। 
বক কেরিে িলুে–সময় িদরল থগরে। এই েরেুই িলবে বমউাঁচুরয়ল এবগ্ৰরমরন্ট চরল 
আসুে। দুেে এক সরে বগরয় কাগেপরি সই করে ঝারমলা চুবকরয় থিলুে। 
  
আবম সারিোে সরে একটু কথা িলরত চাই। 
  
উবে আপোে সরে কথা িলরত চাে ো। উবে বকেুই চাে ো, চাইলে কাস্টবিও চাে ো। 
উোে োরম থয িাবিটা আরে তাও চাে ো। উবে শুধু চাে সম্পমােেেক বেষ্পবত্ত। 
  
থহারসে সারহি দীঘণ সময় ভদ্ররলারকে বদরক তাবকরয় থথরক িলরলে–আো, বঠক আরে। 
  
উবকল সারহি পরকট থথরক কাগরেে তািা থিে করে িলরলে–সুাে, আপোরক থকাথাও 
থযরতও হরি ো। এইখ্ারে সই কেরলও হরি। 
  
থহারসে সারহি সই কেরলে। উবকল সারহি িলরলে, পরি থদখ্রিে ো? পরি থদখু্ে–
টামণস এে কবেশেস। 
  
ো, পিরত হরি ো। 
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সারিোে সরে তাে থকাে থযাগারযাগ থেই। বতবে োরেে থস ঢাকা শহরেই আরে। থকাথায় 
আরে থসই বঠকাোও বতবে োরেে। থটবলরিাে োম্বাে োরেে। মারঝ মারঝ খু্ি থগাপরে 
থসই োমারে থটবলরিাে করেে। থিবশে ভাগ সময় থলষ্মা বমশারো িয়স্ক এক ভদ্ররলারকে 
গলা থশাো যায়–হুারলা, থক? 
  
বতবে খ্ট করে থটবলরিাে োবমরয় থদে। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধাবদে সারিো থটবলরিাে 
করে। অবত থচো গলায় িরল, হুারলা। 
  
তাাঁে খু্ি িলরত ইরে করে–থকমে আে সারিো? িলা হয় ো। মােুর্ তাে সিরচ েরুেী 
কথাগুবলই আসরল কখ্রো িলরত পারে ো। 
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৯. িৃবি হমছে সকাল থথমক 
িৃবি হরে সকাল থথরক। 
  
আতাহারেে হারত োতা। লাল-েীল িুল আাঁকা িাহাবে োতা। বমবলে কাে থথরক থেয়া। 
বমবল বিবশ্চমত গলায় িরলরে, থমরয়রদে োতা বেরয় োস্তায় হাাঁটরত পােবি? 
  
হারত হাাঁটরত অসুবিধা বক। িৃবি োমরি বক ো থসটাই হল বিরিচু। 
  
হাোবি ো ভাইয়া। 
  
ো, হাোরিা ো। 
  
থমরয়রদে েবেে োতা মাথায় বদরয় ইরটা শুরুরত যতটা বিপদ্েেক মরে হরয়বেল োস্তায় 
থিে হরয় ততটা বিপজ্জেক মরে হল ো। থকউ তাে বদরক তাকারে ো। যাো তাকারে 
তাো অিাক িা বিবস্মত হরে ো। ঢাকা শহরেে চবেরি গুৰ্গত একটা পবেিতণে হরয়রে 
িরল মরে হয়। শহরেে মােুর্ো অরেুে িুাপারে মাথা ঘামারে ো। যাে থয ভারি ইো 
চলরি। তারত বকেুই যায় আরস ো। 
  
আতাহারেে পুারন্টে পরকরট েিাটণ েরস্টে চােবট কবিতাে অেুিাদ। অেুিাদগুবল 
সাজ্জারদে কো। অবিরস িরস তাে প্রধাে কাে হরে কবিতা অেুিাদ কো। আতাহারেে 
দাবয়ত্ব পরিরে চােটা মূল কবিতা অেুিাদসহ গবে সারহরিে কারে থপৌঁরে থদয়। আতাহাে 
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খ্াবল হারত যারে ো। কবিতাে সরে বেরয় যারে কবেয়ারকে একশ বমবলবলটারেে একটা 
থিাতল। সাজ্জাদ বগবে সারহরিে কারে শুধু কবিতা কখ্রো পাঠায় ো। 
  
েিট েরস্টে কবিত্তাে অেুিাদ থকে িাংলা ভার্ায় হওয়া উবচত থসই বির্রয় গবে সারহিরক 
বকভারি িলরত হরি সাজ্জাদ তাও বশবখ্রয় বদরয়রে। সাজ্জাদ িরলরে, আতাহাে, তুই গম্ভীে 
গলায় িলবি, কবি েিাটণ িস্ট খু্ি ইন্টারেবস্টং একটা বদরে েরেরেে–২৬থশ মাচণ। 
আমারদে স্বাধীেতা বদিস। তাাঁে প্রথম দুবট কবিতাে িই বকন্তু বেে থদরশ প্রকাবশত হয়বে–
প্রকাবশত হরয়রে ইংলুারে। এই কবি চােিাে পুবলৎোে প্রাইে থপরয়রেে। এিং বতবে 
বেরলে চার্া-কবি। বযবে েগেেীিে পবেতুাগ করে আিবেক অরথণই চার্ািাদ করে েীিে 
কাটারত থচরয়রেে। খু্ি গুবেরয় িলবি। পােি ো? 
  
পািাে থতা কথা। 
  
গবে সারহি চাইরল আবম কবিতাে সরে থোট্ট করে েিাটণ েরস্টে েীিেীও বলরখ্ বদরত 
পাবে। 
  
থতাে মাথায় বক এখ্ে েিাটণ েস্ট ভে করেরে? 
  
সাজ্জাদ গম্ভীে গলায় িরলরে, আমাে মাথায় বকেুই ভে করে ো। আবম মারঝ মারঝ অরেুে 
উপে ভে কবে। এই মূহুরত বসন্দািারদে িুরিে মরতা েরস্টে কারধ ভে করেবে। এিং 
মরে হরে উবে পাঁবচশ কুারেট থগারেে কবি। পৃবথিীে থিবশেভাগ কবিই আঠারো 
কুারেরটে। খ্াদ থিবশ। পাঁবচশ কুারেট কবিে সংখ্ুা কম। 
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শামসুে োহমাে, উবে কত কুারেরটে? 
  
উোেটা এখ্রো বহরসি কবে বে। 
  
িাংলা কবিরদে থভতে পাঁবচশ কুারেরটে কাো আরে? 
  
অথেরকই আরে। েীিোেন্দ দাশ আরে। 
  
আবম কত কুারেরটে? 
  
তুই হবেস থব্রাঞ্জ-কবি। থতাে মরধু থসাো থেই, পুরোটাই থব্রাঞ্জ। 
  
আতাহারেে একটু মে খ্াোপ হল। মে খ্াোপ ভািটারক থতমে পাত্তা বদল ো। 
  
  
  
সকাল থথরক িৃবি হরে। গবে সারহরিে িাসাে সামরে হাাঁটুপাবে থাকাে কথা। অদু্ভত থকাে 
কােরৰ্ িাসাে সামরেটা খ্টরখ্াট শুকো। থিরেে, বসরস্টরম োতাোবত থকাে তিেবিক 
পবেিতণে হরয়রে িরল মরে হয়। গবে সারহরিে িাসাে থগরট খ্াবক থপাশাক পো শুকো 
লম্বা এক থলাক। মাথায় সিুে টুবপ, পারয় িুট। প্রথম দশণরে মরে হয় পুবলশ িা আেসাে 
িাবহেীে থকউ। ভাল করে তাকারল থসই ভুল থভরে যায়। বসবকউবেবটে থলাক। কাঁরধ 
থপতরলে োরচ থলখ্া–বসবকউবেবট গািণ। 
  
কাে কারে যাইরিে? 
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গবে সারহরিে কারে। 
  
খ্াতায় োম, বঠকাো, থটবলরিাে োমাে থলরখ্ে। তােপে যাে। 
  
িুাপােটা বক? 
  
বসবকউবেবট গািণ িুাপাে বক থসই িুাখ্ুায় থগল ো। খ্াতা এিং িল পরয়ন্ট কলম থিে 
করে বদল। খ্াবক থপাশাক মােুরর্ে চবেি হেে করে। খ্াবক থপাশাক পেরলই থলাকেে 
কম কথা িরল। োম-বঠকাো বলখ্রত বলখ্রত আতাহারেে মরে হল, থহারসে সারহিরক 
একটা খ্াবক থপাশাক পবেরয় বদরত পােরল ভাল হত। উোে কথা িলা থোগ থসরে থযত। 
  
  
  
গবে সারহি দেো খু্রল অপ্রসন্ন দৃবিরত আতাহারেে বদরক তাকারলে। আতাহাে িলল, 
আপোে িাসায় বমবলটােী পাহাো িবসরয়রেে, িুাপাে বক? 
  
গবে সারহি থচাখ্ সরু করে িলরলে, িুাপাে বক তুবম োে ো? 
  
বি-ো। 
  
পুরো ঢাকা শহরেে সিাই োরে আে তুবম োে ো? 
  
বি ো–আবম োবে ো। 
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থভতরে এরস থিাস। িলবে। লম্বা ইবতহাস। 
  
সাজ্জাদ আপোে েরেু এক থিাতল কবেয়াক পাবঠরয়রে। 
  
গুি। ির্ণাে সুাতসুারত আিহাওয়ায় আমাে হাাঁপাবেে মত হরয়রে। কবেয়াকটা কারে 
লাগরি। কবেয়াক ইস্পাবেে ভাল থমবিবসে। ও আরে থকমে? 
  
বি, ভাল আরে। 
  
অরেকবদে ওরক থদবখ্ ো। একবদে বেরয় এরসা। খু্িই থিাসণিুল থেরল। প্রাৰ্শবিরত 
ভেপুে। কবিতায় থলরগ থাকরল ওে হরি। কবিতায় থস বকেু বকেু ইরমোবে এমে িুিহাে 
করে থয মুগ্ধ হওয়া োিা উপায় থারক ো। তুবম চা খ্ারি আতাহাে? 
  
বি-ো। 
  
খ্াও এক কাপ চা। চা থখ্রত থখ্রত থশাো িাবিরত থকে বসবকউবেবট গাি থেরখ্বে। শুরে 
যাও, বকন্তু কারো সরে বিসকাস কেরি ো। আবম চাই ো। এই কদযণ িুাপাে থলাকেে 
োেুক। অিবশু সিাই থেরে থগরে। খু্ি কম থলাকই আরে থয োরে ো। 
  
িুাপােটা বক? 
  
গবে সারহি বসগারেট ধবেরয় ঘটো িলরত শুরু কেরলে। তাে থচারখ্-মুরখ্ হতাশ ভাি 
িুরট উঠল– 
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গত িনু্ধিারেে আরগে িুধিারেে ঘটো। তুবম থতা োে আবম আবল োইোে। যত োত 
থেরগই পিারশাো কবে ো থকে–সূযণ ওঠাে আরগ ঘুম থথরক উবঠ। হাত-মুখ্ ধুরয় দুধ-বচবে 
োিা এক কাপ চা থখ্রয় মবেং ওয়ারক থিে হই। থসবদেও তাই কেি িরল সদে খু্রলবে–
থদবখ্ িাোন্দা ভবতণ পুেীর্। বিকট গন্ধ আসরে। 
  
পুেীর্টা কী? 
  
পুের্ োে ো? িাংলা ভার্ায় থতামারদে দখ্ল এত কম? আশ্চযণ! পুেীর্ হল বিিা। গ্ৰামু 
ভার্ায় গু। মােুরর্ে গু। 
  
আতাহাে হতভম্ব গলায় িলল, িাোন্দা ভবতণ পুু্েীর্? 
  
হুাাঁ, মরে হরে দুই-বতে টে পুেীর্ োরত এরস থঢরল থেরখ্ থগরে। 
  
থস বক?’ 
  
শরুটিতা করে থকউ কবেরয়রে। 
  
আপোে সরে কাে এমে শরুটিতা থাকরি? 
  
থসটাই থতা িুঝবে ো। আবম বেবিরোধী মােুর্। থলখ্াপিা বেরয় থাবক। থকউ িলরত পােরি 
ো। আবম কারো সরে উাঁচু গলায় কথা িরলবে। 
  
তা থতা িরটই। 
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সাোবদে লাগল আমাে এই থোংো পবেস্কাে কোরত। বতেেে থমথে থলরগরে। থিটল 
বদরয় ধুইরয়বে, বিোইল বদরয় ধুইরয়বে। তােপরেও গন্ধ যায় ো। 
  
খু্িই যন্ত্রৰ্া হরয়রে থতা। 
  
যন্ত্রৰ্া থতা িরটই। যন্ত্রৰ্াে থচরয় থিবশ হল বহউবমবলরয়শে। প্রবতরিশীো সিাই আমাে 
বদরক বিরশর্ দৃবিরত তাকায়। শুকো মুরখ্ বেরেস করে, িুাপােটা বক? বকন্তু তারদে 
থঠাাঁরটে থকাৰ্াে কারে হাবস। 
  
এটা থতা হাবসে থকাে িুাপাে ো। 
  
হাবসে িুাপাে েয় থতা িরটই। বকন্তু মােুরর্ে হাবস থতা তুবম িন্ধ কেরত পােরি ো। আবম 
থাোয় বি বি এবন্ট কোরত থগালাম, ঘটো শুরে েমো থাোে ওবস থদবখ্ ভুাক ভুাক করে 
হারস। যাই থহাক, ঘটোে এইখ্ারে সমাবপ্ত হরল একটা কথা বেল–তা ো, পরেে িুধিারে 
আিাে এই ঘটো। 
  
িরলে বক? 
  
আমাে িী থতা কান্নাকাবট শুরু করে বদরলে। বতবে এখ্ারে থাকরিে ো। ফ্ল্ুাট ভািা করে 
সাত-আট তলাে বদরক থাকরিে। 
  
আমাে থতা মরে হরে থসটাই কেরত হরি। 
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তুবম বক পাগল হরল? গুিবম-িদমারয়শীে কারে েবত স্বীকাে কেি? কুাে আই িু দুাটা? 
আবম থতা িদমারয়শীে মূল টাে বদরয় থিে কেি। চবিশ ঘণ্টাে েেু বসবকউবেবট গািণ 
থেরখ্বে। েরলে মত পয়সা খ্েচ হরে। থহাক। আবম োিি ো। আবম বসআইবি বদরয় 
ইেরভবস্টরগট কোি। 
  
কো থতা উবচত। 
  
ওো ঘুঘু থদরখ্রে, িাাঁদ থদরখ্বে। আবম বেবিরোধী থলাক–এটা বঠক আরে। তাই িরল 
আমারক বেবির্, থঢাোসাপ মরে কোে থকাে কােৰ্ থেই। 
  
ঘটো শুরে আতাহারেে আরক্কল গুিুম হরয় থগল। বক সিণোরশে কথা! সাজ্জাদ থয সবতু 
সবতু গু-বচবকৎসাে িুিস্থা করেরে তা থতা িরলবে। এই সি িুাপাে চাপা থারক ো। ঘটো 
প্রকাশ হরয় পিরি। তাে িলািল খু্ি শুভ হিাে কথা ো। 
  
গবে ভাই, উবঠ। 
  
উঠরি? আো যাও। মে খু্রল থয সাবহতু-টাবহতু বেরয় আলাপ কেি থস উপায় থেই। 
মেটা ঐ ঘটোে পে থথরক বিবিপ্ত। যাই থহাক, সাজ্জাদরক একবদে বেরয় এরসা। ও থযরো 
তাে বেরসন্ট বকেু কবিতা বেরয় আরস। 
  
করয়কটা অেুিাদ অিশু থস আমাে সরে বদরয় বদরয়রে। েিাটণ েরস্টে অেুিাদ। 
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থভেী গুি। থেরখ্ যাও। থমেে পরয়টরদে কবিতা অেুিাদ কেরল হাত খু্রল। েিট েস্ট 
অিবশু থমেে পরয়টরদে মরধু পরি ো। তাে কবিতায় কথকতাে একটা ঢং আরে। 
পিরত আোম, এহেুকহ। থটবলরিারেে উপে তাাঁে একটা কবিতা আরে। তুবম োে? 
  
বি–ো। 
  
একেে প্রধাে কবি থটবলরিাে োমক যন্ত্র বেরয় কবিতা বলখ্রেে, এটারক তুবম বকভারি 
থদখ্রিা? 
  
বক বলরখ্রেে থসটা ো োেরল িলা মুশবকল। 
  
গবে সারহি তৎিৰ্াৎ পুরো কবিতা আিৃবত্ত করে থশাোরলে। এই প্রথমিারেে মত 
আতাহারেে মরে হল, এই থলারকে পিারশাো আসরলই িুাপক। 
  
When I was just as far as I could walk 
From here to-day. 
There was an hour 
All still 
When leaning with my head against a flower 
I heard you talk. 
Don’t say I didnt, for I heard you say– 
Do you remember what it was you said? 
First tell me what it was you thought you heard. 
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আতাহাে িলল, গবে ভাই, কবিতাটা থকমে? 
  
গবে সারহি িলরলে, অসাধােৰ্। 
  
আপবে িরলবেরলে উবে একেে মাইেে কবি। 
  
মাইেে কবি থতা িরটই। মাইেে কবিোও মারঝ মারঝ দু-একটা থমেে কবিতা বলরখ্ 
থিরল। 
  
গবে সারহি, আতাহােরক থগাট পযণন্ত আবগরয় বদরলে। থকে বদরলে আতাহাে োরে ো। 
থগারট দাাঁবিরয় থাকা বসবকউবেবট গািণ িুট প্রচি শব্দ করে সুালুট বদল। 
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১০. সালমা িানু 
সালমা িােু লজ্জা লজ্জা থচারখ্ স্বামীে বদরক তাকারেে। থকে এমে লজ্জা লাগরে বেরেও 
িুঝরত পােরেে ো। বিশ িেে বিিাবহত েীিে যাপরেে পে স্বামীরক থদরখ্ তরুৰ্ী িয়রসে 
লজ্জা পািাে থকাে অথণ হয় ো। অসুরখ্ে পে অরেক অথণহীে িুাপাে তাাঁে মরধু ঘটরে। 
গল্প কোে মত থকউ থাকরল এইসি বেরয় তাে সরে গল্প কেরতে। বমবল আরস খু্ি অল্প 
সমরয়ে েরেু। এরসই থকবিে থগাোরোে েেু িুস্ত হরয় পরি। আয়ারদে অসুরখ্ে কথা 
বেরেস করে, তােপে যায় িািারেে থখ্াাঁরে। তাে সরে গল্প কোে মত সময় থিে কো 
যায় ো। মারঝ মারঝ বমবল গভীে হরয় পা ঝুবলরয় তাাঁে পারশ িরস। তখ্ে থমরয়টাে গম্ভীে 
মুখ্ থদরখ্ই সালমা িােু থকাে কথা শুরু কেরত পারেে ো। থমরয়টাে বক অেু থকাে 
ঝারমলা হরয়রে? থস এত গভীে থকে? থমরয়টাে বিরয়ে িয়স পাে হরয় যারে–থকাে 
সম্মন্ধ আসরে ো। বমবলরক বেরয় তাাঁে ইদােীং খু্িই দুিঃবশ্চন্তা হরে। 
  
েশীদ সারহি ও বঠক বমবলে ভবেরতই িরসরেে। পা িুবলরয় িরসরেে, পা দুলারেে। 
হাসপাতারলে থকবিরেে থিিগুবল উাঁচু উাঁচু, িসরলই পা ঝুরল থারক। েশীদ সারহরিে মুখ্ 
গভীে। এই গান্তীরযণে কােৰ্ সালমা োরেে। বিশ িেে পাশাপাবশ িুাস কেরল একটা 
মােুরর্ে সি বকেু োো হরয় যায়। সালমা িােু োরেে তাে স্বামী গভীে হরয় আরে কােৰ্ 
থিচাো অরেকিৰ্ বসগারেট থখ্রত পােরে ো। েশীদ সারহি িীে বদরক তাবকরয় িলরলে, 
সালমা, থতামারদে এইসি ঘরে বসগারেট খ্াওয়া যায় ো? 
  
সালমা িলরলে, থখ্রয় থিল বকেু হরি ো। 
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েশীদ সারহি পরকরট হাত বদরলে। আিাে হাত সবেরয় বেরলে। তাে গভীযণ আরো িািল। 
হাসপাতাল বতবে সহাই কেরত পারেে ো। বিোইরলে গন্ধ, তাে কারে মৃতুুে গরন্ধে মত 
লারগ। মৃতুুে গন্ধ মরেে উপে চাপ থিরল। এবমরতই বতবে োোে ধেরৰ্ে চারপে মরধু 
থারকে। িািবত চাপ থেয়াে মত অিস্থা এখ্ে তাাঁে ো। 
  
সালমা িােু িীৰ্ স্বরে িলরলে, চা খ্ারি? 
  
েশীদ সারহি বিেি মুরখ্ তাকারলে। সালমা িলরলে, চা থখ্রল িাোন্দায় একটা থেরল 
আরে তারক িল, থস চা এরে থদরি। 
  
হাসপাতারলে েীিাৰু্ মাখ্া চা খ্াি থকে? 
  
হেবলি খ্ারি? ফ্ল্ারস্ক গেম পাবে আরে। হেবলি িাবেরয় খ্াও। 
  
েশীদ সারহি কবঠে বকেু কথা িলরত বগরয়ও িলরলে ো। বতবে বক হেবলি খ্াওয়াে 
েরেু হাসপাতারল এরসরেে? আে এত থমহমােদাবোইিা বক আরে? চা খ্াও–হােবলি 
খ্াও। তাে িরস থাকরত অসহু লাগরে। এতবদে পে এরসরেে। এরসই চরল থযরতও মায়া 
লাগরে। আরো বকেুিৰ্ থাকা দেকাে। 
  
সালমা িলরলে, িাসাে খ্িোখ্িে বক? 
  
েশীদ সারহি েিাি বদরলে ো। চুপচাপ িরস থাকরত খ্াোপ লাগরে িরল সালমা খ্িোখ্িে 
োেরত চারে। োোে বকেু থেই, বমবল থোে আসরে। খ্িোখ্িে যা আরে বমবল িরল 
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যারে। থমরয়রদে কােই হল। খ্িে চালাচাবল কো। সালমা িলরলে, িেহাদরক তুবম িকা 
ঝকা কেবেরতা? 
  
করেবে। েুতা-রপটা থয কবেবে এটা তাে ভাগু। েুতা থপটা কো দেকাে বেল। িাটা 
থকাম্পােীে েুতা বদরয় শি থপটা। 
  
তােরতা থদার্ বকেু ো। িন্ট করে মাথা ঘুরে থগরে। 
  
সহে প্রশ্ন থদরখ্ যাে মাথা ঘুরে যায়, প্রশ্ন কবঠে হরল মাথা বক কেত িুঝরত পােে? 
বমল্লাত পাখ্াে মত ভে ভে করে ঘুেত। 
  
সালমা থহরস থিলরলে। েশীদ সারহি কবঠে গলায় িলরলে, হাসরি ো। হাসাে কথা আবম 
িবল ো! থতামাে সি কটা থেরলরমরয় চতুষ্পদ মাকা। একেে সহে প্রশ্ন থদরখ্ মাথা ঘুরে 
পরি যায়, একেে বতে িেরেও একটা দারোয়রেে চাকবে থোগাে কেরত পারে ো। 
থমরয় একই েকম। থমরয়রদে প্রসরে িলরত বগরয় বতবে একটু ইতিঃস্তত কেরলে। দুটা 
থমরয়ই তাে অবত বপ্রয়। এরদে সম্পরকণ খ্াোপ বকেু িলরত অস্ববস্ত লারগ। যবদও অস্ববস্ত 
লাগাে বকেু থেই, থমরয় দুবটও হাাঁদাোম–বকংিা িী বলরে হাাঁবদোম। িিটা–বিোট িি হাবদ। 
থোটটারক িুবদ্ধমতী মরে হরলও থস আসরল হাবদ। প্রথম িাে বি এ পেীিায় থািণ ক্লাস 
থপরয় থকাঁরদ িুক ভাসাল। পরেে িেে ইমপ্রক ভরমন্ট বদরয়–থিল। তখ্ে আে থচারখ্ পাবে 
থেই। থস হুাবদোম ো হরল থক হরি। বেটায়ােরমরন্টে পে থলাকেে আোম করে। 
ইবেরচয়ারে শুরয় বিরটকবটভ উপেুাস পরি। থেরলে িউ এরস বেরেস করে–িািা, চা 
খ্ারিে ো কবি খ্ারিে। আে তাে সংসারে সি কটা হীদাোম আে হুাবদোম থোটায় 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 204 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

বিোম মাথায় উরঠরে। বতবে এখ্ে চাকবে খু্াঁরে থিিারেে। োোে অবিস-টবিরস যারেে। 
পাটণটাইম চাকবে বকেু পাওয়া যায় বক-ো। 
  
সালমা িলরলে, হাসপাতারল িরস থাকরত থতামাে থিাধ হয়। ভাল লাগরে ো। চরল যাও। 
  
েশীদ সারহি একটু েরিচরি উঠরলে–সালমা তাাঁে মরেে কথা িলরে। থোগীে পারশ খ্ারট 
িরস থাকরত তাে অসহু লাগরে। সালমা িলরলে– 
  
ো। 
  
তুবমও থতা থকাে থচিাচবেি কেে ো। 
  
আবম বক থচিা কেি? মাইক বেরয় োস্তায় থিে হরয় যাি? 
  
থতামাে কারে থমরয়ো পিরত আরস, ওরদে িলরল–ওো থখ্াাঁে খ্িে কেরি। 
  
ওরদে থতা থকাে কােকমণ থেই িারে কথা িন্ধ কো থতা। আবম উবঠ। মাথা ধরে থগরে। 
  
েশীদ সারহি উরঠ দাাঁিারলে। সালমা িলরলে, িেহাদরক আমাে কারে পাবঠও। 
আতাহােরকও আসরত িরল। দুেরেে থকউই থতা আরস ো। 
  
ো আসাই ভাল। এরদে মুখ্ যত কম থদখ্রি ততই শূভ। The less you see their 
faces the better. 
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থতামাে চুল এত লম্বা হরয়রে, চুল কাটো থকে? 
  
েশীদ সারহি বতি গলায় িলরল, আে চুল কাটাকাবট, মাথাই থকরট থিরল বদি। যাই 
সাল্মা। 
  
আো। 
  
থতামাে শেীে থতা আরগে থচরয় অরেক ভাল, তাই ো? 
  
সালমাে শেীে আরগে থচরয় থমারটই ভাল ো–তিু বতবে িলরলে, হুাাঁ। েশীদ সারহি 
িলরলে, খ্ামাখ্া হাসপাতারল থথরক লাভ বক? িািারেে সরে কথা িরল িাসায় চরল আস। 
থদবখ্ কাল সকরল আবম িািারেে সরে কথা িলি। 
  
সালমা িলরলে, আো। 
  
বতবে সরে সরে বঠক করে থিলরলে, কাল থথরক থকবিরে চারয়ে িুিস্থা োখ্রিে। আয়ারক 
িরল োখ্রিে–থস থযে চট করে চা িাবেরয় থদয়। চা, বমবি পাে। কাচা সুপাবে বদরয় বমবি 
পাে। েশীদ সারহরিে দীরত সমসুা হরয়রে। শি সুপাবে বচিুরত পারেে ো। েেম কাাঁচা 
সুপাবে েেতা বদরয় কুবচ কুবচ করে থকরট বদরত হয়। বমবলরক িাে িাে িরল বদরয়রেে। 
বমবল এইসি থদখ্রে বক-ো থক োরে। সংসারেে শরতক ঝারমলা থমরয়টাে উপে পরিরে। 
এেমরধু থোটখ্াট সমসুা বক মরে থাকরি। িি সমসুাে বদরক সিাে থচাখ্ থারক। থসইসি 
সমসুাে সমাধাে হয়। থোট সমসুা থচাখ্ এবিরয় যায়। অথচ সংসারে থোট সমসুাগুবলই 
আসল সমসুা। থযমে িেহাদ থিগুে থখ্রত পারে ো। থিগুে থখ্রলই তাে সাো গা চাকা 
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চাকা হরয় িুরল ওরঠ। শুধু থিগুে ো, থিগুরেে তেকােীে থঝাল থখ্রলও এ েকম হরি। 
েশীদ সারহরিে অবত পেরন্দে তেকােী কচুে লবত। থসই কচুে লবত যবদ গেম পাবে 
বদরয় করয়কিাে থধায়া ো হয় তাহরল েশীদ সারহরিে গলা চুলকায়। কাবশ হয়। িাোন্দায় 
িুরলে টিগুবলরত পাবে থদিাে িুাপাে আরে। একটা কুাকটারসে টি আরে, থসখ্ারে 
সপ্তারহ একবদে পাবে থদয়াে বেয়ম। বতবে শুরিাে সকারল বদরতে। বমবল বক এইসি মরে 
করে থেরখ্রে? িাচ্চা থমরয়, এত বকেু তাে মরে থাকাে কথা ো। বতবে িাসায় বিরে থযরত 
পােরল সি বঠকঠাক করে থিলরত পােরিে। বিরে থযরত পােরিে িরল মরে হরে ো। 
  
এখ্ে হাসপাতারল এই থকবিেটারকই তাে ঘে িাবি িরল মরে হয়। আয়ারক বদরয় একটা 
মাবেরেরন্টে চাো এরে পাবেে থিাতরল থেরখ্রেে। থিাতলটা োোলাে কারে থলাহাে 
বশরকে সরে দবি বদরয় িাধা। চাো থথরক বশকি থেরিরে। বিোোয় শুরয় শুরয় বতবে েতুে 
বশকি থদখ্রত পাে। তাে ভাল লারগ। বিরকরল োরোলা বদরয় আরলা এরস থতিো করে 
থদয়ারল পরি। থসই আরলাও থদখ্রত ভাল লারগ। গভীে োরত িাোন্দা বেরয় টুবল থটরে 
থেিাে শব্দ, োস এিং ইন্টাবে িািােরদে িুস্ত চলারিো কারে আরস। এই সি শব্দ তাে 
শুেরত ভাল লারগ। আরধা ঘুম আরধা োগেরৰ্ মরে হয়–আহা কবে আিাে বক হল? 
সকালরিলা আয়াে কাে থথরক বিস্তাবিত থশারেে। হাসপাতালটারকই এখ্ে তাাঁে বেরেে 
ঘে সংসাে মরে হয়। এটা িি ধেরেে অলিৰ্। থকাে োয়গারক ঘে সংসাে মরে হরল 
থসই োয়গায় সংসাে হরয় যায়। এই সতু পেীবিত সতু। বতবে থোটরিলায় তাে মামাে 
িাবিরত থিিারত বগরয়বেরলে। কংশ েদীে তীরে থমাহেগরঞ্জ তাে মামাে িাবি। দুই মামা, 
োো-োেী থারকে। চাে পাাঁচবদে মহােরন্দ থকরট থগল। একবদে দুপুরে পিাে থোটরোট 
থমরয়রদে সরে িুলগুবট থখ্লরেে। পাাঁচটা গুবট বদরয় থখ্লা। সুে করে েিা পিরত হয়। 
তাে দাে যখ্ে এল বতবে গুবট হারত বেরয় েিা পিরলে– 
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িুলো িুলো িুলো 
এক হারত দুলো—থতলো 
সুর্ম সুর্ম সুর্ম 
আাঁবট আাঁবট আাঁবট 
লেো লেো লেো 
  
েিা পিরত পিরত হঠাৎ মরে হল–এটাই তাে ঘে সংসাে। গ্ৰারমে এই িাবি, কংশ েদী, 
িাবিে থপেরেে থততুল গাে, সকালরিলা হারসে ঝারকে পুকুরেে বদরক যািা এই সি 
বেরয়ই তাে সংসাে। হরয়ও থগল তাই। 
  
তাো ঢাকা চরল আসরি, োরতে থিে। সন্ধুা থথরক থগােগাে হরে। তখ্ে তাাঁে োোোে 
তাাঁে মারক িলরলে—সালমা বেল িাবিটা আরলা হরয় বেল—থমরয়টা আরো করয়কবদে 
থাকুক। বচন্তা কবেস ো, আবম বেরে বগরয় বদরয় আসি। তাে মা বেতান্ত অবেোয় িলরলে, 
আো। থিবশ থদবে কেরিে ো িািা। 
  
আবম এক সপ্তারহে মরধু বদরয় আসি থে থিবট। 
  
বতবে থথরক থগরলে। বতে বদরেে বদে মাে মৃতুু সংিাদ বেরয় থটবলগ্ৰাম এল। তাাঁে আে 
ঢাকা যাওয়া হল ো। োোে িাবি থথরক থমবিক পাশ কেরলে। 
  
তােপে একিাে থোট মামাে সরে থিিারত থগরলে–দুগণাপুে। বদরে বদরে বগরয় বিরে 
আসাে কথা। থপৌঁোে পে এমে ঝি িৃবি শুরু হল। োস্তাঘারট পাবে েরম তগল। িাস 
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িন্ধ। তাো আটকা পরি থগরলে। বতেবদে বতে োত অপবেবচবত এক ভদ্ররলারকে িাবিরত 
থাকরত হল। ভদ্ররলাক িুরিা, সািরেবেস্টাে। থঘােতে ধেরেে োমবি মােুর্। িাবিরত 
কবঠে পদণা প্রথা। থমরয়রদে উাঁচু গলায় কথা িলাে পযণন্ত বেয়ম থেই। উাঁচু গলায় কথা 
িলরল পুরুর্ মােুর্ শুরে থিলরি। তাে অস্ববস্তে সীমা েইল ো। থিিারত এরস এবক 
বিপরদ পিা থগল। বিতীয় বদরে হঠাৎ করে অস্ববস্ত থকরট থগল। সংসােটারক খু্ি আপে 
মরে হরত লাগল। সন্ধুারিলা িাবিে িাোন্দায় েলরচৌবক থপরত বতবে িরস আরেে। তখ্রো 
মুর্লধারে িৃবি পিরে। উঠারে কল কল কেরে পাবে। থেরলো কলাগাে থকরট–কলাগারেে 
থভািা িাবেরয় উরঠারে বেরয় এরসরে–বতবে থদরখ্ খু্ি মো পারেে–এই িাবি, িাবিে 
মােুর্েে, কলাগারেে থভািা সিই খু্ি আপে মরে হরে, বেরেে মরে হরে। তখ্ে 
সািরেবেস্টাে বেয়ামত থহারসে মসবেরদ োমাে পিাে েরেু ঘে থথরক থিে হরলে, 
তারক থদরখ্ বিেি মুরখ্ িলরলে–মা, থশাে। সন্ধুারিলা মাথায় কাপি ো বদরয় িরস আে। 
এটা ভাল ো। মাথায় কাপি দাও। 
  
বতবে লবজ্জত হরয় দ্রুত মাথায় কাপি বদরলে। থসই োরতই বেয়ামত থহারসে তাে মামারক 
থিরক িলরলে–আল্লাে ইশাো োিা গারেে পাতা েরি ো। এই থয আপবে অরচো অোো 
একেে মােুর্ থমরয়টারক বেরয় মহাবিপরদ পরি আমাে কারে আেয় বেরয়রেে এটাও 
আল্লাহে ইশাো। 
  
তাাঁে মামা লবজ্জত মুরখ্ িলরলে, বি বি। 
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বেয়ামত থহারসে িলরলে, আপোে ভাবগ্নরক আমারদে সিাে খু্িই পেন্দ হরয়রে। অবত 
সুলিৰ্া থমরয়। আবম থলাক মােিত আপোরদে সম্পরকণ থখ্াাঁে খ্িে বেরয়বে। খ্িে যা 
থপরয়বে তারতও অবত আেবন্দত হরয়বে। আপোরদে শোিত ভাল। 
  
তাাঁে মামা, বকেু ো িুরঝই আিারো িলরলে, বি বি। 
  
বেয়ামত থহারসে িলরলে–এখ্ে আপোে ভাবগ্নে বির্রয় আমাে একটা আব্দাে আরে : 
োখ্া ো োখ্া আপোে িুাপাে। আমাে িি থেরলে োম েশীদ। ভাল থেরল িরল আমাে 
বিশ্বাস। এ িেে বি এ পাশ করেরে। চাকবে িাকবে বকেু পায় োই। তরি ইেশাল্লাহ থপরয় 
যারি। থেরল থারক ময়মেবসংহ। তারক আসরত খ্িে পাবঠরয়বে। থেরলটারক থদরখ্ে। যবদ 
পেন্দ হয় তাহরল ভাবগ্নরক আমাে থেরলে সরে বিিাহ থদে। আমারদে থকাে দাবি োই। 
এক হাোে একটাকা কাবিরে বিিাহ হরি। কেুাে োরম আবম দশ একে ধােী েবম 
থেবেবর করে বদি। এখ্ে আপোরদে বিরিচো। 
  
মামাে থচাখ্ মুখ্ শুবকরয় থগল। বতবে িীৰ্ গলায় িলরলে, বি বি। োরত মামা ভাগ্ন এক 
ঘরে শুরয়রে। মামা থমথরম এিং চাপা গলায় িলরলে, িােলামাে োয়গা পায় ো। থোে 
করে বিরয় বদরয় থদরি। সালমা তুই থকাে বচন্তা কবেস ো। িাস চালু ো হরলও–থেৌকা 
চলাচল শুরু হরয়রে। আবম থখ্াাঁে বেরয়বে। কাল সকারল থেৌকা করে চরল যাি। থোে 
করে থমরয় থেরখ্ থদয়া—িদমারয়রশে িদমারয়শ। থমাহেগরঞ্জে িাোরে থপরল েুতাবপটা 
করুম। শালা ধান্ধিাে। 
  
সালমা িলল, থোে করে থতা বিরয় কবেরয় থিলরত চারে ো। থতামারক প্রস্তাি বদরয়রে। 
প্রস্তাি অপেন্দ হরল তুবম িলরি–ো। 
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প্রস্তািই িা বদরি থকে? প্রস্তাি বদরত হরল–থমাহেগঞ্জ যারি–তােপে প্রস্তাি বদরি। 
িদমারয়রশে দল। 
  
সালমা হাসরত হাসরত িলল–কথায় কথায় তুবম িদমারয়শ িলে থকে? এত োগ কেবে 
থকে? 
  
োগ কেি ো। থশর্ োরত িলরত থগরল ঘাি ধরে ঘুম থথরক তুরল থদয়। িেরেে োমাে 
পিরত হরি। োমাে পবি ো পবি থসটা আমাে িুাপাে। তুবম থোে কোে থক? তাও ঘরে 
োমাে পিরল হরি ো–পাক, কাদা, পাবে পাে হরয় বতে মাইল দূরেে মসবেরদ থযরত 
হরি। আবম মরে থগরলও এই িাবিরত থতাে বিরয় থদি ো। এইখ্ারে বিরয় বদরল এো 
থতাে েীিে থশর্ করে থদরি। সকালটা থহাক–বিদায় হরয় যাি। থেৌকা ো পাওয়া যায় 
সাতরে চরল যাি। 
  
সকালরিলা থহারসে আবল সারহরিে িি থেরল, সুটরকস হারত বেরয় িৃবিরত বভেরত 
বভেরত উপবস্থত। সালমা থটবক ঘরেে িাোন্দায় দাাঁবিরয় তারক প্রথম থদখ্ল। এিং 
আশ্চরযণে িুাপাে থচাখ্ োবমরয় বেরত পােল ো। মুহুরতণে মরধু িুক িুথা শুরু হল। 
থকারথরক একটা কান্নাে দলা গলাে কারে এরস মারেে কাাঁটাে মত আটরক থগল। সুরখ্ে 
মত িুথা থিাধ হরত লাগল। তাে মরে হল–ো থাক, বক মরে হল তা বতবে এখ্ে আে 
ভািরত চাে ো। তাে িিই অস্ববস্ত লারগ। মাি থর্াল িেে িয়রস বতবে থয কািকােখ্াো 
করেরেে তা ভািরল তাাঁে লজ্জায় গারয় কীটা থদয়। এ যুরগ থমরয়রদে োোে সাহবসকতাে 
গল্প বতবে থশারেে। শুেরত শুেরত মরে হয়–তাাঁে বেরেে সাহসও থতা এরদে তুলোয় কম 
বেল ো। িেং অরেক থিশীই বেল। 
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মামা তখ্ে সুটরকস গুবেরয় থিরলরেে। চরল যারিে। দুগণাপুে-বধোই লঞ্চ সাবভণস শুরু 
হরয়রে। দুপুে থিলারতই লঞ্চ োিরি। থহারসে সারহিরক িরলরেে–বিরয়ে আলাপ থতা 
এভারি হুট করে হয় ো। বদে তাবেখ্ বঠক করে থমাহেগঞ্জ আরসে। কথািাতণা হরি। 
কপারল থাকরল বিরয় হরি। মােুরর্ে ইোয় থতা বিরয় শাদী হয় ো। আল্লাহে ইোয় হয়। 
  
সালমাে মামা যখ্ে চরল যািাে েরেু প্রস্তুত তখ্ে একটা কাি হল। বতবে ভাবগ্নরক 
িলরলে, যাও িাবিে থমরয় থেরল সিাে কাে থথরক বিদায় বেরয় আসা। সালমা ইতিঃস্তত 
করে িলল, মামা একটা কথা। 
  
সালমাে মামা ভ্ৰ কুাঁচরক িলরলে, বক কথা? 
  
থেরলটারক আমাে পেন্দ হরয়রে? 
  
বক িলবল? 
  
সালমা থকাে েকম লজ্জা িা সংরকাচ ো করে আিাে িলল–থেরলটারক তাে পেন্দ হরয়রে। 
  
সালমাে মামা হতভম্বে গলায় িলরলে, আমাে থতা মরে হয় এো থতারক তাবিে করেরে। 
অিশুই তাবিে করেরে। ো হরল বেরেে মুরখ্ থকাে থমরয় এ কথা িলরত পারে। পেন্দ 
হরল পরে থদখ্া যারি। যা, অন্দরেে মবহলারদে কাে থথরক বিদায় বেরয় আয়। 
  
সালমা অন্দরে থগল। থহারসে আবল সারহিরক কদমিুবস কেল। 
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থহারসে আবল সারহি িলরলে, থতামারক মা আমাে খু্ি পেন্দ হরয়রে। এত পেন্দ এই 
েীিরে কাউরক হয় োই। যাই থহাক, আবম যারত থতামারক এই িাবিরত থেরখ্ বদরত পাবে। 
থসই থচিা কেি। প্রস্তাি বেরয় যাি–িাবক আল্লাহে ইো 
  
সালমা তখ্ে িলল, থিশ স্পি করে িলল–আবম মামাে সরে যাি ো। আবম এই িাবিরত 
থাকি। 
  
থসই োরতই কাবে িাবকরয় বিরয় পিারো হল। িাসে োরত সালমা স্বামীে সরে থয সি 
কািকােখ্াো কেল এই যুরগে অবত আধুবেক অবত সাহসী থমরয়োও তা কেরত লজ্জা 
পারি। 
  
বিরয়ে পে মামাে িাবিে সরে তাে সি েকম সম্পকণ েি হরয় যায়। মামারদে ধােৰ্া 
সালমা পবেিারেে মাথা থহট করেরে। পবেিারেে সম্পমাে ধূলায় বমবশরয় বদরয়রে। তাে 
মামাো োবেরয় বদরলে, সালমা থযে আে থকােবদে থমাহেগঞ্জ বিরে ো আরস। 
  
সালমা বিরে যায়বে। থস তাে শ্বশুরেে মৃতুু পযণন্ত দুগণাপুরেই বেল। এখ্ে েীিরেে থশর্ 
অংশ কাটারে হাসপাতারল। হাসপাতালটারক ঘেিাবি মরে হরে। এই ঘে িাবি থেরি 
বতবে তাাঁে আরগে িাবিরত বিরে যারিে তা মরে হয় ো। 
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১১. সুিমৰ্ণে ির্ণা সংখ্যা 
সুিরৰ্ণে ির্ণা সংখ্ুা থিে হরয়রে। প্রেরদ কদম গারেে েবি। িরটাগ্ৰািরক বক কায়দা 
করেরে, থদরখ্ মরে হয় েলেরে আাঁকা েবি। আতাহারেে মরে হল, থলাকেে প্রেদ 
থদরখ্ই পবিকা বকরে থিলরি। হু হু করে সুিৰ্ণ বিবর হরয় যারি। আতাহাে সূবচপরি থচাখ্ 
িুলাল— 
  
আিু কায়সাে : েিীন্দ্রোরথে ির্ণা। 
  
িুরকে থভতে আতাহাে বেিঃশ্বাস চাবপল। আিাে েিীন্দ্রোথ? এই িুরিাে হাত থথরক বক 
বেস্তাে থেই? 
  
মবেরুল হাসাে। েীিোেরন্দে ির্ণাবিরির্। 
  
েীিোেরন্দে ির্ণাবিরির্ বেল ো-বক? থহমন্ত, শীত, এইসি বেরয় ভদ্ররলারকে তামাবত 
আরে–তাে মারে এই ো থয তাে ির্ণা বিরির্ বেল। িাোলী থেরলে ির্ণাবিরির্ থাকরল 
িুঝরত হরি থস অসুস্থ। তাে ভাল বচবকৎসা হওয়া দেকাে। 
  
ির্ণায় বেরিবদত কবিতাগুে : 
  
থিশ কবট কবিতা আরে। আতাহারেে িুক ধ্বক ধ্বক কেরে। কখ্ে তাে বেরেে োমটা 
পাওয়া যারি। োম থেই। আশ্চযণ কাি থতা—োম থাকরি ো থকে? তরুৰ্রদে কবিতা বক 
আলাদা থকাে বশরোোরম যারে? আতাহাে দ্রুত পুরো সূবচপরি থচাখ্ িুলাল। তােপে 
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পিল আরস্ত আরস্ত–দ্রুত থচাখ্ িুলারল অরেক সময় থচাখ্ এবিরয় যায়। আতাহাে িা 
সাজ্জাদ দুেরেে কারো োমই থেই। 
  
এমে অিবশু হরত পারে থয, ভুরল সূবচপরি োম আরসবে। তরুৰ্ কবি, তরুৰ্ গল্পকােরদে 
থিরি এ োতীয় ভুল হয়। তারদে থিরিও হরয়রে। থভতরে কবিতা বঠকই োপা হরয়রে, 
শুধুসূবচপরি োম থেই। 
  
আতাহাে একটা একটা করে পাতা উিাল। ো, কবিতা োপা হয়বে। গবে সারহি তারদে 
বিে বদরয়রেে। বেউে স্টুারেে থেরলটা িলল, বকেরিে সুাে? আতাহাে িলল, টাকা 
থাকরল বকেতাম। টাকা থেই। পবিকা ঘাটাঘাবট করেবে। এই িািদ তুই িেং একটা ঢাকা 
থেরখ্ থদ। থেরলটা োগী থচারখ্ তাকাল। তরি আতাহারেে সরে অেু থয ভদ্ররলাক গভীে 
মেরযারগ একটাে পে একটা খ্িরেে কাগে পরি যারেে, বতবে মো থপরয় থহা থহা করে 
হাসরত লাগরলে। আতাহারেে মরে হল ির্ণাে এই সকালটা একেেরক গভীে আেন্দ 
দারেে মাধুরম শুরু হল। কবিতা োপা ো হিাে পরেও হয়ত আেরকে বদেটা ভাল যারি। 
যবদও তাে সম্ভািো িীৰ্। সকারল িাবি থথরক থিরুিাে সময় একটা কাক িরস থাকরত 
থদখ্া থগরে। কাকযািা অসম্ভি অশুভ। 
  
কাক িরল কা কা 
চাে পাশ খ্া খ্া। 
  
বশয়ালযািা শুভ। ঢাকা শহরে বশয়াল থকাথায় পাওয়া যারি? গ্ৰারমই বশয়াল থেই আে ঢাকা 
শহরে বশয়াল। 
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বশয়াল িরল হুক্কাহুয়া 
তাে কারে েগৎ ভুয়া। 
  
আে হরেটা বক? িুথণ কবি েিাকাে বহরসরি আত্মপ্রকাশ কেরে। মাথাে থভতে এরকে 
পে এক েিা ততবে হরে। আতাহাে বেকশা বেরয় বেল। থস যারি মূগদাপািা। কৰ্াে 
বঠকাো থশর্ পযণন্ত পাওয়া থগরে। থস থারক মুগদাপািায় আটাে করলে পবশ্চম পারশ। 
ইউোেী দাওয়াখ্াোে থদাতলায়। েম্বে-টম্বে বকেু থেই। খু্াঁরে থিে কেরত েীিে থিে হয় 
যারি। েীিে থিে হরল থিে হরি। িুথণ কবিে েীিে এমে বকেু মূলুিাে েয়। 
  
কৰ্ারক বচবিয়াখ্াো থদখ্ারোে েরেু সময়টা ভাল ো। পুাাঁচপুাাঁরচ ির্ণ। এখ্ে িৃবি হরে 
ো, তরি থয থকাে সময় িৃবি োমরি। আকাশ ঘে কারলা হরয় আরে। ির্ণায় পশুপাবখ্ 
থদখ্রত ভাল লাগাে েয়। ির্ণায় থদখ্রত হয় গােপালা–। িৃবি োমরল এরদে যািাে উপায় 
থেই–এরদে বেে বেে োয়গায় দাাঁবিরয় বভেরত হরি। পশুপাবখ্ থচিা কেরি িৃবিে হাত 
থথরক িাাঁচিাে। সমূ্পৰ্ণ দুেকম িুাপাে। 
  
  
  
অরেকিৰ্ কিা োিাে পে থয থমরয়বট দেো খু্রল বদল, মরে হরে থসই কৰ্া। কারলা 
থোগা একটা থমরয়, থচাখ্ দুবট বির্ন্ন। থচাখ্ বির্ন্ন োও হরত পারে। িুাপােটা হয়ত তাে 
কল্পো। থমরয়বট এরলারমরলা ভবেরত হালকা েীল একটা শাবি পরেরে। েীল শাবি পো 
থমরয়রদে থচাখ্ বির্ন্ন থদখ্ায়। শাবিে োয়া পরি থচারখ্। থমরয়বট িলল, থক? 
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আতাহাে িলল, আমারক বচেরিে ো। আমাে োম আতাহাে। সাজ্জাদ আমারক পাবঠরয়রে। 
ওে সরে একবদে মাি আপোে থদখ্া হরয়রে। োবে ো। ওে কথা আপোে মরে আরে 
বকো। 
  
কৰ্া উৎিুল্ল গলায় িলল, আরে, সাজ্জাদ ভাইোরেে কথা মরে থাকি ো? আপরে থয বক 
িরলে। 
  
উবে িরলবেরলে, আপোরক আে আপোে স্বামীরক বচবিয়াখ্াো থদখ্রিে। 
  
হুাাঁ, িরলবেরলে। 
  
আমারক পাবঠরয়রেে। িলরল আবম একটা গাবি ভািা করে বেরয় আবস। 
  
এখ্ে? 
  
আপোরদে অসুবিধা ো থাকরল আবম এখ্বে বেরয় যাি। বচবিয়াখ্াো সকাল েটা থথরক 
খু্রল। এখ্ে িােরে এগারোটা। 
  
আতাহাে লিু কেল, থমরয়টাে থচারখ্ চাপা আেন্দ ঝলমল কেরে। আেরন্দে থচরয় 
থকৌতূহল এিং বিস্ময় থাকাটা উবচত বেল ো? কথা থেই িাতণা থেই, একটা থলাক 
বচবিয়াখ্াো থদখ্ারোে িুিস্থা কেরে এরত বিবস্মত হিাে কথা, থমরয়টা বিবস্মত হরে ো। 
  
কৰ্া িলল, আমাে স্বামীরে একটু বেরেস কো লাগরি ও এখ্ে যারি বকো। 
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বেরেস করুে। 
  
থস থতা িারমবসরত কারে আরে। 
  
আবম শুরেবেলাম িরমণবসে চাকবে চরল থগরে। 
  
একটা থগরে। আরেকটা থপরয়রে। িারমণবসে কাে যাো োরে তারদে কারেে অসািধা 
হয় ো। 
  
উোে িরমণবসটা থকাথায়? 
  
কারেই োস্তাে মাথায়। 
  
আতাহাে িলল, আপবে বক বেরেস করে আসরিে, ো। আবমই বগরয় বেরেস কেি? 
  
চরলে দুইেরে বমরল যাই। 
  
আতাহাে থমরয়বটে বিরশর্ত্বগুবল ধোে থচিা কেরে। থচারখ্ পিাে মত বিরশর্ত্ব থাকরতই 
হরি। সাজ্জারদে মত থেরল থকাে কােৰ্ োিা হুট করে থমরয়টারক বচবিয়াখ্াো থদখ্ারোে 
েরেু িুস্ত হরয় যারি, তা হয় ো। অরেক উদ্ভট উদ্ভট কাি থস করে, তরি তাে প্রবতবট 
উদ্ভট কারিে থপেরে ভাল লবেক থারক। এই থমরয়বটে থিরিও আরে, তরি তা 
আতাহারেে থচারখ্ ধো পিরে ো। কৰ্ারক আে দশটা সাধােৰ্ থমরয়ে মতই লাগরে। 
তরি কথািাতণা িলরে সহে ভবেরত। অরচো পুরুরর্ে সরে কথা িলাে আিিতা তাে 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 218 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

মরধু থেই। ো থাকােই কথা। থয বশল্পীে সামরে মরিল হরয় থপাে থদয় থস অরচো 
পুরুরর্ে সামরে লজ্জায় েিসি হরি ো, এটাই স্বাভাবিক। 
  
কৰ্াে স্বামী থলথরল ধেরেে থিাঁরট একেে মােুর্। করয়ক োত ঘুম ো হরল থচারখ্ থয 
থঘাে থঘাে ভাি চরল আরস তাে থচারখ্ও তাই চরল এরসরে। মরে হরে সুরযাগ-সুবিধা 
মত অযুদ্ধ বিবর কেরত কেরত থস খ্াবেকটা ঘুবমরয় থেরি। বচবিয়াখ্াোয় যািাে প্রস্তারি 
থস বিবস্মত হল ো। হাই তুলরত তুলরত িলল, কােকমণ থিরল বচবিয়াখ্াো বক? েুবটে 
বদরে আরসে। শুরিাে থদাকাে একরিল েুবট থারক। শুরিাে সকারল আরসে। 
  
আতাহাে অতুন্ত আেবন্দত হিাে ভবেরত থহরস িলল, বি আো। 
  
এই শুরিাে ো, তাে পরেে শুরিারে আরসে। এই শুরিারে কাে আরে। 
  
বি আো। কৰ্া-সমসুাে সমাধাে হিাে পে আতাহাে স্ববস্তে একটা বেিঃশ্বাস থিলল। 
মােুর্ 
  
থখ্াাঁোে ঝারমলা থথরক আপাতত মুবি পাওয়া থগরে। সাজ্জাদ বেরেস কেরল থস এখ্ে 
িলরত পােরি–কৰ্ারক পাওয়া থগরে। এরত সাজ্জারদে আগ্ৰহও খ্াবেকটা করম যািাে 
কথা। পাওয়া ো থগরলই আগ্ৰহ িািরত থারক–একিাে পাওয়া থগরল আগ্ৰহ করম যায়। 
  
মিােণ িারমণবস থথরক থিে হরয়ই আতাহাে কৰ্াে বদরক তাবকরয় িলল, আবম তাহরল যাই। 
  
কৰ্া হাবসমুরখ্ িলল, বি আো। 
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এই শুরিারেে পরেে শুরিাে গাবি বেরয় চরল আসি। 
  
ইেশাল্লাহ িরলে। ইেশাল্লাহ ো িলরল একটা থিিারেিা হয়। 
  
ইেশাল্লাহ। 
  
কৰ্া িলল, আবম একটা পাে খ্াি। বমবি পাে। োস্তাে থমারি পাে বসগারেরটে থদাকাে। 
  
আতাহাে কৰ্ারক বমবি পাে। বকরে বদল। এিং মরে মরে স্বীকাে কেরত িাধু হল থমরয়বট 
স্মাটা। আতাহাে িলল, আবম আমাে িাবিে বঠকাো থতামারক বলরখ্ বদরয় যাবে। যবদ 
থতামো অেু থকাথাও চরল যাও আমারক োবেও। 
  
কৰ্া হাবসমুরখ্ িলল, বি আো। িরলই থস থঠাাঁট থগাল করে িুটপারত লাল পারেে বপক 
থিলল। আরগে থচরয় অরেক থিবশ হাবসখু্বশ গলায় থস িলল, ভাইোে, প্রথম আপবে 
আমারে আপরে কইো িলরতবেরলে। এখ্ে তুবম িলরতরেে। কােৰ্টা বক? 
  
আতাহাে হকচবকরয় থগল। কােৰ্, থকে থস তুবম িলা শুরু করেরে থস বেরেও োরে ো। 
কৰ্া হাসরে। আতাহারেে হকচকারোয় মরে হয় থস খু্ি মো পারে। কৰ্া আিারো োস্তায় 
বপচ করে বপক থিলল। অতহারেে মরে হল, থমরয়রদে পাে থখ্রয় োস্তায় বপক থিলাে 
দৃশুটাও থতা সুন্দে। খু্ি সুন্দে। আমো কখ্রো তুে িুাপােগুবল লিু কবে ো। 
বিভূবতভূর্ৰ্ বকংিা মাবৰ্কিািু বক তারদে থকাে গ্ৰরে বলরখ্ থগরেে, েগরতে সুন্দেতম 
দৃরশুে একবট হরে োস্তায় থমরয়রদে পারেে বপক থিলা? 
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কৰ্া, আবম যাই? 
  
কই যাইরিে? 
  
যািাে অরেক োয়গা আরে। থকাে এক োয়গায় চরল যাি। 
  
আতাহাে িাস স্টুারেে বদরক এগুরে। তাে থপেরে থপেরে আসরে কৰ্া। থস মরে হরে 
তারক িাস পযণন্ত এবগরয় থদরি। িাস ো, থশর্ পযণন্ত আতাহাে একটা বেকশা বেল। বদেটা 
থমঘলা। থমঘলা বদরে ভালিাসাে িাস থিে হয়। কারেই িারসে গাদাগাবদ বভরি এিং 
মােুরর্ে গারয়ে বির্াি ঘারমে গরন্ধ বদেটা েি কো বঠক ো। বেকশাওয়ালা িলল, কই 
যাইরিে? আতাহাে িলল, চল ো থদবখ্। বেকশা চলরে–কৰ্া হাবসমুরখ্ দাাঁবিরয় আরে। 
থমঘলা বদরেে বেকশাযািায় কৰ্াে মত একবট থমরয় পারশ থাকরল থকমে হত? দুেরে 
বমরল আকাশ থদখ্রত থদখ্রত যাওয়া থযত। এখ্ে পযণন্ত আতাহাে থকাে তরুৰ্ীরক পারশ 
িবসরয় আকাশ থদরখ্বে। 
  
ময়ো ভাই আতাহােরক থদরখ্ গম্ভীে গলায় িলরলে, থতারক িরলবেলাম ো। আঠারো 
তাবেখ্ টকা বেরয় আসরত? এরসবেবল? 
  
ো। 
  
ো থকে? 
  
সামােু দুই লাখ্ টাকা থোগাি হল ো? 
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দুই লাখ্ টাকা সামােু ো। আমাে কারে ো। 
  
টাকা থোগাি কেরত পােবি ো। আরগ িলবল ো থকে? 
  
আরগ থভরিবেলাম পােি। িি আপাে ফ্ল্ুাট বিবর হরি, থসখ্াে থথরক ধাে থেি। ফ্ল্ুাট 
এখ্রো বিবর হয়বে। 
  
থতাে আত্মীয়স্বেে, িনু্ধিান্ধি এমে থকউ বেল ো থয টাকাটা ধাে বহরসরি বদরত পারে? 
  
বকন্তু বক? 
  
সাজ্জাদ বদরত পােত…বকন্তু… 
  
বকন্তু বক? 
  
আতাহাে হাসল। ময়ো ভাই োগী গলায় িলরলে, হাসবি ো। খ্িদাে, হাসবি ো। থতাে 
হাবস থদরখ্ আমাে মাথায় েি উরঠ যারে। থতারক আবম থেহ কবে। আবম থতাে একটা 
উপকাে কেরত থচরয়বেলাম। টাকা থোগাি হবেল ো–আমারক থতা এরস িলবি। একটা 
বকেু িুিস্থা কেতাম। 
  
োপারেে বভসা বক হরয়রে? 
  
অিশুই হরয়রে। ময়ো বময়া কাচা কাে করে ো। সাতটা থেরলে গবত করে বদরয়বে, শুধু 
থতাে বকেু কেরত পােলাম ো। আিরসাস! িিই আিরসাস! চা—োশতা বকেু খ্াবি? 
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পাবে খ্াি। 
  
পাবে থতা খ্াবি। তুই কপাল করে এরসবেস পাবে খ্ািাে। আবম খু্ি কম মােুর্রক থেহ 
কবে। তুই থসই কম মােুর্গুবলে একেে। বসেবসয়ােবল থতাে একটা উপকাে কেরত 
থচরয়বেলাম…। 
  
ময়ো ভাই বিেি মুরখ্ বসগারেট ধেরলে। আতাহাে পাবেে েরেু অরপিা কেরত লাগল। 
ময়ো ভাই বেউ মুবভে অবিরসে মুারেোরেে ঘরে িরস আরেে। িসাে ভবে অুারগে 
মত। থটবিরলে উপে পা থতালা। তাে পুারয় লাল থমাো। থমাো এক োয়গায় থেিা। 
থসই থেিা বদরয় তাে পারয়ে িুরিা আেুল থিে থহরয় আরে। ময়ো ভাই থসই আেুল আিাে 
একটু পে পে োিারেে। 
  
আতাহাে? 
  
বি। 
  
েবিরত অবভেয় কেবি? 
  
েবিরত অবভেয়? 
  
হুাাঁ। কেরল িল, িুিস্থা করে থদই। থতাে থচহাো সুন্দে আরে। থচারখ্ে এিরপ্রশেও 
ভাল। শুধু দাবি-টাবে থচরে থিলরত হরি। িাইরেক্টে মেসুে আবল আমাে িনু্ধ মােুর্। 
েতুে োয়ক খু্াঁেরে। তুই চাইরল থতারক ওে কারে বেরয় থযরত পাবে। িাস্টণ েবি বহট 
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কেরল–ধাই ধাই করে উরঠ যাবি। োবয়কারদে থকারল হাত থেরখ্ এবস থদয়া ঠািা গাবিরত 
ঘুেরত পােবি। 
  
েবিে োম বক? 
  
েবিে োম বদরয় থতাে দেকাে বক? কমাবশয়াল েবিে োম-কাবহেীরত বকেুই যায় আরস 
ো। থতাে ইো আরে বকো িল। আবম মেসুে আবলরক িলরল ও আমাে কথা থিলরি 
ো। ওে থলে আমাে কারে িাধা। থভরি থদখ্া কেবি বকো। 
  
কেি। 
  
গুি। েীিে সম্পরকণ থতাে তাহরল পবেবটভ দৃবিভবে আরে। অবধকাংশ সময় থতাে িরয়সী 
যুিকো হতাশায় িুরি যায়। থিেবসবভল খ্াওয়া শুরু করে। থতাে এইসি অভুাস থেই 
থতা? 
  
ো। 
  
একরসরলন্ট। থয থদরশে তরুৰ্ সমাে কি, বসোপ থখ্রয় থেশা করে থসই থদরশে ভবির্ুৎ 
বক? ভবির্ুৎ হরে–খ্ুক খ্ুক করে কাশা। িুঝবল, থতারদে থসাোে িাংলাে ভবির্ুৎ হরে 
খ্ুক খ্ুক করে কাশা। 
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বপওে পাবে এরেরে। অবিরস মরে হরে পাবে খ্াওয়াে গ্ৰাস থেই। চারয়ে কারপ করে 
পাবে এরেরে। এক কাপ পাবে থখ্রয় আতাহারেে তৃষ্ণা থিরি থগল। বিতীয় কাপ পাবেে 
েরেু িলরত ইো কেরে ো। বপওরেে হািভাি ভাল ো। থস তাকারে কবঠে দৃবিরত। 
  
ময়ো ভাই থচয়াে থথরক পা োবমরয়রেে। পরকট থথরক থোটিই থিে করেরেে। থোটিই 
ভবতণ দুবেয়াে মােুরর্ে থটবলরিাে। মেসুে আবলে থটবলরিাে োম্বাে থিে কেরত সময় 
লাগল। বতবে গম্ভীে গলায় িলরলে, মুারেোে, থদবখ্ মেসুেরক থটবলরিারে ধে। প্রথরম 
এই োস্বােটা িাই কে। এখ্ারে ো থপরল থপাোে লাগাও। বতবে আতাহারেে বদরক, 
তাবকরয় িলরলে, থতাে কাে থেই থতা? থিাস আোম করে। যা কোে আেরকে মরধুই 
কেরত হরি। কাল সাোবদে িুস্ত থাকি। পেশু যাবে োপাে। 
  
আতাহাে তধযণ ধরে িরস েইল। ময়ো ভাই অরেক থচিা করে ও মেসুে আবলরক ধেরত 
পােরলে ো। 
  
  
  
ির্ণা মরে হয় এ িেে আরগ আরগ চরল এরসরে। দুপুে থথরক ঝুম িৃবি। এ েকম িৃবিরকই 
ইংরেবেরত হয়ত িরল কুাটস এে িগস। তরি আে িৃবি যা থেরমরে তারক কুাটস এে 
িগস িলা বঠক হরি ো। এরক িলা উবচত হস এে এবলরিন্ট। 
  
এ েকম িৃবি থদখ্রত হরল হয় িৃবিরত বভেরত হয় বকংিা বেরেে ঘরেে বিোোয় কাথামুবি 
বদরয় িরস োোলা বদরয় তাবকরয় থাকরত হয়। মাঝামাবঝ থকাে পথ থেই। আতাহাে তাে 
িাসাে খু্ি কাোকাবে আরে! থহাঁরট থযরত পাাঁচ বমবেট লাগরি। িৃবিরত থহরট যাওয়াে প্রশ্ন 
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ওরঠ ো। তারক থযরত হরি থদৌরি–দুবমবেরটে থিবশ লাগরি ো। থকে োবে থযরত ইো 
কেরে ো। থস মমতা বিপাটণরমন্টাল থস্টারে িরস আরে। বিপাটণরমন্টাল থস্টারে একগাদা 
মােুর্। এো িৃবি থদরখ্ থদাকারে আেয় বেরয়রে। তাো িৃবি থদখ্রে ভয়ািহ বিতৃষ্ণা বেরয়। 
  
আতাহাে, মমতা থেোরেল থস্টারেে মাবলরকে ভারগ্নরক িলল (রস এই থস্টারেে 
কুাবশয়াে। আতাহারেে সরে তাে ভাল খ্াবতে আরে। শুধু যখ্ে আতাহাে থটবলরিাে 
কেরত চায় তখ্ে তাে থচাখ্-মুখ্ শি হরয় যায়), থমািােক, একটা থটবলরিাে কেি। 
  
থমািােক বিেি মুরখ্ থটবলরিাে থসট থিে কেল। থটবলরিারেে তালা থখ্ালাে চাবি থিে 
কেল। 
  
আতাহাে ঢাকা শহরে মাি একেরেে থটবলরিাে োম্বােই োরে, সাজ্জারদে োম্বাে। এই 
োম্পিারে আতাহাে পােতপরি থটবলরিাে করে ো। কােৰ্ থটবলরিােটা থহারসে সারহরিে 
ঘরে। বেং িাোমািই বতবে থটবলরিাে ধরেে এিং অবত মধুে গলায় িরলে, হুারলা। থক 
কথা িলরেে? কথা বযবেই িলুে বতবে পীয়তাবল্লশ বমবেরটে আরগ থটবলরিাে োরিে ো। 
আতাহাে এখ্ে আে বেস্ক থেয় ো। থহারসে সারহরিে গলা থশাোমাি খ্াব ট করে বেবসভাে 
োবমরয় োরখ্। আেও থস ধরেই বেরয়বেল থহারসে সারহি থটবলরিাে ধেরিে। তারক 
বিবস্মত করে বদরয় থটবলরিাে ধেল। েীত্। আতাহাে খু্বশ খু্বশ গলায় িলল, থতারদে 
ওখ্ারে িৃবি হরে োবক থে েীতু? 
  
েীতু িলল, হরে। 
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এ েকম শুকরো গলায় হরে িলবল থকে? থতাে গলা শুরে মরে হরে িৃবি হওয়াটা খু্ি 
খ্াোপ। গলায় আেন্দ থেই থকে? 
  
আবম থতা আে িুাে ো থয িৃবি হরলই আেরন্দ লািাি। 
  
গলাে স্বেটা থতা িুারেে মতই লাগরে! সবদণ িাাঁবধরয়বেস? 
  
েীতু কবঠে গলায় িলল, আপবে বক ভাইয়াে সরে কথা িলরিে? 
  
হুাাঁ। 
  
ধরে থাকুে, ভাইয়ারক বদবে। 
  
এ েকম িৃবিরত থস ঘরে িরস আরে? িৃবিরত বভেরে ো? আশ্চযণ থতা। আপবে ধরে 
থাকুে। 
  
তুই যা, খ্িে থদ। আবম ধরে আবে। আমাে থকাে কােকমণ থেই। প্ররয়ােরে আবম 
অেন্তকাল থটবলরিাে ধরে িরস থাকরত পাবে। 
  
আতাহােরক থিবশিৰ্ িরস থাকরত হল ো। সাজ্জাদ এরস থটবলরিাে ধরে বিেি গলায় 
িলল, থতারক কতিাে িরলবে কখ্রো আমারক থটবলরিাে কেবি ো। থটবলরিারে কথা 
িলরত আমাে ভাল লারগ ো। চট করে িল বক িুাপাে? 
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কৰ্াে বঠকাো থোগাি করেবে। এই শুরিারেে পরেে শুরিাে তারক বচবিয়াখ্াো থদখ্ারত 
বেরয় যাি। 
  
আে বকেু িলবি? 
  
সুিৰ্ণ থিে হরয়রে। 
  
থতাে কবিতা োপা হয়বে? 
  
ো। 
  
গু-বচবকৎসাে িুিস্থা কেরত হরি। গু-বচবকৎসা োিা কাে হরি ো। থমথরূপবটরত বগরয় 
আবম িুিস্থা কেি। তুই বক আে বকেু িলবি? 
  
ো। 
  
কৰ্া থমরয়বটরক থকমে থদখ্বল? 
  
চমৎকাে। িুঝরত পােবে ো বক েরেু চমৎকাে লাগল। পাে থখ্রয় োস্তায় বপক থিলবেল–
এই দৃশু থদরখ্ হঠাৎ মরে হল থমরয়টা চমৎকাে। 
  
তুই বঠকই ধরেবেস। থমরয়টাে মরধু সহে একটা িুাপাে আরে। েরলে মত সহে। এ 
হল সহবেয়া োেীরগারিে একেে। সচোচে থদখ্া যায় ো িরলই থতাে ভাল লাগরে। যাই 
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থহাক, আবম এখ্ে আে কথা িলি ো। োরদ বগরয় িৃবিরত বভেি। থে, তুই িািাে সরে 
কথা িল। িািা থতাে সরে কথা িলাে েরেু পারশ দাাঁবিরয় আরেে। 
  
আতাহাে থটবলরিাে বেবসভাে হারত বেরয় আতংরক প্রায় েরম থগল। মরে হরে এই মুহুরত 
তাে থোটখ্াট থকাে থরারকে মত হরে। 
  
থক, আতাহাে? 
  
বি, চাচা? 
  
তুবম থকমে আে? 
  
বি, ভাল আবে। 
  
অরেক বদে থতামারক থদবখ্ ো। 
  
পেশু বদেই আপোে সরে থদখ্া হরয়রে। দুই ঘণ্টাে মত কথা হল। খু্রেে মামলা বেরয় 
কথা িলবেরলে। 
  
ও হুাাঁ, োমরশদ ভাসণাস থস্টট। অসাধােৰ্ একটা মামলা। আইরেে ইবতহারস স্বৰ্ািরে 
থলখ্া থাকরি। 
  
বি বি। 
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আতাহাে, তুবম বক আগামীকাল বকংিা পেশু একটু আসরত পােরি? 
  
থকে িলুে থতা চাচা? 
  
সবজ্জাদ এত িি একটা চাকবে থপরয়রে থসবলরব্রট কেরিা িরল ভািবে। থকাে একটা ভাল 
থহারটরল বগরয় সামােু খ্াওয়া-দাওয়া 
  
সবেদ চাকবে থপরয়রে োবক? 
  
তুবম োে ো? 
  
বি ো। 
  
তুবম হরে তাে থিস্ট থেে, আে তুবম োে ো? আশ্চযণ! আিবশু আশ্চযণ হিাে বকেু থেই। 
ওে স্বভািবট এই েকম। আবমই বকেু োেতাম ো। বিদুুৎ এিং িালােীমন্ত্রী থটবলরিাে 
কোয় োেলাম। সাজ্জাদ অিবশু একমাস আরগই এবপরয়ন্টরমন্ট থলটাে থপরয়রে। 
চাকবেরত েরয়েও করেবে, আমারকও বকেু োোয়বে। 
  
এখ্ে বক চাকবেরত েরয়ে কেরি? 
  
কেরি থতা িরটই। ো করে পথ বক? বকেু একটা করে থতা থখ্রত হরি। িৃবিরত বভো 
আে থোেো গারয় থমরখ্ থিিারল থতা হরি ো–তাই ো? 
  
বি, তা থতা িরটই। 
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সাজ্জাদ-েীতু দুেরেে িুিস্থা করে থিলরত পােরল আবম বেবশ্চন্ত হরত পাবে। শেীরেে 
অিস্থা থতা ভাল ো। হারটে উপে বদরয় একটা ঝি বগরয়রে। বিতীয়িাে সামলারত পােি 
িরল মরে হয় ো। বঠক িলবে ো? 
  
বি। 
  
সাজ্জারদে থতা একটা গবত হল। িাবক আরে েীতু। ওে বিরয়ে কথািাতণা চালাবে। 
  
িাচ্চা থমরয়, এখ্বে বকরসে বিরয়? 
  
িাচ্চা থকাথায়? এই বিরসম্বরে কুবি হরি। েীতুে মারক আবম যখ্ে বিরয় কবে তখ্ে েীতুে 
মাে িয়স বেল বিরলা থসরভেবটে। 
  
বদে িদলারে। 
  
এই থতা আতাহাে তুবম ভুল িলরল। বদে বঠকই আরে, মােুর্ িদলারে। থসই িদলারোটা 
বক বঠক তা বিচারেে সময় এরস থগরে। েীতু বকেুরতই বিরয়রত োবে ো–এইসি যুবি 
বদরয় তারক িুবঝরয়বে। 
  
এখ্ে বক থস োবে? 
  
তাই থতা মরে হয়। একটা থেরল পাওয়া থগরে। আমারদে দূে সম্পরকণে আত্মীয়। থেরল 
ভাল, সাোেীিে িাস্টণ-রসরকে হরয়রে। দবেদ্র িুাবমবলে থেরল, টাকা পয়সাে থলারভ োবে 
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হরয়রে িরল আমাে ধোৰ্–েীতু থদখ্রত থতা আিাে থতমে ইরয় ো। আমাে মত হরয়রে। 
ওে মাে মত হরল থকাে বচন্তা বেল ো। েীতুে মাে থচহাো থপরয়রে সাজ্জাদ। 
  
বেবসভাে ধরে োখ্রত োখ্রত আতাহারেে হাত িুথা কেরে। এ বক যন্ত্রৰ্াে মরধু পিা 
থগল–থটবলরিারেে এই দীঘণ কথািাতণা মরে হরে অেন্তকাল ধরে চলরি। থশর্ বিচারেে 
আরগ ইস্রাবিল যখ্ে বশো িুকরি তখ্েই শুধু থহারসে সারহি িলরিে, আতাহাে, একটু 
ধে থতা থক থযে বিকট শরব্দ িাাঁবশ িাোরে–িুাপােটা বক থদরখ্ আবস। 
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১২. মানুমর্ে নানা েকম পবেিয় 
একেে মােুরর্ে োো েকম পবেচয় থারক। 
  
েশীদ আবল সারহরিে িুাপারে এটা খু্িই সবতু। ঘরে বতবে এক মােুর্, িাইরে সমূ্পৰ্ণ 
অেু মােুর্। অবত ভদ্র, অবত বিেয়ী। থকউ তারক উাঁচু গলায় একটা কথা িলরতও শুরেবে। 
একিাে িামণরগরটে সামরে এক বেকশাওয়ালা তাে পরয় বেকশাে চাকা তুরল বদল। বতবে 
প্রচি িুথায় োস্তাে উপেই িরস পিরলে। বেকশাওয়ালরক বকেু িলরলে ো, শুধু আহত 
থচারখ্ একিাে তাকারলে। চাচাবময়া বক হরয়রে, বক হরয়রে িরল তাে চােপারশ থলাক 
েরম থগল। বতবে িহু করি উরঠ দাাঁিারত দাাঁিারত িলরলে, 
  
থসই েশীদ আবলরক আে তাে িাবিওয়ালা কাটা কাটা বকেু কথা শুবেরয় বদল। বতবে মাথা 
বেচু করে শুরে থগরলে। বতবে োগ কেরেে িা মরে কি পারেে এটা তাে থচহাো থদরখ্ 
বকেু থিাঝা থগল ো। আলাপ-আরলাচোে থশর্ পযণারয় েশীদ আবল হাবসমুরখ্ িলরলে, ভাই 
সারহি, আে তাহরল উবঠ। 
  
েশীদ আবলে িাবিওয়ালা মুসরলম উবেরেে োোে েকম িুিসা। তাে মরধু প্রধাে িুিসা 
ঘুপবস ধেরেে ফ্ল্ুাট িাবি িাবেরয় ভািা থদয়া। ভািা তুলোমূলকভারি সস্তা। তরি মারসে 
পাাঁচ তাবেরখ্ে বভতে ভািা বদরত হয়। দুই তাবেরখ্ একিাে ভািারটরদে কারে মুারেোে 
যায়— আরেকিাে যায় পাাঁচ তাবেরখ্। যাো ভািা বদরত পারে ো তারদে অবত অিশুই 
উরঠ থযরত হয় তাে পরেে মারস। ভািারত ওঠারো মুসরলম উবেরেে কারে থকাে িুাপােই 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 233 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

ো। তাাঁে থপার্া বকেু পািাে থেরল আরে। প্রবত মারস বতবে এরদে সামােু খ্েচ থদে। 
কাে থাকুক ো থাকুক, এই খ্েচ তাো দীঘণদে ধরেই পারে। ভবির্ুরতও পারি। 
  
েশীদ আবল সারহরিে বিবলিংরয়ই িাবিওয়ালা থারকে। বতেতলাে দুটা ফ্ল্ুারট তাে সংসাে 
েিারো। সকাল থিলা বতবে মুারেোে পাবঠরয় েশীদ আবলরক থিরক পাঠারলে। প্রাথবমক 
কথািাতণা থলারক ভদ্রভারি িরল থারক। বতবে ভদ্রতাে ধো বদরয়ও থগরলে ো। হুংকাে 
বদরয় িলরলে,–আপোে িুাপােটা বক িলুে থতা? 
  
েশীদ আবল িলরলে, আপোে কথা িুঝরত পােবে ো। 
  
িাবিে থভতে সু্কল খু্রল িরসরেে। দিায় দিায় থমরয়ো আসরে, যারে। যা িরল করটে 
ইেবর। 
  
করয়কটা থমরয়রক প্রাইরভট পিাই–এ থতা েতুে ো। অরেক বদে থথরকই পিাবে। 
  
অরেকবদে ধরে সহু করেবে। আপোরক বকেু িবলবে। আে িললাম। এইসি চলরি ো। 
  
েশীদ আবল িলরলে, অসুবিধাটা বক? 
  
অরেক অসুবিধা। এটা থেবসরিেবশয়াল এলাকা, এটা থমরয়রদে সু্কল ো। বশিা বেরয় 
আপবে িুিসা শুরু করেরেে–খু্ি ভাল কথা, িুিসা কেরিে। সিাই কেরে, আপবে 
কেরিে ো থকে? তরি আমাে এখ্ারে ো। আবম বেবিরোধী থলাক, আবম বেবেবিবল পেন্দ 
কবে। থমরয়রদে চা-চুম্ব আমাে পেন্দ ো। 
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েশীদ আবল িলরলে, বি আো। 
  
এই মাসটা আপবে থারকে, সামরেে মারস আপবে আমাে িাবি থেরি থদরিে। আবম বঠক 
করেবে। এখ্ােকাে এই ফ্ল্ুাট আবম ভািা থদি ো। বেরে থাকি। 
  
েশীদ আবল িলরলে, বি আো। ভাই সারহি, আে তাহরল উবঠ? 
  
েশীদ আবল শান্ত মুরখ্ বেরেে ফ্ল্ুারট এরলে। ততিরৰ্ পবিকা এরস থগরে। বতবে পবিকা 
বেরয় িাথরুরম ঢুকরলে। আে শুরিাে, থমরয়ো থকউ পিরত আসরি ো। বঢ়লাঢ়ালাভারি 
বদে শুরু কো যায়। বকন্তু বতবে আে তা পােরিে ো। আেই িেং তাাঁে কারেে চাপ 
অরেক থিবশ। িীরক থদখ্রত হাসপাতারল থযরত হরি, িাোে কেরত হরি, ভািাে েরেু 
েতুে িাবি থদখ্রত হরি। থমাসরলম উবেে সারহরিে এই ফ্ল্ুাট িাবিটা তাাঁে পেন্দ বেল। 
একতলায় থারকে িরল িািবত অরেকখ্াবে োয়গা থপরয়রেে। সমসুা একটাই–প্রিল 
ির্ণরৰ্ে সময় পাবে উরঠ। বতবে বঠক করে থেরখ্বেরলে এিারেে ির্ণা শুরুে আরগ আরগ 
িাবি িদল কেরিে। থভতে থথরক থতমে তাবগদ থিাধ কেবেরলে ো। িাবিওয়ালাে কথাে 
পে থসই তাবগদটা থিাধ কেরেে। িাবি থখ্াোে েরেু েুবটে বদে খু্িই ভাল। 
  
িীরক থদখ্াে েরেু আে হাসপাতারল ো থগরলও হয়, তরি আে বতবে যারিে। মবেকাে 
বচবঠ এরসরে। থসই বচবঠ বতবে সামরে থথরক তাে িীরক পিারিে এিং বকেু কবঠে কথা 
থশাোরিে। কবঠে কথাগুবল মবেকারক থশাোরত পােরল আোম হত। থসটা সম্ভি ো িরলই 
থমরয়ে মারক থশাোরো! থমরয়রদে অপোরধে দায়ভাগ অরেকাংরশ থমরয়ে মারদে িহে 
কেরত হয়। থেরলরদে অপোরধে দায়-দাবয়ত্ব িািাো বকেুটা িহে করেে। থমরয়রদেটা 
ো। 
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মবেকা তাে মারক বলরখ্রে– 
  
মা, 
আমাে সেদ্ধ সালাম বেরিে। আশা কবে সিাইরক বেরয় ভাল আরেে। গত থসামিাে িািাে 
একটা বচবঠ থপরয়বে। িািা বচবঠরত বলরখ্রেে বতবে আমারদে ফ্ল্ুাট বিবর করে থসই টাকা 
আপোরদে োমাইরয়ে একাউরন্ট গুরুমা করেরেে। সরতরো লি টাকা েমা হরয়রে। এই 
মরমণ িুাংরকে েমাে েবশদ িইরয়ে িরটাকবপও পাবঠরয়রেে। যাই থহাক, মা এখ্ে একটা 
কথা–বেরয়ল এরস্টরটে দাম ঢাকায় হু হু করে িািরে। আমারদে থিলায় করম থগল থকে? 
আপোে োমাইরয়ে এক িনু্ধ কুবি লাখ্ টাকায় এপাটণরমন্ট বকরে এক িেে পে ২ত লাখ্ 
টাকায় বিবর করেরে। আমো আঠারো লাখ্ টাকায়ায় বকরো সরতরো লারখ্ বিবর কেলাম। 
মা, এে মারে বক? আপোে োমাই সরন্দহপ্রিৰ্ মােুর্। থস োোে কথা িলািবল কেরে। 
আবম তাে সি কথা উবিরয়ও বদরত পােবে ো। আবম খু্িই মরোকরি আবে। মা, তুবম 
িািারক িলরি, থকে কম দারম ফ্ল্ুাট বিবর কেরত হল তা থযে িািা বচবঠ বলরখ্ বিস্তাবেত 
োোে। যাে কারে ফ্ল্ুাট বিবর হল তাে বঠকাো এিং থটবলরিাে োম্বাে আপোে োমাই 
থগাপরে থোগাি কোে থচিা কেরে। তাে এক চাচারতা ভাই থারক োোয়ৰ্গরঞ্জ। তারক 
থস িরলরে থযে থস থগাপরে থখ্াাঁে বেরয় থিে করে আসরল ভদ্ররলাক িািারক বঠক কত 
টাকা বদরয়রে। মা, বচন্তা কে বক লজ্জাে কথা। আবম খু্িই শংবকত, যবদ থশর্ পযণন্ত োো 
যায় থয ভদ্ররলাক আসরল ১৭ লারখ্ে থিবশ টাকা বদরয়রেে। যবদ এ েকম বকেু হরয় থারক 
তাহরল অিশুই িুিস্থা বেরত হরি। থযে আপোরদে োমাই আসল খ্িে ো োরে। এইসি 
খ্িে বলখ্রতও আমাে লজ্জা লাগরে। ো বলরখ্ও পােবে ো। 
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এবদরক সমসুাে উপে সমসুা–থতামাে োতেী িােোো আলাদা এক রুরমে একটা িাসা 
ভািা বেরয় ঐ তদতুটাে সরে িাস কেরে। োরত আমাে ঘুম হয় ো মা। গাদা গাদা ঘুরমে 
টুািরলট খ্াই, তােপরেও সাোোত থেরগ িরস থাবক। 
  
থতামাে অসুরখ্ে বক অিস্থা বকেুই োবে ো। শুরেবে, থদরশ বচবকৎসাে অিস্থা খু্ি খ্াোপ। 
িািা থকে থতামারক বেরয় বসোপুে বকংিা িুাংকক যারে ো? আবম িািারক এই িুাপারে 
খু্ি কিা করে একটা বচবঠ বলখ্ি। 
  
ইবত 
থতামাে মবেকা 
  
থয থমরয় এ োতীয় বচবঠ বলখ্রত পারে তাে মারক কবঠে কবঠে কথা থশাোরো যায়। অসুস্থ 
হরলও থশাোরো যায়। 
  
  
  
েশীদ আবল তাে িীরক বকেু থশাোরত পােরলে ো। হাসপাতারল বগরয় শুেরলে তারক 
িায়ালাইবসরসে েরেু বেরয় যাওয়া হরয়রে। দু থথরক বতে ঘণ্টা লাগরি িায়ালাইবসস থশর্ 
হরতা। এতিৰ্ অরপিা কোে মত সময় তাে হারত থেই। বতবে মবতে মাে হারত মবেকাে 
বচবঠ বদরয় হাসপাতাল থথরক থিে হরলে। 
  
েটা িারে। কাচা িাোে এখ্রো েরমবে। বতবে োবপরতে থদাকারে চুল কাটারত ঢুকরলে। 
সালমা অবভরযাগ কেবেল চুল িি হরয়রে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 237 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

আসরলই চুল লম্বা হরয়রে। ঘারিে কারে কুটকুট কেরে। সালমা মরে ো কবেরয় বদরল 
আরো বকেুবদে এই লম্বা চুল বেরয়ই ঘুেরতে। একটা বেবদণি িয়রসে পে মরে কবেরয় 
থদিাে েরেু একেেরক লারগ। 
  
চুল কাটরত বগরয় োবপরতে সরে তাে বকেু সমসুা হল। থদার্ োবপরতে ো, তাে। োবপত 
োেরত চাইল–চুরল কলপ থদয়া হরি বক-ো। বতবে োগী গলায় িলরলে, কলপ থদয়াে প্রশ্ন 
উঠরে থকে? আবম িুরিা হরয়বে–হরয়বে। চুরল কলপ বদরয় থোয়াে হি থকে? 
  
োবপত িলল, অরেরকই থদয় এই েরেু বেোস কেলাম। 
  
অরেরকই থদয় িরল আবমও থদি? 
  
ো বদরল ো বদরিে। থচরতে কুাে? 
  
শুটকা োবপতটারক একটা চি বদরয় শুইরয় থিলাে েরেু তাাঁে হাত বেশবপশ কেরত 
লাগল। এটাও খ্াোপ লিৰ্। োবপত এমে থকাে ভয়ংকে কথা িরলবে থয তারক চি 
বদরয় শুইরয় থিলরত হরি। থস সাধােৰ্ একটা কথা বেরেস করেরে। সাধােৰ্ কথারতই 
োরগ শেীে কাাঁপরে থকে? 
  
োবপরতে থদাকাে থথরক বতবে বেউমারকণরটে কাচািাোরে থগরলে। সাপ্তাবহক িাোে 
সােরিে। মাে থগাশত থিবশ করে বকরে োখ্রল ঝারমলা কমত। বকেরত পােরেে ো। 
েীরেে গুাস চরল থগরে। থদাকারে পাবঠরয় থদে গুাস ভরে বদরত। বতেবদরেে থভতে 
থদয়াে কথা–আে আঠারো বদে হল বদরে ো। আঠারো বদরেও যবদ বদরত ো পরে তাহরল 
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থকে িলল, বতেবদরে থদরি। েীরেে থদাকারেে থেরলটারক লাবথ থমরে োোলা বদরয় 
িাইরে থিরল বদরত পােরল মেটা শান্ত হত। আে আে েীরেে থদাকারে যাওয়া যারি ো–
কাল সকারল একিাে যারিে। ঐ হাোমোদারক সারপে পা থদখ্ারিে। হাোমোদা শুওরেে 
িাচ্চা–বতেবদরে েীে থদয়া থতাে থিে কেবে। 
  
েশীদ সারহি বেরেই বেরেে োগ থদরখ্ অিাক হরলে। এই িয়রস এতটা োগ হওয়া বঠক 
ো। থরাক হরয় যারি। এই িয়সটা শান্ত থাকাে িয়স। 
  
বেউমারকণরট থেরম বেকশা ভািা থদয়াে সময় বতবে লিু কেরলে তাে মাবেিুাগ থেই। 
পরথ থকাথাও পরি থগরে। বকংিা বপক পরকট হরয়রে। মাবেকুারগ টাকা ভালই বেল। 
িাোে কেরিে িরল বতেটা পাাঁচশ টাকাে থোট বেরয় থিে হরয়রেে। সরে আরো বকেু 
ভাংবত টাকা বেল। থিবশ ো–কুবি পাঁবচশ টাকা হরি। বতবে বেকশাওয়ালারক শান্ত গলায় 
মুাবেিুাগ চুবেে কথা িলরলে। বেকশাওয়ালা বিেি মুরখ্ তাবকরয় েইল। 
  
তুবম আমাে সরে িাসায় চল। ঐখ্ারে টাকা বদরয় বদি। 
  
িাসা কই? 
  
মগিাোে ওয়ােলুাস অবিরসে থপেরে। 
  
মগিাোরে যমুো। 
  
ো থগরল ভািা বদি বক ভারি? 
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থহইিা আপরেে বির্য়। 
  
যা ভািা হয় তাে থথরক দুটা টাকা থিবশ বদি। 
  
ঐ হারে োস্তাত গুাঞ্জাম, যমুো। 
  
আবম থতা তাহরল ভািাটা বদরত পােবে ো। 
  
যাে, ভািা লাগি ো। 
  
বেকশাওয়ালা আিাে হাই তুলল। তাে গা ঘারম থভো। প্রায় দুমাইল োস্তা থস েশীদ 
সারহিরক থটরে এরেরে। ক্লাবন্তরত থভরে পরিরে িরলই থিাধ হয় ঘে ঘে হাই তুলরে। 
েশীদ সারহরিে মরে হল থস থয গুাঞ্জারমে কােরৰ্ মগিাোে থযরত চারে ো–তা ো, তাে 
আসরল বকেুিৰ্ বিোম দেকাে। থস বেকশাে বসরট িরস বকেুিৰ্ বিোম কেরি, তােপে 
যারি। 
  
েশীদ সারহি থদখ্রলে। বতবে যা থভরিরেে তাই হরয়রে। বেকশাওয়ালা সীরট উরঠ িরসরে। 
বেকশাওয়ালাো বেকশাে সীরট যািীরদে মত িরস ো। এিং িরসই দ্রুত ঘুবমরয় পরি। 
  
েশীদ সারহি িলরলে, থতামাে বঠকাো বক, থাক থকাথায়? 
  
শংকে। 
  
শংকরে থকাে োয়গায় থাক? আবম থতামাে ভািা পাবঠরয় থদি। 
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তুলা পবট্টে বপরে। 
  
তুলা পবট্টটা থকাথায়? 
  
োবে ো। 
  
োম বক থতামাে? 
  
িবেে। 
  
িবেে, আবম থতামারক ভািা পাবঠরয় থদি। আেকারলে মরধুই পাঠাি। 
  
িবেে েিাি ো বদরয় বিবি ধোল। তারক বিবি টােরত থদরখ্ েশীদ সারহরিেও বসগারেট 
ধোরত ইরে কেল। থসটাও সম্ভি হরে ো। মাবেিুারগে সরে বসগারেরটে পুারকট এিং 
থদয়াশলাই বপক পরকট হরয়রে। েশীদ সারহি বেউমারকণট থথরক থহাঁরট মগিাোরেে বদরক 
েওো হরলে। একটা বেকশা বেরয় বেরত পােরতে। তাে ইো কেরে ো। সাো পথ বতবে 
মরে কেরত কেরত হাাঁটরলে– 
  
িবেে 
তুলাপবট্ট 
শংকে 
িবেে 
তুলাপবট্ট 
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শংকে।। 
  
দেো খু্রল বদল কারেে থমরয়। এই থমরয়টারক েতুে োখ্া হরয়রে। থস থকাে কােই 
কেরত পারে ো। দেো খু্রল থস দেো ধরেই দাাঁবিরয় আরে। দেো থথরক ো সেরল 
মােুর্ ঢুকরি বক ভারি? বতবে েীবতগতভারি কারেে থলাকরদে সরে তহ তচ বচৎকাে করেে 
ো। বেরেে থমধা িা িুবদ্ধ খ্াবটরয় এো বকেু করে ো, কারেই এরদে উপে োগ কো 
অথণহীে। তিু বতবে োগ সামলারত পােরেে ো। তাাঁে ইো কেরে কবঠে একটা ধমক 
বদরয় থমরয়টাে বপরল চমরক থদে। বতবে অরেক করি বেরেরক সামরল বেরয় িলরলে, ঘরে 
থক আরে? 
  
থোট ভাইয়া আরে। 
  
আে থকউ োই? 
  
বমবল আিা থগরে। হাসপাতারল। 
  
িি হাাঁদাোমটা থকাথায়? 
  
িি ভাইোে আখ্রো বিরে োই। 
  
দেো থথরক সরে দাাঁিা। িেহাদরক িাক। 
  
িেহাদ ভরয় ভরয় সামরে এরস দাাঁিাল। েশীদ সারহি থমথরম গলায় িলরলে, বক 
কেবেবল? 
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পিবেলাম। 
  
এত পবিস ো। থিবশ পিরল বিদুাসাগে হরয় যাবি। 
  
িেহাদ অস্ববস্ত বেরয় একিাে িািাে বদরক তাকারে–আে একিাে িসাে ঘরেে দেোে 
বদরক তাকারে। থযে এিুবৰ্ দেো বদরয় থকউ ঢুরক তারক বিপদ থথরক উদ্ধাে কেরি। 
  
েশীদ সারহি পুরিে অস্ববস্ত বকেুিৰ্ থদখ্রলে। বতবে আশা করেবেরলে, তাে োগটা পরি 
যারি। পিল ো। থকে পিল ো। তারতও বতবে বিবস্মত হরলে। এই িয়রস োগ মরেে 
উপে থচরপ থাকা খু্ি খ্াোপ। 
  
িেহাদ! 
  
বি। 
  
এিুবৰ্ একটা বেকশা বেরয় শংকে চরল যা। 
  
বি আো। 
  
থসখ্ারে তুলাপবট্ট িরল একটা োয়গা আরে। এক বেকশাওয়ালা থসখ্ারে থারক। তারক 
খু্াঁরে থিে কেবি। 
  
বি আো। 
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তারক দশটা টাকা বদরয় আসবি। 
  
বি আো। 
  
েশীদ সারহি অিাক হরয় লিু কেরলে–তাাঁে পুি (তাে ভার্ায়, কবেষ্ঠ হাাঁদাোম) দেো 
বদরয় থিে হরয় যািাে উপরম কেরে। থয বেকশাওয়ালারক তাে খু্াঁরে থিে কোে কথা 
তাে োমটা পযণন্ত বেরেস কোে থস প্ররয়ােে থিাধ করেবে। থস থয শংকে যারি তাে 
ভািাও থিাধহয় তাে কারে থেই। বতবে একিাে ভািরলে–থেরলরক থভরক বেকশাওয়ালাে 
োমটা িরল থদরিে–তােপে মরে হল যা ইো কেবমক। হাদাোরমে বশিা থহাক। যখ্ে 
কাউরক ো থপরয় বিরে আসরি তখ্ে আিাে পাঠারো হরি। তাাঁরতে মাকুে মত রমাগত 
থঘাোবিো কেরত থাকরি। 
  
কারেে থমরয় ভরয় ভরয় বেরেস কেল, চা খ্াইরিে চাচাোে? বতবে িলরলে, যা সামরে 
থথরক। 
  
  
  
োত সারি এগারোটা িারে। সন্ধুা থথরক ইরলকবিবসবট বেল ো। বকেুিৰ্ আরগ এরসরে। 
িুােিেমাে েুরল বগরয়বেল। বঠকঠাক কেরত এতিৰ্ লাগল। েশীদ সারহি থগাসল করে 
িাোন্দায় িরস চা খ্ারেে। এবট তাে চতুথণ কাপ চা। বতবে বচন্তায় অবস্থে হরয়রেে। যবদও 
অবস্থেতা প্রকাশ কেরেে ো। িেহাদ থসই থয বগরয়রে এখ্রো থিরেবে। তাাঁে মে িলরে 
থেরলটা এখ্রো শুকরো মুরখ্ তুলাপবট্টরত থঘাোঘুবে কেরে। বেকশাওয়ালারক খু্াঁরে পারে 
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ো–পাওয়াে কথাও ো। িাসায় বিরে আসাে সাহসও পারে ো। তাে উবচত থেরলরমরয়রদে 
সরে আরো সহে হওয়া। সিাই তারক যরমে মত ভয় কেরি। এটা থকাে কারেে কথা 
ো। 
  
এত োত পযণন্ত থেরলটা িাইরে থসটাও একটা দুিঃবশ্চন্তাে কথা। শহে আরগে মত থেই। 
মুবি মুিবকে মত এখ্ে ড্রাগ পাওয়া যারে। িািবিরেে এক অংশ ভবতণ থারক থিেবসবিল 
োরমে কি বসোরপে থিাতরল। এককারলে ভদ্র শান্ত থেরলো এখ্ে ড্রারগে পয়সা 
থোটারোে েরেু আধা পাগরলে মত োস্তায় োরম। থয ভারিই থহাক বকেু টাকা থোগাি 
কেরত হরি। পারকে থকাে অন্ধকাে থকারৰ্ গারয়ে সাটণ খু্রল থগাল হরয় িসরত হরি। 
ড্রাগ থেয়াে শুরুরত শেীে ঠািা হরয় আরস। গারয় কাপি থচাপি থাকরল তখ্ে হাসিাস 
লারগ। 
  
িেহাদ এরদে খ্প্পরে পরিবেরতা? অস্বাভাবিক বকেু ো–িেং এরদে খ্প্পরে পিাই 
স্বাভাবিক। থিকুি টাইরপে থেরল–এরদে খ্প্পরে পিরল উপায় আরে? টাকা পয়সা ো থপরয় 
এোরতা থমরেই আধামো করে থিলরি। 
  
কারেে থমরয় ভরয় ভরয় িলল, খ্ালুোে ভাত বদি? 
  
বতবে িলরলে, দাও। বেরেে অবস্থেতা বতবে িাইরে প্রকাশ কেরিে ো। স্বাভাবিক কাে 
কম করে যারিে। োত িােটা পযণন্ত অরপিা কেরিে। িােটাে পে যা কোে কেরিে। 
  
োত িারোটা িােল, একটা িােল, দুটা িােল। িেহাদ িা আতাহাে দুেরেে থকউই 
বিেল ো। 
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িেহাদ শংকে যায়বে। ভয় থপরয় থস ঘে থথরক টাকা োিা থিে হরয় বগরয়বেল। সন্ধুা 
পযণন্ত থস তাে এক িনু্ধে িাবিরত কাটাল। সন্ধাে পে থথরক িাসাে কারেই িেিুল বমিান্ন 
ভািারে িরস আরে। িেিুল বমিান্ন ভািারেে মাবলরকে সরে তাে থমাটামুবট থচোোর ো 
আরে। থমহমাে এরল এখ্াে থথরক বমবি বেমবক থকো হয়। িেহাদ বিরধয় অবস্থে হরয় 
িাবকরত দুটা কারলাোম, এক থেট দই এিং থদিখ্াো বেমবক থখ্রয়রে। বমবি তাে সহু 
হয়ো িরলই এেপে থথরক তাে শুধু টক থঢকুে উঠরে। গা গুলারে। িােটাে সময় বমবিে 
থদাকাে িন্ধ হরয় থগরলা। থস োস্তায় হাাঁটাহাাঁবট কেরত থাকল। আতাহারেে েরেু অরপিা–
আতাহাে এরলই এক সরে িাসায় বিেরি। দুেে থাকরল একটা ভেসা। তাোিা আতাহাে 
িন্ধ দেো িাইরে থথরক থখ্ালাে একটা থকৌশল োরে। থপেবসল কাটা েুবি দেোে িাাঁক 
বদরয় ঢুবকরয় বিরশর্ কায়দায় বকেুিৰ্ োিাচাো কেরলই বেটবকবে বেরচ থেরম আরস। 
  
োত একটাে বদরক িেহাদ থখ্াাঁে বেরয় বগরয়রে–সদে দেো িন্ধ। থভতরেে িাবত 
থেভারো। অথণাৎ সিাই ঘুমুরে। 
  
দেো ধাক্কাধাবি করে িািাে ঘুম ভাোরোে দুিঃসাহস তাে থেই। তাো একমাি ভেসা। 
আতাহাে। থস ো থিো পযণন্ত তারক োস্তায় এ মাথা থথরক ও মাথা পযণন্ত হাাঁটাহাাঁবট কেরত 
হরি। 
  
  
  
আতাহাে োত দুটাে বদরকই িাবিে বদরক েওো হরয়বেল–। কাওোে িাোে থথরক বেকশা 
িা থশয়ারেে থটরম্পা থেরি। এ েকম পবেকল্পো। থমারি সি সময় থটরম্পা পাওয়া যায়। 
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ঢাকা শহরে থটরম্পাগুবল আশীিণারদে মত। এক টাকায় অরেক দূে যাওয়া যারে, দ্রুত 
যাওয়া যারে এিং সীরট িরস যাওয়া যারে। কাওোে িাোে থমাি পযণন্ত আসাে আরগই 
একটা ঘটো ঘটল। পুরো শহরেে ইরলকবিবসবট চরল থগল। শহে অিবশু অন্ধকাে হল 
ো। িেং চােবদক আচমকা ঝলমল করে উঠল–আকারশ প্রকাি রূপাে থালাে মত চাাঁদ 
উরঠরে। আে আর্াবঢ় পূবৰ্ণমা। এই আর্াঢ় পূবৰ্ণমায় োেকুমাে বসদ্ধাথণ গৃহতুাগ 
করেবেরলে। এই পূবৰ্ণমা বিরশর্ একটা পূবৰ্ণমা। থয পূবৰ্ণমায় গৃহতুাগ কেরত হয়। এই 
পূবৰ্ণমায় ঘরে বিরে যাওয়া যায় ো। কারেই থস েওো হল মীেপুরেে বদরক। থিাটাবেকুাল 
গারিণরে ঢুরক পিরত হরি। োত দশটাে পে থিাটাবেকুাল গারিণরেে থগট িন্ধ হরয় যায়–
থকাে িাাঁক-রিাকে বদরয় ঢুরক পিাে থকৌশল থিে কেরত হরি। তাও যবদ ো কো যায় 
মুেবশ োরমে একেে দারোয়াে আরে–তারক ধেরত পােরলও কাে হরি। 
  
থোেো একা থদখ্া যায় ো। সবে লারগ। 
  
সবেেী পারশ বেরয় থোেো থদখ্রত থকমে লারগ থক োরে। খু্ি ভাল লাগরি িরল মরে 
হয় ো। থমরয়রদে বেরেে বদরক েেে খু্ি থিবশ থারক। প্রকৃবত থদখ্রত হরল বেরেরক 
সমূ্পৰ্ণ ভুরল বগরয় থদখ্রত হয়। 
  
ইউবেভাবসণবটরত পিাে সময় সাথী োরমে একটা থমরয়ে সরে তাে থমাটামুবট পবেচয় 
হরয়বেল। তারক বেরয় থস কাশিুল থদখ্রত বগরয়বেল। সাভারে েদীে পাি থঘাঁরস লি লি 
কাশিুল িুরটবেল। সাথী কাশিুল থদরখ্ যত ো মুগ্ধ তাে থচরয়ও থিবশ বিেি তাে 
শাবিরত থচােকাাঁটা িুটরে থদরখ্। থস থঠাাঁট সরু করে রমাগত িলরত লাগরলা, এ থকাথায় 
বেরয় এরল িল থতা? থচােকাটা সূাঁরচে মত পারয় লাগরে। 
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আতাহাে িলল, চল কাশিরেে থভতে বদরয় থদৌিাই। 
  
সাথী িলল, কাশীিরেে থভতে বদরয় শুধু শুধু থদৌিাি থকে? 
  
আতাহাে সরে সরে থমরয়বটে প্রবত উৎসাহ হাবেরয় থিলল। সাথী অিবশু তােপরেও 
বকেুবদে উৎসাহ িোয় থেরখ্বেল, তােপে থকাে শুভিরৰ্ লাল শাবি পরে এক ইবঞ্জেীয়াে 
সারহিরক বিরয় করে থিলল। একবদে বিরকরল বিেয় সেবৰ্ ধরে থস থসরকে কুাবপরটরলে 
বদরক যারে, হঠাৎ শুরে–আতাহাে আতাহাে! িরল বিিৰ্ণ গলায় থক থযে িাকরে। আতাহাে 
তাবকরয় থদরখ্–সাথী। সাথীে পারশ হাওয়াই শাট গারয় এক ভদ্ররলাক। সাথীে স্বামী। গাবি 
থাবমরয় িীরক বেরয় িুচকা খ্ারেে। েতুে বিিাবহত স্বামীরদে থিশ বকেুবদে িীে 
মরোেঞ্জরেে েরেু িুচকা চটপবট এইসি থখ্রত হয়। ভদ্ররলারকে থসই থস্টে চলরে। 
  
আতাহাে তারদে বদরক হাবসমুরখ্ এবগরয় থগল। সাথী িলল, এই, তুবম আমাে বিরয়রত 
আসবে থকে? আবম বেরে থতামারক কািণ বদরয় এরসবে, তােপরেও এরল ো। এে মারে 
বক? 
  
বমথুুক। আসরল তুবম আসবে বহংসায়। 
  
সাথী স্বামীে বদরক তাবকরয় িলল, এই থশাে, বিরয়ে আরগ আতাহাে আমাে থপ্ররম হািুিুিু 
খ্াবেল। 
  
ভদ্ররলাক উৎসাবহত হিাে মত ভবে করে িলরলে, তাই োবক? 
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সাথী িলল, হুাাঁ। তােপে একবদে আমারক ভবেরয় ভাবেরয় সাভারে বেরয় থগরে কাশিুল 
থদখ্ারত। 
  
তােপে? 
  
কাশিুল থদখ্লাম। তখ্ে থস িরল, এরসা দুেরে বমরল কাশীিরেে থভতে বদরয় থদৌিাই। 
আবম িললাম, পাগল হরয়ে? আবম কাশীিরেে থভতে বদরয় শুধু শুধু দীর িাি থকে? থস 
িরল বক, থসৌন্দযণ থদখ্াে েরেু। 
  
সাথীে স্বামী হাসরত হাসরত িলরলে, থসৌন্দযণু—থটান্দযণ বকেু ো। ভদ্ররলারকে অেু 
পবেকল্পো বেল। সারপে হাাঁবচ থিরদয় থচরে। বঠক ো আতাহাে সারহি? 
  
আতাহাে বকেু িলরত পােল ো, সাথী থহরস প্রায় থভরে পিল। ভদ্ররলাক মাবেিুাগ থথরক 
কািণ থিে করে িলরলে–কািণটা োখু্ে। একবদে এরস আপোে প্রািে িান্ধিীে সংসাে 
থদরখ্ যারিে। 
  
আতাহাে কািণ োখ্ল। হািরেট িুচকা এিং হািরেট চটপবট থখ্ল। 
  
  
  
ইবঞ্জেীয়াে ঐ ভদ্ররলাক বক সাথীরক কখ্রো থোেো িা কাশিুল থদখ্ারত বেরয় থগরেে? 
সাথীরদে বঠকাো থলখ্া কািণটা আতাহারেে মাবেিুারগে সাইি পরকরট এখ্রো আরে। তাে 
িাসায় বগরয় উপবস্থত হরল থকমে হয়? সাথীে স্বামীরক থস িলরি, ভাই, আপোে িীরক 
বক ধাে থদরিে? তারক বেরয় থোেো থদখ্ি। 
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ইরলকবিবসবট এখ্রো আরসবে। শহে এখ্রো অন্ধকারে িুরি আরে–তরি বকেু িাবেল 
থদাকােদাে বেেস্ব থেোরেটাে চালু করে বদরয়রে। চােণাে োরমে এক িস্তু চালু হরয়রে–
ইরলকবিবসবট ো থাকরল আপো আপবে িরল ওরঠ। 
  
থেোরেটাে এিং চােণারেে আরলা সরত্বও থদাকােটা মাোত্মক লাগরে। বসদ্ধাথণ ভাল সমরয়ই 
গৃহতুাগ করেরেে। আতাহারেে ভুরু কুাঁচরক যারে, কবিতাে লাইে মাথায় আসরে আসরে 
করেও আসরে ো– 
  
প্রবত পূবৰ্ণমাে মধুোরত একিাে আকারশে বদরক তাকাই 
গৃহতুাবগ হিাে মত থোেো বক উরঠরে? 
িাবলকা ভুলারো থোেো েয়। 
থয থোেোয় িাবলকাে োরদে থেবলং ধরে েুটােুবট কেরত কেরত িলরি– 
ও মারগা, বক সুন্দে চাাঁদ। 
েি দম্পবতে থোেোও েয়। 
থয থোেো থদরখ্ স্বামী গাঢ় স্বরে িীরক িলরিে– 
থদরখ্া থদরখ্া েীতু চাদটা থতামাে মুরখ্ে মতই সুন্দে। 
কােলা বদবদে সুাাঁতসুারত থোেো েয়। 
থয থোেো িাবস সৃ্মবতপূৰ্ণ িাস্টবিে উরি থদয় আকারশ। 
কবিে থোেো েয়। থয থোেো থদরখ্ কবি িলরিে– 
বক আশ্চযণ রূপাে থালাে মত চাাঁদ। 
আবম বসদ্ধারথণে মত গৃহতুাগী থোেোে েরেু িরস আবে। 
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থয থোেো থদখ্া মাি গৃরহে সমস্ত দেো খু্রল যারি– 
ঘরেে থভতে ঢুরক পিরি বিসৃ্তত প্রান্তে। 
প্রান্তরে হাাঁটি, হাাঁটি আে হাাঁটি– 
পূবৰ্ণমাে চাাঁদ বস্থে হরয় থাকরি মধু আকারশ। 
চােবদক থথরক বিবিধ কে িাকরি–আয় আয় আয়। 
  
অল্প বকেুদূে এগুরতই ঝুমঝুবি থেরম থগল। ির্ণাকারল হঠাৎ করে ঝুমঝুবি োরম ো। িৃবিে 
থিগ আরস্ত আরস্ত িারি। হঠাৎ কুমিৃবি োরম ভদ্র মারস। হুিমুি করে খ্াবেকিৰ্ িৃবি 
হয়–আিাে থথরম যায়। আিহাওয়া উরি-পারি যারে। গ্ৰীে হাউে এরিক্ট। িৃবিে হাত 
থথরক িাাঁচাে েরেু থলাকেে থদৌিারে–আতাহােও থদৌিারে। থকাে একটা থদাকারে ঢুরক 
পিরত হরি। 
  
আতাহাে থদৌরি থয থদাকারে ঢুকাল তাে োম থলৌহবিতাে। েোগ্ৰস্ত িৃদ্ধ েুলেুবল থচারখ্ 
আতাহােরক থদখ্রে। তাে থচাখ্ কবঠে। ভুরু কুাঁচরক আরে। আতাহাে িলল, থকমে আরেে 
িুরিা বময়া? 
  
িুরিা েিাি বদল ো। আতাহারেে মরে পিল। এই িুরিাে হাত থথরক থস একটা োতা 
বেরয় বগরয়বেল। থিেত থদয়া হয়বে। থকাথায় আরে থস োতা থক োরে। ির্ণাকারল 
থলাকেে ঘে থথরক োতা থিে করে মাথা শুকো োখ্াে েরেু েয়, হাোরোে েরেু। 
বমবলে িাহাবে োতাটা আে থযমে থস থেরখ্ এরসরে গবে সারহরিে িাবিরত। এই োতা 
আে থিেত পাওয়া যারি ো। েোগ্ৰস্ত এই িৃরদ্ধে োতাও থিেত পাওয়া যারি ো। 
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থলৌহবিতারেে মাবলক আিদুল্লাহ বঠক আরগে ভবেরত িরস আরেে। হারত িই। দূে থথরক 
মরে হরে থলাকোথ িাইরেক্টবে পবঞ্জকা। থহালরসল িুিসা যাো করে তাো পবঞ্জকা খু্ি 
আগ্ৰহ বেরয় পরি। আতাহাে হাবসমুরখ্ এবগরয় থগল। আন্তবেক ভবেরত িলল, বচেরত 
থপরেরেে? 
  
আিদুল্লাহ হারতে িই োবমরয় িলল, বি। 
আমাে োম বক িলুে থতা? 
আপোে োম িলরত পােি ো। ঐ বদে আপবে আপোে োম িরলেবে, তরি একেেরক 
থটবলরিাে কেবেরলে–তাে োম েীতু। 
  
আপোে সৃ্মবতশবি অসাধােৰ্। 
আমাে সৃ্মবতশবি অসাধােৰ্ ো। আমাে িীে োম েীতু, এেরেুই েীতু োমটা আমাে মরে 
আরে। আপবে িসুে–দাাঁবিরয় আরেে থকে? চা খ্ারিে? 
  
বি খ্াি। 
  
আিদুল্লাহ ঘাি ঘুবেরয় চারয়ে কথা িলল। আতাহাে তাে পরকট থথরক বসগারেরটে পুারকট 
থিে কেল। িাবিরয় ধেল। আিদুল্লাহ িলল, আবম বসগারেট খ্াই ো। 
  
আতাহাে বসগারেট ধোরত ধোরত িলল, আপবে িরলবেরলে, আিহাওয়াে িুাপারে। 
আপোে বসিথ থসে খু্ি প্রিল। আরগেিাে যখ্ে এরসবেলাম। আপবে িরলবেরলে োত 
দশটায় িৃবি থামরি–ঐ বদে িৃবি হরয়রে োত দুটা পযণন্ত। 
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বেবশ্চত করে বকেুই িলা যায় ো। সম্ভািোে কথা িলা যায়। 
  
ঐ বদে। বকন্তু আপবে পুরোপুবে বেবশ্চত হরয়ই িরলবেরলে। 
  
ভুল করেবেলাম। 
  
আবম আপোে োতাটা হাবেরয় থিরলবে। 
  
পুোরো একটা োতা হাোরলও বকেু ো। 
  
চা বেরয় িুরিা এরসরে। আে িুরিারক অেুবদরেে থচরয়ও কাবহল মরে হরে। মরে হরে 
হাাঁটরত পােরে ো। চারয়ে কাপ বেরয় হুমবি থখ্রয় পরি যারি। আতাহাে এিং আিদুল্লাহ 
দুেেই চা থশর্ কেল। বেিঃশরব্দ। আিদুল্লাহ িলল, িৃবি থথরম থগরে, আপবে ইো কেরল 
চরল থযরত পারেে। 
  
আতাহাে িলল, আপোে অসুবিধা ো হরল খ্াবেকিৰ্ িবস। গল্প কবে। 
  
িসুে। গল্প করুে। বকেু মরে কেরিে ো–আপবে বক অবভেয় করেে? বটবভরত কখ্রো 
োটক-টাটক করেরেে, বকংিা বসরেমায়? 
  
আতাহাে বিবস্মত হরয় িলল, ো থতা। অবভেয় এখ্রো কবেবে, তরি সামােু সম্ভািো থদখ্া 
বদরয়রে। আমাে পবেবচত এক ভদ্ররলাক আমারক এক বিল্ম িাইরেক্টরেে কারে বেরয় 
বগরয়বেরলে। িাইরেক্টে সারহরিে োম মেসুে আবল। উবে একটা েবি িাোরেে–েবিে 
োম োবে দুশমে। আমাে ঐ েবিরত োয়রকে থোল কোে িীৰ্ সম্ভািো আরে। 
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িীৰ্ িলরেে থকে? 
  
িীৰ্, কােৰ্ বযবে োবয়কাে থোল কেরিে। বতবে বিল্ম লাইরেে বিখ্ুাত এক োবয়কা। 
তাে োম থমৌ। বতবে যবদ আমারক পেন্দ করেে। তরিই আমাে োয়ক হিাে সুরযাগ হরি। 
তাাঁে কারে আমারক একটা ইন্টােভুু বদরত হরি। 
  
ইন্টােভূটা করি? 
  
মুািাম থমৌ থগরেে থেপারল। েবিে শুুবটং হরে। থেপাল থথরক বিেরলই উোে সামরে 
িাইরেক্টে সারহি আমারক বেরয় যারিে। আমাে প্রধাে কাে হরে মুািামরক খু্বশ কো। 
  
মুািাম িলরেে থকে? 
  
মুািাম িলবে, কােৰ্ োবয়কারদে মুািাম োিা অেু বকেু িলরল তাঁো খু্ি োগ করেে। 
এই হল বসরেমা লাইরেে বেয়ম। 
  
আিদুল্লাহ থহরস থিলল। আতাহাে মুগ্ধ হরয় এই হাবস থদখ্ল। থকাে পুরুর্মােুর্ এত 
সুন্দে করে হাসরত পারে তাে োো বেল ো। এই িমতা প্রকৃবত অকৃপৰ্ হারত থমরয়রদে 
বদরয়রে। থমরয়ো কােরৰ্ু-অকােরৰ্ এই িমতা িুিহাে করে। থমরয়ো োরে ো থয 
হাবসমুরখ্ পুরুর্রদে কারে তাো যবদ বকেু চায়–পুরুর্রদে তা বদরতই হরি। তাো োরে ো 
িরলই–চাইিাে সময় থচারখ্ে েরল চায়, িা োগ করে চায়। হারস ো। 
  
আিদুল্লাহ িলরলে, আপবে বক থদখ্রেে? 
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আপোে হাবস থদখ্বে। আপোে হাবস থয কত সুন্দে তা বক থকউ আপোরক কখ্রো 
িরলরে? 
  
হুাাঁ িরলরে। তরি আবম হাবস খু্ি কম। অরেক বদে পে আপোে কথা শুরে হাসলাম। 
  
আপোে থচহাো থকাে অবভরেতাে মত বক-ো োবে ো–কােৰ্ আবম বটবভ— বসরেমা থদবখ্ 
ো। আমাে িী িলবেল। 
  
উবে আমারক থদখ্রলে থকাথায়? 
  
আমাে এই থদাকারোই থদরখ্রে। ও প্রায়ই থদাতলা থথরক বেরচ থেরম আরস। পাবটণশারেে 
িাাঁক বদরয় তাবকরয় থারক। আপবে যখ্ে প্রথমিাে এরসবেরলে তখ্ে থস আপোরক 
থদরখ্রে। আপবে চরল যািাে পরে আপোে কথা বেরেস কেবেল। 
  
ও আো। আরো বক বতবে থদরখ্ থগরেে? 
  
হুাাঁ, আপবে যখ্ে চা খ্াবেরলে তখ্ে এরস থদরখ্ থগরলা। আমারদে বিরয়ে গল্পটা খু্িই 
সুন্দে। একবদে আপোরক িলি। 
  
আে িলুে। আে আমাে থকাে কােকমণ থেই। 
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আে ো। আে আপবে িৃবিে হাত থথরক িীচাে েরেু আমাে থদাকারে এরসরেে। িৃবি 
োিা শুকো খ্টখ্ারট থকাে বদে। আপবে আসরিে–আবম গল্পটা আপোরক িলি। থমাটামুবট 
একটা থভৌবতক থপ্ররমে গল্প। 
  
আতাহাে উরঠ দাাঁিাল। আিদুল্লাহ িলল, আরগ থয কািণটা বদরয়বেলাম থসটা বেশ্চয় হাবেরয় 
থিরলরেে। আরেকটা োখু্ে। আমারক সি সময় থটবলরিারে পারিে। আবম কখ্রো এই 
থদাকাে এিং থদাকারেে উপরেে আমাে িাবিে িাইরে যাই ো। গত পাাঁচ িেরে যাইবে। 
  
পা-রেই মােুর্োও থতা িাইরে থঘাোবিো করে। 
  
আবম কবে ো। 
  
আতাহাে যখ্ে থিে হরয় এরসরে তখ্ে আিাে বটপ বটপ করে িৃবি পিরত শুরু করেরে। 
িৃবিরত থেরমই তাে মরে হল, আরো আিদুল্লাহরক থস তাে োম বদরয় আরসবে। আিদুল্লাহ 
তাে োম োরে ো। থস শুধুই েীতুে োম োরে। 
  
িৃবি থোরেরসারে থেরমরে। আিাে থদৌরি থকাে থদাকােঘরে আেয় বেরত ইো কেরে ো। 
েতুে কারো সরে পবেবচত হরত ইো কেরে ো। িেং ইো কেরে িৃবিরত বভেরত। 
  
আতাহাে িৃবিরত বভেরত বভেরত এগুরে—তাে মবেরদে কথা মরে পিরে। ভাল িৃবি 
োমরলই থস একটা োতা থোগাি কেরতা। থসই োতা িগরল থেরখ্ িৃবিরত বভেরত বভেরত 
এগুত। পবেবচত—অপবেবচত অরেরকই বেরেস কেত, োতা িগরল থেরখ্ িৃবিরত বভেরেে 
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থকে? মবেদ তাে উত্তরে খু্িই আন্তবেক ভবেরত িলরতা, এটা আমাে থোরদে োতা, িৃবিে 
োতা েয়। মবেরদে সরে অরেকবদে থদখ্া হয় ো। 
  
মবেদরক থস দীঘণ একটা বচবঠ বলরখ্বেল। মবেদ তাে উত্তরে একটা আরেণন্ট থটবলগ্ৰাম 
করেরে–থটবলগ্ৰারম থলখ্া– 
  
I am well. 
আবম ভাল আবে। 
  
থসই ভাল থাকাটা বক েকম ভাল থাকা একিাে বগরয় স্বচরি থদরখ্ আসা দেকাে। 
সাজ্জাদরক োবে কবেরয় থকাে এক গবভে োরত মবেরদে থেিরকাোে িাসায় উপবস্থত 
হরত হরি। মবেরদে েরেু অিশুই উপহাে বহরসরি গাাঁো বেরয় থযরত হরি। গাো— 
বির্রয় মবেরদে সিণরেষ্ঠ উবি হরে–সমস্ত েগৎটাই থয থধাাঁয়া তা গাোে থধাাঁয়া মাথায় ো 
থগরল থিাঝা যায় ো। েগরতে অবেতুতাে িুাপােবট পৃবথিীে সমস্ত মােুর্রক োোরোে 
েরেু সিাইরক খু্ি ভালমত একিাে গাাঁো খ্াওয়ারো দেকাে। 
  
আতাহাে হাাঁটরে। িৃবিরত থস পুরোপুবে থেরয় উরঠরে। থস হাাঁটরে বেবিকীে ভবেরত। তাাঁে 
হাাঁটাে থভতে বক থকাে অস্বাভাবিকতা আরে? থলাকেে থকৌতূহলী থচারখ্ তাে বদরক 
তাকারে। মােুরর্ে থকৌতূহলী দৃবি আকর্ণৰ্ কো সহে িুাপাে ো। তাে েেু অরেক 
কাঠখ্ি থপািারত হয়। থস শুধুমাি িৃবিরত বভরেই এই কােবট কেরত পােরে। োবে 
দুশমে েবিে পবেচালকরক িলরত হরি–ভাই, োবয়কাো িৃবিরত থভোে দৃশু বেশ্চয়ই দু-
বতেটা থাকরি–োয়করদে িৃবিরত বভরে থহাঁরট যািাে দৃশু একটা থেরখ্ থদরিে। থতা? 
থদখ্রিে আবম থকরট থিে হরয় যাি। 
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িৃবিরত থভো বেরয় মবেরদে একটা অসাধােৰ্ কবোিা আরে। কবোিা হরে কবিতা + 
েিা? মবেরদে ভার্ায় কবেিা হরে অরধণক কবিতা এিং অরধণক েিা। 
  
আমাে িনু্ধে বিরয় 
উপহাে িগরল বেরয় 
আবম আে আতাহাে 
থমৌচাক থমারি এরস িাস থথরক োমালাম 
দু’ থসরকে থামলাম। 
  
বটপবটপ বঝপবঝপ 
িৃবি বক পিরে? 
আকারশে অশ্রু থিাটা থিাটা ঝেরে? 
  
আবম আে আতাহাে 
িলুে বক কবে আে? 
উপহাে িগরল বেরয় আকারশে অশ্রু 
সাো গারয় মাখ্লাম।। 
বহ বহ করে হাসলাম।। 
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১৩. েশীদ আলী সামহি 
েশীদ আলী সারহি অসীম তধরযণ িাবি খু্াঁরে থিিারেে। সকারল োশতা থখ্রয় থিে হে, 
বিরেে দুপুে দুটা-আিাইটায়। থগাসল করে ভাত খ্াে। ভাত থখ্রয়ই ঘুমুরত যাে। তাে 
প্রথম িুাচ োিীো এরস পিরল তারক ঘুম থথরক থিরক থতালা হয়। বতে িুাচ পিারোে 
ঝারমলা থশর্ করে োরতে খ্ািাে থখ্রয় আিাে ঘুমুরত যাে। ক্লাবন্তরত তাাঁে শেীে থভরে 
আরস। বিোোয় যাওয়ামািই তাাঁে ঘুবমরয় পিাে কথা–আশ্চরযণে িুাপাে, তাে ঘুম আরস 
ো। বতবে বিোোয় এপাশ ওপাশ করেে। বিোো থেরি উরঠ দাাঁিারল মরে হয়, ঘুরম থচাখ্ 
িন্ধ হরয় আসরি। আিাে বিোোয় যাওয়ামাি ঘুম চরল যায়। প্রবত োরতই মরে হয়, থকাে 
একেে িািারেে সরে কথা িরল ঘুরমে অরু্ধ-টরু্ধ খ্ারিে। সাোবদরেে িুস্ততায় মরে 
থারক ো। ঘুরমে অযুরধে কথা যখ্ে মরে হয় তখ্ে বিসরপেসাবে িন্ধ। 
  
বিোোয় শুরয় শুরয় বতবে সাোবদে বক কেরলে, কাে সরে কথা িলরলে তা মরে কোে 
থচিা করেে। এইসি সৃ্মবত সুখ্কে ো। অেু বকেু ভািরল হয়ত ঘুম আসরতা। থকাে 
সুখ্সৃ্মবত বেরয় বচন্তা কেরত পােরল হত। েশীদ আবল সারহি অরেক থচিা করেও থকাে 
সুখ্সৃ্মবত মাথায় আেরত পারেে ো। িাে িাে মরে হয়, িৃদ্ধ িয়রস বতবে অথণই পাবেরত 
পরিরেে। যখ্ে িয়স বেল–তখ্ে অথণই পাবেরত সাাঁতরে থভরস থাকরতে। িয়রসে সরে 
সরে েো তারক গ্ৰাস কেরত শুরু করেরে। অথণই পাবেরত সাতোিাে মত শবি বতবে 
পারেে ো। 
  
িাবি ভািা কেরত বগরয় তারক োোে ধেরেে অপমারেে মুরখ্ামুবখ্ হরত হরে। এই িয়রস 
বমথুা কথাও িলরত হরে। িাবিওয়ালা থযই শুরে িাবি ভািাে েরেু একেে এরসরে 
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তখ্েই ভুরু কুাঁচরক থিরল এিং থচাখ্ সরু করে থিরল। পা থথরক মাথাে চুল পযণন্ত 
করয়কিাে তাকায়। যাচাই কেরত থচিা করে ভািারট থকমে। প্রাথবমক যাচাইরয়ে পে 
শুরু হয় প্রশ্নপিণ– 
  
বক করেে। আপবে? 
  
েশীদ আবল বিেীতভারি িরলে, মাস্টাবে কেতাম। সম্প্রবত বেটায়াে করেবে। অিসে 
েীিেযাপে কেবে। 
  
িাবি ভািা থক থেরি? 
  
বি, আবম থেি। 
  
িাবিওয়ালাে মুখ্ গম্ভীে হরয় যায়। তারক থদরখ্ই থিাঝা যায় থস এই মূহূরতণ ভািরে–
বেটায়ািণ সু্কল-বটচাে মারস চাে হাোে টাকা ভািা থদরি বক ভারি? চিুলজ্জাে েরেু প্রশ্নটা 
কেরত পারে ো। অরেরক চিুলজ্জাে ধাে ধারে ো। সোসবে বেরেস করে– 
  
বেটায়াে করেরেে, আপোে থসাসণ অি ইেকাম বক? িাবি ভািা থদরিে। বক ভারি? 
  
আবম এখ্রো বকেু কােকমণ কবে। োি-োিী পিাই। 
  
প্রাইরভট বটউশুবে। 
  
বি। 
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িুাবমবল থমম্বাে কত? 
  
আমাে দুই থেরল, দুই থমরয় এিং িী। 
  
থেরলরমরয়ো সি আপোে সরে থারক? 
  
িিরমরয়ে বিরয় হরয় থগরে–িাবক বতেেে আমাে সরে থারক। 
  
থেরল দুেে কত িি? 
  
এইখ্ারে তাাঁরক আিাে বকেু বমথুা িলরত হয়–িি থেরল এম. এ. পাশ করে চাকবে খু্াঁেরে। 
এটা িলামািই িাবিওয়ালা ো করে থদয়। কারেই এইখ্ারে এখ্ে বতবে িরলে–থেরল 
িুিসা কেরে। 
  
বক ধেরেে িুিসা? 
  
আবম বঠক োবে ো। 
  
থেরলরক একবদে বেরয় আসুে। তাে সরে কথা িবল। 
  
থেরলরক আেরত হরি? 
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বি, বেরয় আসুে। আপবে িুরিা মােুর্। আপোে সরে বক কথা িলি? আপোে থেরলে 
সরেই কথা িবল। কাল বিরকরল তারক বেরয় আসুে। 
  
েশীদ সারহি থেরলরক বেরয় আরসে ো। সামােু একটা িাবি ভািাে েরেু থেরলরমরয় 
সিাইরক এরে কুমীরেে িাচ্চাে মত থদখ্ারত হরি? সি িাবিওয়ালা তাাঁরক সরন্দরহে থচারখ্ 
থকে থদখ্রে তাও বতবে িুঝরত পারেে ো। বতবে িুরিা হরয় পরিরেে এই েরেুই? অিম। 
অপদাথণ হরয় থগরেে? িুরিারদে সম্পমাে এিং েদ্ধাে থচারখ্ থদখ্াই বেয়ম। থসই বেয়ম 
বক পারি থগরে? আেকাল োবপরতে থদাকাে থদখ্রলই তাে ইো করে চুরল কলপ বদরত। 
সাদা চুলগুবলরক কুচকুরচ কারলা করে থিরল সমারে বিরে আসাে একটা থচিা বক কো 
যায় ো? তাাঁে কাল চুল থদরখ্ িাসাে সিাই অদূ্ভত থচারখ্ তাকারি। সালমা বিবস্মত হরয় 
িলরি, বক হরয়রে? থতামারক অেু েকম লাগরে থকে? 
  
িলুক ো। বক যায় আরস? 
  
িাবি থদখ্রত থদখ্রত হঠাৎ হঠাৎ থকাে একটা িাবিে সামরে এরস বতবে থমরক দাাঁবিরয় 
যাে। থচারখ্ে সামরে স্বরপ্নে মত একটা িাবি। মরে হয় থকউ একেে তাে েরেুই এই 
িাবি িাবেরয় থেরখ্রে। গত িৃহস্পবতিাে এেকম একটা িাবি থদখ্রলে। বটরেে একটা 
একতলা িাবি। সামরে অরেকখ্াবে িাাঁকা োয়গা। চােবদরক থঝাপঝারিে মত গােপালা। 
থিশ করয়কটা সুপাবেগাে। িাবিে উত্তে বদরক একটা চালতা গাে। কতবদে পরে চালতা 
গাে থদখ্রলে। থথাকা থথাকা হলুদ িুল িুরট আরে। িাবিে োমটা এই িাবিে োরদ 
ঝমঝম শব্দ হরি। এই শরব্দে বক থকাে তুলো হয়? িাবিটাে সামরে থথরক থযরত ইো 
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কেবেল ো, বকন্তু িাবিে থভতে থথরক এক ভদ্ররলাক থিে হরয় ককণশ গলায় িলরলে, বক 
চাই? বতবে লবজ্জত গলায় িলরলে, বি ো, বকেু চাই ো। 
  
বকেু চাে ো, তাহরল দাাঁবিরয় আরেে থকে? আধাঘণ্টা ধরে িাবিে সামরে থঘাোঘুবে 
কেরেে–আে িরলে বকেু চাই ো। িুাপােটা বক? 
  
বকেু ো। বকেু ো। 
  
ভদ্ররলাক আগুেরচারখ্ তাবকরয় েইরলে আে বতবে প্রায় মাথা বেচু করে চরল এরলে। হঠাৎ 
তাাঁে শেীেটা ক্লান্ত লাগল। মরে হল পা চলরে ো। পরথই মুখ্ থুিরি পরি। 
  
তাাঁে ধােৰ্া তাাঁরক িায়ারিবটরসও ধরেরে। োরত খু্ি ঘে ঘে পাবেে বপপাসা হয়। বতবে 
শুরেরেে, িায়ারিবটস থোরগে প্রথম লিৰ্ তৃষ্ণায় িুক শুবকরয় যাওয়া, যা তাে থিলায় 
হরে। একেে িািারেে কারে যাওয়া দেকাে। থটস্ট-রিস্ট কোরো দেকাে। থটস্ট 
কোরো মারেই একগাদা টাকা খ্েচ। টাকা খ্েচ কেরত তাাঁে মায়া লারগ। খু্ি কি করে 
উপােণে কো টাকা। লটাবেরত বেরত পাওয়া টাকা ো। ইংরেবি গ্ৰামাে, েচো, থকারশ্চে-
আেসাে প্রায় বেরিাধ একদল োিীরক পাবখ্ পিাে মত বশখ্ারত হয়। বশিাদারেে আেন্দ 
থথরক িবঞ্চত হরয় বতবে বশিা বদরেে। মারসে থশরর্ টাকা বেরেে। থযে মুবদ থদাকাে 
বদরয়রেে। বেবেশ বিবর করে টাকা বেরয় থেয়া। 
  
থকাে থকাে োিী মাস থশর্ হিাে পরেও টাকা থদয় ো। এক িাাঁরক িরল, সামরেে মারস 
থদি সুাে। এই মারস িািাে হাত খ্াবল। বতবে মাথা োরিে। থসই মাথা োিা অথণহীে 
মাথা োিা। তাে কারে মরে হয় এই থমরয়বট থযে িাবকরত বেবেশ বেরে। 
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এ েকম েীিেযাপরেে থকাে মারে হয়? প্রায় োরতই তাে ইো করে পায়োমাপাঞ্জাবি 
এিং সুারেল পারয় িাবি থথরক থিে হরয় পিরত। হাাঁটরত থাকরিে। হাাঁটরতই থাকরিে। 
মারঝ মারঝ শুধু বদক বঠক করে থেয়া–দবিৰ্। হাাঁটরত হাাঁটরত এক সময় ো। এক সময় 
সমুরদ্রে পারি এরস থথরম যারিে। তাাঁে সাতর্বট্ট িৎসে িয়স হরয়রে। বতবে সমূদ্র 
থদরখ্েবে। থকউ িলরল বিশ্বাস কেরি? কেরি ো। মৃতুুে সময় ঘবেরয় এরসরে। থয থকাে 
একবদে িাথরুরম মুখ্ থুিরি পরি যারিে। আে ওঠা হরি ো। হাাঁটরত হাটরত সমুরদ্রে 
পারে এরস মেরত পােরল মন্দ হয় ো। 
  
  
  
োত বতেটা িারে। েশীদ আবল তৃতীয়িারেে মত বিোো থেরি উরঠরেে। কিাে তাাঁে 
প্রায় ঘুম এরস বগরয়বেল, গুেগুে শরব্দ ঘুম থভরে থগরে। শব্দটা আসরে িেহারদে ঘে 
থথরক। গারেে মত শব্দ। োত বতেটায় থস গাে গাইরি থকে? এটা বক গাে গাওয়াে 
সময়? 
  
েশীদ আবলে মাথাে োগ দপ দপ কেরে। িবম-িবম ভািও হরে। বতবে সুারেল পারয় 
বদরয় িাোন্দায় এরলে। িাোন্দা থথরক িেহারদে গুেগুে শব্দ আরো স্পি থশাো যারে। 
থস গাে গাইরে ো, পিরে। 
  
বতবে থেরলে ঘরেে দেোয় ধাক্কা বদরলে। িেহাদ দেো খু্রল বদল। েশীদ আবল িলরলে, 
বক কেবেস? 
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িেহাদ িলল, পিবে। 
  
োত বতেটাে সময় বকরসে পিা? 
  
িেহাদ মাথা চুলকারলা। থস িুঝরত পােরে ো। তাে িািা এত থেরগ যারেে থকে? 
থেরলরমরয়রক গভীে োরত পিরত থদখ্রল থয থকাে িািা খু্বশ হে। তাে িািা হরেে ো 
থকে? 
  
েশীদ আবল থমথরম গলায় িলরলে, িােলাবমে একটা সীমা থাকা দেকাে। োত বতেটাে 
সময় বিদুাসাগে থসরেরো? েুতারপটা করে বিদুাে ভূত োবমরয় থদিী। যা, ঘুমুরত যা। 
িাবত থেভা। 
  
িেহাদ তৎিৰ্াৎ িাবত বেবভরয় বদল। 
  
একটা টু-শব্দ থযে ো শুবে। থকাে েকম গুেগুোবে শুেরত চাই ো। দেো িন্ধ কো। 
বেবটবকবে লাগা। 
  
িেহাদ বেবটবকবে লরগাল। বতবে বেবটবকবেে খ্টখ্ট শব্দ শুরে বেরেে ঘরে বিরে এরলে। 
তাে আিারো পাবেে তৃষ্ণ হলা। বতবে েগ থথরক থঢরল পাবে থখ্রলে। তখ্ে িাথরুম থপরয় 
থগল। িাথরুম থসরে থচারখ্-মুরখ্ পাবে বদরয় বতবে আিাে ঘুমুরত থগরলে। ঘে ঘে হাই 
উঠরে। ঘুম হয়ত এরস যারি। বতবে ঘবি থদখ্রলে। বতেটা এগারো। মাি এগারো বমবেট 
পাে হরয়রে অথচ তাে কারে মরে হবেল এক ঘণ্টাে মত পাে হরয়রে। 
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িাবলরশ মাথা লাগিাে সরে সরে তাাঁে বঝমুবেে মত এরস থগল। বতবে স্বপ্ন থদখ্রত শুরু 
কেরলে–িুাগ থগাোরেে–থিে ধেরত হরি। থিরেে হুইরসল থশাো যারে। অথচ িুাগ 
থগাোরো হরে ো। সাো বিোোয় অসংখ্ু বেবেস। এিং অদু্ভত অদু্ভত বেবেস। বপতরলে 
কলবস আরে, করয়কটা খ্াবল হেবলরিে থকৌটা একটা িুটিল পাম্প কোে পাম্পাে। 
এইসি হাবিোবি বেবেস বতবে থকে িুারগ ভেরেে িুঝরত পােরেে ো। োয়গা হরে ো। 
ঠাসাঠাবস করে ভেরত হরে। এে মরধু আিারো থিরেে হুইরসরলে শব্দ। থিরেে 
হুইরসরলে শব্দ োবপরয় অেু েকম শব্দ আসরে। মশাে বপে বপে শরব্দে মত শব্দ। শব্দটা 
িািরে। এটা বকরসে শব্দ? মশা? ো, মশা ো। গারেে গুেগুোবেে মত শব্দ। থক থযে 
গাে গাইরে। তা হরল বক িেহাদ আিাে িই বেরয় িরসরে? তারক ো। িরল আসা হল 
থস থযে িাবত বেবভরয় শুরয় পরি? স্বরপ্নে মরধুই বতবে তাাঁে িীরক প্রচি ধমক বদরলে–
তুবম ওরক িল ও থযে গুেগুে ো করে। 
  
সালমা িােু িলরলে, আহা পিুক। ভাল থেোলু কেরত চায়। 
  
গাধা আিাে ভাল থেোি বক কেরি? 
  
আহা গাধা িলবে থকে? 
  
গাধারক বক িলি? মবহর্ িলি? 
  
িেহাদ পিরে। তাে গলাে স্বে ররমই উঠরে। থকামল সা থথরক মন্দ্র সপ্তরকে সা। আরো 
িাসরে–গলা আরো চিরে। 
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তাাঁে ঘুম থভরে থগল। বতবে শুেরলে, িেহাদ পিরে। গুেগুে শরব্দ পিরে। বতবে বিোো 
থথরক শান্ত ভােরত োমরলে। দেো খু্রল িাোন্দায় এরলে। িেহারদে ঘরেে িাবত 
থেভারো। তারক োগরত থদরখ্ িাবত বেবভরয় বদরয়রে। িদমারয়বশে একটা সীমা থাকা 
দেকাে। িাে কেবে থতামাে গুেগুোবে। বতবে িেহারদে দেোয় লাবথ বদরলে। 
  
িেহাদ দেো খু্রল থিে হরয় এল। িািারক থদরখ্ তাে মুখ্ শুবকরয় থগল। 
  
এই িদমারয়শ! থতারক ো িললাম ঘুবমরয় পিরত? আমাে সারথ েংিাবি কেবেস? েবেলা 
হরয়বেস? 
  
িািা, আবম ঘুমাবেলাম। 
  
আিাে বমথুা কথা? 
  
েশীদ আবল তাে শেীরেে প্রচি শবি বদরয় থেরলে গারল চি িসারলে। িেহাদ হুমবি 
থখ্রয় থমরঝরত পরি থগল। েশীদ আবলে কারে মরে হল িেহারদে থঠাাঁরটে থকারৰ্ হাবস। 
বতবে হুংকাে বদরয় উঠরলে, হাসবেস থকে? 
  
িেহাদ বক থযে িলল। বতবে শুেরত থপরলে ো। থেরলে গারয় প্রচি এক লাবথ িসারলে। 
িুথায় তাে বেরেে পা মরে হল খু্রল পরি যারে। 
  
আতাহাে তাে ঘে থথরক থিে হরয়রে। তহ-খচরয়ে কােৰ্ থস িুঝরত পােরে ো। িাসায় 
বকেু একটা হরে। থসটা বক? বমবল িাসায় থেই, থস হাসপাতারল–মাে সরে। িেহারদে 
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বকেু হরয়রে বক? োত-বিরেরত হঠাৎ হঠাৎ থস অসুস্থ হরয় পরি। আতাহাে িেহারদে 
ঘরেে দেোে সামরে এরস এক ভয়ংকে দৃশু থদখ্ল। িািা িেহারদে গারয়মাথায় লাবথে 
পে লাবথ থমরে যারেে। িেহাদ োরেুে বিস্ময় বেরয় িািারক থদখ্রে। 
  
আতাহাে িলল, িািা, বক হরয়রে? 
  
েশীদ আবল দেোে বদরক তাকারলে। 
  
আতাহাে িলল, িািা, আপোে বক শেীে খ্াোপ? 
  
েশীদ আবল েিারো গলায় িলরলে, হুাাঁ আমাে শেীেটা খ্াোপ। ঘুম হরে ো–িরলই 
থদয়াল ধোে থচিা কেরলে। বতবে পরিই থযরতে, তাে আরগই আতাহাে তারক ধরে 
থিলল এিং তাে বঠক দশ বমবেরটে মাথায় বতবে মাো থগরলে। 
  
  
  
মৃতুুে আরগ আরগ তাে মুখ্ বদরয় থিো থিরুবেল এিং বতবে খু্ি ঘামবেরলে। হাাঁপরেে 
মত শ্বাস টােরত টােরত বতবে িেহারদে বদরক তাবকরয় িলরলে, িািা থে, আবম খু্িই 
লবজ্জত। খু্িই দুিঃবখ্ত। আবম থতাে কারে িমাপ্রাথণী। 
  
িেরেে আোে হওয়া পযণন্ত দুই ভাই মূবতণে মত মুরখ্ামুবখ্ িরস েইল। িেহাদ মারঝ 
মারঝ থিাপাবেে মত শব্দ কেরে। তরি কাাঁদরে িরল মরে হরে ো। আতাহাে একিাে 
শুধু িলল, কাাঁদস ো। তারত িেহারদে থিাপাবে থামল ো। তরি থস মরে হয় কাাঁদরে ো। 
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এ েকম শব্দ করে মােুর্ কাাঁরদ ো। িি ধেরেে শােীবেক করিে সময় মােুর্ এেকম 
শব্দ করে। স্বেরেে মৃতুুে কি শােীবেক কি েয়, এই কি মাথাে থভতরে হয়। 
  
আতাহারেে মাথাে থভতেটা খ্াবল হরয় থগরে। খ্াবল থপরট প্রচুে বসগারেট থখ্রল থয েকম 
লারগ। থস েকম লাগরে। িবমভািও হরে। োরক ঝাাঁঝারলা গন্ধ লাগরে। ঝাঝারলা গন্ধ 
লাগাে থকাে কােৰ্ থেই। থকে লাগরে থক োরে। েসূরেে গরন্ধে মত গন্ধ। মৃত মােুরর্ে 
শেীে থথরক বক েসূরেে গরন্ধে মত থকাে গন্ধ আরস? 
  
সামরেে বদেটা ভয়ংকে। সকাল েটা থথরক সন্ধুা োাঁটা পযণন্ত অরেক বকেু কেরত হরি। 
মারক খ্িে বদরত হরি। তারক হাসপাতাল থথরক িাসায় বেরয় আসরত হরি। 
আত্মীয়স্বেেরদে খ্িে বদরত হরি। মবেকারক একটা থটবলরিাে কেরত হরি। মৃতরদহ 
থধায়ারোে একটা িুাপাে আরে। অরেক েবটল বেয়ম কােুে। এইসি বেয়ম কােুে যাো 
োরে তারদে খ্িে বদরয় আেরত হরি। কিে থকাথায় থদয়া হরি? কিে থদয়াে বেয়মকােুে 
বক? থকাথায় থযরত হরি? কাে কারে থযরত হরি? এইসি িুাপারে সিরচ ভাল থয োেত 
তাে োম মবেদ। থস পরি আরে থেিরকাোয়। 
  
আতাহাে িীৰ্ স্বরে িাকল, িেহাদ! 
  
িেহাদ বকেু িলল ো, তরি তাে অদু্ভত থিাপাবে িন্ধ কেল। 
  
আতাহাে িলল, িেরেে আোে হরলই আবম মারক খ্িে বদরত যাি হাসপাতারল–তুই 
একা একা থাকরত পােবি ো? 
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হুাঁ। 
  
িাবিওয়ালারক খ্িে বদস–চরল আসরি। 
  
হুাঁ। 
  
কয়টা কারে থদখ্ থতা? 
  
িেহাদ েিল ো–িরসই েইল। সময় থদখ্াে তাে থকাে ইরে থেই। ঘরেে থভতেটা 
অন্ধকাে অন্ধকাে লাগরে। ঘরে িাবত িলরে, তােপরেও অন্ধকাে। আতাহাে এে কােৰ্টা 
ধেরত পােরে ো। তাে প্রচি ইো হরে বসগারেট খ্ািাে। বসগারেট খ্াওয়াটা বঠক হরি 
বকো িুঝরত পােরে ো। েীবিত িািাে সামরে থস থকােবদে বসগারেট খ্ায়বে–আে মৃত 
িািারক খ্ারট শুইরয় থেরখ্ বসগারেট ধোরোটা বক বঠক হরি? 
  
ো, বঠক হরি ো। অেুায় হরি এিং ভুল হরি। আতাহাে িাোন্দায় এরস বসগারেট ধোল। 
িািাে কারে থস িি একটা অপোধ এক সময় করেবেল। থসই অপোরধে েরেু থস িমা 
প্রাথণো করেবে। মৃত মােুরর্ে কারে বক িমা প্রাথণো কো যায়? কো ো থগরলও থস িমা 
প্রাথণো কেরি। 
  
তাে িািা তারক বদরয় একটা বচবঠ পাবঠরয়বেরলে োখ্ালপািায়। তাে এক োিীে কারে 
থলখ্া বচবঠ। বচবঠ থদিাে সময় বিব্রত গলায় িরলবেরলে–ওে হারতই বদবি। অেু কারো 
হারত ো। োিীে োম িবেদা। আতাহাে োখ্ালপািা বগরয়বেল–বকন্তু থশর্ পযণন্ত বচবঠবট 
তাে হারত থদয়বে। হঠাৎ তাে ইো হরয়বেল–োেরত, বক এমে থলখ্া বচবঠরত যা অেু 
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কারো কারে থদয়া যারি ো। এটা বক থকাে থগাপে প্রৰ্রয়ে িুাপাে? মােুরর্ে োোে 
দুিণলতা থারক। খ্াাঁবট হীোরতও রুটিবট থারক। বচবঠ পরি আতাহাে িি ধেরেে ধাক্কা 
থখ্রয়বেল–বচবঠরত েশীদ সারহি তাে োিীরক বলখ্বেরলে– 
  
মা িবেদা, 
  
আমাে িি থমরয়বটে বিরয়ে িুিস্থা তুবম করে বদরয়বেরল। আমাে বিতীয় থমরয়বটে েরেু 
একেে থেরল থদরখ্ দাও মা। েীিেযুরদ্ধ আবম পোবেত হরয়বে। বেরেে উপে বিশ্বাস 
এিং আস্থাও হাবেরয় থিরলবে। এখ্ে থকিলই মরে হয়, আবম বেরে বকেুই কেরত পােি 
ো। আমাে িী খু্িই অসুস্থ। সি মােুর্ই তাে অসুস্থ িীে আরোরগুে েরেু প্রাথণো করে। 
আবম একমাি িুবতরম। আবম সালমাে আরোরগুে েরেু কখ্রো আল্লাহে কারে প্রাথণো 
কবে োই। আবম চাই আমাে আরগ তাে মৃতুু থহাক। যবদ তাে আরগ আমাে মৃতুু হয় 
তাহরল থস িিই করি পিরি। তাে েরেু এই কি আমাে কামু েয়। 
  
মা, তুবম গত ঈরদ আমাে িীরক থয কম্বলবট উপহাে বদরয়ে, থসই কম্বল থস সি সময় 
িুিহাে করে। হাসপাতারল যািাে সময়ও থস থসই কম্বললবট সরে করে বেরয় থগরে। 
  
মা, অরেক অবপ্রয় কথা বলরখ্ থিললাম। িৃদ্ধ বশিরকে ভািালুত িমাসুন্দে থচারখ্ থদরখ্া। 
  
ভাল থথরক। 
  
থতামাে স্বামী এিং পুি-কেুারদে বেতু মেল কামো কবে। 
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থতামাে সুাে 
েশীদ আবল 
  
  
  
সকাল হরে। মসবেরদ আোে হল। আকাশ থমঘলা িরল এখ্রো চােপাশ অন্ধকাে। 
আতাহাে থিে হরয়রে। প্রথরম যারি হাসপাতারল। বদরেে শুরুরত কাউরক মৃতুু সংিারদে 
মত ভয়ািহ সংিাদ বক বদরত আরে? 
  
ো, বদরত থেই। 
  
োস্তায় বেকশা আরে। তিু আতাহাে থহাঁরট েওো হল। বেকশায় দ্রুত যািাে দেকাে থেই। 
যত থদবেরত থপৌঁোরো যায় ততই ভাল। 
  
হাসপাতারলে থগরটে কারে এরস আতাহাে চুপচাপ দাাঁবিরয় েইল। বভতরে ঢুকরত ইো 
কেরে ো। থস েওো হল েীতুরদে িাবিে বদরক। থহাঁরট থহাঁরট েওো হল। আে তাে ইো 
কেরে। সাোবদে শুধু হাাঁটরত। ঢাকা শহরেে প্রবতবট োস্তা, প্রবতবট অবল-গবল হাাঁটরত 
কতিৰ্ লাগরি? আতাহাে মরে মরে িলল, আবম োগবেক এক কবি। োগবেক কবি 
বহরসরি এই শহরেে প্রবতবট োস্তায় আমাে পদবচি থাকা উবচত। 
  
েীতু দেো খু্রলই িলল, এত সকারল? 
  
আতাহাে বকেু িলল ো। চুপ করে দাাঁবিরয় েইল। 
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েীতু িলল, োশতা খ্ারিে? 
  
আতাহাে িলল, হুাঁ। 
  
আপোে বক শেীে-টেীে খ্াোপ োবক? আপোরক থকমে থযে অদূ্ভত থদখ্ারে। 
  
দাাঁবিরয় আরেে থকে? িসুে। 
  
ো, িসি ো। 
  
বক অদু্ভত কথা! িসরিে ো, মারে োশতা খ্ারিে বক দাাঁবিরয় দাাঁবিরয়? 
  
োশতা খ্াি ো থে েীতু। চরল যাি। 
  
আপোে বক হরয়রে আতাহাে ভাই, িলুে থতা? আপবে এই থচয়ােটায় িসুে। তােপে 
িলুে। আপোরক ভয়ংকে ক্লান্ত লাগরে। 
  
অরেকটা োস্তা থহাঁরট এরসবে। 
  
থহাঁরট এরসরেে থকে? বেকশাভািা বেল ো? 
  
থহাঁরট আসরত আসরত মরে মরে একটা দীঘণ কবিতা বলরখ্বে। কবিতাে পুরোটা মাথাে 
থভতে থলখ্া হরয়রে। 
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কাগে-কলম। এরে থদি? বলখ্রিে? 
  
ো। িািারক বেরয় এই প্রথম একটা কবিতা বলখ্লাম। 
  
আপোে মা বক সুস্থ আরেে আতাহাে ভাই? 
  
হুাাঁ, মা ভাল আরেে। িািারক বেরয় থয কবিতাবট বলরখ্বে তাে থপেরে একটা মোে 
ইবতহাস আরে। শুেবি? 
  
আপোে েরেু এক কাপ চা িাবেরয় বেরয় আবস–তােপে শুবে। 
  
ো, চা খ্াি ো। ইবতহাসটা থশাে। আবম তখ্ে ক্লাস এইরট পবি। স্কাউট োম্বািুবেরত যাি। 
খু্ি থভারে থিে। আবম থেরগ িরস আবে–আমাে ভয়–একিাে ঘুবমরয় পিরল আে সকারল 
উঠরত পােি ো। িািা িলরলে–িটু থশাে, তুই আোম করে ঘুমা। আবম িোোয় থেরগ 
িরস থাকি। িািা সাোোত থেরগ িরসবেরলে। আবম বেবশ্চন্তু মরে ঘুবমরয়বে। কবিতাটা 
শুবেবি? 
  
িলুে। 
  
আমাে থভারেে থিে, িািা িবলরলে, 
ঘুরমা তুই থিরক থদি িেরেে আরগ। 
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েীতু অিাক হরয় থদখ্ল আতাহারেে থচাখ্ বদরয় টপ টপ করে পাবে পিরে। গলা ধরে 
যাওয়াে ু কবিতাে িাবক লাইেগুবল থস িলরত পােরে ো। থস আতাহারেে হাত ধরে িলল, 
বক হরয়রে আতাহাে ভাই? 
  
িািা গত োরত মাো থগরেে। 
  
েীতু সরে সরেই আতাহােরক েবিরয় ধেল। বচেন্তে মমতাময়ী োেী তাে সুবিশাল িাহু 
প্রসাবেত কেল। আতাহাে কাাঁপরে। িুাঁবপরয় িুাঁবপরয় কাাঁদরে। েীতু তাে বপরঠ গভীে মমতায় 
হাত িুবলরয় বদরে। 
  
  
  
থচৌে ঘণ্টা আরগও একটা মােুর্ েীবিত বেল। তাে দয়দবপন্দ ধ্বক করে স্পাবদত হবেল। 
গভীে আেরন্দ তাে শেীরেে থলাবহত কবৰ্কাো অবিরেে বেরয় থোটােুবট কেবেল। তারদে 
িুস্ততাে সীমা বেল ো, এই অবিরেে বেরয় েুরট যাওয়া, আিাে কািণে িাই-অিাইি থিে 
করে থদয়াে েরেু থদৌিারো। আে তারদে থকাে িুস্ততা থেই। তাোও বেশ্চয়ই গভীে 
বিস্মরয়ে সরে ভািরে–িুাপােটা বক? 
  
থমৌলাো সারহি আতাহারেে বদরক তাবকরয় িলরলে, আপবে বক কািরে োমরিে? 
  
কিে শব্দটা আতাহারেে কারে খ্ট করে িােল। থমৌলাো সারহি কিে থক কিে িলরেে 
থকে? কিরেে আেিী বক কিে? 
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আতাহারেে ভুরু কুাঁচরক থগল। কত তুেবত তুে বির্য় বেরয় তাে মবস্তষ্ক এখ্ে িুস্ত। 
কিরেে আেিী কিে হরলই িা বক ো হরলই িা বক? তিু মবস্তরষ্কে বেউরোে িুস্ত হরয় 
ভার্াতাবেক বিরলর্ৰ্ বেরয় ভািরে। থস হয়ত অবত যরত্ন মবস্তরকে থমমবে থসরল এই তথু 
েমা করে োখ্রি–থকাে এক সময় আতাহাে তাে থকাে কবিতায় িুিহাে কেরি–কিে। 
  
বতবে শাবয়ত বেরলে গাঢ় কিরে 
যাে তদঘণ-প্রস্থ থিাঁরধ থদয়া, 
গভীেতা েয়। 
কিরে শুরয় তাে হাত কাাঁরপ পা কাাঁরপ 
গভীে বিস্ময়রিাধ হয়। 
মরে োরগ োো সংশয়। 
মৃতুু থতা এরস থগরে, শুরয় আরে পারশ 
তিু থকে কারট ো এ থিহুদা সংশয়? 
  
ভাইোে োরমে, কিরে োরমে। 
  
আতাহাে িলল, থকে, কিরে োমি থকে? 
  
এইটাই বেয়ম। পুি বেরেে হারত বপতাে থদহ োমারি। 
  
বেয়ম থতা েীবিতরদে েরেু। মৃতরদে েেু আিাে বেয়ম বক? 
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থমৌলাো বিবস্মত হরয় তাকারেে। আতাহাে বেরেও তাে বেরেে কথায় বিবস্মত হরে। বক 
িলরে সি পাগরলে মত? থস একই শুধু পাগরলে মত আচেৰ্ কেরে। কই আে থকউ 
থতা কেরে ো। িেহাদ বচৎকাে করে কাাঁদরে। একেে িয়স্ক পুরুরর্ে এই ভবেরত কান্না 
হাসুকে। তােপরেও এই হাসুকে িুাপােটা স্বাভাবিক লাগরে। 
  
বপতাে মৃতুুরত পুি-কেুাো কাাঁদরিই। কাদাটাই স্বাভাবিক। বকন্তু আতাহাে কাাঁদরত পােরে 
ো। তাে বিেবি থিাধ হরে। 
  
িৃর্বয় পিরত শুরু কেরে। থিশ ভাল িৃবি। কিরেে থভতে িৃবিে পাবে েমরত শুরু 
করেরে। িৃবিে েমা পাবে েশীদ সারহরিে খু্ি অপেন্দ বেল। থসই অপেরন্দে বেবেসটা 
তাাঁে মৃতুুে সময় ঘটল। তাাঁরক শুইরয় বদরত হল পাবেে থভতে। 
  
থমৌলাো সারহি িলরলে, পাবেে মরধু লাশ োখ্া হরয়রে। এই েরেু থকউ মে খ্াোপ 
কেরিে ো। পাবে হল আল্লাহ পারকে েহমত। 
  
ো, আতাহাে মে খ্াোপ কেরে ো। িেং তাে ভাল লাগরে। এই থভরি থয, প্রিল িৃবি 
হঠাৎ শুরু হওয়ায় দািে পিণ দ্রুত থশর্ হরয় থগল। এখ্ে িাসায় থিো যায়। 
  
আতাহারেে িাসায় বিেরত ইো কেরে ো। তাে মারক িাসায় বেরয় আসা হরয়রে। িাসায় 
বিরে তারক বক অিস্থায় থস থদখ্রি থক োরে? বতবে, বমবল এিং িেহাদ বমরল কান্নাে 
থকাোস শুরু কেরি–থসখ্ারে আতাহাে থযাগ বদরত পােরি ো। িুাপােটা তাে বেরেে 
েরেুও অস্ববস্তকে, আরপপারশ যাো থাকরি তারদে েরেুও অস্ববস্তকে। 
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সালমা িােুরক যখ্ে িাসায় বেরয় আসা হরয়বেল তখ্ে তাাঁে োে পুরোপুবে বেল। বকন্তু 
বতবে স্বাভাবিক আচেৰ্ করেেবে। শান্ত গলায় িরলরেে, মবেকারক বক খ্িে থদয়া হরয়রে? 
ওরক খ্িেটা থদয়া দেকাে। আত্মীয়স্বেে সিাইরক বক িলা হরয়রে? থকউ থযে িাদ ো 
থারক। গ্ৰারমে িাবিরত খ্িে থদয়া দেকাে। বহেেপুে থপাস্টাবপরসে থহি মাস্টােরক খ্িে 
বদরলই খ্িে থপৌঁরে যারি। এইসি কথা খু্িই যুবিে কথা। প্রিল থশারক মােুরর্ে যুবিে 
িুাপােটা েি হরয় যায়। সালমা িােুে েি হয়বে–তাে অথণ প্রিল থশাক বতবে অেুভি 
কেরেে ো। বতবে আরেে থঘারেে মরধু। মবস্তরষ্কে থয অংশ থশাক অেুভি করে থসই 
অংশ অরকরো হরয় আরে। 
  
মৃতরদহ থধায়ারোে িুাপাে যখ্ে এল তখ্ে সালমা িােু হঠাৎ তীক্ষ্ণ করে িলরলে, এ বক, 
ঠািা পাবে বদরয় থগাসল থদয়া হরে? সিাে বক মাথা খ্াোপ হরয় থগল? থতাে িািা 
সাোেীিে গেম পাবে বদরয় থগাসল করেরে। ভাদ্র মারসে গেরমও তাে েরেু পাবে গেম 
কেরত হয়। থতাো থিআরক্করলে মত ঠািা পাবে বদরয় থগাসল বদবেস? মােুর্টা মরে থগরে 
িরল যা-ইো-তাই কেবি? 
  
িরলই বতবে কাাঁদরত শুরু কেরলে। থসই কান্না বপ্রয়েরেে মৃতুুে থশারকে কান্না ো–বপ্রয় 
মােুর্বটরক থকে ঠািা পাবে বদরয় থগাসল কোরো হল থসই দুিঃরখ্ে কান্না। কাাঁদরত কাাঁদরতই 
বতবে থঘারেে মরধু চরল থগরলে। চােবদরক তাকাে, কাউরক বচেরত পারেে ো। আতাহাে 
িলল, মারক হাসপাতারল বদরয় আবস? 
  
বমবল িলল, আে বদেটা মা থাকুক। কাল বদরয় এরলই হরি। 
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এমে প্রিল থশারকে িাবিরত মােুরর্ে থযরত ইরে করে ো। তিু আতাহােরক থযরত হরে। 
বভেরত বভেরত থয থস যারি থস উপায় থেই। অরচো একেে মােুর্ তাে মাথাে উপে 
োত ধরে আরে। মােুর্টাে গা থথরক বিকট ঘারমে গন্ধ আসরে। আতাহারেে িলাে ইো 
কেরে–ভাইোে, আপবে লাইিিয় সািাে বদরয় থগাসল কেরিে। বটবভে বিোপরে 
থদরখ্বে–লাইিিয় সািাে বদরয় থগাসল কেরল ঘারমে গন্ধ চরল যায়। দয়া করে িগরল 
সািাে থিবশ করে মাখ্রিে। একশ হসণ পাওয়ারেে গন্ধ আপোে িগল থথরক আসরে। 
োতা উাঁচু করে ধোয় আপোে িগণল বে হরয়রে–ভুে ভূে করে গন্ধ আসরে। ভুে ভে করে 
গন্ধ আসরে িলাটা বঠক হরি ো। ভুে ভূে করে আরস বমবি গনু্ধ। িাদ ঘুৰ্ অেু থকােভারি 
আসাে কথা। িাংলা সাবহরতু িন্দ ঘ্রাৰ্ আসাে থকাে শব্দ বক আরে? েিীন্দ্রোথ থকাে শব্দ 
ততবে করে যােবে? 
  
ভুে ভূে করে িুরলে ঘ্রাৰ্ আরেে মত কীে কীে করে দুগণন্ধ আসরে। 
  
িাসাে সামরে এরস আতাহাে। থমরক দাাঁিাল। সাজ্জারদে লাল ঢরয়াটা দাাঁবিরয় আরে। 
সাজ্জাদ িরস আরে গাবিে বভতে। গাবিে সি কাচ ওঠারো। মরে হয় সাজ্জাদ রমাগত 
বসগারেট খ্ারে। গাবিে থভতেটা থধায়ায় ভবতণ হরয় আরে। সাজ্জাদ গাবিে কাচ োবমরয় 
িলল, আতাহাে, উরঠ আয়। আতাহাে গাবিরত উরঠ পিল। সাজ্জাদ িলল, আতাহাে, 
থতারক আবম বক ভারি সান্তো থদি আবম োবে ো। থতাে িািাে সরে আমাে একিােই 
থদখ্া হরয়বেল। অোসণ পেীিায় িাস্টণ হিাে পে থতারক খ্িে থদিাে েরেু থতাে িাসায় 
থগলাম। থদবখ্ তুই থেই। থতাে িািা গম্ভীে মুরখ্ থিে হরয় এরলে। কবঠে মুরখ্ িলরলে, 
বক চাই? 
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আবম িললাম, আতাহারেে সরে একটু দেকাে বেল। 
  
উবে আিাে িলরলে, দেকােটা বক? 
  
আবম মহা বিেি হরয় িললাম, আমাে অোসণ পেীিাে থেোি হরয়রে থসই খ্িেটা ওরক 
বদরত এরসবেলাম। 
  
থেোি বক? 
  
িাস্টণ ক্লাস িাস্টণ হরয়বে। 
  
থতাে িািা সরে সরে আমারক েবিরয় ধেরলে। বকেুরতই োরিে ো। যখ্ে োিরলে তখ্ে 
থদবখ্ তাে থচারখ্ পাবে। িুঝবল আতাহাে, আমাে যখ্ে খু্ি মে খ্াোপ থারক তখ্ে সুন্দে 
সুন্দে দৃশু কল্পো কবে। তাাঁে থচারখ্ে পাবেে দৃশু তাে মরধু একটা। 
  
আতাহাে িলল, আমাে িািাে সাোেীিরেে শখ্ বেল তাে থেরলরমরয়ো পেীিায় িাস্টণ-
থসরকে হরি। আমো থকউ থসরকে বিবভশরেে উপে বকেু কেরত পাবেবে। 
  
সাজ্জাদ বসগারেরটে পুারকট থিে করে বদল। আতাহাে িলল, বসগারেট খ্াি ো। 
  
সাজ্জাদ। িলল, বসগারেট ো, গাো। বদ থগ্ৰট গ্ৰাস। প্রথম থেৰ্ীে। যত্ন করে ততবে কো। 
থু-বতেটা খ্া, থদখ্বি ভাল লাগরি। আবম আে সকাল থথরক খ্াবে। 
  
এখ্ে যাবেস থকাথায়? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 280 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

  
লীলািতীে েেবদরেে উৎসরি। 
  
লীলািতীটা থক? 
  
এই পৃবথিীে থসো রূপিতীরদে একেে। 
  
লীলািতীে কথা থতা আে কখ্রো শুবেবে। 
  
সাজ্জাদ হাসল। 
  
আতাহারেে মরে হল, সাজ্জারদে অরেক বকেুই আসরল থস োরে ো। পেীিরৰ্ই মরে 
হল–শুধু আতাহাে ো, সাজ্জাদ বেরেও োরে ো। 
  
পবেপূৰ্ণভারি বেরেরক থয মােুর্ থেরে থিরল েীিে তাে কারে অথণহীে হরয় যায়। থস 
তখ্ে েীিে থথরক মুবি কামো করে। কবি মায়ারকাভবস্ক বেরেরক থেরে থিরলবেরলে–
কারেই েীিে তাে কারে অথণহীে হরয় বগরয়বেল। বতবে বেরেই থসই েীিরেে ইবত 
করেবেরলে। 
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১৪. লীলািতীমদে িাবি 
লীলািতীরদে িাবি ওয়ােীরত। িাবি ো িরল দুগণ িলরলও খু্ি ভুল হরি ো। থেলখ্াোে 
মত উাঁচু পাবচরল িাবি থঘো। থগট বেবশ্চেন্দ্র থলাহাে। িাাঁক-রিাকে থেই থয থভতরেে 
থকাে দৃশু হঠাৎ থচারখ্ পিরি। এই োতীয় িাবিে থভতেটা সাধােৰ্ত অেু েকম হরয় 
থারক। থগট থপবেরয় থভতরে পা বদরলই আধুবেক থকতাে িাংরলা টাইপ িাবি থদখ্া যায়। 
লীলািতীরদে িাবি থস েকম েয়। থোো ও শুাওলা ধো পাঁবচরলে মত িাবিটাও থোো ও 
শুাওলা ধো। িবেদাে মা োহাোো গত দশ িেে ধরে এই িাবি থভরে েতুে িাবি কোে 
পবেকল্পো কেরেে। োহাোো এমে এক মবহলা বযবে তাে সমস্ত প্রবতভা শুধুমাি 
পবেকল্পোরতই িুয় করেে। অথণ-বিত্তহীে মােুর্রদে প্রধাে বিলাস পবেকল্পো। োহাোো 
থিগরমে অথণবিত্ত দুটাই আরে। থিবশ পবেমারৰ্ই আরে। োহাোোে স্বামী ওয়াবকল আহরমদ 
অথণ ও বিত্ত দুরটাই প্রচুে পবেমারৰ্ থেরখ্ মাো থগরেে। োহাোো থসই সবঞ্চত অথণ বকেুই 
খ্েচ কেরত পারেেবে। 
  
থমরয়রক বেরয় সাো পৃবথিী ঘুরে থিিারিে এই োতীয় পবেকল্পো তাাঁে বেল। এখ্রো 
আরে–থসই পবেকল্পোও িাস্তিাবয়ত হয়বে। 
  
আে লীলািতীে ১৮তম েেবদে। 
  
এই েেবদে বতবে বকভারি পালে কেরিে তা বেরয় গত বতেমাস ধরে বচন্তা করেরেে। 
একবট থমরয়ে ১৮তম েেবদে খু্ি গুরুত্বপূৰ্ণ িুাপাে। এই গুরুত্বপূৰ্ণ িুাপােবট বঠকঠাকমত 
থহাক বতবে মরে-প্রারৰ্ তা থচরয়বেরলে। িয়স ১৮ হরয়রে। লীলািতী ড্রাইবভং লাইরসে 
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কেরত পােরি–কারেই বতবে থভরিবেরলে থমরয়রক থোট্ট একটা গাবি বকরে থদরিে। থসই 
গাবি থশর্ পযণন্ত থকো হয়বে। তাাঁে েে পেন্দ হয়বে। তাাঁে পেন্দ লাল েে। থসই লাল–
েথেে লাল ো। সূযণ থিািাে পরে পরে আকারশ থয লাল েে থদখ্া যায়। থসই েে। থতমে 
পাওয়া যায়বে। থকাে লাল েে তাে থচারখ্ লাগল ো। 
  
েেবদরে িাবিে োরদ একটা গারেে আসে কেরিে–এই পবেকলল্পোও বেল। করয়কেে 
গাবয়কাে সরে থযাগারযাগও করেবেরলে। বতেেরেে একটা তাবলকা করেবেরলে। থযরহতু 
একক গারেে অেুষ্ঠাে থসরহতু বতেেরেে থভতে কারক িলরিে থশর্ মুহূতণ পযণন্ত থসটা 
বঠক কেরত পােরলে ো। েেবদরেে অেুষ্ঠাে অিবশু তাে পরেও ভালমত হরয়রে। 
লীলািতীে িনু্ধিান্ধিো ঝাক থিাঁরধ এরসরে। োহাোো কখ্রো থকাে অেুষ্ঠারে তাে িা 
তাে শ্বশুেিাবিে কাউরক আসরত িরলে ো। তােপরেও অরেরক এরসরে। িাবিে প্রধাে 
দেোয় লাল-েীল রীশমাস িাবত িলরে–বেভারে। লীলািতী এই িাবত থদরখ্ মাে সরে 
খ্াবেকিৰ্ োগােবগ কেল। থস মাথা ঝাবকরয় িলল, মা, আমাে বক বিরয় ো-বক? িাবত-
িুাবত থকে? 
  
োহাোো বিেি গলায় িলরলে, উৎসরি িাবত িরল। এটা েতুে বকেু ো। তুই ও েকম 
মাথা ঝাবকরয় কথা িলবি ো থতা। অসহু লারগ। 
  
লীলািতী িলল, (আিাে মাথা ঝাবকরয়–থস মাথা ো িাঁবকরয় কথা িলরত পারে ো)। আমাে 
সি বকেুই থতামাে অসহু লারগ? 
  
োহাোোে মুরখ্ এরস বগরয়বেল িরলে–হুাাঁ লারগ। থশর্ মুহুরতণ বেরেরক সামলারলে। 
িলরলে ো। থমরয়ে েেবদে। এই বদরে কবঠে কবঠে কথা ো িলাই ভাল। তরি সবতু 
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কথা হরে লীলািতীে থিবশেভাগ বেবেশই তাে অসহু লাগরে। বিরশর্ করে েেবদে 
উপলরি থয থপাশাকটা পরেরে–থসটা থতা েীবতমত অশালীে। 
  
োহাোো িলরলে, তুই এটা বক পরেবেস? 
  
লীলািতী িলল, োেস্থােী একটা থড্রস পরেবে মা। 
  
আেরকে বদরে োেস্থােী থড্রস থকে? এটা বক োেস্থাে? তুই বক োেস্থারেে মরুভূবমরত 
িাস কেবেস? 
  
হুাাঁ–আমাে কারে িাবিটারক োেস্থারেে মরুভূবমে মতই লাগরে মা। 
  
সুন্দে থদরখ্ একটা শাবি পে। আঠারো িেরেে েেবদরে সি থমরয়ো শাবি পরে। লীলািতী 
িলল, আবম পবে ো। আবম োেস্থােী থড্রস পবে। তা োিা আে আবম োচি। শাবি পরে 
োচি বকভারি? 
  
োহাোো মরে মরে দীঘণ বেিঃশ্বাস থিলরলে। তাাঁে মরে হল, তাে একচবল্লশ িেরেে েীিরে 
বতবে থয কয়টা িি ভুল করেবেরলে–তাে মরধু একটা হরে থমরয়রক োচ থশখ্ারো। আট 
িেে িয়রস বতবে বেরে োরচে স্বকুরল ভবতণ কবেরয় বদরলে। সরে সরে 
  
লীলািতীে িািা ওয়াবকল আহরমদ সারহি এক পযণারয় বিেি হরয় িলরলে, বদেোত 
িাসায় েূপূরেে শব্দ, এইসি বক? োচ হরে এক ধেরেে লািালাবি–এে মরধু থশখ্াে বক 
আরে? বশখ্রত চাইরল গাে বশখু্ক। 
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োহাোো বিেি হরয় িলরলে, োচ যবদ লািালাবি হয় তাহরল থতা গােও বচৎকাে। গাে 
বশরখ্ তাহরল লাভ বক? 
  
োহাোো থমরয়রক গাে থশখ্ােবে–োচই বশবখ্রয়রেে। এখ্ে মরে হরে বতবে ভুল 
করেরেে। লীলািতী হয়রে দুবিণেীত, অহংকােী ও থেদী। তাে মাথায় বকেু একটা ঢুকরল 
তা আে থিে হয় ো। স্থায়ীভারি িরস যায়। োচ থমরয়ে মাথায় িরস থগরে। এখ্ে তাাঁে 
মরে হয় কাাঁটা বদরয় মাথাে থভতে থথরক বেবেস থতালাে িুিস্থা থাকরল বতবে তুরল 
থিলরলে। 
  
লীলািতীে িনু্ধো খু্ি তহ-খচ কেরে। এরদে মরধু একেে মুাবেবশয়াে আরে থয মুাবেক 
থদখ্ারে এিং যা থদখ্ারে তাে েহসুই থিে হরয় পিরে। তারত দশণকরদে আেরন্দে 
থকাে ঘাটবত হরে ো। দবি কাটা থখ্লাে সময় মুাবেবশয়াে দবি এিং কাবচ হারত উরঠ 
দাাঁিারতই একেে িলল, থদখু্ে, আপোে হারতে তালুরত বক? মুাবেবশয়াে িলল, থকাঁবচ। 
  
হাত উপুি করে থদখ্াে। মরে হরে আরো বকেু আরে। 
  
আে বকেু থেই, শুধুই থকাঁবচ। 
  
থদবখ্ ো। 
  
ো, থদখ্ারো যারি ো। 
  
থদখ্ারত হরি। 
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িাধু হরয় মুাবেবশয়াে হাত উপুি কেল। থদখ্া থগল হারতে তালুরত দবিে একটা থোট্ট 
টুকো লুকারো। চােবদরক আেরন্দে িাে থিরক থগল। মুাবেরকে থকৌশল ধো পরি যারে 
এই আেন্দ মুাবেরকে আেরন্দে থচরয়ও থিবশ। 
  
োহাোো িােবিবকউ তদােক কেরেে। থস্টে ততবে হরে। িােবিবকউ-এে কয়লাে আাঁচ 
বঠক আরে বক-ো–— মাংস বঠকমত ঝলসারো হরে বক-ো। বতবে তাই থদখ্রেে। িাে 
ঘণ্টা ধরে মাংস বসেকায় িুবিরয় োখ্াে কথা–তাাঁে ধােৰ্া, িািুবচণ এই কােটা করেবে। 
বতবে ভুরু কুাঁচরক একটু পে পে আকারশে বদরক তাকারেে। িৃবি এখ্ে িন্ধ হরয়রে, 
তরি আকারশ থমরঘে থযমে আোরগাো, আিারো শুরু হরি। চুলা বেরয় হলঘরে চরল থযরত 
হরি। ঘরেে থভতে িােিাবকউ, এ েকম হুাসুকে কথা থক করি শুরেরে? গাবিে হৰ্ণ 
শুরে বতবে িাোন্দা থথরক গাবি-িাোন্দায় থেরম এরলে। লীলািতীে িনু্ধিান্ধি থক থক 
আসরে বতবে থদরখ্ োখ্রত চাে। লীলািতীে িনু্ধিান্ধিরদে ধেৰ্ পারি যারে। এইসি 
থখ্য়াল োখ্া দেকাে। অহংকােী, থেদী ও দুবিণেীত থমরয়রদে মা হওয়া 
  
গাবি থথরক সাজ্জাদ থোমরে। সাজ্জারদে সরেে থেরলবটরক বতবে থচরেে ো। অপবেবচত 
থয থকাে মােুর্ থদখ্রল োহাোোে ভুরু কুাঁচরক যায়–এিাে কুচকারল ো। সাজ্জারেে থকাে 
িনু্ধ হরি। এ িাবিে দেো সাজ্জারদে েরেু থযমে থখ্ালা–সাজ্জারদে িনু্ধে েরেুও থখ্ালা। 
  
সাজ্জাদ িলল, থকমে আরেে খ্ালা? 
  
োহাোো আেবন্দত গলায় িলরলে, তুই থকমে আবেস? 
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খু্ি ভাল আবে। আপোে কেুাে েেবদরে িনু্ধ বেরয় এরসবে–এে োম আতাহাে। 
িাংলারদরশে সিরচ িি কবি হিাে মত প্রবতভা বদরয় েরেবেল–প্রবতভা বঠকমত কাে 
কেরে ো িরল আরেিারে বেবেশ বলরখ্ থিিারে। আে আতাহাে–এই অসম্ভি রূপিতী 
মবহলাে োম োহাোো। আমাে দূে সম্পরকণে খ্ালা। তাাঁে কেুা বিখ্ুাত েতণকী লীলািতী। 
মারয়ে রূপ থমরয় পুরোপুবে পায়বে, যা থপরয়রে তাও কম ো। 
  
োহাোো িলরলে, তুই থতা কখ্রো এক সরে এতগুবল কথা িবলস ো। আে িলবল বক 
করে? 
  
সাজ্জাদ িলল, আে গাাঁো থখ্রয় এরসবে খ্ালা। 
  
গাাঁো থখ্রয় এরসবেস মারে? 
  
বিকট গন্ধ পারেে ো? এই গন্ধ বিখ্ুাত গ্ৰারসে গন্ধ। 
  
োহাোোে মেটা খ্াোপ হরয় থগল। এমে চমৎকাে একটা থেরলে এই অদু্ভত স্বভাি 
থকে? েেবদরেে উৎসরি থস গাাঁো থখ্রয় আসরি থকে? আে যবদ আরসই—িলাে দেকাে 
বক? 
  
োহাোো িলরলে, েেবদরেে খ্িে থতারক থক বদল? 
  
লীলািতী কাল োত দুটাে সময় থটবলরিাে করে োবেরয়রে। থস ো-বক োেস্থােী োচ 
োচরি। োেস্থােী োচ আিাে বক থক োরে? কথকিথরতে োম শুরেবে। 
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োহাোোে কারে লীলািতীে োেস্থােী থপাশাক পরে িরস থাকাে কােৰ্ স্পি হল। তরি 
মরে মরে এক ধেরেে তীব্র আংবশকা থিাধ কেলরে। সাজ্জাদ চমৎকাে থেরল বকন্তু এই 
থেরলে কাে থথরক দূরে থাকা সিরচ মেল। এইসি থেরলরদে খু্ি কাোকাবে থযরত থেই। 
এই তথু বতবে তাে থমরয়রক বদরত চাে। বকন্তু ভেসা পাে ো। সাজ্জারদে িুাপারে তাে 
থমরয়ে থভতে এক ধেরেে থঘাে কাে কেরে। এই থঘাে হঠাৎ করে কাটারত থগরল সমসুা 
হরি। িি ধেরেে সমসুা হরি। 
  
োহাোো িলরলে, থভতরে চরল যাও। লীলািতী িনু্ধরদে সরে মুাবেক থদখ্রে। 
  
মুাবেক হরে ো-বক? 
  
হুাঁ। 
  
ভালই হল, অরেকবদে মুাবেক থদবখ্ ো। খ্ালা যাই তাহরল, মুাবেক থদবখ্ বগরয়। 
  
তাো যখ্ে থভতরে ঢুকল তখ্ে মুাবেকপিণ থশর্ হরয়রে। একটা থমরয় মূকাবভেয় োতীয় 
বকেু কেরে। বেশ্চয়ই খু্ি মোদাে বকেু কােৰ্ সিাই খু্ি হাসরে। সাজ্জাদরক ঘরে ঢুকরত 
থদরখ্ লীলািতী েুরট এল। মূকাবভেয় থথরম থগল। থেরলরমরয়ো হাবস হঠাৎ িন্ধ করে 
থদয়ায় সাজ্জারদে বেরেেই খ্াোপ লাগরে। একটু পরে ঘরে ঢুকরলই হত। 
  
সাজ্জাদ িলল, থতামাে েেবদরে এক িনু্ধরক বেরয় এরসবে। 
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লীলািতী আতাহারেে বদরক ো তাবকরয়ই িলল, ভাল করেরেে। আবম থভরিবেলাম। আপবে 
আসরিে ো। 
  
তুবম থতা আসরত িলরল? 
  
আবম থতা অরেকিােই আসরত িবল, আপবে আরসে ো। তােপরে একিাে আবম বেরেই 
থগলাম। আপবে ঘরে থথরকও িরল পাঠারলে, িাসায় থেই–পারকণ থিিারত থগরেে। 
  
িুঝরল বক করে ঘরে বেলাম? 
  
দারোয়ােরক বেরেস কেলাম, থস িলল, ভাইয়া ঘরে। আবম আপোরদে িসাে ঘরে বগরয় 
িসলাম, কারেে থমরয় বকেুিৰ্ পরে এরস িলল, আপবে পারক থিিারত থগরেে। 
  
সাজ্জাদ থহরস িলল, ঘরে িরস থথরকও অরেক সময় পারক থিিারো যায়। আমাে শেীেটা 
ঘরে বেল–মে বেল পারকণ। তুবম বেশ্চয়ই আমাে শেীরেে সরে থদখ্া কেরত যাওবে। থদখ্া 
কেরত বগরয়বেরল মরেে সরে। 
  
লীলািতী তাবকরয় আরে। আতাহাে লিু কেরে থমরয়বটে থচারখ্ পাবে েমরত শুরু করেরে। 
থচাখ্ পাবেরত ভরে উঠরত শুরু কেরে। বক আশ্চযণ সুন্দে দৃশু! থস অরেকিাে থভরিরে 
এই পৃবথিীে অপূিণ বকেু দৃরশুে থস একটা তাবলকা কেরি। থযমে– 
  
১. গেরমে দুপুরে থমরঝরত শুধুমাি একটা িাবলশ থপরত তরুৰ্ী শুরয় ঘুমুরে। তাে মাথাে 
উপে িুাে ঘুেরে। িুারেে হাওয়ায় মাথাে বকেু চুল উিরে। 
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২. িাচ্চা একটা থেরলে হাত থথরক গুাস থিলুে েুরট থগরে। থিলুেটা আকারশ উরঠ যারে। 
থেরলটা হতভম্ব হরয় থিলুেটাে বদরক তাবকরয় আরে। কান্ন। তাে িুরকে কারে েমা হরয় 
উরঠরে, এখ্রো গলাে কারে আরসবে। 
  
৩. থপ্রবমক-রপ্রবমকা বেকশা করে যারে। বেকশাে হুি থখ্ালা। থেরলটা রমাগত িক িক 
কেরে, হাত-পা োিরে, থমরয়টা িরস আরে মাথা বেচু করে। তাে থঠাাঁরটে থকাৰ্ায় চাপা 
হাবস। 
  
৪. িাচ্চা থমরয় মারয়ে হাইবহল। পরে হাাঁটাে থচিা কেরে। এাঁরকরিাঁরক যারে। 
  
৫. একবট তরুৰ্ীে থচাখ্ ধীরে ধীরে পাবেরত ভরে উঠরে। থশর্ পযণন্ত থস অিবশু কাাঁদরি 
ো। থচারখ্ে েল থচারখ্ই শুবকরয় থিলরি। 
  
৬. িী োরত স্বামীে েরেু এক কাপ চা বেরয় এরসরেে। স্বামী বিবস্মত হরয় িলরলে, চা 
চাইবে থতা? তােপে–অবত আেরন্দে সরে চারয়ে কারপে েরেু হাত িািারলে।… 
  
লীলািতীে থচারখ্ে থকারৰ্ েরম ওঠা অশ্রু গাবিরয় পিল ো। থচারখ্ই বমরশ থগল। থস 
আতাহারেে বদরক তাবকরয় িলল, আপবে িরস িরস অরুে থপরন্টামাইম থদখু্ে, আবম 
সাজ্জাদ ভাইরয়ে সরে দুটা কথা িরল আবস। অসম্ভি েরুেী। 
  
লীলািতী সাজ্জাদরক তাে বেরেে ঘরে বেরয় এরসরে। ঘেটা প্রকাি। এক থকাৰ্ায় থোট্ট 
খ্াব ট। োহাোো তাে থোট্ট থমরয়ে েরেু অিণাে বদরয় থোঢ় খ্াট িাবেরয়বেরলে। থসই 
থমরয় িি হরয়রে। এই খ্ারট ঘুমুরল তাে পা খ্াবেকটা থিে হরয় থারক। বকন্তু খ্াট লীলািতী 
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িদলারি ো, থস তাে থোট্ট খ্ারটই এখ্রো ঘুমায়। ঘরে পাশাপাবশ দুটা থসািা। সাজ্জাদ 
থসািায় িসরত থগল। লীলািতী িলল, আপবে খ্ারট িসুে। পা তুরল িসুে। 
  
থকে? 
  
কােৰ্ আবম আপোরক োচ থদখ্াি। আপবে কখ্রো আমাে থোচ থদরখ্েবে। আে থদখ্রত 
হরি। ঘেটা আবম োরচে েরেু ততবে করে থেরখ্বে। 
  
ভাল কথা। থতামাে এই ঘরে বসগারেট খ্াওয়া যায়? 
  
যায়। তরি এখ্ে থখ্রত পােরিে ো। োচ থশর্ থহাক, তােপে খ্ারিে। যতিৰ্ আবম 
োচি, এক দৃবিরত আমাে বদরক তাবকরয় থাকরত হরি। 
  
এই েকম সি কবঠে শতণ থমরে োচ থদখ্াটাে বক থকাে প্ররয়ােে আরে? 
  
হুাাঁ আরে। আমাে অরেক বদরেে শখ্ আপোরক োচ থদখ্াি। কারেই আপোরক থদখ্রত 
হরি। োচটা আপোে েরেু হয়ত েরুেী ো, আমো েরেু েরুেী। 
  
থকে? 
  
আপোরক আবম বঠক িুঝরত পােি ো থকে। োচ হরে বেরিদে। 
  
থসই বেরিদে থতা শেীরেে বেরিদে। শেীরেে বেরিদে বক সূ্থল বেরিদে ো? 
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শেীরেে বেরিদে থকে িলরেে? মরেে বেরিদে িলরত অসুবিধা বক? মেটা থচারখ্ থদখ্া 
যারে ো। শেীরেে েরন্দ আবম প্রকাশ কেবে আমাে মে। 
  
তাও থতা তুবম বঠকমত প্রকাশ কেরত পােবে ো। থতামাে শেীে তুবম থঢরক থেরখ্ে 
কাপরি। েন্দ ধোে েরেু থতামাে শেীে থদখ্রত হরি ো? 
  
লীলািতী হতভম্ব হরয় িলল, আপবে বক িুঝরত পােরেে। আপবে খু্ি কুৎবসত করথ 
িলরেে? 
  
কুৎবসত কথা িলবে? 
  
হুাাঁ। 
  
তাহরল সম্ভিত গাাঁো থখ্রয় আসাে কােরৰ্ িলবে। থতামাে এখ্রো আসাে আরগ গাাঁো 
থখ্রয়বে। যাই থহাক, থদবখ্ থতামাে োচ। 
  
আপোরক বকেু থদখ্রত হরি ো। আপবে চরল যাে। 
  
চরল যাি? 
  
অিশুই চরল যারিে। আপোে িনু্ধ থাকুক। আপোে েরেু আপোে িনু্ধরক িাসা থথরক 
থিে করে থদি তা বঠক হরি ো। 
  
লীলািতী কাাঁদরে। সাজ্জাদ বসগারেট টােরত টােরত থিে হরয় এল। 
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আিাে থঝাঁরপ িৃবি থেরমরে। োহাোো িােবিবকউয়াে সোরত িুস্ত। বতবে সাজ্জারদে চরল 
যাওয়া থদখ্রলে ো। 
  
আতাহাে মুগ্ধ হরয় থপরন্টামাইম থদখ্রে। অরু থমরয়টা মূকাবভেয় এত সুন্দে করে! আরগ 
সিাই হাসবেল। এখ্ে থকউ হাসরে ো। অরু থমরয়বট মূকাবভেরয়ে মাধুরম একবট দুিঃখ্ী 
থমরয়ে েীিে-কাবহেী থদখ্ারে। 
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১৫. কৰ্া না-সূিক মাথা নািল 
সাজ্জাদ িলল, তুবম আমারক বচেরত পােে? 
  
কৰ্া ো-সূচক মাথা োিল। বকন্তু তাে থচারখ্ চাপা হাবস। মরে হরে থস থিবশিৰ্ হাবস 
থচরপ োখ্রত পােরি ো। হাসরত হাসরত গবিরয় পিরি। 
  
আমারক বচেরত পােবে ো? 
  
বি ো। 
  
সাজ্জাদ বিব্রত ভবেরত িলল, ও আো। কৰ্া শাবিে আাঁচল গারয় থপাঁচারত থপাঁচারত িলল, 
আো, আপরে থকমে মােুর্ ভাইোে? আপরেরে থকে বচেি ো? 
  
আপরে সাজ্জাত ভাইোে। 
  
ও আো, যাক, মরে আরে তাহরল? 
  
ভাইোে িরসে থদবখ্। 
  
কৰ্াে ঘরে এরস সাজ্জাদ থিশ অিাকই হরয়রে। থস থভরিবেল ঘরেে সােসো িবস্তে মত 
হরি। িুাপাে তা েয়। সিবকেুই সুন্দে করে থগাোরো। পবেষ্কাে, বেমোম। দুটা কারঠে 
থচয়াে আরে। থচয়ারে কুশে থদয়া। একপারশ খ্াট আরে। খ্ারট টােটাে করে িুলরতালা 
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চাদে বিোরো। অপ্রতুাবশতভারি খ্ারটে পারশ িুকরশলি। থিশবকেু িই আরে িুকরশলরি! 
িইগুবলে থোম পিা যারে ো। একটা িই থচো যারে–বির্াদবসনু্ধ। 
  
সাজ্জাদ িসরত িসরত িলল, থতামাে হাসরিে থকাথায়? িারমণবসরত? 
  
বি ো। তাে এই চাকবেও থগরে। থস চাকবেে খু্াঁরে িাইে হইরে। 
  
দুবদে পেপেই বক তাে চাকবে চরল যায়? 
  
কৰ্া বখ্লবখ্ল করে হাসল থযে এমে মোে প্রশ্ন থস শুরেবে। শাবিপো থমরয়ো হাবসে 
সময় মুরখ্ এক পযণারয় আাঁচল চাপা থদয়। থস বদরে ো। সাজ্জারদে ধােৰ্া হল, কৰ্া োরে 
তাে উচ্ছ্ববসত হাবসে আলাদা থসৌন্দযণ আরে। 
  
িুঝরলে ভাইোে, ওে হইরে চুবেে অভুাস। অরু্ধপি সোয়। পরকরট কইো প্ররতুক 
োইত দুবেয়াে টুািরলট আরে। তােপরে একবদে ধো পরি। চাকবে েট হয়। আিাে 
চাকবে হয়। 
  
চুবেে অভুাস তুবম দূে কোে থচি কে ো? 
  
থচিায় থকাে িয়দা োই ভাইোে। কথায় আরে ো–কয়লা ধুইরল ো যায় ময়লা। 
  
থসটা কয়লাে িুাপারে সবতু। মােুরর্ে িুাপারে সবতু ো। মােুর্ থতা কয়লা ো। 
  
মােুর্ কয়লাে থচরয়ও খ্াোপ ভাইোে। 
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সাজ্জাদ িলল, এসরি আরে কৰ্া? বসগারেট খ্াি। 
  
কৰ্া এসরি এরে বদল। সুন্দে িাহাবে এসরি। এ েকম গৃহস্থাবলরত এত সুন্দে এসরি 
থাকাে কথা ো। কৃরস্টরলে মাে। মারেে বপরঠ োই থিলাে িুিস্থা। কৰ্া িলল, এসরিটা 
কত সুন্দে, থদখ্রেে ভাইোে? 
  
হুাঁ সুন্দে। 
  
এইটাও চুবেে। তাে এক দূে সম্পরকণে মামা আরে। বিোট ধেী। গুলশারে িাবি। তাে 
কারে থগবেল। আসাে সময় পরকরট কইো বেয়া আসরে। 
  
িল বক? 
  
এইটা হইল ভাইোে কপাল। কপারল থলখ্া বেল–থচাে স্বামী। পাইলাম থচাে স্বামী। বহ বহ 
বহ। ভাইোে চা খ্াইরিে? 
  
চা খ্াওয়া থযরত পারে। 
  
কবিও আরে। 
  
কবি আরে? 
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একটা বটে বকেুা আেরে–সত্তে থটকা দাম। মারঝ মরধু বমোে খু্ি ভাল থাকরল িরল, 
ও চাাঁরদে কৰ্া, থদবখ্ কবি িাোও। 
  
থতামারক চাাঁরদে কৰ্া িারক? 
  
এরকক সময় এরকক োম। আিাে যখ্ে োগ উরঠ তখ্ে িারক–িাবন্দ। 
  
কৰ্া চা িাোরোে েরেু থভতরে চরল থগল। সাজ্জাদ থচহারে িরস পা োচারত লাগল। 
িােরে এগারোটা। এই সময় তাে অবিরস থাকাে কথা। আে থস অবিস কামাই করেরে। 
তরি বচবঠ পাবঠরয়রে–হাই বিভারে থস শযুাশায়ী। অবিস থথরক থকউ থদখ্রত ো চরল 
এরলই হয়। কৰ্াে স্বামীে িাসায় বিরে আসাে সম্ভািো কতটুকু? থস এরস যবদ থদরখ্ 
অপবেবচত একেে থলাক তাে ঘরে িরস পা োচারে, তখ্ে তাে কারে থকমে লাগরি? 
খু্ি ভাল লাগাে কথা ো। তরি ভাল ো লাগরলও থস চুপ করে থাকরি। বিেীত ভবেরত 
কথা িলরি। কৰ্াে মত িী থয স্বামীে আরে থসই স্বামী ভদ্র ও বিেীত হরি এটা ধরেই 
থেয়া যায়। 
  
ভাইোে চা থেে। 
  
কৰ্া শুধু তাে েরেু চা আরেবে। তাে বেরেে েরেুও এরেরে। সাজ্জারদে পারশে থচয়ারে 
থস িরসবে। িরসরে সামরে থমরঝরত। পদ্মাসরেে ভবেরত িাসা। িসাে ভবে সুন্দে। এইসি 
সুন্দে সুন্দে িসাে ভবে বেশ্চয় েবিে মরিল হরত বগরয় বশরখ্রে। থমাসারেক সারহি 
বশবখ্রয়রেে। 
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বচবিয়াখ্াো থদখ্রত বগরয়বেরল? 
  
বি। আতাহাে ভাই বেয়া থগল। 
  
থতামাে হাসরিে বগরয়বেল? 
  
বি। 
  
থকাে েন্তুটা থদরখ্ সিরচ মো থপরয়ে? 
  
আমাে কারে ভাল লাগরে হাবত। 
  
হাবত থদখ্াে েরেু থতা থকউ বচবিয়াখ্াোয় যায় ো। হাবত থতা সি সময়ই থদখ্া যায়। 
  
তােপরেও হাবত থদখ্রত ভাল লারগ। বক বিোট োরোয়াে! 
  
থতামাে স্বামীে কারে থকাে েন্তুটা ভাল থলরগরে? 
  
তাে এইসি থচৎ-রভৎ োই। তাে কারে ইনু্দেও যা, হাবতও তা। 
  
থতামাে যখ্ে আিাে হাবত থদখ্াে ইো কেরি–আমারক খ্িে থদরি–আবম িুিস্থা কেি। 
  
আপরেরে খ্িে বদি কুামরে? 
  
একটা কাগে দাও, আবম থটবলরিাে োম্বাে বলরখ্ বদবে। 
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সাজ্জাদ থটবলরিাে োম্বাে বলরখ্ উরঠ দাাঁিাল। কৰ্া তাে থপেরে থপেরে আসরে। সাজ্জাদ 
িলল, দেো থখ্ালা থেরখ্ চরল আসবে থয? কৰ্া হাবসমুরখ্ িলল, আে আরেই বক আে 
বেিই-িা বক? 
  
োস্তা পযণন্ত কৰ্া থেরম এল। থস থেরম এরসরে খ্াবল পারয়, তাে েরেু থকাে েকম অস্ববস্তও 
থিাধ কেরে ো। 
  
ভাইোে, এইটা আপরেে গাবি! 
  
আমাে ো, আমাে িািাে গাবি। 
  
বক সুন্দে গাবিা! 
  
পেন্দ হরয়রে? 
  
খু্ি পেন্দ হরয়রে। সুন্দে গাবি থদখ্রল আমাে ইো করে গাবিত কইো সাোবদে ঘুবে। 
  
একবদে গাবি পাবঠরয় থদি। সাোবদে ঘুেরি। 
  
বি আো। 
  
থতামাে চা খু্ি ভাল হরয়রে। চাে েরেু ধেুিাদ। 
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কৰ্া হাসল। সাজ্জাদ। িলল, যাই, থকমে? 
  
কৰ্া ঘাি কাত করে সম্পমবত োরোল। কৰ্াে বকেু িুাপাে সাজ্জারদে থচার খ্ পরিরে। 
থযমে থস যখ্ে চা থশর্ করে চরল যািাে েরেু উঠ দাাঁবিরয়রে তখ্ে কৰ্া িরলবে, আরেকটু 
িরস যাে। যা থমরয়ো সি সময় করে থারক। গাবিরত উরঠ থস যখ্ে িলল, কৰ্া যাই? 
তখ্রো কৰ্া ঘাি কত করে সায় বদরয়রে। িরলবে, আিাে আসরিে। 
  
ড্রাইভাে িলল, সুাে, থকােবদরক যাি? 
  
শহরে করয়কটা চক্কে দাও। 
  
সন্ধুা পযণন্ত সময় কাঠারোে থকাে িুিস্থা কো দেকাে। আতাহাে সরে থাকরল ভাল হত। 
আতাহাে ঢাকায় থেই। থদরশে িাবিরত বগরয়রে। তপতৃক েবমেমা বিবরে েরেু বগরয়রে। 
করি আসরি থক োরে। 
  
সুিরৰ্ণে অবিরস যাওয়া থযরত পারে। গবে সারহিরক ধেুিাদ থদয়া দেকাে। বতবে তাে 
একটা অেুিাদ োবপরয়রেে–থিশ ভালভারি োবপরয়রেে। মূল ইংরেবি কবিতা পাশাপাবশ 
োবপরয়রেে। এরত মূরলে সরে অেুিাদ বমবলরয় পিাে আলাদা আেন্দ পাঠক পারি। বতবে 
িুটরোরট বকেু কথা িরলরেে। থসই কথাগুবলও সুন্দে। গুবেরয় থলখ্া। গরদুে অেুিাদ 
এিং কবিতাে অেুিারদে পাথণকু িলরত িলরত বতবে বলরখ্রেে। গদু অেুিারদও মূরলে 
খু্ি কাোকাবে থারক। এটা গরদুে সািণেবেে।তাই প্রমাৰ্ করে। পৃবথিী এবগরয় যারে–
েতুে পৃবথিীরত সািণেবেে িুাপােগুবলই থশর্ পযণন্ত বটকরি। কারেই এই আশংকা অমূলক 
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েয়–ভবির্ুরতে পৃবথিীরত কবিতা থাকরি ো। গদু গ্ৰাস কেরি কবিতারক। আে হরত 
শতির্ণ পরে–থকউ কবিতা পাঠ কেরি। এমে মরে হয় ো। 
  
গবে সারহি অবিরস বেএলে, সাজ্জাদরক থদরখ্ আন্তবেক ভবেরত িলরলে, আরে তুবম? 
আবস আসা। থতামাে থচহাোয় উজ্জ্বল একটা ভাি চরল এরসরে–বক িুাপাে িল থতা? 
  
চাকুবে কেবে। 
  
থভেী গুি। 
  
একবসরলন্ট। আেকালকাে ইয়ং থেরলরমরয়রদে একটা ধােৰ্া হরয়রে কবিতা বলখ্রল 
চাকবে-িাকবে বকেু কো যারি ো। পুরোপুবে থিারহবময়াে হরত হরি। োরত ঘুমুরত হরি 
পাকণ কো িারস। তবিিাাঁবি থখ্রত হরি। ওরদে িলাে থচিা কবে–ইয়ং মুাে, েিীন্দ্রোথ 
কবিতা থযমে বলখ্রতে, পাশাপাবশ েবমদাবেও থদখ্ারশাো কেরতে। সুস্থ স্বাভাবিক 
েীিরেে সরে কারিুে বিরোধ থেই। কািুচচণা হরে সুন্দরেে অেুসন্ধাে। 
  
সাজ্জাদ িলল, অসুন্দরেে থভতেও থসৌন্দযণ খু্াঁরে পাওয়া যায়। 
  
এইসি িালতু কথা–এিং থিাগাস কথা। মল-মূরিে থভতরে থসৌন্দযণ থেই। বক খ্ারি িল, 
চা ো কবি? 
  
আপোে িাবিে সমসুা বক বমরটরে? 
  
থকাে সমসুা? 
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ঐ থয প্রবত িুধিাে োরত িাবিরত কাো থযে মল-মূি থঢরল আসত। হুাাঁ, বমরটরে। 
বসবকউবেবট গািণ থেরখ্বেলাম। গািণ বিদায় করে বদরয়বে। ভাল কথা, সাজ্জাদ, থতামাে 
চােটা অেুিারদে মরধু একটা ভাল হরয়রে। শুধু ভাল ো, থিশ ভাল। থেরপ বদরয়বে। 
থদরখ্বে থিাধহয়। 
  
বি থদরখ্বে। থুাংক য়ুু। 
  
থুাংকস থদিাে বকেু থেই। বেবেস ভাল হরল োপা হরি। িাসায় মল-মূি ো ঢালরলও 
োপা হরি। মল-মূি বদরয় িাবি মাখ্ারোে বশশুসুলভ আচেৰ্ কোে থকাে প্ররয়ােে বেল 
ো। 
  
সাজ্জাদ চুপ করে েইল। থটবিরল চা বদরয় থগরে। চারয়ে সরে থিলা বিসবকট। 
  
খ্াও, চা খ্াও। থযবদে কািটা প্রথম ঘটল আবম থভরিবেলাম–কালবপ্রট হরে আতাহাে। 
এে থপেরে তুবম আে ভািরত পাবেবে। যাই থহাক–পাস্ট বেরয় তহ তচ কোে থকাে মারে 
হয় ো। তরি থতামারদে প্রবত আমাে এিভাইস হরে–থগ্ৰা আপ। বশশু হরয় থথরক ো–থগ্ৰা 
আপ। থতামো থগ্ৰাাঁ আপ ো কেরল থতামারদে সৃবিও থগ্ৰা আপ কেরি ো। সৃবিও বশশু 
থথরক যারি। িুঝরত পােবে? 
  
বি পােবে। 
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ঐবদে েহমতউল্লাহ এরসবেল, তারকও িললাম, েহমতউল্লাহ, থগ্ৰা আপ। থগ্ৰা আপ। 
ইেরিেবসরত আে কতকাল থাকরি? েহমতউল্লাহ ইদােীং েদ্মোম বেরয় বলখ্রে–পাথণ 
সােথী িসু আবম িললাম, িাপ-মা েহমতউল্লাহ োম থেরখ্রে, েহমতউল্লাহ োরমই বলখ্রিা। 
পাথণ সােথী িসু থলখ্াে মারে বক? থতামাে বক ধােৰ্া, বহনু্দ োম হরল থলখ্ক-রলখ্ক ভাি 
থিবশ িুরট? ো-বক এই োম থিবশ আধুবেক িরল মরে হয়? থস কথা িরল ো। তােপে 
গত শুরিারেে পািকা খু্রল থদবখ্, থস আমারক বেরয় একটা েিা বলরখ্রে। েিাে 
বশরোোম–কবমভূক। িুঝলাম, এখ্রো ইেরিেবসরত েরয় থগরে। 
  
সাজ্জাদ। িলল, উবঠ গবে ভাই। 
  
গবে সারহি িলরলে, ো ো, উঠরি থকে, িাস। থতামো ইয়াং ব্লাি। থতামারদে সরে গল্প 
কেরত ভাল লারগ। আতাহাে থকমে আরে? 
  
বি, ভাল আরে। 
  
ঐবদে বেউমারকণরটে থপেরে থয মারকণরটে মত আরে। থসখ্ারে বগরয়বেলাম গ্ৰাস বকেরত, 
হঠাৎ থদবখ্ আতাহাে। থদরখ্ মরে হল অসুখ্-বিসুখ্ হরয়রে। থচাখ্-মুখ্ শূকো। আবম 
িললাম, বক হরয়রে থতামাে? 
  
থস িলল, বকেু হয়বে। আবম খু্ি ভাল আবে। আেরন্দ আবে। তারক থদরখ্ অিবশু মরে 
হল ো থস আেরন্দ আরে। অিবশু িাংলারদশ যুিসমারেে েরেু খু্ি আেরন্দে োয়গা 
েয়। 
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আতাহারেে িািা মাো থগরেে। 
  
থস বক! করি? 
  
গত শবেিারেে আরগে শবেিারে। 
  
আতাহাে থতা আমারক বকেু িলল ো। িলল ো থকে? 
  
গবে সারহি খু্িই বিবস্মত হরলে। দুিঃবখ্ত গলায় িলরলে, থতামারদে আবম অরেক কবঠে 
কবঠে কথা িবল। বকন্তু থতামারদে থেহ কবে। এই থেহটারক থতামো হয়ত আন্তবেক িরল 
মথে কে ো। আন্তবেক মরে কেরল আতাহাে তাে িািাে মৃতুু-সংিাদ আমারক বদত। 
আবম সাবহরতুে িাইরে সান্তোে দু-একটা কথাও িলরত পাবে। আতাহারেে িাসাে বঠকাো 
বক?– 
  
েতুে িাসাে বঠকােটা োবে ো। 
  
িাসা িদরলরে? 
  
বি। 
  
তুবম তাে এত ঘবেষ্ঠ িনু্ধ, তুবম তাে েতুে বঠকাোও োে ো? আশ্চযণ থতা! অিশু থতামারদে 
িুাপারে আশ্চযণ হওয়া বঠক ো। থতামো অবত অদু্ভত এক থেৰ্ী। অবত অদু্ভত! 
  
অদু্ভত িলরেে থকে? 
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থতামারদে আচাে-আচেৰ্ অদূ্ভত লারগ িরলই অদু্ভত িলবে। 
  
গবে ভাই, উবঠ? 
  
এই থয তুবম আমারক গবেভাই িলবে, এটাও বক অদূ্ভত ো? আমাে িয়স থতর্বট্ট। মাথায় 
একটা কাচা চুল থেই–আমারক ভাই িলবে। চাচা িাকাটাই বক থশাভে হত ো? পরেরো 
িেরেে থচংিা থেরল ঘরে ঢুরক িরল–গবে ভাই, একটা কবিতা বেরয় এরসবে। কবিতা োিা 
এবম থদখ্া কেরত এরল চাচা িাকত। হারত কবিতা তাই–ভাই। এ হল সাবহরতুে ভাই। 
  
সাজ্জাদ উরঠ দাাঁিারত দাাঁিারত িলল, চাচা, আে তাহরল উবঠ? আপোে অরেক সময় েি 
কেলাম। 
  
গবে সারহি রুদ্ধ থচারখ্ তাবকরয় েইরলে। 
  
সাজ্জাদ বঠক কেল থস অবিরস বিরে যারি। অবিরস বগরয় িলরি, ঘাম বদরয় হঠাৎ িে 
করম থগল। ঘরে শুধু শুধু শুরয় থাকাে থকাে কােৰ্ ো থাকায় চরল এরসবে। থদবখ্ িাইলপি 
বক আরে? 
  
বচবিয়াখ্াোরতও যাওয়া যায়। কৰ্া থযমে হাবত থদরখ্ এরসরে থসও বগরয় হাবত থদরখ্ এল। 
বশকরল িাধা হাবত থদখ্াে থভতে অেু ধেরেে আেন্দ আরে। হাবতরক িলা যায়–থহ 
শবিমাে পশু, সহস্র শৃঙ্খরল মুবিে স্বাদ পািাে িমতা থতামারক থদয়া হয়বে। এই িমতা 
শুধুমাি মােুরর্ে। 
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অবিরস যারি, ো বচবিয়াখ্াোয় যারি, এই থদাটাো থথরক সাজ্জাদ মুবি পারে ো। 
মাবেিুারগ থকাে করয়ে থেই থয থহি অে থটইল টস কেরি। তাে হরয় অেু থকউ এই 
বসদ্ধান্তটা বেরল ভাল হত। 
  
ড্রাইভাে িলল, সুাে থকােবদরক যারিে? 
  
সাজ্জাদ িলল, থকােবদরকই যাি ো। তুবম গাবি বেরয় চরল যাও। আবম খ্াবেকিৰ্ হাাঁটি। 
  
বি আো। 
  
আো দাাঁিাও। চল, অবিরসে বদরক চল। 
  
সাজ্জারদে ড্রাইভাে অেুসি ড্রাইভােরদে মতই থোিট থেৰ্ীে। মাবলরকে অবস্থেতা তারদে 
স্পশণ করে ো। যা িলা হরি তাই তাো কেরি। হুকুরমে িাইরে যারি ো। থস িলরি ো–
গাবি থেরখ্ আপবে হাাঁটরিে থকে সুাে? িাইরে থতা িৃবি হরে। থতমে থোোরলা ভারি 
হরে ো। তরি থোোরলাভারি বশগবগেই শুরু হরি। আকারশ থমঘা েমরে। দীঘণবদরেে 
ড্রাইভাে তাে েগৎ সংকুবচত করে থিরল একটা গাবিে বভতে। গাবিে িাইরে থস বকেু 
বচন্তা কেরত পারে ো। চাকায় হাওয়া কতটুক আরে? চবল্লশ বপএস আট। বপেরেে 
িাাঁবদরকে চাকায় মরে হরে একটু কম। বস্টয়াবেং িদলারোে সময় ঘাস ঘুাস শব্দ হরচ্চে 
থকে? সুন্দে সূযণারলাবকত সকল তারদে মুগ্ধ করে ো। তারদে মুগ্ধ করে যখ্ে সামরেে 
োস্তা থারক িাাঁকা। গাবি চরল শব্দহীে মসৃৰ্ ভবেরত। সমস্ত পৃবথিীটা চরল আরস চাে 
চাকাে সামােু গাবিরত। 
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মােুরর্ে একটা থচিাই থারক পৃবথিীটারক থোট করে থিলাে। থকউ পৃবথিী বেরয় আরসে 
তাাঁে সংসারে। থকউ তাাঁে অবিরস। একেে সু্কল বটচাে–তাাঁে সু্করল। এই েরেুই বক 
সাধকো ঘে-সংসাে থেরি থদে? 
  
সাজ্জাদ অবিরস ঢুরক পে পে দুরইকাপ কবি থখ্রলা। প্রায় দুটাে মত িারে। প্রচি বখ্রদ 
থলরগরে। কবি খ্াওয়ায় বখ্রদ েি হরয় থভাঁ াতা। যন্ত্রৰ্াে মত হরে। থস তৃতীয় আরেক 
কাপ কবিে অিণাে বদরয় পুারিে কাগে থটরে বেরয় দ্রুত একটা দেখ্াস্ত বলরখ্ থিলল– 
  
বিরেক্টে, এিবমেররশে 
এেোস ইন্টােেুাশোল 
ঢাকা 
  
বির্য় : চাকবে থথরক অিুাহবত প্রাথণো। 
  
েোি, সবিেরয় বেরিদে। আমাে পরি চাকবে কো সম্ভি হরে ো। অবিরসে খু্াঁবটোবট 
আবম বলখ্রত পােবে ো, আমাে ভালও লাগরে ো। যতই বদে যারে আমাে পৃবথিী ততই 
থোট হরয় আসরে। ভয় হরে, এক সময় পৃবথিীটা অবিরসে এয়ােকুলাে িসারো ঘরেই 
আিদ্ধ হরয় যায়। বকো। এেকম থকাে ভয়ািহ সম্ভািোে বদরক আবম থযরত চাই ো। আবম 
আমাে সমগ্ৰ মােিেীিরে চােবট হরলও ভাল কবিতা বলরখ্ থযরত চাই। তাে েরেু যািতীয় 
দুিঃখ্-কি স্বীকাে করে বেরত আমাে থকাে আপবত্ত থেই। কারেই আবম চাকবে থথরক 
অিুাহবত কামো কেবে। 
  
বিেীত 
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সাজ্জাদ থহারসে 
  
বচবঠ থশর্ করেই সাজ্জাদ একটা থটবলরিাে কেল। েখেকা ভদ্রমবহলা থটবলরিাে ধরে 
িলরলে, থক? 
  
সাজ্জাদ িলল, মা, আবম সাজ্জাদ। 
  
করয়ক মুহূতণ ভদ্রমবহলা থকাে কথা িলরলে ো। 
  
সাজ্জাদ িলল, তুবম থকমে আে মা? 
  
ভাল। 
  
আবম থকমে আবে বেরেস কেবে ো থকে? 
  
তুই থকমে আবেস? 
  
খু্ি খ্াোপ। ভয়ংকে খ্াোপ। মা, আবম বলখ্রত পােবে ো। 
  
কবি-রলখ্ক–এরদে থতা এমে সমসুা প্রায়ই হয়। থলখ্া িন্ধ হরয় যায়। োইটাসণ ব্লক থতা 
থলখ্করদে পুোরো িুাবধ। তুই িেং থকােখ্াে থথরক ঘুরে আয়। 
  
আমাে থকাথাও থযরত ইো কেরে ো। 
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তুই িেং একটা বিরয়-বটরয় কে–থতাে বক থকাে পেরন্দে থমরয় আরে? 
  
থমরয়টাে োম বক? 
  
কৰ্া। 
  
বক েকম পেন্দ? থিশ পেন্দ, ো থমাটামুবট পেন্দ? 
  
থিশ পেন্দ। 
  
পেন্দ হরল বিরয় করে থিরল। পারশ সািিবৰ্ক একেে থকউ থাকরল থতাে অবস্থেতা 
কমরি। 
  
থমরয়বটরক বিরয় কোে সামােু সমসুা আরে মা। 
  
সমসুা বক? 
  
থমরয়বট বিিাবহত। 
  
থস বক? 
  
তুবম চমরক উঠরল থকে মা? 
  
থতাে বক মরে হয় ো–তুই চমরক ওঠাে মত কথা িরলবেস? 
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ো। কােৰ্ তুবমও বিিাবহতা বেরল— িািারক এক কথায় থেরি অেু একেেরক– 
  
সাজ্জাদ থটবলরিাে োবমরয় বসগারেট ধোল। থিল বটরপ তাে থসররটাবেরক থিরক িলল, 
দ্রুত বচবঠটা টাইপ করে বেরয় আসুে। দশ বমবেরটে থভতে। দশ বমবেরটে থিবশ এই 
অবিরস থাকরল দমিন্ধ হরয় আবম মাো পিি। 
  
  
  
এই দশ বমবেট কাটারো যায় বকভারি? মারঝ মারঝ দশ বমবেট অেন্তকারলে মত দীঘণ হরত 
পারে। আইেস্টাইে, থস্পশাল বথওেী অি বেরলবটবভবট। টাইম িাইরলশে। সাজ্জারদে মরে 
হরে এই দশ বমবেট আে কাটরি ো। এমে থকউ বক তাে আরে যাে সরে থটবলরিারে 
কথা িলরত ভাল লারগ? লীলািতী আরে–লীলািতী। তাে থটবলরিাে োম্বােটা থযে কত? 
মরে পিরে ো। তাে থশািাে ঘরেে থদয়ারল থলখ্া। থচাখ্ িন্ধ করে সাজ্জাদ থশিাে ঘরেে 
থদয়ালটা থদখ্াে থচিা কেল। থদয়াল থদখ্া যারে, বকন্তু থলখ্া পিা যারে ো। 
  
সাজ্জাদ যখ্ে অবিস থথরক থিে হল তখ্ে আকাশ থভরে িৃবি থেরমরে। থস িৃবিরত বভরে 
বভরে এগুরে। থস িাসায় যারি ো। থসাহোওয়াবদণ উদুারে চরল যারি। থঘাে ির্ণা থেরমরে–
এখ্রো কদম িুল থদখ্া হয়বে। কদম গারেে বেরচ বগরয় িৃবিরত বভেরত বভেরত আে 
থস গাইরি–িাদল বদরেে প্রথম কদম িুল করেে দাে। সাজ্জারদে গলা ভাল। আশ্চযণ েকম 
ভাল। গারেে চচণা কেরল থস অরেকদূে এগুরত পােত। গাে পোেয়ী বিদুা। অরেুে সুে 
আেয় করে থস বিকবশত হয়। একেে কবি কখ্রো পোেয়ী বিদুাে চাচা কেরত পারেে 
ো। 
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১৬. থহামসন সামহি লিয কমেমেন 
থহারসে সারহি লিু করেরেে বতবে যখ্ে খু্ি আেরন্দ থারকে তখ্েই িি িি বেোেরন্দে 
িুাপােগুবল ঘটরত থারক। মরে কো যাক, বতবে খু্ি আগ্ৰরহে সরে তাাঁে বপ্রয় খ্ািাে কই 
মারেে থঝাল খ্ারেে, হঠাৎ থদখ্া থগল থঝারলে থভতে মো একটা মাবে। মাবেটা শুরুরতই 
থদরখ্বেরলে, তখ্ে থভরিরেে থপয়ারেে থখ্াসা। শুরুরত পেীিা কোে প্ররয়ােে থিাধ 
করেেবে। আোম করে থিশ বকেুিৰ্ খ্াওয়াে পে হঠাৎ চামচ বদরয় থসই থপয়ারেে থখ্াসা 
পারত বেরয় থদখ্রিে–হাত-পা কুকরি একটা মো মাবে পরি আরে। এতিৰ্ বতবে তাবিরয় 
তাবিরয় মৃত মাবেে েসমাব খ্ারো থঝাল খ্াবেরলে। 
  
সাজ্জারদে চাকবেে পে বতবে থমাটামুবট বেবশ্চন্ত হরয়বেরলে, বপতা বহরসরি বতবে তাাঁে দাবয়ত্ব 
থশর্ করেরেে। এখ্ে সবতুকাে অিসে েীিে শুরু কেরত পারেে, তখ্েই থদখ্রলে 
সাজ্জাদ অবিরস যাওয়া িন্ধ করেরে। এে মারে বক? বতবে থভরিরেে েুবট বেরয়রেে। শেীে 
খ্াোপ থসই েরেু েুবট। কােৰ্ সাজ্জাদ এই কবদে ঘরেই আরে, থকাথাও থিে হরে ো। 
শেীে খ্াোপ িরলই থিে হরে ো। থেরলরক থিরক বেরেস কেরত তাাঁে ভয়ভয় লাগরে। 
বেরেস কেরিে, থস িরল থদরি, অবিস আে ভাল লাগরে। ো িািা। এেরচ ো বেরেস 
কোই ভাল। েীতুরক বেরেস কেরলে, বক থে, সাজ্জাদ অবিরস যারে ো থকে? 
  
েীতু থচাখ্-মুখ্ শি করে িলল, আবম বক োবে? 
  
তুই বেরেস কবেসবে? 
  
আবম থকে বেরেস কেি? তুবম বেরেস কে। 
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েীতু থিশ বকেুবদে থথরকই তাে সরে কুাট কুাট করে কথা িলরে। বতবে িুঝরত পােরেে 
ো–হঠাৎ করে বতবে বক সিাে কারে অবপ্রয় হরয় থগরলে? থসবদে তথুমন্ত্রীে িাসায় 
থগরলে। তাাঁে অরেক বদরেে পবেবচত মােুর্। ভািরলে, থদখ্া কো যাক। থসইেেু সািাত। 
সাজ্জারদে চাকবেে খ্িেটা থদরিে। েীতুে বিরয় হরে থসই খ্িে থদরিে। 
  
তথুমন্ত্রীে িাবিভবত মােুর্। সিাই দশণেপ্রাথণী। মন্ত্রীে বপএ িলল, বক েরেু থদখ্া কেরত 
এরসরেে? োম-বঠকাো এইসি একটা কাগে বলখু্ে। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, বকেু বলখ্রত হরি ো। তুবম বগরয় িল, থহারসে আবল সারহি 
এরসরেে। থসতািগরঞ্জে থহারসে আবল। আে বকেুই িলরত হরি ো। োম শুেরলই েুঢ়রত 
েুিরত আসরি। 
  
আপোরক একটু িসরত হরি। থভতরে এখ্ে বভবেটাে আরে। 
  
বঠক আরে, িসলাম খ্াবেকিৰ্। 
  
আপোে থকাে কািণ থাকরল বদে। থভতরে পাবঠরয় থদই। 
  
আমাে থকাে কািণ থেই। আবম থতা আে েুটকা-িবটকা বিেরেস কবে ো থয কািণ বেরয় 
ঘুেি। হা হা হা। 
  
কািণ আেকাল শুধু বিেরেসমুােোই োরখ্ে ো–সিাই োরখ্ে। 
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তুবম োগ কেে োবক িািা? এবি িললাম, থদবখ্ একটা কাগে দাও, আবম োমবঠকাো 
বলরখ্ থদই। কাগেটা দুলুে হারত থদরি। মুাবেক থদখ্রি। থতামারদে মন্ত্রীে িাকোম দুলু। 
থতামো থিাধ হয় োে ো। 
  
বপএ গম্ভীে মুরখ্ কাগে এরে বদল। থহারসে সারহি থসই কাগরে বলখ্রলে– 
  
দুলু, 
থকমে আবেস? 
অরেক বদে থখ্াাঁে থেই। থখ্াাঁে বেরত এলাম। 
থহারসে আবল 
  
বপএ বেরেই কাগে বেরয় থগল। বকেুিরৰ্ে থভতেই বিরে এরস িলল, সুাে এখ্ে খু্ি 
িুস্ত। আপোরক বকেুবদে পরে আসরত িরলরেে। 
  
থহারসে সারহি কল্পোও করেেবে। এ োতীয় িুাপাে ঘটরত পারে। দুলু বক তারক বচেরত 
পারেবে? বচবঠরত বতবে অিবশু থসতািগঞ্জ বলরখ্েবে। তাে প্ররয়ােে থিাধ করেেবে। োবক 
দুলু থলখ্ায় থস োগ করেরে? োগ কোে থতা কথা ো। 
  
থহারসে সারহি লবজ্জত হরয় িাসায় বিেরলে। দুপুরে ভাত পযণন্ত থখ্রত পােরলে ো। 
ইদােীং তাাঁরক ঘে ঘে লজ্জা থপরত হরে। থসবদে েীতুে কােরৰ্ও খু্ি লজ্জা থপরলে। থয 
থেরলবটে সরে েীতুে বিরয় হরে তাে বকেু ভারগ্ন-ভাবগ্ন েীতুরক বেরয় চায়েীে খ্ারি। সি 
বঠকঠাক কো আরে। থহারসে সারহি েীতুরক টাকা বদরয় বদরলে, খ্াওয়া-দাওয়াে পরে 
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বিলটা থযে েীতু থদয়। েীতু টাকা বেল। বিরকরল থস হঠাৎ িলল, থস যারি ো। তাে প্রচি 
মাথাধো। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, মাথাধোে দুটা টুািরলট থখ্রয় শুরয় থথাক। িুথা করম যারি। 
এখ্রো থতা থদবে আরে। সাতটাে সময় যাবি। 
  
েীতু কবঠে মুরখ্ িলল, আবম যাি ো। িািা। তুবম ওরদে থটবলরিাে করে োবেরয় পাওাঁ। 
  
যাবি ো থকে? 
  
িললাম ো মাথািুথা। তুবম এিুবৰ্ ওরদে থটবলরিাে করে দাও। 
  
থটবলরিােটা তুই কে। মাথািুথাে িুাপােটা িুবঝরয় িল। 
  
ো, আবম কেরত পােি ো। তুবম কে। 
  
আমাে কো বক বঠক হরি? 
  
অিশুই বঠক হরি। 
  
আবম থটবলরিাে কেরল ওো োোেভারি চাপাচাবপ কেরত থাকরি। তুবম কেরল থতামারক 
বকেু িলরত পােরি ো। 
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থহারসে সারহি থটবলরিাে কেরলে। মাথািুথাে কথাটা বতবে িলরত পােরলে ো। 
মাথািুথা থমরয়রদে সহে এিবকউে। মাথািুথাে েরেু থকউ থকাে থপ্রাগ্ৰারম থযরত 
পােরে ো শুেরলই মরে হয় বমথুা কথা। কারেই বতবে িলরলে, েীতু আে থদাতলা থথরক 
বসাঁবি বদরয় োমাে সময় হঠাৎ পা মচরক পরি থগরে। পারয় অসম্ভি িুথা। বতবে বচৎকাে 
শুরে থভরিবেরলে পা থভরেই থগরে। তরি আসরল ভারেবে। হলুরদে পুলবটশ লাবগরয় 
বিোোয় শুরয় আরে। থস থতা থকােররমই চায়েীরে থযরত পােরি ো। 
  
েীতুে কথাই বঠক। ওো আে চাপাচাবপ কেল ো। তরি সন্ধুারিল দল থিাঁরধ েীতুরক 
থদখ্রত চরল এল। 
  
বতবে তখ্ে িাোন্দায় িরসবেরলে আে েীতু িাগারে হাাঁটাহাাঁবট কেবেল। বক ভয়ংকে লজ্জাে 
কথা! থসই লজ্জা বতেগুৰ্ িাবিরয় বদরয় েীতু তারদে সরে চায়েীে থখ্রত চরল থগল। একা 
একা িাোন্দায় িরস থাকরত থাকরত তাাঁে মরে হল–বকেু বকেু মােুরর্ে থিাধহয় েেই হয় 
লজ্জা পািাে েরেু। সাোেীিরে বতবে কতিাে লজ্জা থপরয়রেে তাে তাবলকা ততবে কেরল 
থসই তাবলকাে েরেু দশ-িারো বদস্তা কাগে লাগাে কথা। এে মরধু োবশচররে থকাে 
িুাপাে আরে বক? েেতাবেখ্ অেুসারে বতবে মীে োবশে োতক। এই োবশরত যারদে 
েে তাো বক রমাগতই লজ্জা পায়? োবশচররে বকেু িইপি এরে পিরত হয়। খ্িরেে 
কাগরে থোেবদেকাে োবশিল োপা হয় বতবে খু্ি আগ্ৰহ বেরয় পরিে। বতবে অিাক হরয় 
লিু করেরেে, ভাল ভাল কথা থকােটাই বমরল ো। বকন্তু খ্াোপ কথা সিই বমরল। এও 
এক েহসু। এই েহসু বেরয় আতাহারেে সরে কথা িলা দেকাে। 
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আতাহারেে সরে অরেকবদে হল িসা হরে ো। িািাে মৃতুুে পে থস এ িাবিরত আসা 
কবমরয় বদরয়রে। আে এরলও তাে সরে থদখ্া হরে ো। আতাহােরক সান্তুো বদরয় বতবে 
থযসি কথা িলরিে িরল বঠক করে থেরখ্বেরলে তাে থকােবটই এখ্রো িলা হয়বে। 
আতুহারেে েরেু বতবে মৃতুু-বির্রয় থিশ পিারশাোও করেরেে। থকােআে শেীি থথরক 
বকেু আয়াত টুরক থেরখ্রেে। সি গুবেরয় িলরত হরি। মৃতুুরশারক কাতে মােুর্রক সান্ত্রো 
থদয়া কবঠে কমণ। থকােআে শেীি থথরক বতবে েহসুময় একটা আয়াত খু্াঁরে থিে 
করেরেে। সিরশরর্ এই আয়াত বেরয়ও কথািাতণা িলা যারি। 
  
বতবে বঠক করেরেে, আতাহােরক বেরয় িাগারে চরল যারিে। গারেে বেরচ থিরতে থচয়াে 
বেরয় দুেে মুরখ্ামুবখ্ িসরিে। বতবে িলরিে, আতাহাে থশাে, মৃতুু সম্পরকণ আমারদে 
পবিি ধমণগ্ৰরে অরেক বকেু আরে। তাে থভতে সিরচ েহসুময় কথাগুবল থশাে। সূো 
আল-যুকারে বিয়াবল্লশ েম্বে আয়ারত আল্লাহ িলরেে– 
  
মেৰ্ এরল আল্লাহ প্রাৰ্ থেে, 
যাো মাো যায় ো তারদেও, ওো যখ্ে ঘুবমরয় থারক। 
তােপে যাে েরেু মৃতুু অিধাবেত করেরেে, বতবে তাে প্রাৰ্ থেরখ্ থদে। 
আে অপেরদে এক বেবদণি সমরয়ে েেু বিবেরয় থদে। 
এরত বচন্তাশীল সম্প্রদারয়ে েরেু বেদশণে েরয়রে। 
  
িুঝরত পােবে বকেু আতাহাে–বক েহসুময় কথা আল্লাহ পাক িলরেে। আল্লাহ যাো মাো 
যায় ো। তারদে প্রাৰ্ও থেে যখ্ে তাো ঘুবমরয় থারক। এে অথণ বকেু িুঝরত পােবে? 
গভীেভারি বচন্তা কে। গভীেভারি বচন্তা কেরলই থদখ্রি, সি পবেষ্কাে হরত শুরু করেরে। 
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এই েগৎ, এই সংসাে থয বক বিশাল মায়া আতাহাে–আমো তা িুঝরত পাবে ো। িুঝরত 
পাবে ো িরলই বপ্রয়েেরদে মৃতুুরত কাতে হই। িুবথত হই। িেং আমারদে উরিাটা 
হওয়া উবচত। মৃতুু প্রসরে মহামবত িালোরকে একটা কথাও আমাে খু্ি বপ্রয়। বতবে তাাঁে 
বিখ্ুাত Le Pere Goriot গ্ৰরে িরলরেে–মৃতুু আরে িরলই েীিে সুন্দে। মৃতুু ো থাকরল 
েীিরেে মত কুৎবসত আে বকেু হত ো। 
  
আতাহােরক িলাে েরেু বতবে আরো অরেক তথু থোগাি করে থেরখ্রেে। থস আসরে 
ো। এই থেরলবটরক বতবে অতুন্ত পেন্দ করেে। তাে দুিঃসমরয় বতবে বকেু কেরত পােরেে 
ো, এটা দুিঃখ্েেক িুাপাে। তাাঁে মরেে খু্িই থগাপে িাসো–েীি সরে আতাহারেে বিরয় 
থহাক। একবদে বতবে স্বরপ্নও থদরখ্রেে। েীতুে বিরয় হরে–িে আসরত থদবে কেরে। 
সিাই বচবন্তত। গুেি থশাো যারে–িে আসরে ো। বতবে বেরে দুিঃবশ্চন্তায় মাো যারেে, 
এমে সময় আতাহারেে সরে থদখ্া। থস লুবে এিং থগবঞ্জ পরে বিরয়ে থগট সাোরে। বতবে 
আতাহােরক প্রচি ধমক বদরলে–এেকম শুভবদরে তুবম লুবে-রগবঞ্জ পরে িরস আে? থতামাে 
বক স্বাভাবিক িৃবদ্ধও থেই? আতাহাে িলল, চাচা, আমাে পায়োমা-পাঞ্জাবি ইবি কেরত 
বদরয়বে, এখ্রো আরসবে। থগট সাোরোে কােটা থশর্ করেই আবম পায়োমা-পাঞ্জাবি 
পেি। 
  
বতবে আরো থেরগ বগরয় িলরলে, তুবম থগট বেরয় িুস্ত আে এবদরক শুেবে। িে আসরে 
ো। থমরয়ো কান্নাকাবট কেরে। 
  
আতাহাে বিবস্মত হরয় িলল, থমরয়ো কান্নকাবট কেরি। থকে? আবমই থতা কে। আবম 
আলাদা করে আসি বকভারি? আবম থতা এরসই আবে। এই সময় তীব্র ঘুম থভরে থগল। 
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ঘুম ভাোে পে বতবে িুঝরলে থয, তাে গভীে আেন্দ হরে। আেরন্দ তাাঁে থচাখ্ পযণন্ত 
বভরে থগল। আে তখ্বে তাে মরে হল এই বিরয় সম্ভি ো। আতাহাে েীতুরক থোটরিারেে 
মত থদরখ্। তুই—থতাকাবে করে। েীতু তারক বঠক পেন্দও করে ো। সি সময় কবঠে 
কবঠে কথা িলরে। বতবে অরেকিাে েীতুরক িলরত শুরেরেে, থোে থোে মােুরর্ে িাবিরত 
এরস োশতা থখ্রত আপোে লজ্জা লারগ ো? সকালরিল বভবখ্েীে মত এরস িরস থারকে। 
ওরদে সরে আপোে তিাৎ একটাই–ওো থালা হারত আরস, আপবে থালা োিা আরসে। 
  
থয থেরলে প্রবত েীতুে এেকম মরোভাি থসই থেরলে সরে বিরয় হওয়া বঠক ো। স্বামী-
িীে পেস্পরেে প্রবত েদ্ধারিাধ থাকা দেকাে। একেে আরেকেেরক েদ্ধা কেরি। তরিই 
ো সংসাে সুন্দে হরি। প্রথরম েদ্ধা তােপে ভালিাসা। 
  
এখ্ে থয থেরলবটে সরে েীতুে বিরয় হরে তাে প্রবত েীতুে শুদ্ধারিাধ কতটুক বতবে 
োরেে ো। োেরত পােরল ভাল হত। এইসি বির্য় বেরয় থমরয়ে সরে কথা িলরত তাে 
অস্ববস্ত লারগ, তিু একবদে বতবে িলরিে। দীঘণ একটা িিৃতা থদরিে। বতবে এটা বেরয় 
ভািরেে। গভীেভারিই স্বভািরেে। 
  
থহারসে সারহি িাগারে হাাঁটবেরলে। ঘাসগুবল অরেক িি িি হরয়রে। কাটা দেকাে। মাবল 
িাগারেে থদখ্ারশাো বকেুই কেরে ো। ির্ণাকারল োবক িাগারে হাত বদরত থেই। সি গাে 
থয েকম আরে থসেকম থেরখ্ বদরত হয়। গােরক বিেি ো করে ির্ণাে পাবে খ্াওয়ারত 
হয়। িাগারেে কাে ির্ণাে থশরর্। মাবলে কথা বতবে বিশ্বাস কেরিে বক কেরিে ো িুঝরত 
পােরেে ো। তাে কথািাতণা খু্ি বিশ্বাসরযাগু িরল মরে হরে ো–তরি কথা খু্ি 
থোোরলাভারি িরল। থহারসে সারহি লিু কেরলে, সাজ্জাদ থিরুরে। সন্ধুারিলায় 
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থেরলরমরয়রদে ঘে থথরক থিে হরত থদখ্রল ভাল লারগ ো। সন্ধুা ঘরে থিোে সময়, ঘে 
থথরক থিরুিাে সময় ো। সাজ্জাদ। িািাে বদরক তাকাল। থহারসে সারহি হাসরলে। এত 
দূে থথরক সাজ্জাদ তাে হাবস থদখ্রি ো, তােপরেও অভুাসিরশ হাসরলে–িুঝারোে থচিা 
কেরলে, আবে, আবম থতামারদে সরেই আবে। থতামারদে সুসমরয় এিং দুিঃসমরয় আবে। 
থহারসে সারহি মরে মরে আশা কেবেরলে সাজ্জাদ তারক একা িাগারে হাাঁটরত থদরখ্ 
এবগরয় আসরি। দুেরে বকেু কথািাতণা িলরিে। কথা অরেক িি িুাপাে–মােুরর্ে সরে 
মােুরর্ে সম্পকণ ততবে হয় কথায়। সাজ্জাদ থগরটে কারে চরল বগরয়রে। থহারসে সারহরিে 
ইো কেল গলা উবচরয় থেরলরক িারকে। সাজ্জাদ থগরটে কারে আরো বকেুিৰ্ থাকরল 
হয়ত িাকরতে। থস থগট খু্রল দ্রুত থিে হরয় থগল। 
  
েীতু িাসায় থেই। থকাে এক িান্ধিীে েেবদরে োবক থগরে। িান্ধিীে িাবি উত্তোয়। 
বিেরত থদবে হরি। খু্ি থিবশ থদবে হরল থস থথরক যারি। থক োরে সাজ্জাদও হয়ত োরত 
বিেরি ো। এতিি িাবিরত োত কাটারত হরি একা। আেরকে বদরেে োবশিরল 
বলরখ্বেল, অপ্রতুাবশত আেরন্দে ঘটো ঘটরত পারে। শেীরেে প্রবত লিু োখু্ে। 
স্বাস্থুহাবেে সম্ভািো। 
  
অপ্রতুাবশত আেরন্দে বকেু এখ্রো ঘরটবে। সম্ভািো এরকিারে থয থশর্ হরয় থগরে তা 
ো। বতবে আতাহােরক আোে েরেু গাবি পাবঠরয়রেে। িরল বদরয়রেে যত োর তই থহাক 
গাবি আতাহারেে েরেু অরপিা কেরি। তারক সারথ করে বেরয় আসরি। অরেকবদে 
থেরলটারক থদখ্া যায় ো। থস সন্ধুায় চরল এরল তারক বেরয় িাোরে যারিে। েীতুে বিরয়ে 
কািণ পেন্দ কেরিে। এিং আে বতবে আতাহােরক দামী একটা পাঞ্জাবি বকরে থদরিে। 
থেরলটাে দুটা মাি পাঞ্জাবি। 
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আতাহাে িরস আরে মেসুে আবলে িাবিে িাোন্দায়। তাে সামরে চাোচুে এিং চা। 
চাোচুে দীঘণবদরেে পুোরো, থখ্রত টক টক লাগরে। চারয় বচবে-দুরধে পবেমাৰ্ থিবশ, থখ্রত 
গেম লাবেে মত লাগরে। আতাহাে চাোচুে এিং চা। দুইই আগ্ৰরহে সরে খ্ারে। 
  
মেসুে আবল িাবিরত থেই–থসলুরে চুল কাটারত বগরয়রেে। িাবিরত খ্িে বদরয় বগরয়রেে–
আতাহাে এরল থযে িসরত িলা হয়। আে মেসুে আবল তারক বেরয় বচিোবয়কা থমৌ-এে 
এপাটণরমন্ট হাউরস যারিে। থমৌ আে সন্ধুাে পে থযরত িরলরেে। 
  
আতাহাে ইবি কো পায়োমা-পাঞ্জাবি পরে এরসরে। আসাে আরগ আয়োয় বেরেরক 
থদরখ্রে–বেরেরক োয়রকে মতই থলরগরে। ভদ্র বিেয়ী মধুবিত্ত োয়ক এেকমই হওয়া 
উবচত। তরি োবে দুশমে েবিে োয়ক থকমে হওয়া উবচত থক োরে। োম থথরক আন্দাে 
কো যায় কংিু, থকোরত পােদশী োয়ক। প্ররয়ােরে সাি-রমবশেগাে থিে করে টুা টুা 
শরব্দ গুবল চালারত হরি। োবয়কারক বেরয় যখ্ে-তখ্ে পারকণ লুরকাচুবে থখ্লরত থখ্লরত 
গাে ধেরত হরি– 
  
ও আমাে েে 
থতামারক থদরখ্ আমাে উরি থগরে প্রাৰ্ 
আ আ আ 
উ উ উ। 
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এইসি েবটল প্রবরয়া বশখ্রত আতাহারেে থকাে আপবত্ত থেই। িেং আগ্ৰহ আরে। সবতু 
সবতু েবিে েগরত োয়ক হরয় থগরল কবিতা োপারো তাে েরেু সহে হরি। থক োরে 
গবে সারহি বেরেই হয়ত িাসায় চরল এরস িলরিে, এই থয োয়ক, ির্ণ শুরু সংখ্ুাে 
েরেু বকেু দাও। ির্ণ শুরু সংখ্ুায় থতামাে কবিতা থাকরি ো এটা থকমে কথা 
  
প্রচুে ইন্টােভুু তখ্ে োপা হরি। প্রশ্ন কতণাো বিবচি সি প্রশ্ন কেরি। তারদে প্ররশ্নে 
বিবচি উত্তে থদয়া যারি। থসই সি সািাতকাে বিশাল েবিসহ োপা হরি। 
  
প্রশ্ন : আতাহাে ভাই, অবভেয় এিং কবিতা এই দুবট সমূ্পৰ্ণ বভন্ন মাধুরম আপবে কাে 
কেরেে–আপোে অেুভবত বক? 
  
উত্তে : বেরেরক প্রথম থেৰ্ীে গদণরভে মত লাগরে। 
  
প্রশ্ন : আপোে কথা বঠক িুঝরত পােবে ো–একটু বক িুাখ্ুা কেরিে? 
  
উত্তে : দুবট বভন্ন মাধুরম কাে কো মারে প্রচুে কাে কো। প্রচি পবেেম কো। গাধা। 
যা করে। থসই অরথণ িরলবে। 
  
প্রশ্ন : আপোে প্রথম কবিতা থলখ্াে অেুভূবত এিং প্রথম অবভেরয়ে অেুভূবত সম্পরকণ বক 
বকেু িলরিে? 
  
উত্তে : একবটরত থপরয়বে সৃবিে অেুভূবত, অেুবট অোসৃবিে অেুভূবত। 
  
প্রশ্ন : দয়া করে একটু যবদ িুাখ্ুা করেে। 
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উত্তে : িুাখ্ুা কেরত পােবে ো। আমাে সু্টবিওরত যািাে সময় হরয় থগরে। গাবি চরল 
এরসরে। অেু একবদে আমাে থসররটাবেে সরে কথা িরল তােপে আসরিে। আমাে 
িুস্ততা িুঝরতই পােরেে। 
  
প্রশ্ন : অিশুই িঝরত পােবে। আপবে হরেে িাংলারদরশে সিরচ িুস্ত োয়ক। যািাে 
আরগ আপবে বক দয়া করে েয়া বচি ভুিরেে পাঠকপাবঠকারদে েরেু থকাে িাৰ্ী থদরিে? 
  
উত্তে : থতামো ভাল হও। সুন্দে হও। 
  
প্রশ্ন : খু্ি সুন্দে িরলরেে আতাহাে ভাই। একটু যবদ কি করে বলরখ্ থদে তাহরল 
অিরসরট বপ্রন্ট করে োবপরয় থদি। পাঠক-পাবঠকাো স্বচরি আপোে হারতে থলখ্া থদখ্রি। 
এই একটা িািবত পাওো। 
  
  
  
মেসুে আবল আতাহােরক সন্ধুা োাঁটাে আরগই আসরত িরলরেে। থস এরসরে সারি 
পাাঁচটায়। এখ্ে প্রায় েটা িােরত চলল। োবপতরক বদরয় বতবে যবদ একটা একটা করে 
চুলও কাটাে তাহরলও এত সময় লাগাে কথা ো। আতাহােরক বিতীয় দিায় চা থদয়া 
হরয়রে। চারয়ে সরে রম বিসবকট। এিারেে বিবস্কটগুবলও ভাল, চা-টাও ভাল। আরো 
ঘণ্টা দুই পরে যবদ চা থদয় তাহরল থদখ্া যারি থসই চা এে থচরয়ও ভাল। চারয়ে সরে 
োশতাও ভাল। 
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মেসুে আবল সারহরিে একতলা িাবিটা মিিঃস্বরলে িাবিে মত। চােবদরক িাাঁকা। মূল 
িাবি থথরক িাোন্দা িি হরয় এরসরে। শুধু মিিঃস্বরলে িাোন্দায় এত মশা থারক ো–এই 
িাোন্দায় হাোরে-বিোরে মশা। মরে হয় কারেই থকাথাও মশাে চার্ হরে। উন্নত মারেে 
মশা। যারদে শেীে স্বাস্থু এিং কামিািাে শবি সিই উন্নত মারেে। 
  
িাবিে থভতে থথরক ে-দশ িেরেে একটা থেরল এরস িলল, চাচা, আপবে বক বভতরে 
এরস িসরিে? 
  
আতাহাে সরে সরে থভতরে চরল এল। থস োরে মশাো এরত বিভ্ৰান্ত হরি ো–তারক 
খু্াঁরে থিে করে থিলরি। তিু এক োয়গায় আে কতিৰ্ িরস থাকা যায়। হাতপারয় বঝ-
বঝ ধরেরে। িসাে ঘরে বকেু মুাগাবেে িা িই-টই থাকরত পারে। িইমুাগাবেে পরি যবদ 
সময় বকেুটা কারট। আতাহাে বঠক করে থেরখ্রে থস বঠক এগারোটা পযণন্ত অরপিা কেরি, 
যারত মেসুে আবল সারহি পেিতণী সমরয় তারক িলরত ো পারেে–আরে, তুবম হুট করে 
চরল যারি? সামােু দু-বতে বমবেট অরপিা কেরত পােরল ো? থতামো এত িুস্ত–িুস্ততাে 
েরেুই বকেু হয় ো। 
  
মেসুে আবল সারহি এরলে োত দশটা কুবি বমবেরট। আতাহােরক িরস থাকরত থদরখ্ 
বতবে অিাকও হরলে ো, অস্ববস্তও থিাধ কেরলে ো। স্বাভাবিক গলায় িলরলে, আতাহাে 
থশাে–আমাে সরে মুািারমে কথা হরয়রে। উোে িাবি থথরকই এখ্ে আসবে। মুািাম 
এই থোল েতুে কাউরক বদরত চে ো। পুোরো কাউরক বদরয় কোরত চাে। উোে পেরন্দে 
একেে আরে, িুঝরতই পােবে, মুািারমে কথামত কাে কেরত হরি। ময়ো ভাইরক 
িুাপােটা িুবঝরয় িলরি। উবে হয়ত মরে কেরেে আবম থকাে থচিা কবেবে। এটা বঠক ো, 
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থচিা করেবে। তরি থতামাে কথা মরে থাকরি। তুবম থতামাে বঠকাো এিং থটবলরিাে 
োম্বাে বলরখ্ থেরখ্ যাও। থকাে িুিস্থা হরল খ্িে থদি। 
  
চা-টা বকেু থখ্রয়ে আতাহাে? 
  
বি। 
  
মেসুে আবল গলা উবচরয় িাকরলে, কুহু, একটা কাগে আে কলম দাও। 
  
কুহু কাগে আে িলপরয়ন্ট বদরয় থগল। থসই িলপরয়রন্ট থলখ্া হয় ো। আতাহাে থসই 
কলরমই তাে োম-বঠকাো বলখ্লা। থকউ পিরত পােরি ো। তারত বক? তাে থলখ্াে কথা, 
থস বলখ্ল। অদৃশু কাবলরত োম বলরখ্ আতাহারেে মেটা ভাল লাগরে। থকে লাগরে তা 
থস োরে ো। থস থহাঁরট থহাঁরট েওো হল হাসপাতারলে বদরক। 
  
আশ্চযণ, পরথ োমরতই আতাহারেে মাথায় পেবত ওিাউবি কেরত লাগল। এেকম থতা 
কখ্রো হয় ো। 
  
থটবিরলে চােপারশ আমো েেে। 
চােেে চােবদরকল দুেে থকাোকুবে 
দািাে থিারিে মত 
থখ্লা শুরু হরলই একেে আরেকেেরক থখ্রয় থিলরত উদুত। 
আমো চােেে শান্ত, শুধু দুেে বেিঃশ্বাস িন্ধ করে িরস আরে। 
তারদে োয়ু টােটাে। 
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িািারলে েরখ্ে মত তারদে দয়দয় থথরক 
থিবেরয় আসরি তীক্ষ্ণ েখ্। 
থখ্লা শুরু হরত থদবে হরে, 
আম্পায়াে এখ্রো আরসবে। 
থখ্লাে সেঞ্জাম একটা ধিধরি সাদা পাতা 
আে একটা কলম। 
কলমটা বমউবেকুাল বপরলা হারত হারত ঘুেরি 
আমো চােেে চােরট পদ বলখ্ি। 
শুধু থয দুেে েখ্ থিে করে থকাোকুবে িরস আরে 
তাো বকেু বলখ্রি ো। 
তাো তারদে েখ্ ধাোরলা কেরি 
থলখ্াে মত সময় তারদে থকাথায়? 
প্রথম কলম থপরয়বে আবম, 
আম্পায়াে এরস থগরেে। 
বপস্তল আকারশে বদরক তাক করে বতবে িলরলে 
এ এক ভয়ংকে থখ্লা, 
কবিতাে োশাে থোরলট– 
বযবে সিরচ ভাল পদ বলখ্রিে 
তারক তৎিৰ্াৎ থমরে থিলা হরি। 
আমাে হারতে কলম কম্পমাে 
সিরচ সুন্দে পদ এরস থগরে আমাে মুরঠায়। 
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১৭. মবদনা নীতুমদে নতুন কামেে থমময় 
মবদো িলল, আিা, উবে আইরে। 
  
মবদো েীতুরদে েতুে কারেে থমরয়। আঠারো-উবেশ িেে িয়স। বিরয় হরয়বেল, স্বামী 
তাবিরয় বদরয়রে। এত সুন্দে একটা থমরয়রক স্বামী তাবিরয় বদল থকে েীতু িুঝরত পারে 
ো। সকারল ঘুম থথরক উরঠ সুন্দে একটা মুখ্ থদখ্রলই থতা মেটা ভাল হরয় যািাে কথা। 
মবদো দেো ধরে দাাঁবিরয় আরে। শাবিে আাঁচল এমেভারি মুরখ্ে উপে থটরে ধরে আরে 
থয মুখ্ ভাল থদখ্া যারে ো। টাে টাো সুন্দে থচাখ্ শুধু থদখ্া যায়। 
  
েীতু িলল, উবেটা থক? 
  
কামাল ভাইোে। 
  
ও আো–িসরত িল, আবম আসবে। 
  
মবদোে মুখ্ থথরক শাবিে আাঁচল সরে থগরে। এিাে তাে মুখ্ পুরোটা থদখ্া যারে। শাবিে 
আাঁচরল থস এতিৰ্ মুখ্ থঢরক থেরখ্বেল থকে তাও থিাঝা যারে। থঠারট বলপবস্টক বদরয়রে। 
থমরুে েরেে বলপবস্টকটা পাওয়া যাবেল ো। এখ্ে থিাঝা যারে বলপবস্টকটা থকাথায়। 
  
আিা, উোরে চা বদমু? 
  
দাও। 
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মবদো চরল যারে। তারক কবঠে কবঠে বকেু কথা থশাোরো দেকাে। কারেে থমরয় থঠাাঁট 
গাঢ় করে বলপবস্টক বদরয় ঘুেরি থকে? চুবেে িুাপােটা থতা আরেই। সুন্দে একটা থমরয় 
যবদ আরো সুন্দে হরত চায় তারত োগ কো যায় ো। কারেে থমরয় সুন্দে হরত পােরি 
ো, সােরত পােরি ো। এমে থতা থকাে কথা থেই। 
  
েীতু ভুরু কুাঁচরক িরস েইল। তাে খু্ি থমোে খ্াোপ লাগরে। কামাল এরসরে িরল বক 
থমোে খ্াোপ? হরত পারে। এই মােুর্টারক থদখ্রলই তাে থমোে খ্াোপ হয়। আশ্চযণ, 
এমে একটা মােুর্রক থস বিরয় কেরত যারে যাে োম শুেরলই তাে বিেবি লারগ। েীতুু 
ঘবি থদখ্ল, সাতটা িারে, সন্ধুা এখ্রো হয়বে। তাে আসাে কথা সন্ধুাে পে। তাো 
দুেরে একটা থেসু্টরেরন্ট থখ্রত যারি। বিরয় কেরত এরসে বিরয় কো। দুবদে পরে পরে 
থেসু্টরেরন্ট খ্াওয়া-খ্াওবয় বক? থলাকটা সুন্দে করে কথা পযণন্ত িলরত পারে ো। ঐবদে 
থেসু্টরেরন্ট বগরয় থিয়াোরক আেুরলে তুবি িাবেরয় িাকবেল। থিয়াো শুরেও ো থশাোে 
ভাে কেল। তখ্ে থস হুারলা হুারলা করে িাকরত লাগল। হুারলা হুারলা কেবেস থকে? 
এটা বক থটবলরিাে? 
  
থলাকবটে সি কথািাতণা েীতুরদে বির্য়সম্পবত্ত এিং টাকাপয়সা বেরয়। আশ্চযণু, এটা কথা 
িলাে থকাে বির্য়? েগরত কথা িলাে কত প্রসে আরে। চুপচাপ িরস থথরকও থতা 
োরেুে কথা িলা যায়। থসবদে থেসু্টরেরন্ট থখ্রত িরস েীতুে লজ্জাে সীমা েইল ো। 
কামাল িলল, তুবম থদবখ্ বকেুই খ্াে ো। 
  
েীতু িলল, আমাে বখ্রদ থেই। আপবে খ্াে। 
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আবম থতা খ্াবেই। পয়সা বদরয় বকরেবে, খ্াি ো। মারে? বচরকেটা থতা ভাল হরয়রে। থিশ 
ভাল। 
  
েীতু আতংবকত থচারখ্ থদখ্ল, থলাকটা কিমি শরব্দ মুেবগে োে বচিারে। তােরচরয়ও 
ভয়ািহ িুাপাে ঘটল। যখ্ে থস েীতুে থালা থথরক মুেগীে মাংস তুরল বেরত বেরত িলল, 
েি করে লাভ থেই। বক িল? 
  
েীতু বকেু িলল ো। মাথা বেচু করে েইল। থস মুখ্ভবতণ মাংস বেরয় িলল, গুলশারে 
থতামারদে একটা িাবি আরে ো? 
  
েীতু িলল, বি। 
  
কয় কাঠাে েবম িল থতা? 
  
আবম বঠক োবে ো। 
  
থস বক! বেরেে বির্য়সম্পবত্তে বহসাি োে ো? 
  
এইসি িািা থদরখ্ে। 
  
উবে থতা থদখ্রিেই। তরি উবে থতা আে সাোেীিে থিাঁরচ থাকরিে ো। তখ্ে থতামারদেই 
থদখ্রত হরি। গুলশারে থতামারদে ঐ িাবি বক ভািা থদয়া? 
  
বি। 
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ভািা কত আরস োে? 
  
বি ো। 
  
অরেক টাকা ভািা আসাে কথা। িাংলারদশ স্বাধীে হিাে পে একটা সুবিধা হরয়রে। 
গুলশাে এলাকা োরত উরঠ থগরে। বিরোরমবটক থোে। িি িাবিগুবল এক লাখ্ থদি লাখ্ 
টাকায় ভািা হরে। 
  
ও। 
  
গ্ৰারম থতামারদে প্রপাবট থকমে আরে? 
  
প্রপাবটে কথা োবে ো। তরি গ্ৰারম আমারদে খু্ি সুন্দে একটা থদাতলা িাবি আরে। 
সামরে পুকুে। 
  
থক থারক থসখ্ারে? 
  
থকউ থারক ো। শীরতে সময় মারঝ মারঝ আমো থিিারত যাই। 
  
এটা থতা বঠক ো। থলাকেে ো থাকরল িােভূরত লুটপুরট খ্ারি। 
  
থকে? বেরেরদে একটা িাবি–মারঝ-মরধু েুবট কাটারত যারি, এে আলাদা একটা চামণ 
আরে ো? িসতিাবি স্বকুরল থদিাে থপেরে থতা থকাে যুবি থেই। এই িাবি বেশ্চয়ই 
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ভবির্ুরত সু্কল হরি থস বহরসরি িাোরো হয়বে। তাোিা সু্কল-করলে এইসি সেকাবে 
থসক্টরে হওয়া উবচত। প্রাইরভট থসক্টরে ো। সিই যবদ প্রাইরভট থসক্টারে হয় তাহরল 
সেকাে কেরি বক? সেকারেেও থতা বকেু কেরত হরি। তাই ো? 
  
বি। 
  
চুপচাপ িরস থাকরল থতা হরি ো। এইসি বেরয় বচন্তা-ভািো কেরত হরি। থতামাে িািা 
থতা এইসি বেরয় ভারিে ো–থতামাে িি ভাইও ো। একেে কাউরক থতা ভািরত হরি। 
  
আপবে ভািুে। 
  
েীতুে হাবস পাবেল। বক আশ্চযণ মােুর্! বিরয়ে আরগই শ্বশুেিাবিে সম্পবত্তে বচন্তায় অবস্থে 
হরয় আরে। বিরয়ে পে বক হরি থক োরে? িািা ভাল স্বামীই তাে েরেু থোগাি করেরেে। 
েীতুে ধােৰ্া, বিরয়ে এক িেরেে মাথায় থলাকটা উরঠ-পরি লাগরি বির্য়সম্পবত্ত বেরেে 
োরম থলখ্াপিা কবেরয় বেরত। 
  
েীতু বেরচ থেরম এল। থস সুন্দে একটা শাবি পরেরে। চুল থিাঁরধরে। থঠারট বলপবস্টক 
বদরয়রে। আয়োয় বেরেরক থদরখ্ চমরক উরঠরে–মরে হবেল ড্রাকুলাে দূে সম্পরকণে থকাে 
থিাে িরস আরে। থয বকেুিৰ্ আরগই েি থখ্রয় এরসরে। থসই েরিে খ্াবেকটা থঠাাঁরট 
থলরগ আরে। েীতু রুমাল বদরয় থঠাাঁরটে বলপবস্টক মুরে থিলল। এখ্ে বেরেরক লাগরে। 
মো মােুরর্ে মত। মরে হরে থস বতেবদে আরগ মাো থগরে, তারক িােরিরমে মেচুয়াবেরত 
োখ্া হরয়বেল, আে থিে করে আো হরয়রে। থেসু্টরেরন্ট খ্াওয়া-দাওয়াে পে আিাে 
তারক িােরিরম পাবঠরয় থদয়া হরি। 
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কামাল হাত-পা েবিরয় ঘরোয়া ভবেরত িরস আরে। তারক থদখ্রত সুন্দেই লাগরে। খু্ি 
হালকা হকরয়বে শারটণ তারক ভাল মাবেরয়রে। আরেিারে পুরুর্রদে থচহাো সিসময় সুন্দে 
হয়। কামাল িলল, থতামাে িািা থকাথায়? 
  
উবে থোট চাচাে িাসায় থগরেে। 
  
উবে থাকরল গুলশারেে িাবিে িুাপােটা বেরেস কেতাম। থতামারক থেরে োখ্রত 
িরলবেলাম–োেবে মরে হয়। 
  
থেরেবে। থতে কাঠা েবমে উপে িাবি। 
  
িল বক! ১৩ কঠা–এ থতা অরেক েবম, থগাে মাইে। ভািা কত পাে? 
  
পাঁবচশ হাোে। 
  
বক পাগরলে মত কথা িল? থতে কাঠা েবমে উপে থয িাবি তাে ভািা মাি ২৫ হাোে? 
  
িাবিটা থোট, থিবশে ভাগই িাাঁকা োয়গা। 
  
থতামো যা কেবে তা েীবতমত রাইম। 
  
চলুে যাই। 
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কামাল বিেি মুরখ্ উরঠ দাাঁিাল। আে তখ্বে দেো থঠরল ঘরে ঢুকল আতাহাে। থস 
বিবস্মত মুরখ্ িলল, থপত্নী থসরে থকাথায় যাবেস? 
  
েীতুে থচারখ্ পাবে এরস যািাে মত হল। থস বেরেরক সামরল বেরয় িলল, থেসু্টরেরন্ট 
থখ্রত যাবে আতাহাে ভাই। 
  
থেস্টরেরন্ট থখ্রত যাবেস। একটু সুন্দে-টুন্দে হরয় যা। থতারক থদরখ্ মরে হরে থিিিবি। 
তুই থখ্রত িসবি আে থদখ্বি োরেুে মাবে থতাে মাথাে উপে বভেভে কেরে। থতারক 
থিিিাবি ভািরে। 
  
েীতু িলল, আতাহাে ভাই, আবম পবেচয় কবেরয় বদবে—উবে কামাল আহরমদ। 
  
আতাহাে লবজ্জত গলায় িলল, ও, আো আো। ভাই, আপোে ভবির্ুৎ িীরক বেরয় বকেু 
েে—েবসকতা কেলাম। দয়া করে বকেু মরে কেরিে ো। আপোে থচহাো সুন্দে, থসটা 
চাচাোরেে কারে শুরেবে–বকন্তু আপবে থয েদ্মরিশী োেপুি তা থকউ িরলবে। 
  
কামাল সরু থচারখ্ তাবকরয় েইল, বকেু িলল ো। েীতু িলল, আতাহাে ভাই, িাসায় থতা 
থকউ থেই। 
  
থকাে অসুবিধা থেই। আবম িাোন্দায় িরস এক কাপ চা থখ্রয় যাি। 
  
িাোন্দায় িরস চা থখ্রত হরি ো। ঘরে িরসই খ্াে। আবম িরল বদরয় যাবে। 
  
শুধু চা থযে ো থদয়–বখ্রদয় মাো থযরত িরসবে। 
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গাবিরত উঠরত উঠরত কামাল িলল, ভদ্ররলাক থক? 
  
েীতু িলল, ভাইয়াে িনু্ধ। 
  
খু্ি আসা-যাওয়া োবক? 
  
হুাঁ। 
  
করেে বক? 
  
বকেু করেে ো–িাউরেরল। 
  
এইসি িাউরেরল থেরল।পুরলরদে থিবশ প্রশয় থদয়া বঠক ো। থতামাে সরে থযসি কথা 
িলল, খু্িই অিরেকশেুািল। 
  
েীতু হাসল। কামাল িলল, থহরসা ো–এই টাইপটা হল সুরযাগ-সন্ধােী টাইপ। সুরযারগে 
েেু িিরলাক িনু্ধরদে থপেরে থপেরে ঘুেরি। চামচবগবে কেরি। 
  
আপবে বঠকই িরলরেে। উবে বিোট চামচা। 
  
এরকিারেই প্রেয় থদরি ো। প্রেয় বদরলই এো মাথায় উরঠ পরি। থপত্নীে মত থদখ্ারে, 
থিিিাবি, মাবে বভে ভে কেরি–এইসি বক ধেরেে কথা? েবসকতাে ও থতা সীমা থাকরি? 
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থেসু্টরেরন্ট থখ্রত িরসও কামাল আিাে আতাহারেে প্রসে তুলল। গম্ভীে মুরখ্ িলল, 
আতাহাে সারহরিে পাবেিাবেক অিস্থা বক? 
  
পাবেিাবেক অিস্থা খু্ি খ্াোপ। 
  
খু্ি খ্াোপ মারে বক? 
  
উোে িািা মাো থগরেে। মা হাসপাতারল। উবে তাাঁে ভাইরিােরদে বেরয় তাে এক মামাে 
িাসায় থারকে। 
  
এই অিস্থা? 
  
হুাাঁ, এই অিস্থা। 
  
এো ধান্ধিাে হরিই। এো িিরলাক িনু্ধরদে থপেরে োোে ধান্ধা বেরয় ঘুেরি। খু্ি 
সািধাে। খু্ি সািধাে। 
  
আবম সািধােই আবে। 
  
আসরল এরদে িাবিরত ঢুকরত থদয়াই উবচত ো। তুবম থয এরক িাবিরত থেরখ্ চরল এরল, 
কােটা বঠক কেবে। 
  
িািা উোরক খু্ি পেন্দ করেে। 
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তা থতা কেরিেই। মােুর্রক খু্বশ কোে যািতীয় কায়দা-কােুে। এো োরে। ওো এটা 
করে বেরেরদে সােভাইরিরলে েরেু। পেগাো মরোিৃবত্ত। 
  
েীতু হাসল। কামাল েীতুে হাবস পেন্দ কেল ো। বিেি মুরখ্ িলল, হাসরি ো। েীতু। 
থহরস থহরস আমো বিপরদ পবি। যখ্ে ঘারিে উপে এরস পরি, আমারদে হাবস শুধু তখ্বে 
িন্ধ হয়। 
  
এইসি মােুরর্ে সাইরকালবি আপবে এত ভাল করে োরেে বক ভারি? 
  
মুখ্ থদখ্রলই থিাঝা যায়। 
  
আপবে বক মুখ্ থদরখ্ অরেক বকেু িুরঝ থিরলে? 
  
বকেুটা থতা িুঝরতই পাবে। 
  
আমাে মুখ্ থদরখ্ আমারক আপোে থকমে মরে হয়। 
  
থতামাে মুখ্ থদরখ্ থতামারক খু্ি অসািধােী থমরয় িরল মরে হয়। 
  
আপবে বঠক িরলরেে। আবম আসরল খু্ি অসািধােী। এে েরেু মারঝ মারঝ বক সি 
ভয়ংকে বিপরদ থয পবি! একিাে… 
  
একিাে বক? 
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ো থাক। আতাহাে ভাই একিাে আমারক ভয়ংকে বিপরদ থিরল বদরয়বেরলে। থসই গল্পটা 
আবম িলরত চাবে ো। 
  
ো িল, আমাে থশাোে দেকাে। 
  
আপোে থশাোে দেকাে থেই। 
  
িলরত আমাে লজ্জা লাগরে। 
  
আমাে কারে থতামাে লজ্জা পািাে বকেু থেই–তুবম িল। আমাে থচারখ্ে বদরক তাবকরয় 
লজ্জা লাগরল অেুবদরক তাবকরয় িল। 
  
েীতু খু্ি সহে ও স্বাভাবিক ভবেরত একটা িাোরো গল্প শুরু কেল। থকে হঠাৎ থস এই 
কােটা কেল থস বেরেও োরে ো। তাৎিবৰ্কভারি ততবে কো গরল্প অরেক িাাঁকরিাকে 
থারক, তাে গরল্প তা বেল ো। গল্পটা থস খু্ি আগ্ৰহ বেরয় িলরে— 
  
গত িৎসরেে কথা। সন্ধুারিলা োরদে বচরলরকাঠায় আবম ভাইয়াে েরেু চা বেরয় বগরয়বে। 
আপবে থিাধহয় থদরখ্েবে োরদ ভাইয়াে একটা ঘে আরে। যাই থহাক, আবম চা বেরয় 
থগলাম। ঘেটা অন্ধকাে। ভাইয়া চাদে মুবি বদরয় শুরয় আরে। আবম িাকলাম। এই ভাইয়া, 
উঠ, চা থে। ভাইয়া চাদে সোল–আবম থদবখ্ আতাহাে ভাই। 
  
থস বক! থস এখ্ারে বক কেরে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 336 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

আতাহাে ভাই প্রায়ই আমারদে িাবিরত ঘুবমরয় থারক। থস থয দুপুরে এরস োরদে 
বচরলরকাঠায় শুরয়বেল, আবম োবে ো। যাই থহাক, আবম িললাম–ভাইয়া থকাথায়? আতাহাে 
ভাই িলরলে–োবে ো থকাথায়। চারয়ে কাপটা থেরখ্ কারে এরস িস থতা। আবম িসলাম। 
  
তুবম িসরল থকে? 
  
িসি ো থকে? উোরক থতা আবম সি সময় বেরেে ভাইরয়ে মত থদরখ্বে। যাই থহাক, 
উবে তখ্ে আমাে গারল হাত বদরয় িলরলে–থতাে গাল থিালা থিালা লাগরে থকে? মামস 
হরয়রে? 
  
মামস হরয়রে মারে? 
  
করয়কবদে আরগ সাজ্জাদ ভাইরয়ে মামস হরয়বেল। িিরদে মামস হরল খু্ি কি হয়। 
আবম ভািলাম, আতাহাে ভাই সবতু সবতু আমাে মামস হরয়রে বকো থদখ্রেে। 
  
তুবম থতা থদবখ্ পৃবথিীে থেষ্ঠ থিাকারদে একেে। 
  
হরত পারে। যাই থহাক, আবম িললাম, আতাহাে ভাই, আপবে চা খ্াে। আবম চললাম। 
উবে িলরলে, ো, তুই িরস থাক আমাে পারশ–িরলই এক হারত আমাে থকামে েবিরয় 
ধেরলে। 
  
তােপে? 
  
তােপে আে বকেু ো। 
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কামাল হতভম্ব গলায় িলল, ঘটোটা থতা এখ্ারেই থশর্ হিাে কথা ো। তােপে বক? 
  
েীতু খ্ািাে থখ্রত শুরু কেল। েুবে বদরয় থকরট থকরট মারেে টুকো মুরখ্ বদরত বদরত 
িলল–মােটা থদখ্রত খ্াোপ হরলও থখ্রত ভাল হরয়রে। 
  
কামাল িলল, তুবম থতা বকেুই িলরল ো। 
  
িললাম মরতা। 
  
আসল ঘটো থতা বকেু িলবে ো। তুবম বচৎকাে করে উঠরল? 
  
শুধু শুধু বচৎকাে কেি থকে? 
  
একটা থলাক থতামাে থকামে েবিরয় ধরে িরস আরে, তুবম বচৎকাে কেরি ো? 
  
বচৎকাে কোটা লজ্জাে িুাপাে হত ো? থলাক োোোবে হত। 
  
থলাকটা আে বক কেল? 
  
েীতু চুপ করে েইল। কামাল হতভম্ গলায় িলল, থতামারক চুমু থখ্রয়রে? 
  
উাঁ। 
  
উাঁ-টা বক? হুাাঁ ো ো? 
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িাদ বদে ো। 
  
িাদ থদি মারে? 
  
যা হিাে হরয় থগরে। এখ্ে এইসি বেরয় মাথা ঘাবমরয় লাভ আরে? থোটখ্াট দুঘণটো ঘরটই 
থারক। 
  
এটারক তুবম থোট দূঘণটো িলে? 
  
আো, থিশ িি দুঘণটোই–িি দুঘণটোও কারো কারো েীিরে ঘরট। বক আে কো! আো 
শুেুে–মুাোবেে বিস। আবম আে থখ্রত পােবে ো। আপবে আমাে থেট থথরক বেরয় বেে। 
খ্ািাে েি করে লাভ বক? 
  
কামাল থচাখ্ িি িি করে তাবকরয় আরে। থিচাোে েরেু েীতুে এখ্ে একটু মায়া 
লাগরে। আহা থিচাো–গল্পটা পুরো বিশ্বাস করে িরস আরে। 
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১৮. সালমা িানু থিাখ্ থমমল 
সালমা িােু থচাখ্ থমরল একেে অপবেবচত মােুর্রক তাাঁে সামরে দাাঁবিরয় থাকরত 
থদখ্রলে। আেকাল প্রায়ই অপবেবচত থলাকেে তাে সামরে দাাঁবিরয় থারক। কথা িলরল 
এো কথাে েিাি থদয় ো। বকেু বকেু মােুরর্ে থচহাো থারক বিকৃত। এরদে থদখ্রল ভয় 
ভয় লারগ। এো থিাধহয় মােুর্ ো–পৃবথিীরত মােুরর্ে থিশ ধরে অরেরকই ঘুরে থিিায়। 
তারদেই একেে। আয়াতুল কুেবস পরি িু বদরল এো চরল যায়। বকংিা হাততাবল বদরলও 
কাে হয়–হাততাবলে শব্দ যতদূে যারি এো তত দূরে সরে যারি। এক সময় তাাঁে আয়াতুল 
কুেবস মুখ্স্থ বেল। োত-বিোরত ভয় থপরতে–সূো পিরতে, ভয় কাটরতা। এখ্ে 
সৃ্মবতশবিও দুিণল হরয় থগরে। বকেুই মরে থারক ো। 
  
থকমে আে মা? 
  
অপবেবচত থলাকটা তারক মা িাকরে থকে? 
  
বক িুাপাে মা, তুবম আমারক বচেরত পােে ো। 
  
সালমা িােু খু্ি লজ্জা থপরলে। আতাহাে দাাঁবিরয় আরে। বক সুন্দে ইবি কো পায়োমা-
পাঞ্জাবি পরেরে। গারয় থসন্ট বদরয়রে ো-বক? বমবি গন্ধ আসরে। 
  
মা, আেকাল োবক তুবম কাউরক বচেরত পােে ো? 
  
পােবে থতা। 
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উহুাঁ, বচেরত পােবে ো। িল থতা আবম থক? 
  
তুই িটু। 
  
আো যাক, পাস মাকণ থদয়া থগল। বচেরত থপরেও এমে অদু্ভতভারি তাকাবেরল থকে? 
  
সালমা িােু িলরলে, থিাস। 
  
আতাহাে িসরত িসরত িলল, থচারখ্ কােল বদরয়ে োক? থচাখ্গুরলা সুন্দে লাগরে। 
  
ভাত থখ্রয়বেস িটু? 
  
ো। 
  
হাসপাতারলে ভাত খ্াবি? 
  
খ্াি। হাসপাতারল। আে বক োন্না মা? 
  
োবে ো। ঐ থয থিরত খ্ািাে ঢাকা থদয়া আরে। আমাে সামরে িরস িরস খ্া। আবম 
থদবখ্। 
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আতাহাে িাথরুম থথরক হাত ধুরয় থখ্রত িরস থগল। তাে ভাল বখ্রদ থপরয়রে। বখ্রদে 
কােরৰ্ই হয়ত হাসপাতারলে খ্ািাে থখ্রত থতমে খ্াোপ লাগরে ো। একটা ভাবি। চিুই 
পাবখ্ে োরেে সাইরেে একটা মুেগীে োে, িাল। 
  
থতামারদে োন্না থতা মা খ্াোপ ো। 
  
সালমা িােু আেবন্দত ভবেরত হাসরলে। অরেকবদে পে পবেিারেে একেেরক বতবে তাে 
সামরে থখ্রত থদখ্রলে। 
  
িাসাে খ্িোখ্িে বক িল থতা িটু? 
  
খ্িোখ্িে ভাল। 
  
ঐ বদে থতাে িািা এরস এমে তহ-খচ শুরু করেরে, আবম লজ্জায় িাাঁবচ ো। 
  
আতাহাে তীিু দৃবিরত তাে মারয়ে বদরক তাবকরয় েইল। বিবস্মত গলায় িলল, িািাে কথা 
বক িলরল মা? 
  
বক িললাম? 
  
িািা এরস খু্ি তহ-খচ করেরেে। িািা মাো থগরেে থসটা থতা মা তুবম োে! োে ো? 
  
হুাঁ োবে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 342 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

থতামাে বক মরে থারক ো? 
  
মরে থাকরি ো থকে? 
  
মা থশাে, থতামাে ভািভবে ভাল লাগরে ো। মরে হরে–আবম পাগল-টাগল হিাে থচিা 
কেবে। থেরলো পাগল হরল মাোয়, থমরয়ো পাগল হরল মাোয় ো। 
  
থতাে থয বক অদু্ভত কথািাতণা! পাগরলে আিাে মাোমাবে বক? 
  
থতামাে লবেক থতা মা বঠকই আরে। থভেী গুি। মবতে মা থকাথায়? 
  
োবে ো। 
  
থতামারক একা থিরল থগল থকাথায়? 
  
একা থিরল যায়বে থতা–তুই থতা আবেস। 
  
আবম থতা আে সাোোত থাকি ো। চরল যাি। 
  
আরেকটু থাক। 
  
মবতে মা ো আসা পযণন্ত থাকি। বচন্তা কোে বকেু থেই। 
  
সংসাে বকভারি চলরে? 
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সংসাে বকভারি চলরে তা বেরয় থতামারক বচন্তা কেরত হরি ো মা। সংসাে খু্ি ভালমত 
চলরে। 
  
থতাে িািা থযভারি মুখ্-টুখ্ কারলা করে আমাে খ্ারটে পারশ িরস থারক তা থথরক থতা 
মরে হয় সংসাে চলরে ো। 
  
আিাে িািারক থকারথরক বেরয় এরল? 
  
সালমা িােু খু্িই লজ্জা থপরলে। তাই থতা, িাে িাে বতবে একই ভুল কেরেে। এই 
োতীয় ভুল কো বঠক ো। মৃত মােুর্ কখ্রো বিরে আরস ো। স্বরপ্ন থদখ্া বদরত পারে–
বকন্তু িাস্তরি কখ্রো ো। 
  
  
  
হাসপাতাল থথরক থিরুরত থিরুরত োত িারোটা থিরে থগল। আরগ এত োরত িাসায় 
থিোে সময় ভরয় আত্মা শুবকরয় থযত। িািা িাোন্দায় িরস থাকরতে। বতবে দেো খু্রল 
বদরতে। তােপে িি ধেরেে ভূবমকম্প হত। থেকটাে থস্করল থয ভূবমকরম্পে মাপ হল 
সাত পরয়ন্ট পাাঁচ। 
  
এখ্ে দেো খু্রল থদয় বমবল। থস বকেুই িরল ো। েশীদ সারহরিে মৃতুুে পে তাে মরধু 
বকেুটা েিুথব্রু ভার ি চরল এরসরে। সংসারেে কােকরমণও এরলারমরলা ভার ি চরল 
এরসরে। করয়কবদে আরগ মাে, িাল, আে ভাবি োন্না করে সিাইরক থখ্রত থিরকরে। 
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থেট বেরয় িসাে পে বমবল লবজ্জত গলায় িরলরে–ভাত থতা োন্না হয়বে। এেকম ভুল থকউ 
করে! 
  
বমবলে বিরয়ে কথা হরে। এই মারসই বিরয় হরয় যারি। মবেকা দূে থথরক সি িুিস্থা 
করেরে। থেরল আরমবেকায় থারক–গীে কািণ থপরয়রে। যাে সরে বিরয় হরি থসও 
আরমবেকা থযরত পােরি। 
  
মবেকা বলরখ্রে– 
  
বমবল, 
িািাে মৃতুুরত সংসাে থয থভরে পরিরে তা আবম দূে থথরক স্পি িুঝরত পােবে। আতাহাে, 
িেহাদ দুটা অপদাথণ। থকােবদে সংসাে থদখ্রি ো। থতারক থস থদরখ্শুরে বিরয় থদরি থসই 
আশায় গুরিিাবল। থতারক থতাে বেরেে পথ বেরেরকই থদখ্রত হরি। 
  
আবম থতাে েরেু িে বঠক করেবে। আহামবে বকেু ো। আমারদে ভারগু আহামবে বকেু 
েুটরি এটা মরে কোও ভুল। থেরলে একমাি থযাগুতা থস আরমবেকায় িাস করে। 
  
আমারক ভািী িারক এিং খু্ি মারে। কুাি চালায়। থটবি ড্রাইভারেে সরে বিরয় এটা 
থভরি মুখ্ িাবকরয় িসবি ো। িাংলারদরশে টুাবি ড্রাইভাে আে আরমবেকাে থটবি ড্রাইভাে 
এক ো। 
  
থেরলে স্বভাি-চবেি ভাল। তরি তাে আরগ একিাে বিরয় হরয়বেল। আরমবেকাে এক 
থমরয়রক বিরয় করেবেল। কেিাক্ট মুারেে। বিরয়ে পে গ্ৰীে কািণ থপরয়রে। এখ্ে বিরভাসণ 
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বেরয় থয যাে পথ থদরখ্রে। আবম থতারক সিবকেু থখ্ালাখু্বল বলখ্লাম। এখ্ে থতাে 
বিরিচো। 
  
আমাে পোমশণ বেরল এই বিরয়রত োবে হওয়া থতাে েরেু মেলেেক হরি। তুই থতাে 
মতামত অবত দ্রুত আমারক োোবি। যবদ হুাাঁ হয়, তরি থেরল এরস বিরয় করে থতারক 
বেরয় চরল যারি। চট করে থতারক বভসা থদরি ো। কামাল িরলরে, থস থতারক প্রথম 
সুইরিে বেরয় যারি। থসখ্াে থথরক আরমবেকা আেরি। থতারক িলরত ভুরল থগবে। থেরলে 
োম কামাল। ওে করয়কটা েবি পাঠালাম। 
  
মাে শেীে আরো খ্াোপ করেরে শুরে খু্ি ভয় পাবে। মােও ভালমন্দ বকেু হরয় যারি ো 
থতা! বিপদ আসরত শুরু কেরল আসরতই থারক। এবদরক থতাে দুলাভাই আমাে সরে 
এমে িুিহাে কেরে থয, তুই কল্পোও কেরত পােবি ো। ঐ বদে থব্রকিারস্টে থটবিরল 
গেম কবিে থকাপ আমাে বদরক েুরি বদল। কপাল থকরট েিােবি। থগালও পুরিরে। 
এইসি কথা বলখ্রতও লজ্জা লারগ। 
  
িািাে মৃতুুে খ্িে শুরে তাে মাথায় প্রথম ঢুরকরে। সংসাে চালারোে েরেু 
  
আশ্চযণ মােুরর্ে মে–কত থোট হয়! আবম তারক িললাম, থতামাে টাকা তাো খ্েচ কেরি 
বকভারি? টাকা থতা থতামাে একাউরন্ট। 
  
যাই থহাক, িাসাে যািতীয় খ্িে োোবি। মাে বচবকৎসাে খ্েচ থকারথরক আসরে, সংসাে 
বকভারি চলরে–এইসি আমাে োো দেকাে। থেরেও বকেু কেরত পােি ো। 
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তুই ভাল থাবকস। বিরয়ে িুাপারে মত থাকরল আমারক োোবি। 
  
ইবত থতাে মবেকা আপু 
  
পুেশ্চ–১ : পঞ্চাশ িলাে পাঠালাম। এই টাকা বদরয় এবতমখ্াোয় িািাে োম করে এক 
থিলা খ্ািাে িুিস্থা কেবি। 
  
পুেশ্চ–২ : থতাে বচবঠরত থদখ্লাম–িি মামা সিাইরক তাে িাবিরত উঠাে পোমশণ 
বদরয়রেে। পোমশণটা ভাল। থতাে থতা বিরয়ই হরয় যারি। থাকরে শুধু িেহাদ আে 
আতাহাে। মাে যা অিস্থা শুেবে। তারক িাবকে খ্াতায় বলরখ্ োখ্াই ভাল। িেহাদ আে 
অতুাহাে মামাে িাসায় থাকরল ওরদে ইশ হরি। আতাহাে বেশ্চয়ই চিুলজ্জায় পরি 
চাকবে-িাকবেে থচিা কেরি। থতাো োবে হরয় যা। িি মামারক আবম পৃথক পি বদরয়বে। 
  
  
  
সামরেে োস্তায় গবে সারহি দাাঁবিরয় আরেে। আতাহাে বিবস্মত হরয় িলল, গবেভাই 
আপবে? থকাথায় যাবেরলে? 
  
গবে সারহি িলরলে, থকাথাও যাবেলাম ো–থতামাে থখ্াাঁরেই এরসবে। 
  
আতাহাে বিবস্মত হরয় িলল, আমাে থখ্াাঁরে? 
  
হুাাঁ থতামাে থখ্াাঁরে। থতামারক থতা আিাে োত িারোটাে আরগ এরল পাওয়া যায় ো। 
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িুাপাে বক? 
  
থতামাে সরে ঝগিা কেরত এরসবে। থতামাে িািা মাো থগরেে এই খ্িে তুবম আমারক 
দাও োই–আমাে মেটা খ্াোপ হরয়রে। আবম সাজ্জারদে কারে িাসাে বঠকাে, চাইলাম–
থস থতামাে বঠকাো োরে ো–এটা বক বিশ্বাসরযাগু কথা? বঠকাো অিশু আরো আরগই 
থোগাি হরয়রে–আবম পরি থগলাম অসুরখ্। িু িে–একশ চােপাাঁচ পযণন্ত উরঠ। আতাহাে, 
আমাে আসরত থদবে হরয় থগল। 
  
োস্তায় দাাঁবিরয় কথা িলরেে–আসুে, বভতরে আসুে। 
  
মধুোরত গৃহরস্থে িাবিরত থযত থেই। গৃহরস্থে অকলুাৰ্ হয়। আবম আধুবেক মােুর্ হরলও 
এইসি আিাে মাবে। এটা ধে। 
  
এটা বক? 
  
থতমে বকেু ো–থতামাে একটা কবিতা থেরপবে। ভািলাম বেরেে হারত বদরয় আবস। 
থোেো বেরয় তুবম থয কবিতাটা বলরখ্ে–থসটা হরয়রে। আে ধে, এই খ্ামটা  ু্োখ্–একশ 
টাকা আরে। সম্মােী। 
  
গবৰ্ভাই, বঠক করে িলুে কবিতা োপা হরয়রে? 
  
হুাাঁ হরয়রে। কবিতাটা পিাে পেই হঠাৎ আমাে থোেো থদখ্াে ইো কেল–তখ্ে িুঝলাম 
তুবম থপরেে। 
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আতাহাে মুখ্ অেুবদরক বিবেরয় থেরখ্রে। একটা খু্ি হাসুকে িুাপাে হরয়রে–তাে থচারখ্ 
পাে এরস থগরে। তাে িিহ লজ্জা লাগরে। 
  
আতাহাে! 
  
বি। 
  
কবিতা বেরয় আবম অরেক িি িি কথা িবল, িিৃতা থদই–আবম বেরে বকন্তু বলখ্রত পাবে 
ো। আবম থয বেবেসটা পাবে ো–থতামো পাে–তখ্ে একই সরে আেন্দ হয়–আিাে ঈর্ণাও 
হয়। 
  
আপবে কখ্রো থলখ্াে থচিা করেেবে। 
  
থক িরলরে কবেবে? যাই আতাহাে। 
  
আসুে আপোরক একটু এবগরয় থদই। 
  
আস। োস্তা বেেণে–তুবম িি োস্তা পযণন্ত আমাে সরে চল। 
  
দুেে বেিঃশরব্দ হাাঁটরে। এত দীঘণ সময় গবৰ্ সারহি কখ্রো চুপচাপ থারকেবে। আতাহারেে 
হঠাৎ করে এই মােুর্টারক খ্াবেকটা তাে িািাে মত লাগল। েশীদ সারহিও বেিঃশরব্দ 
হাাঁটরতে। হাাঁটাে সময় তাাঁে মাথাটা বেচু হরয় থাকরতা–থযে বতবে িুটপারতে থসৌন্দরযণ 
অবভভূত হরয় আরেে। েগরতে সি রূপ িুটপারত থদরখ্ থিরলরেে। এে িাইরে তাে 
আে বকেু থদখ্াে থেই। 
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১৯. কৰ্া আে অমিলায় থগাসল কমেমে 
কৰ্া আে অরিলায় থগাসল করেরে। দুপুরে খু্ি বখ্রদ থলরগবেল। িাোে হয়বে িরল োন্না 
হয়বে। চা িাবেরয় চা থখ্ল। বখ্রদ েি কোে েরেু অবতবেি বচবে থদয়া চা খু্ি ভাল। এক 
কাপ চা থখ্রলই বখ্রদ েি হরয় যায়। থস পুরো এক গ্লাস থখ্রয় থিলল। এরত তাে বখ্রদ 
েি হরয় থগরলা বঠকই বকন্তু গা গুলারত শুরু কেল। গা গুলারোে এই থোগ তাে েতুে 
হরয়রে। প্রায়ই গা থকমে থকমে করে। হঠাৎ হঠাৎ থকাে থকাে গন্ধ তীব্র হরয় োরক 
িাাঁরধ। সমস্ত শেীে ঝি-ঝা কেরত থারক। এমেবক ঘেিাবি পযণন্ত দুলরত শুরু করে। 
এইসি লিৰ্ ভাল লিৰ্ ো। তারদে েরেু থতা েয়ই। বমোে েতুে থকাে চাকবে থোগাে 
কেরত পারেবে। প্রাৰ্পরৰ্ খু্াঁেরে। পারে ো। তরি থপরয় যারি। দুমারসে থিবশ। চাকবে 
োিা অিস্থায় থস কখ্রো বেল ো। দুমাস থকােমরত কাটারো বেরয় কথা। 
  
সময় খ্াোপ। খ্াোপ সমরয়ই পৃবথিীরত বশশুো আরস। তারদে বশশুও খু্ি একটা খ্াোপ 
সময় থিরে বেরয়রে। তারদে এখ্ে দ্রুত বসদ্ধান্ত বেরত হরি। বশশুটাে িুাপারে একটা 
িুিস্থা বেরত হরি। বমোরেে সরে থখ্ালাখু্বল কথা হওয়া প্ররয়ােে। বমোেরক পাওয়াই 
যারে ো। অরেক োত করে এত ক্লান্ত হরয় বিরে থয, বকেু িলরত ইো করে ো। 
থিবশেভাগ সময় ো থখ্রয় ঘুবমরয় পরি। তারক ঝারমলায় থিলরত মায়া লারগ। 
  
এবমরতই ঝারমলাে থশর্ থেই–বতে মারসে িাবিভািা িাবক পরিরে। এই সমসুা কৰ্া 
বেরেই সামাল বদরয়রে। কারেে দুলরোিা বিবর করেরে। আট আো থসাোে দুল। খ্ারদে 
েরেু বতে আো থকরটরে। টাকা। যা এরসরে তারত টারে টারে িাবি ভািা হরয় অল্প বকেু 
থিাঁরচরে। থসই টাকায় কৰ্া বতে পুারকট িােবহল বসগারেট বকরে এরে হেবলরিে থকৌটায় 
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মুখ্ িন্ধ করে থেরখ্রে। বসগারেট িুাম্প হরয় থগরল থখ্রয় থকাে মো থেই। বমোে মারঝ-
মরধু হঠাৎ থেরগ উরঠ িরল–ঘরে থকাে বসগারেট আরে? 
  
ঘরে বসগারেট থাকরি থকাথায়? ঘেরতা আে থদাকাে ো। 
  
তখ্ে বমোে িরল–একটু খু্াঁরে-টুরে থদখ্ থতা টুকো-টাকো বকেু পাওয়া বক-ো। 
  
টুকো পাওয়া থগরলও তারত লাভ হয় ো। বমোে বসগারেট এমেভারি খ্ায় থয বিিাে 
পযণন্ত পুরি যায়। এখ্ে বসগারেট চাইরল থস হেবলরিে থকাটা খু্রল বদরত পােরি। বসগারেট 
চারে ো। িাবিরত বিরে বমোে যা করে তা হরে–থভাস থভাস করে ঘুমায়। তাাঁে শেীেও 
খ্াোপ করেরে। পারয় পাবে এরসরে। পা িুরল থারক। আেুল বদরয় চাপরল থিালা থিরি 
যায়। গভণিতী থমরয়রদে পারয় পাবে আরস। থসই বহরসরি তাে পারয় পাবে আসাে কথা। 
বমোরেে পারয় থকে আসরি? িািাে থদবখ্রয় বচবকৎসা কোরো দেকাে। তা থস কেরি 
ো। বেরেে বচবকৎসা বেরেই কেরি। অসুরধে থদাকারে যাো কাে করে তাো বকেুবদরেে 
মরধুই িািাে িরে যায়। বেরেই বেরেে এিং আত্মীয়স্বেরেে বচবকৎসা করে। বকেু িলরল 
থচাখ্ সরু করে িরল, িািাে বক আমাে থথরক থিবশ োরে? 
  
কৰ্া তাে িতণমাে শােীবেক সমসুাে কথা িলাে থচিা করেরে। বমোে শুরেও শুরেবে। 
থযমে কৰ্া িলল, প্রবতবদে সকারল আমাে িবম িবম হয়–বক হরয়রে িল থদবখ্? আমাে 
মরে হয় বভটাবমরেে অভাি। 
  
বমোে উত্তে থদয়বে। হাই তুরলরে। 
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আমারক একটা বভটাবমে এরে দাও ো। 
  
আো বদি। 
  
অেু বকেু ো থতা? 
  
বমোে আিারো হাই তুরল বিোোয় শুরত চরল থগরে। এমেও হরত পারে থয, িুাপাে বক 
তা থস ভালই োরে। থেরেও থচাখ্ িন্ধ করে আরে। বেরেে সমসুা বেরয় কৰ্া বেরেই 
ভারি। এই সমরয় িাচ্চ-কাচ্চা সংসারে আোটা বক বঠক হরি? একিাে মরে হয়–থমারটই 
বঠক হরি ো। খু্ি িি ভূল হরি। িাচ্চাে খ্ািাে েুটারো যারি ো। অসুখ্বিসুখ্ হরল 
বচবকৎসা কেরত পােরি ো। এেরচ এই ভাল। ঝািা হাত-পা। এই থযমে–আে দুপুরে 
খ্াওয়া থেই, থস িি গ্লারস করে এক কাপ চা থখ্রয় বদে পাে করে বদল। থোঢ় িাচ্চা থতা 
তা কেরি ো। 
  
কারেই সিরচ ভাল িুবদ্ধ হরে িাচ্চা েি করে থিলা। িাচ্চা েি কো আেকাল থকাে 
িুাপােই ো। সেকাবে িুাবমবল, েুাবেং হাসপাতারল বগরয় িলরলই হয়। টাকবপয়সা বকেু 
লারগ ো। িািােো হাবসমুরখ্ এমআে করেে। থয হাসপাতারল যত থিবশ িাচ্চা েি কো 
হয়। থসই হাসপাতারলে তত োম। থদরশ িুাবমবল েুাবেং হরে। েেসংখ্ুা কমরে। 
  
আরগও একবট িাচ্চা কৰ্া েি করেরে। েি ো করে তাে উপায় বেল ো। থসিাে বেল 
ভয়ািহ অিস্থা। চুবেে দারয় পুবলশ বমোেরক ধরে বেরয় থগরে। থমরে োক-মুখ্ বদরয় েি 
থিে করে বদরয়রে। মামলা থকারট ওরঠবে। গ্ৰীে িারমণবসে মাবলক পুবলশরক শুধু িরল 
বদরয়বেরলে–শি মােরধাে থযে করে, যারত েরেে বশিা হরয় যায়। থযখ্ারে ো িলরতই 
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পুবলশ মারে থসখ্ারে িরল বদরল বক অিস্থা তা থতা থিাঝাই যায়। মাে থখ্রয় বমোরেে 
এমে অিস্থা হল, থলাকেে বচেরত পারে ো। কৰ্ারক পযণন্ত বচেরত পারে ো। কৰ্া তারক 
হােত থথরক আেরত বগরয়রে–থস িলল, থকমে আরেে, ভাল? িাসাে সিাই ভাল? 
  
কথা শুরে কৰ্াে হাত-পা ঠািা হরয় যািাে থোগাি হল। থলাকটা তারক আপরে আরে 
কেরে থকে? িাসাে সিাই ভাল?–এই প্রশ্ন কেরে থকে? িাসাে সিাই মারে বক? িাসাে 
সিাই িলরত থতা তাো দুবটমাি প্রাৰ্ী। বমোে থসিাে খু্ি ভূরগরে। দীঘণবদে থকরটরে 
বিোোয়। বেরে বেরে থহাঁরট িাথরুরম থযরত পারে ো। ধরে ধরে বেরয় থযরত হয়। এই 
অিস্থায় িাচ্চ-কাচ্চাে কথা বচন্তাই কো যায় ো। কারেই এক সকালরিলা কৰ্া িুাবমবল 
েুাবেং বক্লবেরক উপবস্থত হল। িািাে খু্ি সরন্দহেেক ভবেরত িলল, িাচ্চা েি করে 
থিলরত চাে? 
  
হুাঁ। 
  
থকে? 
  
িাচ্চা পালরত পােি ো, এই েরেু। 
  
আপবে একা িলরল থতা হরি ো। আপোে স্বামীরকও িলরত হরি। দুেরে বমরল িেম 
বিল-আপ কেরত হরি। বিরয়ে কাবিেোমা আেরত হরি। আপোে স্বামী থকাথায়? 
  
থস বিোোয়। তাে শেীে খ্াোপ। 
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আসরত পােরি ো? 
  
এখ্ে পােরি ো। বকেুবদে পরে পােরি। 
  
তাহরল আপবে িেং বকেুবদে পরে আপোে স্বামীরক বেরয় আসুে। 
  
বি আো। 
  
কৰ্া চরলই আসবেল, বক মরে করে িািাে তারক িসরত িলরলে। তাে এক ঘণ্টাে মরধু 
এমআে করে বদরলে। 
  
অপারেশে থটবিরল কৰ্া হাউমাউ করে বকেুিৰ্ থকাঁরদ পুরোপুবে স্বাভাবিক হরয় িাসায় 
বিেল। থয িাচ্চাবট পৃবথিীরত আসরত বগরয়ও আসরত পারেবে, তাে কথা থভরি এখ্রো 
থস মারঝ মারঝ কারব্দ। বিরশর্ করে গভীে োরত ঘুম থভরে থগরল মরে হয়–িাচ্চাটা থিাঁরচ 
থাকরল তাে এখ্ে বতে িেে িয়স হত। দুেরেে মাঝখ্ারে হাত-পা েবিরয় আোম করে 
ঘুমারতা। ঘুরমে মরধু বিবেশতাো এরস িলরতা–এই, থতাে মারক োিস বেরয় থগরে। থস 
তখ্ে হাসত। কােৰ্ থস এক হারত তাে মারয়ে চুল ধরে আরে। থস োরে, বিবেশতাো 
বমথুা কথা িলরে। ঘুরমে মরধু িাচ্চাো যখ্ে হারস তখ্ে তারদে বক সুন্দে থয লারগ! 
আে যখ্ে ঘুরমে মরধু কাাঁরদ তখ্ে বক কি লারগ! তরি থসই করিেও আেন্দ আরে। 
কৰ্াে ভারগু থসই আেন্দ এিং আেন্দমাখ্া কি থলখ্া থেই। 
  
এিারেে িাচ্চাটারকও বক েি করে থিলরত হরি? বমোে িলরল থতা কেরতই হরি। 
অিবশু িাচ্চা িাাঁবচরয় োখ্াে পরি অরেক যুবি আরে—বেবেরকে মাবলক আল্লাহ। বতবে 
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এই িাচ্চাে উবেলায় তারদে সংসারে আয়-উন্নবত থদরিে। আল্লাহ পারেে ো এমে বেবেস 
থতা থেই। মুসবকল একটাই—অভািী মােুর্ খু্ি আল্লাহভি হয় বঠকই, বকন্তু আল্লাহ তারদে 
সমসুা সমাধাে করে থদরিে এটা থকে োবে বিশ্বাস করে ো। 
  
অরিলায় থগাসল করে কৰ্াে থকমে োবে লাগরে। িাে িাে শেীে থকাঁরপ উঠরে। িে 
আসরে বক-ো থক োরে। থস থভো শাবি িাোন্দায় শুকুরত থদিাে েরেু এরসরে। 
িােবেদায় এরসই তাে োস্তাে বদরক তাবকরয় থাকরত ইো করে। তাে সিরচ ভাল লারগ 
গাবি থদখ্রত। গাবিে থভতে িরস সুখ্ী মােুর্ো বক সুন্দে হুসাহাস করে চরল যায়। এো 
বেশ্চয়ই থকােবদে িাবি ভািা বেরয় বচন্তা করে ো। িাোে হরি বক হরি ো। এইসি বেরয় 
বচন্তা করে ো। অভারি পরি এো থপরটে বশশু েি করে থদয় ো। 
  
কৰ্া হঠাৎ লিু কেল, আতাহাে যারে। কাাঁরধ িুাগ ঝুবলরয় হে হে করে এগুরে। তাে 
িাসাে বদরক থস আসরে, হুাাঁ, থসই সম্ভািো এরকিারে থয থেই তা ো। োস্তা পাে হিাে 
েরেু এবদক-ওবদক থদখ্রে। থসাোসুবি হাাঁটরত থাকরল থিাঝা থযত কৰ্াে কারে আসরি 
ো। োস্তা পাে হিাে থচিা কেরে িরলই মরে হয় এবদরক আসরি। কৰ্া আগ্ৰহ ও আেন্দ 
বেরয় অরপিা কেরে। এই মােুর্টারক তাে ভাল থলরগরে। এে মরে থকাে ঝারমলা থেই। 
থিবশেভাগ পুরুর্ মােুরর্ে মরেই োোে ঝারমলা থারক। তারদে িাবিওয়ালাে িয়স র্ারটে 
মত। চুল-দাবি সি থপরক সাদা ধিধি কেরে। এই থলারকে মরেও কত ঝারমলা। 
িাবিভািা বেরয় দেিাে কেরত এরসরে, এমে সময় এরসরে। যখ্ে বমোে থেই। থচারখ্ে 
দৃবি বক? থযে থচাখ্ বদরয় বগরল খ্ারে। এতিৰ্ থাকল, এত কথা িলল–একিারেে 
েরেুও িুরিা তাে থচাখ্ কৰ্াে িুরকে উপে থথরক সোরলা ো। কৰ্াে একিাে মরে 
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হরয়বেল–আহা থিচাো! যা থদখ্রত চারে–থদবখ্রয় বদ। শখ্ বমরট যাক। দুবদে পে থতা 
মরেই যারি। 
  
আতাহাে িাোন্দায় আসরতই কৰ্া িলল, আতাহাে ভাই, আপোে েরেু িাোন্দায় দাাঁবিরয় 
আবে। 
  
িুঝরল বক করে আবম আসবে? 
  
িাোন্দায় শাবি শুকারোে েরেু আসবে, তােপে থদবখ্ আপবে। োস্ত পাে হরত এত সময় 
বেরলে। আবম থদবখ্, দাাঁবিরয় আরেে থতা দাাঁবিরয়ই আরেে। 
  
োস্ত পাে হরত আমাে খু্ি ভয় লারগ। োস্তাগুবলরক আমাে েদীে মত মরে হয়। আমাে 
েদী িোিে থযরত ভাল লারগ। বকন্তু েদী পাে হরত ইো করে ো। 
  
আপবে অদু্ভত অদূ্ভত কথা িরলে। 
  
সিাে সরে িবল ো। 
  
কারদে সরে িরলে? 
  
যাো অদু্ভত কথাগুবলে অথণ িুঝরত পারে ো তারদে সরে িবল। যাো িুঝরত পারে কখ্রো 
তারদে সরে িবল ো। 
  
কথাগুবলে অথণ বক? 
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আতাহাে হাসল। কৰ্া িলল, অথণ আমারক িলরিে ো? 
  
ো। 
  
আরসে, ঘরে আরসে। 
  
থতামাে স্বামী থকাথায়? 
  
চাকবে খু্াঁেরে। 
  
বিেরি কখ্ে? 
  
অরেক োরত বিরে। 
  
থতামাে শেীে খ্াোপ োবক কৰ্া? থচাখ্-মুখ্ শুকো লাগরে। 
  
কৰ্া হাসল। থকে হাসল থস বেরেও োরে ো। আতাহাে ঘরে ঢুরক পবেবচত ভবেরত 
থচয়ারে িরসরে। কৰ্া িলল, চা খ্ারকে? 
  
আতাহাে িলল, খু্ি দ্রুত িাোরল খ্াি। আবম এখ্ারে পাাঁচ বমবেরটে থিবশ িসি ো। একটা 
কারে এরসবে, কােটা থসরে চরল যাি। 
  
কৰ্া বিবস্মত হরয় িলল, আমাে সরে আিাে বক কাে? 
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সাজ্জাদ থকাথায় আরে তুবম বক োে? 
  
কৰ্া আরো অিাক হরয় িলল, উবে থকাথায় আরেে। আবম বক করে োেি? 
  
ও থতা থতামাে কারে প্রায়ই আরস। 
  
দুইিাে আসরেে। 
  
থশর্িাে করে এরসরে িরল থতা? 
  
বদে-তাবেখ্ থতা মরে োই, ধরেে। দশ বদে। 
  
তােপে আে আরসবে? 
  
বি ো। 
  
থতামারক বকেু িরলরে? 
  
ো, বক িলি? 
  
এরস বক কেল? 
  
চা থখ্রয়রেে, তােপে চরল থগরেে। থিবশিৰ্ িরসে োই। 
  
ও আো। 
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উোে বক হরয়রে? 
  
আতাহাে বসগারেট ধোরত ধোরত িলল, মাথা খ্াোপ হরয় যারে িরল আমাে ধােৰ্া। ও 
থতামারক বিরয় কেরত চায়। 
  
কৰ্া তাবকরয় আরে। তাে থচাখ্-মুখ্ থদরখ্ মরে হরে ো। থস খু্ি বিবস্মত হরয়রে। দুিঃখ্-
করি িি হওয়া থমরয়ো েীিরে অরেক বিবচি এিং ভয়ংকে ঘটোে মুরখ্ামুবখ্ হয় এত 
অল্পরত তাো বিবস্মত হয় ো। 
  
এই োতীয় কথা থস থতামারক িরলবে? 
  
বি ো। 
  
যাই থহাক, আমারক িরলরে। আবম থতামারক আরগভারগ োবেরয় োখ্লাম। 
  
উবে আপোে সরে মোক করেরে। 
  
ও মো কোে থেরল ো। থস যা করে খু্ি থভরি-বচরন্ত করে। 
  
কৰ্া চা িাোরত িরসরে। মারঝ মারঝ থকৌতূহলী থচারখ্ আতাহােরক থদখ্রে। হঠাৎ থস 
মাথা বেচু করে হাসল। আতাহারেে থচারখ্ এই দৃশু গণাথা হরয় থগল। তাে কারে মরে 
হল–মােুরর্ে থসৌন্দযণ আরশপারশে সিবকেু বেরয়। মােুর্ কখ্রো একা একা সুন্দে হয় ো। 
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কৰ্া! 
  
বি। 
  
আমাে ধােৰ্া তুবম খু্ি িুবদ্ধমতী থমরয়। এই সমসুা তুবম বেরেই সামাল বদরত পােরি। 
থতামাে স্বামীরক বকেু িলাে দেকাে থেই। 
  
বি আো। ভাইোে আপোরে এমুে থপরেশাে লাগরতরে থকে? 
  
সাোবদে হাাঁটাহাাঁবট কবে এই েরেু থপরেশাে লারগ। 
  
আতাহাে উরঠ দাাঁিাল। থস থকাথায় যারি িুঝরত পােরে ো। সাজ্জারদে িাসায় যাওয়া 
দেকাে। থহারসে সারহি িাে িাে খ্িে পাঠারেে। থযরত ইো কেরে ো। থসখ্ারে যাওয়া 
মারেই এক গাদা উপরদশ থশাো। সান্ত্রোে িাৰ্ী থশাো। অেুরক সান্তো বদরত মােুর্ এত 
ভালিারস থকে থক োরে? 
  
কৰ্া উবঠ? 
  
ভাইোে আরেকটু িরসে। এই এক বমবেট। 
  
থকে? 
  
আপোে সারথ কথা িলরত িি ভাল লারগ ভাইোে। 
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আতাহাে িসল। রূপিতী োেীরদে অেুরোধ প্রতুাখ্ুাে কেরত থেই। প্রতুাখ্াে কেরল 
অবভশাপ লারগ। রূরপে অবভশাপ। রূপ তখ্ে ধো থদয় ো। একেে কবিে উপে রূরপে 
অবভশাপ পিা ভয়ািহ িুাপাে। 
  
আরেক কাপ চা থদই ভাইোে? 
  
আতাহাে অেুমেস্পক গলায় িলল, দাও। থস মরে মরে থোট্ট বেিঃশ্বাস থিরল িলল, কৰ্া 
তুবম এত সুন্দে থকে? 
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২০. ইবিয়ট িমল গাবল 
থহারসে সারহি বেরেরক মরে মরে ইবিয়ট িরল গাবল বদরলে। এেরচরয়ও থকাে খ্াোপ 
গাবল বদরত পােরল ভাল হত। খ্াোপ গাবল মাথায় আসরে ো। আতাহাে তাে সামরে 
বিেীত ভবেরত চুপচাপ িরস আরে। তারক সান্তো থদিাে েরেু থয সি কথািাতণা বতবে 
থভরি থেরখ্বেরলে তাে একটাও মরে পিরে ো। মাথা পুরোপুবে শূেু। িুক অি থকারটশে 
থথরক মৃতুুে উপে বতেটা থকারটশে মুখ্স্থ করে থেরখ্বেরলে। বতেটাে একটাও মরে 
আসরে ো। সৃ্মবতশবি মরে হরে পুরোপুবে থগরে। বকেুবদে পে হয়ত থেরলরমরয়রদে 
োমও মরে পিরি ো। এরদেরক িাকরত হরি–এই থয। এই থয दgठन। 
  
আতাহাে িলল, চাচা, আপবে আমারক থখ্াাঁে কেবেরলে? 
  
এবম থখ্াাঁে কেবেলাম–অরেকবদে থতামারক থদবখ্ ো। থতামাে স্বাস্থুটাও খ্াোপ হরয়রে। 
  
চুল কাবটরয়বে থতা, এইেরেুই খ্াোপ থদখ্ারে। 
  
থভেী িু–চুল কটারল থেরলরদে স্বাভাবিক থসৌন্দযণ িুাহত হয়। আবম যতিাে চুল কাটাতাম, 
থতামাে চাচী োগ কেরতে। থশরর্ একিাে বঠক কেলাম আে চুলই কটাি ো। িািবি 
চুরলে মত হরয় থগল। মাথায় উকুে হল। থতামাে চাচী তারতই খু্বশ। থমরয়ো বেরেো চুল 
লম্বা োরখ্ থতা, এইেরেু পুরুর্রদে চুলও লম্বা থদখ্রত পেন্দ করে। 
  
বি, তাই হরি। 
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থতামাে িািাে মৃতুু সংিারদ খু্িই দুিঃবখ্ত হরয়বে আতাহাে। যবদও মৃতুু হরে একটা 
শ্বাশত িুাপাে। এরক অস্বীকাে কোে থকাে উপায় থেই। আমো থয থিাঁরচ আবে এটাই 
একটা বমোকল। 
  
বি। 
  
থহারসে সারহি স্ববস্তে বেিঃশ্বাস থিলরলে, বতেটা থকারটশরেে একটা মরে পরিরে। একটা 
যখ্ে মরে পরিরে তখ্ে অেু দুটাও মরে পিরি। 
  
আতাহাে! 
  
বি। 
  
মৃতুু প্রসরে মহাকবি বমিরেে একটা কথা আরে–আমাে কারে খু্িই যুবিযুি মরে হয়। 
কবি বমিে িরলরেে– 
  
Death is the golden key 
That opens the palace of eternity. 
  
কথাটা অদু্ভত ো আতাহাে? 
  
বি অদু্ভত। আিাে কবি িায়েৰ্ িরলরেে– 
  
Heaven gives its favourites–early death. 
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আতাহাে িলল, সি থকারটশে আপোে মুখ্স্থ োবক চাচা? 
  
থহারসে সারহি আেবন্দত গলায় িলরলে, এক সময় বেল। সৃ্মবতশবি ভাল বেল, যা পিতাম 
মরে থাকত। এখ্ে সৃ্মবতশবি পুরোপুবে থগরে। একটা বেবেস একশিাে পিরলও মরে 
থারক ো। 
  
এত বকেু মরে োখ্াে দেকােই িা বক? 
  
এটাও বঠক িরলে। ভুরল থযরত পাোই ভাল। থয মােুর্ থকাে বকেু ভুলরত পারে ো, থস 
থশর্ পযণন্ত পাগল হরয় যায়। 
  
চাচা, আে উবঠ। 
  
থিাস থিাস, এখ্বে উঠরি বক? োরত আমাে সরে িাল-ভাত খ্াও। িাসায় থকউ থেই, েীতু 
থগরে কামারলে সরে। থেসু্টরেরন্ট খ্ারি। কামারলে সরে বক থতামাে থদখ্া হরয়রে? 
  
বে, একবদে থদখ্লাম। 
  
থেরলটারক থতামাে থকমে লাগল? 
  
ভাল। খু্ি ভাল। খু্ি সুন্দে থচহাো। 
  
কথািাতণা থকমে মরে হল? 
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উোে সরে কথা থতমে বকেু হয়বে। 
  
কামারলে কথািাতণা থতমে ইরয় ো— কমাবশয়াল ধেরেে কথা। ওে িি ভাই এরসবেল, 
বিরয়ে খ্েচ চায়। 
  
ও। 
  
আমাে মেটা খু্ি খ্াোপ হরয়রে। বিরয়ে আরগই যবদ এত টাকা টাকা করে, বিরয়ে পরে 
বক হরি–বচন্তাে কথা ো? 
  
বচন্তাে কথা থতা িরটই। 
  
এবদরক পবিকা খু্লরলই থদবখ্ থযৌতুরকে েরেু খু্ে। যতিাে থদবখ্, আাঁৎরক উবঠ। 
  
আাঁৎরক ওঠােই কথা। 
  
েীতুে েরেু আসরল থতামাে মত একটা থেরল দেকাে বেল। 
  
চাচা, থেরল বহরসরি আবম থািণ ক্লারসেও বেরচ থিাথণ ক্লাস। পরেে িাবিে গুদারম শুরয় 
থাবক। 
  
থহারসে সারহি বিবস্মত হরয় িলরলে, গুদারম শুরয় থাক মারে বক? 
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আমো এখ্ে িি মামাে সরে থাবক। উোে একটা গুদাম আরে েয়া িাোরে। থসখ্ারে 
মুারেোে থারক আে আবম থাবক। 
  
িল বক? থতামাে মা, ভাই-রিাে তাো থকাথায় থারক? 
  
মা থারকে হাসপাতারল। থোটভাই আে থিাে থারক িি মামাে িাসায়। 
  
থতামাে মারক একবদে থদখ্রত যাি আতাহাে। 
  
বি আো। 
  
রুম োম্বাে-টাম্বাে–এইসি কাগরে বলরখ্ থেরখ্ যাও। আে থশাো–থতামাে থগাটা পাাঁরচক 
িারয়ািাটা অিশুই আমারক বদরয় যারি। থদবখ্ বক কো যায়–তথুমন্ত্রীরক বদরয় বকেু একটা 
িুিস্থা কেি। আমাে খু্িই ঘবেি েে। দুলু িরল িাকতাম। োোভারি তারক সাহাযু 
করেবে। থতামাে িারয়ািাটা বেরয় দুলুে হারত বদরয় আসি। 
  
িলরত িলরত তাাঁে মরে হল–দুলু তাাঁে সরে থদখ্া পযণন্ত করেবে। বতবে তাে অবিস থথরক 
লবজ্জত ও অপমাবেত হরয় বিরে এরসবেরলে। তারত বক! পুরিে িনু্ধে েরেু ো হয় 
আরেকিাে অপমাবেত হরিে। বেরেে স্বাথণ উদ্ধারেে েরেু অপমাবেত হওয়ায় লজ্জা আরে, 
বকন্তু অরেুে উপকারেে েরেু অপমাবেত হওয়ায় থকাে লজ্জা থেই। 
  
আতাহাে! 
  
বি চাচা। 
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থহারসে সারহি অরেকিৰ্ চুপ করে থথরক হঠাৎ িলরলে, সাজ্জারদে িুাপােটা বক তুবম 
বকেু োে? 
  
থকাে িুাপােটা? 
  
হুট করে চাকবেটা থেরি বদল। থতামাে সরে এইসি বেরয় থকাে আলাপ হরয়রে? 
  
বি ো। 
  
ও থকাথায় আরে থসটা বক োে িািা? 
  
বি ো চাচা, োবে ো। 
  
ও বক ড্রাগ-িাগ খ্ায়? 
  
শখ্ করে মারঝ মারঝ খ্ায়। এরক বঠক ড্রাগ খ্াওয়া িরল ো। থকৌতূহল থমটারোে েরেু। 
  
অবতবেি থকৌতূহল বক ভাল আতাহাে? 
  
সিাে েরেু ভাল ো। বকন্তু সৃবিশীল মােুর্রদে প্রধাে অিই থকৌতূহল। এো েীিেরক 
োোেভারি, োোে বদক থথরক থদখ্রি। 
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েীিেরক থদখ্াে েরেু ড্রাগ থখ্রত হরি? েীিেরক থদখ্াে েরেু থচাখ্ পবেস্কাে থাকা 
দেকাে ো? মাথাটা পবেষ্কাে থাকা দেকাে ো? থঘারেে মরধু তুবম েীিে বক থদখ্রি? 
  
আতাহাে চুপ করে েইল। থহারসে সারহি িলরলে, আতাহাে থশাে–আবম সাজ্জাদরক বেরয় 
খু্ি দুিঃবশ্চন্তায় আবে। আমাে মরে হয় ওরক থকাে ভাল সাইবকয়াবিস্টরক বদরয় থদখ্ারো 
দেকাে। তুবম বক িল? শুধু ওে একাে বচবকৎসেই থয দেকাে তা ো, থতামাে বেরেরো 
বচবকৎসা দেকাে। বঠক িলবে ো আতাহাে? 
  
বি চাচা, আে উবঠ। মারক থদখ্াে েরেু আে ভািবেলাম একটু হাসপাতারল যাি। 
  
তাহরল ভাত বদরত িবল। থিথুে ভােরত িরলবে। খ্ািাে সময় গেম গেম থভরে থদরি। 
েতুে গাওয়া বঘ আরে। থিগুেভাো, গাওয়া বঘ থখ্রত অপূিণ। এে অিবশু থিগুেটা বঠকমত 
ভবেরত পারে ো। েুাত। েুা তা হরয় যায়। থতামাে চাচী চারলে গুিা বদরয় মাবখ্রয় বক 
করে থযে থিগুে ভােরতা। অপূিণ লাগরতা। শি একটা থখ্াসাে মত থাকরতা, থভতেটা 
মাখ্রেে মত থমালারয়ম। স্বাদ এখ্রো মুরখ্ থলরগ আরে। িুঝরল আতাহাে, আবম মারঝ 
মারঝ োরত স্বরপ্ন থদবখ্ ঐ থিগুে ভাো বদরয় ভাত খ্াবে। স্বরপ্ন খ্াওয়াে থকাে থটস্ট োবক 
পাওয়া যায় ো। আবম বকন্তু পাই। আরেকবদে স্বরপ্ন থদখ্লাম, গেম গেম বেলাবপ খ্াবে। 
তােও স্বাদ থপরয়বে। স্বপ্ন ভাোে পরেও থদবখ্ মুখ্ বমবি হরয় আরে। তােপে থেরগ উরঠ 
মুরখ্ে বমবি ভার ি কাটারোে েরেু একটা পাে থখ্লাম। 
  
বেলাবপ বক চাচীে খু্ি বপ্রয় বেল? 
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তুবম বঠকই ধরেে। বেলাবপ। ওে খু্ি বপ্রয় বেল। গেম গেম বেলাবপে েরেু পাগল বেল। 
একিাে হরয়রে বক, থশাে–থিরে করে বসরলট যাবে, আখ্াউিা থস্টশরে হঠাৎ থস থদখ্ল— 
বটবকট ঘরেে পারশ থতালা উেুরে বেলাবপ ভাো হরে–আমারক িলল, বেলাবপ খ্াি। আবম 
িললাম, বেলাবপ খ্ারি বক? এিুবৰ্ থিে থেরি থদরি। থস িলল, ো োিরি ো। তুবম এক 
থদৌরি যাও। বক আে কো–থগলাম। সবতু সবতু থিে থেরি বদল। আবম. আে থদৌরি উঠরত 
পােলাম ো। বেলাবপে থঠাো হারত বেরয় দাাঁবিরয় আবে–আমাে সামরে বদরয় থিে চরল 
থগল। থতামাে চাচী থদবখ্ োরোলা বদরয় মাথা থিে করে হাত থেরি খু্ি টা-টা বদরে। 
  
কারেে থমরয়বট এরস োোল, ভাত থদয়া হরয়রে। থহারসে সারহি আতাহােরক বেরয় থখ্রত 
থগরলে। তারক খু্ি আেবন্দত মরে হল। থিগুে ভাো থখ্রত ভাল হরয়রে। এতটা ভাল 
হরি বতবে আশা করেেবে। থিথুে এিং বঘরয়ে গন্ধ বমরল অপূিণ গন্ধ থিরুরে। 
  
আতাহাে! 
  
বি চাচা। 
  
থিগুেভাো থকমে লাগরে? 
  
অসাধােৰ্। 
  
থতামাে চাচীে হারতে থিগুেভাো একবদে থতামারক খ্াওয়ারত পােরল িুঝরত বক বেবেস। 
থসটা সম্ভি ো। থকে সম্ভি ো তা বেশ্চয়ই োে। 
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বি োবে। 
  
আমারদে মরধু থকাে থযাগারযাগ থেই। থযাগারযাগ ো থাকাই অিবশু ভাল। তরি বঠক 
করেবে, েীতুে বিরয়ে খ্িেটা তারক থটবলরিারে থদি। হাোে হরলও থস মা। বেরেে 
থমরয়ে বিরয়ে খ্িে োোে অবধকাে তাে আরে। তাই ো? 
  
বি। 
  
বিরয়ে কািণ হারত বেরেই যবদ যাই থসটা বক খ্াোপ হরি? 
  
বি ো। 
  
তাই কেি। কািণটা বদরয় চরল আসি। খু্ি থিবশ হরল এক কাপ চা খ্াি। সাধােৰ্ ভদ্রতাে 
বকেু কথা–থকমে আে, ভাল আবে। টাইপ। তােপে চরল আসা। থতামারক বেরয়ই ো হয় 
যাি। 
  
আমারক বেরয় যািাে দেকাে বক চাচা? 
  
তৃতীয় একেে িুবি থাকরল কথািাতণা িলাে সুবিধা হয়–এই আে বক। তুবম থযরত ো 
চাইরল–থাক। 
  
আপবে িলরল আবম অিবশু যাি। 
  
আতাহাে! 
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বি। 
  
তুবম বক হাতরদখ্া-রটখ্া এইসরি বিশ্বাস কে? 
  
থকে িলুে থতা চাচা? 
  
একেে খু্ি ভাল পাবমস্টরক আবম হাত থদবখ্রয়বেলাম–োম হল থেুাবতর্ ভাস্কে 
অরভদােন্দ। কথািাতণা শুরে শুরুরত মরে হরয়বেল েি। পরে থদখ্লাম, েি ো। ভাল 
োরেে। বতবে আমারক িলরলে, আিটাে বসিবট থসরভে আমাে েীিে খু্িই আেন্দময় 
হরি। 
  
তাই োবক? 
  
বকভারি তা হরি থক োরে। উবে আমারক একটা এরমবথস্ট পাথে িুিহাে কেরত 
িরলরেে। 
  
িুিহাে কেরেে? 
  
পাথে আবেরয়বে–ভািবে। একটা আংবট কেি। িবত থতা বকেু থেই–তাই ো? আমারদে 
েিী বেরেও ো-বক আবকক পাথে িুিহাে কেরতে। পাথরেে একটা গুৰ্াগুৰ্ থতা থাকরতই 
পারে। পারে ো? 
  
বি পারে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 371 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

  
িৃরদ্ধে প্রবত গভীে মমতায় আতাহারেে থচাখ্ বভরে উঠাে উপরম হল। খ্াওয়া থশর্ কোে 
সরে সরেই থস চরল থগল ো। চুপচাপ িরস থহারসে সারহরিে কথা শুেরত লাগল। 
  
মৃতুু সম্পবকণত আরেকবট থকারটশে থহারসে সারহরিে মরে পরি থগরে। বতবে অতুন্ত 
গম্ভীে গলায় িলরেে– 
  
আতাহাে থশাে, থিকরেে একটা প্রিন্ধ আরে মৃতুু বির্রয়। প্রিন্ধটাে োম–Essay on 
death. থিকে থসখ্ারে িলরেে–Heaven gives its favourities—early death, 
অথণটা হরে–অল্প িয়রস তাোই মাো যায় যাো প্রকৃবতে বপ্রয় সন্তাে। থতামাে িািা অিবশু 
অল্প িয়রস মাো যােবে–পবেৰ্ত িয়রস মাো থগরেে। তিু সন্তারেে কারে এই মৃতুুও 
গ্ৰহৰ্রযাগু ো। থকউ থদিশ িেে িাাঁচাে পরেও তাে সন্তাে কাাঁদরত কাাঁদরত িলরি–িািা, 
থকে এত তািাতাবি চরল থগরলে। 
  
আতাহাে একিাে ভািল িরল, চাচা, এটা কবি িায়েরেে লাইে িরল একটু আরগই আপবে 
আমারক শুবেরয়রেে। তােপে ভািল, বক দেকাে? কথাটাই আসল, থক িলল থসটা থকাে 
িুপাে ো। এই োতীয় কথা অরেুে মৃতুুরত একেে বেকশাওয়ালাও িরল। থযরহতু থস 
বেকশা চালায়–তাে কথা থকারটশে বহরশরি িুিহাে কো হয় ো। 
  
আতাহাে! 
  
বি চাচা। 
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থতামারক আবম অতুন্ত পেন্দ কবে। 
  
থসটা চাচা আবম োবে। 
  
শুধু আবম একা ো, এই পবেিারেে সিাই থতামারক পেন্দ করে। শুধু েীি িুাপােটা িলরত 
পােবে ো। ও অিবশু খু্ি চাপা থমরয়… আতাহাে, কবি খ্ারি? 
  
বি ো। 
  
খ্াও, একটু কবি খ্াও। খ্াওয়া-দাওয়াে পে কবি হেরমে সহায়ক। বেউে উইক পবিকায় 
একিাে পরিবেলাম। অল্প পবেমারৰ্ থকবিে হারটে েরেুও ভাল। হারটে েি সঞ্চালে 
এরত ভাল হয়। 
  
েীতু বিরে এরসরে। েীতুে থপেরে থপেরে আসরে কামাল। েীতুে হারত একটা থিলীিুরলে 
মালা। কামাল বকরে বদরয়রে। আতাহােরক থদরখ্ কামারলে ভুরু কুাঁচরক থগল। থচাখ্-মুখ্ 
শি হরয় থগল। েীতু িলল, আতাহাে ভাই, আপবে এত োত পযণন্ত আরেে? আপোে বক 
ঘে-সংসাে িরল বকেু থেই? আশ্চযণ! 
  
থহারসে সারহি থমরয়ে উপে খু্ি বিেি হরলে। থমরয়টা আতাহারেে সরে এত খ্াোপ 
িুিহাে করে থকে? মৃতুুরশারক কাতে একটা মােুরর্ে সরে মমতা ও ভালিাসা বেরয় কথা 
িলা দেকাে–এই সহে সতুটা তাে থমরয় োেরি ো থকে? 
  
থহারসে সারহি কামারলে বদরক তাবকরয় িলরলে, কামাল িািা, দাাঁবিরয় আে থকে? িস। 
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বি ো, আবম িসি ো, চরল যাি। 
  
থতামারদে বিোে থকমে হরয়রে? 
  
বি ভাল হরয়রে। 
  
আতাহারেে সরে বক থতামাে পবেচয় হরয়রে? অবত ভাল থেরল। 
  
কামাল শুকরো গলায় িলল, বি, পবেচয় হরয়রে। 
  
েীতু থদাতলায় উরঠ থগরে। কামালও চরল থগরে। পরট করে কবি বদরয় থগরে। থহারসে 
সারহি কবি ঢালরত ঢালরত িলরলে, েীতুে কথায় তুবম বকেু মরে করো ো আতাহাে। 
  
আবম বকেু মরে কবেবে। 
  
অল্প িয়রস মাে আদে ো থপরল থেরলরমরয়গুবল অেু েকম হরয় যায়। েীতু, সাজ্জাদ এো 
দুভণাগা। অল্প িয়রস এো মাবে ভালিাসা পায়বে। 
  
আপোে ভালিাসা থতা থপরয়রে। 
  
থসটা এখ্রো পারে। িািাে ভালিাসায় থকাে একটা বেবেরসে অভাি আরে। থসই 
ভালিাসায় কাে হয় ো। অরেকটা খ্ািারেে বভটাবমরেে মত। খ্ািাে বঠক আরে। বকন্তু 
পাবটকুলাে একটা বভটাবমে থেই। তাই ো? 
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আতাহাে কবিরত চুমুক বদরত বদরত িলল, হরত পারে। 
  
সাইরকালবেস্টরদে উবচত থসই বভটাবমেটা বক তা খু্াঁরে থিে কো। 
  
বি। 
  
আতাহাে মরে মরে িলল, এই বভটাবমেটাে োম হরি–বভটাবমে-বি কমরেি এে মত 
বভটাবমে-বভ কমরেি। ভালিাসা কমরেি বভটাবমে। 
  
  
  
েীতু তাে কাপি ো থেরিই কাগে-কলম বেরয় বলখ্রত িরসরে। আতাহােরক থস অবত 
দ্রুত একটা বচবঠ বলখ্রে। বচবঠটা থস আেই তাে হারত বদরয় থদরি। অরেক কথা মুরখ্ 
িলা যায় ো। বচবঠরত খু্ি সহরে িরল থিলা যায়। সিরচ ভাল হত বচবঠটা যবদ ইংরেবেরত 
বলখ্রত পােত। ভার্াে আিাল পদণাে মত কাে কেত। I love you যত সহরে িলা 
যায়–আবম থতামারক ভালিাবস। তত সহরে িলা যায় ো। মুরখ্ে কারে এরস আটরক যায়। 
ভালিাসািাবসে কথা িলাে েরেু অেু এক ধেরেে ভার্া থাকরল ভাল হত। সাইে 
লুাংগুরয়রেে মত থকাে লুাংগুরয়ে। থয লুাংগুরয়রে শুধু থচাখ্ িুিহাে কো হরি। 
  
আতাহাে ভাই, 
খু্ি েরুেী কথা। খু্ি েরুেী। আপবে বক োরেে আমাে ড্রয়ারে ২১৫টা িরোিােবিটে 
টুািরলট আরে? টুািরলটগুবল আবম অল্প অল্প করে েবমরয়বে। থযবদে আমাে গারয়-হলুদ 
হরি থসবদে োরত আবম টুািরলটগুবল খ্াি। এে মরধু একটা তরি আরে। তরিটা হরে–
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আপবে যবদ আমাে ঘরে এরস আমারক িরলে, েীতু, থতাে টুািরলটগুবল আমারক থদ। 
তাহরল আবম বদরয় থদি এিং তখ্ে অরেক েকম পাগলাবম কেি। থযমে আপোরক 
েবিরয় ধরে বকেুিৰ্ কাাঁদি িা অেু বকেু যা এই মুহুরতণ ভািরত পােবে ো। িা ভািরত 
পােরলও িলরত পােবে ো। 
  
ইবত 
েীতু 
  
েীতুে হাত এত কাাঁপরে থয হারতে থলখ্া হরয়রে েঘেু। অিেগুবল হরয়রে িিরোট। 
িাোে বঠক আরে বকো থক োরে! বেঘণাত অরেকগুবল িাোে ভুল হরয়রে। খু্ি সুন্দে 
একটা বচবঠও ভুল িাোরেে েরেু েঘেু হরয় যায়। প্রথম িারকুে দুটা িাোেই থতা মরে 
হরে ভুল–েরুেী িাোে বক? হ্রস্ব-ইকাে ো। দীঘণ-ঈ কাে? 
  
তাে থশািাে খ্ারটে কারেই থশলরি চলবন্তকা থারক। আে থসটাও থেই। বিকশোবে থতা 
গরল্পে িই ো। থক থেরি বিকশোবে? আশ্চযণ থতা! 
  
বচবঠটা েীতু চতুথণিারেে মত পিল। পুরো বচবঠরত টুািরলট শব্দটা চােিাে আরে। বক 
বিশ্ৰী লাবগরে! বচবঠটা থকমে েুাকা। েুাকা হরয় থগরে। িাংলা ভার্াটা এমে থয আরিগ 
বেরয় বকেু বলখ্রলই েুার কা েুাক ভার ি চরল আরস। বচবঠটা িেং ইংরেবেরতই থলখ্া 
যাক। েীতু আরেকটা কাগে বেল। থকে োবে তাে সাো শেীে ঘাব মরে। িুক ধক ধক 
কেরে–। মরে হরে তাে কবঠে থকাে অসুখ্ করেরে— 
  
Dear Ataha Bhai, 
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I have something important to discuss. Very important. Do you know 
I have 215 sleeping pills hidden somewhere in my drawer … 
  
েীতু বচবঠ হারত বেরচ থেরম এল। থহারসে সারহি একা একা িরস আরেে। েীতু িলল, 
আতাহাে ভাই থকাথায়? থহারসে সারহি িলরলে, ওরতা অরেক আরগই চরল থগরে। 
  
েীতু িলল, ও আো। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, তুই এেকম কেবেস থকে? থতাে বক হরয়রে? থঘরম— থটরম বক 
অিস্থা। আে থতারদে বিোে থকমে হরয়রে? 
  
অসাধােৰ্ হরয়রে িািা। 
  
থিাস, গল্প কবে। 
  
েীতু িাসল, আিাে সরে সরেই উরঠ দাাঁিাল। থহারসে সারহি িলরলে, থকাথায় যাবেস? 
  
েীতু িলল, িাগারে। আমাে খু্ি গেম লাগরে। বচবঠটা থস কুচ কুবচ করে েুরি থিলল। 
সাদা টুকোগুবল থকমে থযে বশউবল িুরলে মত লাগরে। তারদে িাগারে প্রকাি একটা 
বশউবল গাে বেল। গােটা থকরট থিলা হরয়রে। শুরয়ারপাকাে েরেু কাটা হরয়রে। বশউবল 
গারে খু্ি শুরয়ারপাকা হয়। েীতুে মরে হরে তাে বশউবল িুরলে মত কাগরেে 
টুকরোগুবলে উপে বদরয় শুরয়ারপাকা থহাঁরট যারে। 
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২১. থমাসামেক সামহি 
থমাসারেক ভাই, আমারক বচেরত পােরেে? 
  
থমাসারেক সারহি িাোন্দায় একটা েলরচৌবকে উপে িরস আরেে। ওরয়ল কালারেে হলুদ 
েরেে একটা বটউরিে মুখ্ েুাম হরয় থগরে। হাোে বটপবটবপ করেও েে থিে কো যারে 
ো। বতবে িবট বদরয় মুখ্টা থকরটরেে। মুখ্ কাটরত বগরয় িা হারতে িুরিা আেুল থকরট 
থগরে। থিাটা থিাটা েি পিরে। বতবে মুগ্ধ হরয় িুরিে েে থদখ্রেে। েেটা তাে কারে 
আশ্চযণ সুন্দে লাগরে। ওরয়ল কালাে বক েরি বিেলভি হরি? তাহরল তাবপণরেে িদরল 
বথোে বহরসরি েি িুিহাে কো থযত ওরয়ল কালারে িুিহাে ো কো থগরলও ওয়াটাে 
কালারে বেশ্চয়ই িুেহাে কো যারি। তরি েরিে েে স্থায়ী ো–বকেুিরৰ্ে থভতে কালরচ 
হরয় যায়। এরত অেু েকম একটা এরিক্ট হরত পারে। বিবভন্ন েরেে সরে েি বমবশরয় 
একটা এিরপবেরমন্ট কো থযরত পারে। তাে েরেু অরেকখ্াবে েি দেকাে। িুরি আেুল 
থথরকণ েি পিা িন্ধ হরয় থগরে। আরো বকেু েি পিরল ভাল হত। আেুলটা আরেকটু 
থিশী কাটরল ভাল হত। এে কাটল থকে? 
  
থমাসারেক সারহি যখ্ে েি বেরয় এই োতীয় বচন্তা-ভািো কেবেরলে তখ্েই সাজ্জাদ 
এরস িলল, আমারক বচেরত পােরেে? গভীে বচন্তায় িাধা থপরল থয-রকউ বিেি হয়। 
থমাসারেক সারহি হে ো। বতবে বচন্তাটারক সামবয়কভারি িন্ধ োরখ্ে। আিাে অিসে মত 
শুরু করেে। 
  
থমাসারেক ভাই, আমারক বচেরত পােরেে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 378 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

থমাসারেক সারহি িলরলে, থকমে আে সাজ্জাদ? 
  
বি ভাল। আপবে থদবখ্ আেুল থকরট থিরলরেে। 
  
হুাঁ। 
  
অরেক েি পরিরে। এতটা কাটল বক ভারি? 
  
দা বদরয়। 
  
আপোে শেীে ভাল থমাসারেক ভাই? 
  
হুাাঁ, শেীে ভাল। 
  
আমাে থতা থদরখ্ মরে হরে খু্ি কাবহল। অসুখ্-বিসুখ্ ো-বক? 
  
থিশ বকেুবদে থথরক িুরক িুথা হরে। মরে হয় লাংস কুােসাে। 
  
এখ্রো বক হরে? 
  
ো। 
  
আবম আপোে েরেু দুরিাতল হুইবস্ক বেরয় এরসবে। ভালটা থপলাম ো–হারতে কারে যা 
থপরয়বে–এরেবে। হােরড্রি পাইপাে। 
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আো। 
  
বতবে এমেভারি আো িলরলে থয খু্বশ হরলে বক থিাোে হরলে িুঝরত পাো থগাল ো। 
আসরল বতবে েি বেরয় বচন্তা ভািো আিাে শুরু কেরত যারেে। 
  
সাজ্জাদ বেতান্ত পবেবচতেরেে মত ঘরে ঢুরক পিল। এখ্ারে থস অিবশু খু্ি অপবেবচতও 
েয়। এে আরগ থস চােবদে কাবটরয় থগরে। ঘে-দুয়াে আরগ থযমে বেল এখ্রো থস েকমই 
আরে। থসই থস্টবভ, থসই থালা-িাসে। োোলায় থসই আরগে েেিলা হলুদ পদণাাঁ। থদয়ারল 
মাকিসাে ঝুল। মাকিসাে ঝুরলে পবেমাৰ্ও বস্থে। িারিওবে, করমওবে। এই িাবিটায় 
সময় মরে হয় বস্থে হরয় আরে। সাজ্জাদ আিাে িাোন্দায় এল। 
  
থমাসারেক ভাই! 
  
হুাঁ। 
  
কৰ্া বক এে মরধু এরসবেল? 
  
ো। 
  
েুুি েবিে িেমাশ এখ্ে আে পাে ো? 
  
ো। 
  
চারয়ে সেঞ্জাম বক আরে? 
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ো। 
  
চা থখ্রত চাইরল বক করেে–থদাকারে িরল আরসে? 
  
হু। 
  
আপোে এখ্ারে আসাে আমাে একটা বিরশর্ উরেশু আরে থমাসারেক ভাই। 
  
আো। 
  
উরেশুটা হরে–আমাে একটা েুি থপারিট দেকাে। আপবে থপারিরটে েেু কত থেে? 
  
চাে হাোে। 
  
আবম আপোরক চাে হাোরেে অরেরক থিবশ থদি। আমারক ভালমত এাঁরক বদরত হরি। 
  
আো থপারটন্টটা কাে–কৰ্াে? 
  
ো। কৰ্াে ো। তরি কৰ্ারক আপবে মরিল বহরসরি িুিহাে কেরত পারেে। যাে থপারিট 
থস কখ্রো মরিল হরি ো। 
  
আো। ঐ থমরয়বটে মুরখ্ে েবি লাগরি। িি েবি। সামোসামবে েবি এিং থপ্রািাইরলে 
েবি। 
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আবম থোগাি করে থদি। একটা েবি থশর্ কেরত কতবদে লারগ? 
  
আবম দ্রুত কাে কবে। সময় লারগ ো। ধে এক সপ্তাহ। তরি ভাল করে আাঁকরত সময় 
লারগ। 
  
আপবে সময় বেে। বকন্তু খু্ি ভাল করে আাঁকরিে। েবিে িুাকগ্ৰাউে বক েকম হরি 
আপোরক িরল থদি? 
  
দাও। আবম িেমারয়শী কােই কবে। বেরেে ইোয় বকেু আাঁবক ো। 
  
মরে করুে। একটা বেেণে িে। সাধােৰ্ িে ো–কদম্ব িে। ির্ণাকাল। গাে ভবতণ কদম 
িুল িুরটরে। কদম্ব িরেে মাঝখ্ারে থোট্ট একটা পুকুরেে পারি থমরয়বট োচরে। আপে 
মরে োচরে। থযরহতু চােপারশ থকউ থেই থসরহতু থমরয়বট তাে েগ্ন শেীে বেরয় বচবন্তত 
েয়। আবম বক দৃশুটা আপোরক িুঝারত থপরেবে? 
  
হুাঁ। েবিে সময়টা বক? 
  
সন্ধুা। গারেে মাথায় সন্ধুাে থশর্ আরলা পরিরে। 
  
আকাশ থদখ্া যারে? 
  
ো। তরি পুকুরেে েরল আকারশে োয়া পরিরে। 
  
েবটল েবি। আাঁকরত সময় লাগরি। 
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আপবে সময় বেে। আমাে থকাে তািা থেই। আপবে চাে হাোে থচরয়রেে–আবম দশ 
হাোে টাকা বেরয় এরসবে। টাকাটা বক এখ্ে থদি? 
  
দাও। 
  
সাজ্জাদ টাকা থিে করে বদল। থমাসারেক সারহি টাকা হারত বেরলে। দুিাে গুেরলে। 
তােপে পাঞ্জাবি গারয় থিে হরয় থগরলে। থকাথায় যারেে সাজ্জাদরক িরল থগরলে ো। 
তাে িুরিা হারতে আেুরলে েি আিাে থিাটা থিাটা পিরত শুরু করেরে। থমাসারেক 
সারহরিে ভুরু কুাঁচরক আরে। এক োগারি অরেকখ্াবে েি পিরল ভাল হত। 
এিরপবেরমন্টটা কো থযত। শুধু শুধু েিটা েি হরে। 
  
  
  
সাজ্জাদ োত দুটায় লীলািতীরক থটবলরিাে কেল। লীলািতী ঘুমুবেল। থস থটবলরিাে ধেল 
আরধা-ঘুম ও আরধা-তন্দ্রায়। 
  
হুারলা, থক? 
  
আবম সাজ্জাদ–তুবম বক ঘুমুবেরল? 
  
হুাঁ। 
  
ঘুম ভাোলাম? 
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হুাঁ। 
  
দুিঃবখ্ত লীলািতী। 
  
দুিঃবখ্ত হিাে দেকাে থেই। থকে থটবলরিাে করেরেে? 
  
তুবম ঘুমুে ো থেরগ আে, এটা োোে েরেু। 
  
যা োোে তা থতা থেরে থগরেে। এখ্ে বক থটবলরিাে থেরখ্ থদরিে? 
  
ো, বকেুিৰ্ গল্প কেি। আমাে ঘুম আসরে ো। কারো সরে কথা িলরত ইো কেরে। 
  
আমাে কথা মরে পিল? 
  
বঠক তাও ো। তুবম থতামাে থটবলরিাে োম্বাে থদয়ারল বলরখ্ থেরখ্ বগরয়বেরল। থচারখ্ে 
সামরে োম্বােটা িলিল কেরে। 
  
থদয়াল েি কোে েরেু দুিঃবখ্ত। 
  
েেবদরেে পাবটণ থথরক থয ঘাি ধরে থিে করে বদরল তাে েরেু দুিঃবখ্ত ো? 
  
ো। আবম খু্ি খু্বশ হি। যবদ আে কখ্রো আমারদে িাবিরত ো আরসে। 
  
আো আসি ো। থদয়ারল থলখ্া থটবলরিাে োম্বােটা বক মুরে থিলি? 
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ো, এটা থাকুক। এই োম্বােটা ঘুরমে অরু্ধ বহরসরি িুিহাে কেরিে। ঘুম ো এরল 
থটবলরিাে কেরিে। 
  
থটবলরিাে কেরল অসুবিধা থেই? 
  
ো, তারত অসুবিধা থেই। দূে থথরক আপবে চমৎকাে মােুর্। কাে থথরক ো। খু্ি কাে 
থথরক থয আপোরক থদখ্রত যারি থসই একটা শক খ্ারি। 
  
আমাে বেরেরো তাই ধােৰ্া। আো থশাে লীলািতী, থতামাে োচ বির্রয় একটা কথা। 
  
োচ প্রসে থাক। অেু প্রসে আরলাচো করুে— 
  
সামােু একটা প্রশ্ন। এক অিরে েিাি থদয়া যায় এ েকম। 
  
প্রশ্নটা বক? তুবম বক সমূ্পৰ্ণ বেরেে আেরন্দ একা একা কখ্রো োচ? মােুর্ থযমে একা 
একা গাে গায় থস েকম? 
  
হুাাঁ, োবচ। 
  
এখ্ে িল একা একা যখ্ে োচ তখ্ে বক সামরে কাউরক কল্পো করে বেরত হয়? 
  
লীলািতী চুপ করে েইল। সাজ্জাদ আগ্ৰরহে সরে িলল, চুপ করে আে থকে? িল। 
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লীলািতী বেচু গলায় িলল, হুাাঁ, কল্পো করে বেরত হয়। 
  
কারেই বচন্তা করে থদখ্া েৃতুকলা এমে এক বিদুা যা সৃবি হরয়রে অরেুে েরেু। গাে 
বকন্তু বেরেে েরেুও। 
  
েৃতুকলা বেরয় আপোে সরে কথা িলরত চাবে ো। 
  
আো বঠক আরে। তুবম বক থতামাে করয়কটা েবি আমারক থদরি? 
  
বক থদি? 
  
েবি। িরটাগ্ৰাি। 
  
থকে? 
  
আরে, আমাে একটা কাে আরে। বতেটা েবি–একটা সামরে থথরক, দুটা থপ্রািাইল। 
থলিট থপ্রািাইল এিং োইট থপ্রািাইল। 
  
লীলািতী গম্ভীে গলায় িলল, থকে চারেে আরগ িলুে। 
  
সাজ্জাদ িলল, আরগ িলি ো। আবম থটবলরিাে থেরখ্ বদবে। ভাল থথরকা। 
  
ভাল লাগরে ো। বকেু ভাল লাগরে ো। ভয়ংকে বকেু কেরত ইরে কেরে। ভয়ংকে বকেু। 
ঈশ্বে মােুর্রক ভয়ংকে থকাি কোে িমতা বদরয় পাঠাে। বকন্তু িাে িাে িরল থদে–
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থতামো ভয়ংকে বকেু করো ো। সািধাে, সািধাে, সািধাে। বতবে যবদ চাইরতে মােুর্ 
ভয়ংকে বকেু কেরি ো। তাহরল তারদে থসই িমতা ো বদরলই পােরতে। তারদে 
প্রোপবত িাবেরয় হত। তাো েবেে পাখ্া থমরল িুরল িুরল উিরি। থকােবদে ভয়ংকে 
বকেু কেরত পােরি ো। 
  
সাজ্জাদ হাত িাবিরয় এিমে থস্পেসারেে কবিতাে িই থটরে বেল। থকাে িাোিাবে ো। 
িই খু্লরল প্রথম থয কবিতাবট থিে হরি থসটাই পাঠ কো হরি। পাঠ এিং তাৎিবৰ্ক 
অেুিাদ। লীলািতী পারশ থাকরল ভাল হত। তারক িলা থযত–লীলা তুবম হারত কলম োও। 
োরচে মুদ্রাে মত কলামটা ধে থযে এটা কলম ো, এটা একটা পদ্মিুল। তােপে আবম 
যা িলি তুবম বলরখ্ থিলরি। কবিতাে পালা থশর্ হরল োচ হরি–তুবম োচরি আবম থদখ্ি। 
ঘরে িাবত থাকরি ো। তুবম োচরি অন্ধকারে আবম অন্ধকারেই থতামারক থদখ্াে থচিা 
কেি। পৃবথিীে প্রকৃত রূপ লুবকরয় থারক অন্ধকারে। কােৰ্ কল্পোে েে অন্ধকারে, 
পোিাস্তরি। সাজ্জাদ িই খু্লল— 
  
Unhappy verse, the witness of my unhappy state, 
  
লীলািতী তািাতাবি থলখ্– 
  
অসুখ্ী পংবিমালা, থদরখ্া থদরখ্া আমাে অসুখ্ থদরখ্া। 
  
হরেো অসুখ্ী পংবতমালা অসুখ্ থদখ্রি ো। থস অসুরখ্ে সাবি হরি। তাোিা পংবিমালা 
কখ্রো অসুখ্ী হয় ো … এিমে থস্পেসাে সারহি এইসি বক হাবিোবি বলখ্রেে? 
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িবেশারলে োয়াময় শহরেে েীিোেন্দ দাস বক িরলে? 
  
বেেণে আরমে িারল দুরল যায়–দুরল যায়–িাতারসে সারথ িহুিৰ্। 
শুধু কথা, গাে েয়–েীেিতা েবচরতরে আমারদে সরিে েীিে। 
  
মন্দ ো–েীেিতা োবচরতরে আমারদে সরিে েীিে। এক আশ্চযণ েীেিতা আমারদে থভতে 
অথচ আমো িাস কবে সেি পৃবথিীরত। এক আশ্চযণ অন্ধকাে আমারদে থভতে–অথচ 
আমো িাস কবে আরলাে ভুিরে। মাতৃেঠরেে অন্ধকারেে সৃ্মবত মাথায় বেরয় আমো 
আরলাে আোধো কবে। উরিাটা কোই বক যুবিযুি ো? 
  
সাজ্জাদ ড্রয়াে খু্লল। তাে পা টলরে, হাত কাাঁপরে তারক থকমে থযে থেশাগ্ৰস্ত মরে হরে। 
অথচ থস থকাে থেশা করেবে। এখ্ে কেরি। আবিং-এে একটা থিবেরভবটভ শেীরে ঢুবকরয় 
থদরি। মেবিেরক এবসবটক এেহাইড্রাইি বদরয় বমবশরয় থয িস্তুবট ততবে কো হরয়রে যাে 
োম থহরোইে। থহেবেখ্ থড্রসাে সারহরিে মহাে (?) আবিহুকাে! যখ্ে প্রথম ততবে কো 
হল তখ্ে পৃবথিীে প্রথম সাবিে বিোেীো মুগ্ধ হরয় িরলবেরলে–এবট একটা িি ধেরেে 
আবিষ্কাে। এই আবিষ্কাে িুিদয়ত হরি মােি কলুারৰ্। আে উরিাটা হরয়রে। থহেবেখ্ 
থিসাে সারহি োংরকেস্টাইে ততবে করেরেে। 
  
সাজ্জাদ শাদা পাউিারেে দ্রিৰ্ ততবে কেল খু্ি সািধারে। পাকা থকবমরিে মত। 
হাইপােিােবমক বসবেরঞ্জ দ্রিৰ্টা ঢুকাল। এই কােবটও কো হল বেখু্াঁতভারি। এখ্ে শুধু 
শেীরে ঢুবকরয় থদয়া–িুাপােটা দুভারি কো থযরত পারে। চামিাে বেরচ ঢুবকরয় থদয়া, 
বকংিা সোসবে থকাে েিিাহী বশোয় ঢুবকরয় থদয়া। েরি থঢাকাে সরে সমস্ত শেীে থকাঁরপ 
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উঠরি। প্রচি একটা ঝি শেীরেে উপে বদরয় িরয় যারি। শেীরেে প্রবতবট েীিরকার্ এক 
সরে থেরচ উঠরি। 
  
লীলািতী তুবম বক এই োরচে খ্িে োে? ো, তুবম এই োরচে খ্িে োে ো। এ এক 
অদৃশু োচ। 
  
তােপরেে সময়টা েৃতুক্লান্ত েতণকীে অিসারদে মত। থস অিসাদও আেন্দময় অিসাদ। 
এক ধেরেে মুবি। সেি পৃবথিী থথরক মুবি, আরলা থথরক মুবি। উরিা যািা। 
  
If in bed, tell her that my eyes can take not rest : 
If at board, tell her that my mouth can eat no meat; 
If at her virginals, tell her I can heat no mirth. 
  
এটা করে কবিতা? থক আিৃবত্ত কেরে? সাজ্জাদ কুিুবল পাবকরয় বিোোয় শুরয় আরে। 
থখ্ালা োরোলা বদরয় শীতল হওয়া আসরে। শীত লাগরে। শেীে কাাঁবপরে। ভাল লাগরে। 
খু্ি ভাল লাগরে। বযবে কবিতা আিৃবত্ত কেরেে তাে কে ভোট। থক এই ভদ্ররলাক থক? 
ঘরে িাবত িলরে। িাবতে আরলা ধীরে ধীরে করম আসরে। বক সুন্দে করেই ো আরলা 
কমরে। আহ অন্ধকারেে বদরক যািা এত আেন্দময়? 
  
সাজ্জাদ থচাখ্ িন্ধ করে গাঢ় স্বরে িলল, লীলািতী এরসা, তুবম এরসা। বিোোয় উরঠ এরসা। 
ো আমারক স্পশণ কোে থকাে দেকাে থেই। তুবম শুধু তাবকরয় থাক আমাে বদরক–আবম 
তাবকরয় থাকরি থতামাে আশ্চযণ সুন্দে থচারখ্ে বদরক। তুবম োে থতামাে থচারখ্ে বদরক 
তাকারল আবম বক থদবখ্? I can see the universe. তুবম বক একটা কাে কেরত 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 389 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

পােরি? থতামাে থচাখ্ দুটা আমারক বদরয় থদরি? থতামাে শেীে থতামােই থাকুক। থসই 
শেীে বেরয় যত ইো তুবম থেরচ থিিাও শুধু থচাখ্ দুটা আমারক বদরয় দাও। আবম একটা 
হেবলরিে থকৌটায় দুটা থচাখ্ থেরখ্ থদি। ো থচাখ্ েি হরি ো। আবম িেমাবলরে িুবিরয় 
োখ্ি। তুবম বক োে িেমাবলে বক? িেমাবলে হরে িাইভ পারসণন্ট িেমালবিহাইরিে 
দ্রিৰ্। 
  
এে োসায়বেক সংরকত হরে–HCHO 
  
সাজ্জাদ বেরেে মরেই হাসল। ঘরেে আরলা আরো করম আসরে–সুন্দে একটা গন্ধ পাওয়া 
যারে। থক এরসরে। ঘরে? লীলািতী? তাে বক থহরলা বসরেশে হরে? মেবিে 
বিবেরভবটরভে বক থহরলা বসরেবটং এরিক্ট আরে? সাজ্জাদ বিি বিি করে িলল, এরসা 
লীলািতী, এরসা! 
  
সুন্দে একটা গাে বেল ো ঘরে আসা বেরয়? এরসা আমাে ঘরে এরসা, . .  এই োতীয়। 
গারেে সুে মাথায় আসরে, কথা আসরে ো। আিাে যখ্ে কথা মরে আসরে তখ্ে সুে 
মরে আসরে ো। হাইরেেিারগণে অবেশ্চয়তা সূরিে মত। যখ্ে গবত োো যায় তখ্ে 
অিস্থাে অবেবশ্চত হরয় পরি। দুবট অবেশ্চয়তাে গুেিল সমাে h েুাংক কেসরটন্ট। এই 
ভদ্ররলাক ১৯০৫ সরে োমণাে বিবেকুাল থসাসাইবটে বমবটং-এ িরলবেরলে–আো মাথাে 
মরধু অংক ঘুেরে থকে? গাে থকাথায় থগল? গাে?’ 
  
এরসা আমাে ঘরে… 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 390 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

২২. বমবলে বিময় 
বমবলে বিরয় থিশ স্বাভাবিকভারি হরয় থগল। িাোলী বিরয় থযভারি থযভারি হওয়া উবচত 
থসভারিই হল। গারয়-হলুরদ মাে পাঠাল িরেে িাবি থথরক। থসই মাে সাইরে প্রকাি হল 
ো। মাঝাবে সাইরেে কাতল। বমবলে মাবম িলরলে, মরে হরে িবকরেে পুল। সেপুবট 
পাবঠরয় বদরয়রে। 
  
বমবলে দুিঃরখ্ কান্না থপরত লাগল। এখ্রো বিরয় হয়বে তােপরেও িেপরিে বিরুরদ্ধ 
উচ্চাবেত প্রবতবট িাকু তাে গারয় লাগরে। তাে কারে মরে হরে মােটা থতা থিশ িিই 
লাগরে। এেরচ িি মারেে দেকাে বক? 
  
বিরয়রত আো গয়োগাবট বেরয় খু্ি হারসাহাবস হরত লাগরলা। বমবলে দূে সম্পরকণে এক 
থিাে গলাে হােটা বেরয় থটবিল লুারম্পে সামরে ধরে হাসরত হাসরত থভরে গবিরয় পরি 
থগল। 
  
বক েকম পাতলা থদরখ্ে? গয়োে থভতে বদরয় লাইট পাস কেরে। 
  
বমবলরক মুখ্ হাবস হাবস করে োখ্রত হরে, েয়ত সিাই ভািরি কথাগুবল থস গা থপরত 
বেরে। থস মুখ্ হাবস হাবস করে োখ্ল। তরি মরে মরে িলল, লাইট থতাে থমাটা মাথা 
বদরয় পাস কেরে–হাাঁবদোম থকাথাকাে। 
  
িেরক বেরয়ও অরেক হারসাহাবস হল। অপবেবচত সুন্দেমত একেে মবহলা িলরলে, িে 
থদরখ্বে? হাত ভবতণ গবেলাে মত থলাম। এই ভদ্ররলারকে শীতকারল থকাে কম্মণিল লাগরি 
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ো। েুাচারেল উরলে কম্পিরল গি অলমাইবট উোরক থঢরক বদরয়রেে। এই োতীয় 
কুৎবসত কথারতও বমবলরক অেুরদে মত হাসরত হল। থস লিু কেল, সিাই হাসরে, শুধু 
তাে দুই ভাই মুখ্ কাল করে দাাঁবিরয় আরে। সিরচ তারক থয িুাপােটা কি বদল তা হরে 
আতাহারেে থচারখ্ পাবে েল েল কেরে। ভাইয়া কখ্রো কাাঁরদ ো। িািাে মৃতুুে বদে 
সিাই হাউমাউ করে থকাঁরদরে, ভাইয়া কাাঁরদবে। মরে হরে আে থিারেে অপমারে থস 
থকাঁরদ থিলরি। 
  
বমবল মরে মরে আল্লাহরক িাকরত লাগল। থহ আল্লাহ! ভাইয়া থযে থকাঁরদ ো থিরল। ভাইয়া 
থযে থকাঁরদ ো থিরল। ভাইয়া থকাঁরদ থিলরল থস আে বেরেরক সামলারত পােরি ো। বমবল 
মরে মরে আতাহারেে সরে কথা িলরত লাগল। তাে মে িলরে, মরেে কথাগুবল থকাে 
ো থকােভারি ভাইয়াে কারে থপৌরে যারি। মরে মরে কথা িলাে এই থকৌশল আল্লাহ 
মােুর্রক যখ্ে বদরয়রেে তখ্ে থকাে উরেশু বেরয়ই বদরয়রেে। শুধু শুধু থতা থদেবে। বমবল 
িলরত লাগল– 
  
ভাইয়া তুই এমে মে খ্াোপ করে দাাঁবিরয় আবেস থকে? বিরয় হরে ভারগুে িুাপাে। 
আল্লাহ পৃবথিীরত থোিা বমবলরয় মােুর্ পাঠাে। যাে থযখ্ারে বিরয় হিাে থসখ্ারেই হয়। 
আমাে এই মােুর্টাে সরে বিরয় হিাে বেল িরলই হরে। মােুর্টাে গভবতণ গবেলাে মত 
লার ম থাকরলও বকেু কোে থেই। মােুরর্ে থচিায় যবদ বকেু হত তাহরল থতা িি আপু 
আরমবেকায় থয থেরলে সরে বিরয় বঠক করেবেল তাে সরেই বিরয় হত। আবম থতা োবেই 
বেলাম। থেরলটা আমারক থদরখ্ পেন্দ করে থগরে। তােপে দুবদে পে অেু একটা থমরয়রক 
বিরয় করেরে। আমারদে খ্িে থদিােও দেকাে মরে করেবে। এই থেরলে গভবতণ থলাম 
থাকুক িা ো থাকুক, থস থতা আমারক এেকম অপমাে করেবে। ভাইয়া, আবম এই থেরলরক 
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আমাে সমস্ত ভালিাসা বদরয় ভালিাসি। তুই থদবখ্স আবম কত সুখ্ী হি। সুন্দে সুন্দে 
থেরলরমরয় হরি আমাে। তুই যখ্ে আমারক থদখ্রত যাবি তখ্ে তাো মামা মামা িরল 
থতাে গারয় ঝাবপরয় পিরি। তুই হাসরত হাসরত কপট বিেবিরত িলবি, বমবল, থতাে 
িাচ্চাগুবল থতা দুরিে বশরোমবৰ্ হরয়রে। ো, থতারদে িাসায় আে আসা যারি ো। 
  
ভাইয়া, আমারদে সংসােটা থভরে থগরে। আমারদে খু্ি সুন্দে সংসাে বেল। িািা থগরলে 
মরে। মাে এখ্ে আে থকাে কুাঁবশ-োে থেই। তুই আে থোট ভাইয়া আবেরতে মত অরেুে 
িাবিরত আবেস। আবম োবে, এইসি থতাে গারয় লারগ ো। থকাে বকেুই থতাে গারয় লারগ 
ো। তুই িুটপারতও চাদে গারয় বদরয় েীিে পাে করে বদরত পােবি। বকন্তু আমাে খু্ি 
লারগ। আবম োত-বদে বক প্রাথণো কবে োবেস? আবম োত-বদে প্রাথণো কবে–থযে থতাে 
একটা বিরয় হয়। থভরে যাওয়া সংসাে আিাে থোিা লারগ। থকাে এক েুবটোটায় আবম 
আমাে স্বামী এিং থেরলরমরয় বেরয় থতাে িাবিরত উপবস্থত হি। আমো খু্ি তহ-খচ কেি। 
থসরকে থশারত ভািীরক বেরয় আবম থসরোগুরে বসরেমা থদখ্রত যাি। আমাে িেরক সরে 
বেরত হরি, েয়ত বটবকট কাটরি থক? তাোিা অবত োরত আমো দুেে থমরয় মােুর্ থতা 
আে বিেরত পােি ো। তুই িাসায় িরস থতাে ভারগ্ন-ভাবগ্নরক বেরয় থখ্লবি। গল্প িরল 
ওরদে ঘুম পািাবি? 
  
  
  
বিরয় হরয় থগল। করেরক স্বামীে হারত তুরল থদিাে একটা অেুষ্ঠাে আরে। বমবলে িি 
মামা এই দাবয়ত্ব বেরত এবগরয় এরলে। বমবল িীৰ্ গলায় িলল, মামা, ভাইয়ারক আসরত 
িলুে। এই কােটা ভাইয়া করুক। বমবলে িিমামা বমবলে কথায় আহত হরলে, তরি 
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আতাহােরক থিরক বেরয় এরলে। োগী গলায় িললে, থিারেে হাত ধে। হাত ধরে থেরলে 
হারত তুরল দাও। 
  
আতাহাে বমবলে হাত ধেল। 
  
বমবলে িিমামা িলরলে, হাত ধরে থিকুরিে মত দাাঁবিরয় আে থকে? িল, আমাে থিােরক 
আপোে হারত তুরল বদলাম। তারক সুরখ্ োখ্রিে। 
  
আতাহাে িলল, আমাে থিােরক আবম আপোে হারত তুরল বদলাম। তারক আপবে সুরখ্ 
োখু্ে, িা ো োখু্ে থস আপোরক সাোেীিে সুরখ্ োখ্রি। 
  
বমবল থদখ্ল, আল্লাহ তাে প্রাথণো শুরেেবে। আতাহাে কাাঁদরে। থোট িাচ্চারদে মত িুাকুল 
হরয় কাাঁদরে। 
  
বমবলে ইো কেরে ভাইয়ারক িুরক থচরপ ধরে িরল, বক কেবেস তুই! কান্না িন্ধ কেরতা, 
কান্না িন্ধ কো। 
  
থস বকেুই িলরত পােল ো। অপবেবচত একটা থেরলে হাত ধরে মাথা বেচু করে দাাঁবিরয় 
েইল। 
  
  
  
বমবল তাে স্বামীে কমণস্থল ঠাকুেগাাঁরয় চরল যারে। বমবলে স্বামী থমািঃ েবহে উবেে ঠাকুেগাাঁ 
থপাস্টাবপরসে থপাস্টমাস্টাে। বমবল থিরে োোলাে পারশ িরসরে। েতুে িউরদে মাথাভবতণ 
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থঘামটা থাকাে বেয়ম। বমবলে মাথায় থঘামটা থেই। থস োরোলা বদরয় মুখ্ থিে করে 
তাবকরয় আরে। েুাটিেরম আতাহাে ও িেহাদ দাাঁবিরয় আরে। থিে োিরত এখ্রো থদবে 
আরে। তাো থিরেে োোলাে কারে এরস গল্প কেরত পারে, তা কেরে ো। চুপচাপ দূরে 
দাাঁবিরয় আরে। বেরেরদে মরধু গল্প কেরলও হত। তাও কেরে ো। এমেভারি দাাঁবিরয় 
আরে থযে থকউ কাউরক থচরে ো। দুেে অপবেবচত মােুর্ বক এমে ঘবেষ্ঠভারি দাাঁবিরয় 
থারক? আতাহােরক সাধােৰ্ একটা শাটণ-রপরন্ট বক সুন্দে লাগরে।! িেহাদরক লাগরে ো। 
থস এমে কুাঁো হরয় আরে থকে? থসাো হরয় দাাঁিারত পারে ো? 
  
েবহে উবেে োোলাে কারে এরস িলল, বমবল, থিে থলট হরি। তুবম চা খ্ারি? 
  
বমবলে হাবস থপরয় থগল। থলাকটাে কািকােখ্াো থদরখ্ কাল োত থথরকই তাে হাবস 
পারে। বকভারি থস িীে থসিা কেরি, যত্ন কেরি তা বেরয় অবত িুস্ত। িুস্তরতাটা থয খু্ি 
হাসুকে লাগরে তাও থলাকটা িুঝরত পােরে ো। 
  
তারদে িাসে হরয়রে েবহে উবেরেে খ্ালারতা থিারেে িাবিরত। োত একটাে বদরক েবহে 
িুস্ত হরয় িলল, বমবল, থতামাে বক মাথা ধরেরে? িরলই থস পাঞ্জাবিে পরকট থথরক 
পুাোবসটামল টুািরলট থিে কেল। তাে িীে মাথা ধেরি এই থভরি থলাকটা বক আরগ 
থথরকই পাঞ্জাবিে পরকট ভবতণ করে মাথাধোে অরু্ধ বেরয় িরস বেল? 
  
বমবল িলল, মাথা ধেরি থকে? 
  
তুবম ভুরু কুাঁচকাে এই েরেু িললাম। সাোবদরেে থটেশরে মাথা ধো থতা স্বাভাবিক। 
আমাে কখ্রো মাথা ধরে ো। থসই আমােই মাথা ধরে থগরে। 
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ো, আমাে মাথা ধরেবে। 
  
োরত ঘুমুরত যািাে সময় থস িলল, বমবল, তুবম খ্ারটে থকােবদরক ঘুমুরত পেন্দ কে? 
  
বমবল িলল, আবম আপোে কথা িুঝরত পােবে ো। 
  
অরেরক খ্ারটে থদয়ারলে বদরক শুরত পারে ো–এ েরেু বেরেস কেবে। আো তুবম িেং 
িাইরেে বদরক থশাও–িাতাস থিবশ পারি। িুারেে হাওয়া গারয় লাগরি। 
  
বমবল মরে মরে হাসল। েবহে উবেে িলল, িাসেোরত বেয়ম হল সাোোত িাবত িবলরয় 
োখ্া। তুবম বক এই বেয়মটাে কথা োে? 
  
োবে। 
  
বেয়মটা থকারথরক এরসরে োে? 
  
থিহুলারক সারপ কাটাে পে থথরক এরসরে। 
  
বঠক িরলে থতা। বমবল, আরলা িালা থাকরল বক থতামাে অসুবিধা হয়? 
  
আমাে থকাে বকেুরতই অসুবিধা হয় ো। 
  
বিসবকট খ্ারি বমবল? 
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আবম খ্িে বেরয়বে োরত তুবম ভাল করে খ্াওবে। এই েরেু বিসবকট এরে থেরখ্বে। 
খ্ারি? ভাল বিসবকট। দুটা বিসবকট থখ্রয় একগ্লাস পাবে খ্াও। 
  
বমবলে বিসবকট খ্াওয়াে থকাে েকম ইো বেল ো। শুধু থলাকটাে আগ্ৰহ থদরখ্ িলল, 
আো। বিসবকট এিং পাবে খ্াওয়া হল। 
  
েবহে উবেে িলল, থতামাে থঠাাঁরট বিসবকরটে গুিা থলরগ আরে। দাাঁিাও মুরে বদবে। থস 
হাত বদরয় মুরে বদল। বমবল মরে মরে হাসল। থঠাাঁরট হাত বদরত ইরে কেরে–হাত বদরলই 
হয়? এত িবন্দ থকে? 
  
েবহে উবেে িলল, পাে খ্ারি? পাে থখ্রল মুরখ্ে বমবি ভািটা কাটা যারি। 
  
পাবেও বক আপোে পাঞ্জাবিে পরকরট? 
  
ো, ড্রয়ারে থেরখ্বে। থস্টবিয়াম থথরক এরেবে। থস্টবিয়ারম একটা পারেে থদাকাে আরে–
খু্ি ভাল পাে িাোয়। 
  
দুেে দুটা পাে থখ্ল। মােুর্টাে থচহাো বমবলে থমারটই ভাল লাগবেল ো। বক েকম বিশাল 
থগালাকাে একটা মুখ্! থঠাাঁরটে বেরচ বিেবিরে থগাাঁি। কােগুবল থোট থোট। দাাঁত থোট 
থোট–হাসরল কারলা মাবি থিে হরয় পরি। তােপরেও গভীে োরত থলাকটাে খু্বশ খু্বশ 
মরে পাে খ্াওয়া থদখ্রত থদখ্রত বমবলে মরে হল–থলাকটা থতা থদখ্রত খ্াোপ ো। থচহাোে 
মরধু থকাথায় থযে খ্াবেকটা ভাল লুবকরয় আরে। বিশাল শেীরেে থভতে লুবকরয় আরে 
লােুক ধেরেে থোট্ট একটা বশশু। বমবলে ইো কেরত লাগল। থস তাে হাত িাবিরয় থদয়। 
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থযে লজ্জা থভরে থলাকটা তাে হাত ধেরত পারে। থলাকটাে লজ্জা আিাে থিবশ থিবশ। 
এখ্রো িীে হাত ধরেবে। শুধু একটা িবন্দ করে একিাে থঠাাঁট েুাঁরয় বদরয়রে। 
  
এই থয এখ্ে োরোলা ধরে দাাঁবিরয় আরে। চা খ্ারি বকো বমবলরক বেরেস কেরে। 
থলাকতাে আসল উরেশু োোলা ধোে অেুহারত বমবলত হাত েুাঁরয় থদয়া। বমবলে দুটা 
হাতই োোলায়। বমবল িলল, আবম চা খ্াি ো, তুবম থদখ্, ভাইয়াো খ্ারি বকো। 
  
কত সহরে বমবল থভােরিলা থথরক মােুর্টারক তুবম িাকরে। যতিােই িাকরে ততিােই 
বক থযে দলা পাবকরয় গলাে কারে উরঠ আসরত চারে। এে োম বক ভালিাসা? এতবদে 
এই ভালিাসা থকাথায় বেল? এই ভালিাসাে েে বক শেীরে? দুটা শেীে পাশাপাবশ এরলই 
বক এই ভালিাসা েোয়? তাহরল থতা খু্িই ভয়ংকে কথা। েবহে উবেে িলল, বমবল, 
এক কাে কবে, থোট ভাইোেরক িবল আমারদে সরে থযরত। তুবম একা একা যারি–
থতামাে খ্াোপ লাগরি। থোট ভাইোে করয়কবদে থথরক আসুক। িলি? 
  
আো িল। 
  
উবে থিাধহয় থযরত চাইরিে ো। 
  
িলরলই ও যারি। আমাে থকে োবে মরে হরে ো িলরলও থিে যখ্ে োিরি ও লাি 
বদরয় থিরে উরঠ পিরি। 
  
বমবল হাসরে। হাসরত হাসরতই বমবলে মরে হল– 
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িািাে মৃতুুে পে এমে আেন্দ বেরয় থস আে হারসবে। এই প্রথম হাসল। িািা বক অরেক 
দূরেে থকাে ভুিে থথরক বমবলে এই হাবস থদখ্রেে? 
  
  
  
িেহাদ গাবিরত উরঠ িরসরে। েবহে থগরে। িেহারদে েরেু বটবকরটে থখ্াাঁরে। আতাহাে 
এখ্রো থসই আরগে োয়গায় দাাঁবিরয় আরে। তারক এরকিারে গারেে মত লাগরে। গােও 
মারঝ মরধু িাতাস থপরল িালপালা োিায়–এই মােুর্টা তাও োিারে ো। দাাঁবিরয়ই 
আরে। বমবল হাত ইশাো করে ভাইরক িাকল। আতাহাে এবগরয় আসরে। মরে হরে 
বেতান্ত অবেোয় আসরে। 
  
বমবল িলল, ভাইয়া, এত দূরে দাাঁবিরয় আবেস থকে? 
  
আতাহাে িলল, খু্ি কাে থথরক বকেু থদখ্া যায় ো থে বমবল। ভাল করে থদখ্রত হরল 
একটু দূরে থযরত হয়। দূরে দাাঁবিরয় থতাে আেন্দ থদখ্বে। 
  
আেন্দ। 
  
আেন্দ থতা িরটই। আেরন্দ তুই খ্াবি খ্াবেস। কাতলা মারেে মত স্বামী বেরয় থকাে 
থমরয়রক এত আেবন্দত হরত আবম প্রথম থদখ্লাম। 
  
বমবল োগ কেল ো। থহরস থিলল। আতাহাে িলল, িিভাই বহরসরি থতাে বিরয়রত থতারক 
বকেু বদরত পােলাম ো। একটা টাকা থেই পরকরট, থকারখ্রক থদি িল? যাই থহাক, থতাে 
েথেু একটা বেবেস বেরয় এরসবে। থিে বঠক যখ্ে োিরি তখ্ে থতাে হারত থদি। 
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বেবেসটা বক? 
  
তা িলা যারি ো। 
  
ভাইয়া, তুই চাকবে-িাকবে বকেু কেবি ো? 
  
কেি ো থকে? অিশুই কেি। আে থথরকই চাকবে থখ্াো শুরু কেি। 
  
মারক থোে থদখ্রত যাবি। 
  
মারক থদখ্রত যাওয়া অথণহীে। থক তারক থদখ্রত আসরে থক আসরে ো, মা তা োরে 
ো। থকাম-রত থথরক বকেু থিাঝা যায় ো। আমাে ধােৰ্া, থকাম—থত থথরক মা খু্ি কি 
পারে। আমারদে উবচত মারক সহেভারি মেরত থদয়া। 
  
এই ধেরেে কথা মরেও আেবি ো। আবম বেবশ্চত মা থকামা থথরক বিরে আসরি। বকেুবদে 
আরগ আবম স্বপ্ন থদরখ্বে–থতাে বিরয় হরে। মা থতাে থিৌরক হাত ধরে ঘরে বেরয় যারেে। 
  
িউটা থদখ্রত থকমে? 
  
থদখ্রত থিবশ ভাল ো। থোগা কারলা, দাাঁতগুবল উাঁচু উাঁচু… 
  
আতাহাে বিেি গলায় িলল, স্বরপ্ন একটা থমরয়রক থদখ্বি–তারকও কুৎবসত থদখ্রত হরি? 
থমরয়রদে ঈর্ণারিাধ এত প্রিল থয তাো স্বরপ্নও থকাে সুন্দে থমরয় থদরখ্ ো। 
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বমবল হাবস হাবস মুরখ্ িলল, ভাইয়া স্বপ্ন বক আমাে ইো-অবেোে উপে বেভণে করে? 
আবম থদবখ্বে 
  
অিশুই করে। এখ্ে পযণন্ত থকাে অসুন্দে থমরয়। SINIK স্বরপ্ন িুকুতীে বভি কুকু স্বরপ্ন 
  
তুই কবি-মােুর্, থতাে কথা আলাদা। 
  
থসটাও একটা কথা। 
  
ভাইয়া, একটা পাে খ্াি। বমবি পাে। আশা কবে একটা বমবি পাে থকোে মত টাকা থতাে 
কারে আরে। 
  
তা আরে। 
  
  
  
থিে থেরি বদরয়রে। বমবল উৎকবেত গলায় িলল, ভাইয়া, থিে থতা থেরি বদরে। তুই 
আমাে উপহাে বদবল ো? থদ, কবিতাটা থদ। তুই থয পরকরট করে কবিতা বেরয় এরসবেস 
থসটা আবম োবে। আতাহাে কাগেটা হারত বদল। থিরেে গবত িািরে–আতাহারেে হাাঁটাে 
গবতও িািরে। েবহে উবেে োরোলা বদরয় গলা থিে করে িলল, ভাইোে থারমে থারমে–
একবসরিন্ট কেরিে, একবসরিন্ট। 
  
বমবল েরল থভো থচাখ্ বেরয় ভাইরয়ে কবিতা পিরে। থলখ্াগুবল ঝাপসা লাগরে। 
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থশাে বমবল! 
দুিঃখ্ তাে বির্মাখ্া তীরে থতারক 
বিাঁরধ িােংিাে। 
তিুও বেবশ্চত োবে, একবদে হরি থতাে 
থসাোে সংসাে। 
উরঠারে পিরি এরস একিাবল থোদ, 
তাে পারশ বশশু গুবট কয় 
তাহারদে ধুরলামাখ্া হারত–ধো থদরি 
পৃবথিীে সকল বিস্ময়। 
  
বমবল িুাকুল হরয় কাাঁদরে। েবহে উবেে বিব্রত মুরখ্ িীে পারশ িরস আরে। বমবলে কান্নায় 
থিরেে যাবিো বকেু মরে কেরে ো। স্বামীে িাবিরত যািাে সময় সি থমরয়ই কাাঁরদ। 
কাাঁদাটাই স্বাভাবিক। 
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২৩. মামক থদমখ্ আতাহাে বিমে য়াবছেল 
মারক থদরখ্ আতাহাে বিরে যাবেল। হাসপাতারলে টাো িাোন্দা, োত থিবশ িরলই িািান্দা 
বেেণে। হাসপাতারলে বেেে টাো িাোন্দায় হাাঁটরত আতাহারেে গা সি সময়ই েমেম 
করে। মরে হয়, এই িুবঝ মৃতুুে সরে থদখ্া হরয় যারি। কুাঁরে বিকবট-দশণে এক িৃদ্ধ যাে 
থচারখ্ থকাে পাতা থেই িরল পলক পরি ো। যাে গলাে স্বে তীব্র, তীিা ও বহম-শীতল। 
কথা িলাে সময় এই িৃরদ্ধে মুখ্ বদরয় দুগণন্ধ লালা পরি। হাসপাতারলে বেেণে িাোন্দায় 
হাাঁটাে সময়ই শুধু আতাহারেে মরে হয় মােুরর্ে মাথাে থপেে বদরক দুটা থচাখ্ থাকরল 
ভাল হত। থপেরে থকউ আসরে বকো থিাঝা থযত। 
  
আতাহাে থমরক দাাঁিাল। ভরয় ভরয় থপেে বিেল। যবদও ভয় পাওয়াে বকেু থেই। থপেে 
থথরক কবি সারহি িরল থয তারক িাকরে থস আে যাই থহাক মৃতুু েয়। 
  
এপ্রৰ্ পো হাবস হাবস মুরখ্ে তরুৰ্ী আতাহােরক থপেে বিেরত থদরখ্ িলল, এ েকম 
চমরক উঠরলে থকে? ভয় থপরয়রেে? 
  
আতাহাে িলল, থপেে থথরক থকউ িাকরলই আবম চমরক উবঠ। তাে উপে আপবে কবি 
সারহি িাকরলে। 
  
মারক থদরখ্ বিেরেে? 
  
বি। 
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আতাহাে এই িািাে থমরয়বটরক থচরে। করয়কিাে থদখ্া হরয়রে। কখ্রোই থমরয়বটরক 
থতমে রূপিতী মরে হয়বে। আে হরে। রূপ সম্ভিত সময় ও পবেরিশবেভণে। 
হাসপাতারলে বেেণে টাো িাোন্দায় সাধােৰ্ েকম সুন্দে থমরয়রকও হয়ত অসাধােৰ্ মরে 
হয়। 
  
মারক থকমে থদখ্রলে? 
  
আরগ থযমে থদরখ্বে এখ্রো তাই। োে থেই–িাকরল সািা থদে ো। আে বক আপোে 
োইট বিউবট? 
  
বি। 
  
সাোোত থেরগ থাকরিে? 
  
তা থতা থাকরতই হরি। 
  
সাোোত থেরগ থথরক বক করেে? 
  
যখ্ে কাে থারক কাে কবে। যখ্ে কাে থারক ো–গরল্পে িই পবি। িাসা থথরক গরল্পে 
িই বেরয় আবস। 
  
কবিতা পরিে ো? 
  
ো, কবিতা পবি ো। 
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আে থকাে িইটা পিরিে? 
  
আে একটা ইংরেবে উপেুাস বেরয় এরসবে–Death in the maiden. আপবে পরিরেে? 
  
বি ো। 
  
এে েবিও হরয়রে। থোমাে পবলেবস্ক েবি করেরেে। বভবসআে-এ বপ্রন্ট পাওয়া যায়। আবম 
অিবশু এখ্রো থদবখ্বে। আপবে থদরখ্রেে? 
  
বে-ো। আমারদে বভবসআে থেই। 
  
িািাে মবহলা চরল যািাে মত ভবে করেও আিাে দাাঁবিরয় পিল। আতাহাে বেরেও 
অিাক হরে হাসপাতারলে িাোন্দায় দাাঁবিরয় এতগুবল কথা িািাে থমরয়টা থকে িলল। 
মরে হয় থস থোগীরদে সরে কথা িলরত িলরত ক্লান্ত। বকংিা থক োরে এই থমরয়বটেও 
হয়ত মৃতুুে সরে থদখ্া হরয় যািাে ভয় আরে। একা িাোন্দায় হাাঁটরত বগরয় ভয় পাবেল 
িরল আতাহােরক থদরখ্ এতগুবল কথা িলরে। 
  
আতাহাে িলল, আপোে যখ্ে ঘুম পায় তখ্ে বক করেে? 
  
োইট বিউবট যখ্ে থারক তখ্ে ঘুম পায় ো। তােপরেও ঘুম থপরল চা-কবি খ্াই। 
  
বেরেই িাবেরয় থেে, ো িাইরে থথরক আোে? 
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বেরেই িাোই। ইরলকবিক থকটবল আরে–আপোে বক চা িা কবি থখ্রত ইরে কেরে? 
  
বি-ো। চা-কবি থকােটাই থখ্রত ইরে কেরে ো। আপোে সরে খ্াবেকিৰ্ গল্প কেরত 
ইরে কেরে। 
  
িািাে থমরয়বটে থচাখ্ তীিু হরত বগরয় হল ো। োগ কেরত বগরয় থস োগ কেল ো। 
খ্াবেকটা গম্ভীে গলায় িলল, আসুে। আবম বতে তলায় িবস। আপোে মাে সরে আমাে 
প্রায়ই কথা হত। থসটা বক আপবে োরেে? আপোে মা বক আপোরক কখ্রো িরলরেে? 
  
বি-ো। 
  
আপবে থয একেে কবি থসটা আপোে মাে কাে থথরকই থশাো। 
  
মা আমারক িটু িারকে, থসটা বক োরেে? 
  
হুাাঁ োবে। তাও োবে। 
  
আপোে োম বক োেরত পাবে? 
  
আমাে োম থহাসো। এে মারে হরে থসৌন্দযণ। োমকেরৰ্ে সাথণকতা বির্রয় বকেু বলখ্রত 
িলরল আমাে িািা-মা বিপরদ পিরিে। আবম সুন্দে েই। আমাে আরেকটা োম আরে 
িুবি। এই োমটা থমাটামুবট সাথণক িলরত পারেে। আমারক থদরখ্ িুবি-িুবি লাগরে ো? 
  
বি লাগরে। 
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থহাসো ইরলকবিক থকটবলরত চা চাবপরয়বেল। আতাহারেে কথায় চমরক বগরয় তাকাল। 
আতাহাে িলল, আপোরক ঘািরি থদয়াে েরেু িললাম–লাগরে। 
  
থহাসো চা িাবেরয় বেরয় এরসরে। ইরলকবিক থকটবলরত পাবে অবত দ্রুত িুরট। চা ততবে 
হরে–তাে অরপিায় থয আেন্দ তা পাওয়া যায় ো। 
  
আতাহাে িলল, আমাে মাে অিস্থাটা বক িলরিে? 
  
উবে উীপ কমায় আরেে। 
  
তাে থথরক উদ্ধারেে সম্ভািো কতটুকু? 
  
সম্ভািো কম। থমবিরকল সারয়ে এই িীপ কমা বির্রয় থতমে বকেু িলরত পারে ো। থকউ 
থকউ বিরে আরসে। থকউ থকউ বিরে আরস ো। আট িেে কমারত থথরক থোগীে োে 
বিরেরে, থস স্বাভাবিকভারি কথা িরলরে, েীিে শুরু করেরে–এ েকম েবেে আরে। 
  
থয কমায় থারক তাে বক থকাে কি হয়? 
  
আবম োবে ো। 
  
থয ভদ্ররলাক আট িেে কমায় থথরক েতুে েীিে থপরয়রেে বতবে এই বির্রয় বকেু 
িরলেবে? 
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িলরলও আবম পবিবে। 
  
থয থোগী থকামায় আরে তাে পারশ িরস আবম যবদ কথা িবল থস বক শুেরি? 
  
আবম িলরত পােবে ো। 
  
আপোে এখ্ারে বসগারেট থখ্রত পাবে? 
  
হুাাঁ, থখ্রত পারেে। 
  
আতাহাে বসগারেট ধোল। থহাসো িলল, আপবে আপোে মারয়ে পারশ িরস গুেগুে করে 
প্রচুে কথা িরলে। তাই ো? 
  
বি িবল। আপবে োরেে বকভারি? 
  
আমো অরেরকই োবে। আপবে আপোে মারক বক িরলে? 
  
বকেু িবল ো। গল্প কবে। 
  
গল্প করেে? 
  
বি। আবম োোে কথা িবল, মা েিাি থদে। 
  
থহাসো বিবস্মত হরয় িলল, আপোে কথা িুঝরত পােবে ো–উবে েিাি থদে মারে বক? 
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মাে েিািগুবল আবম কল্পো করে থেই। 
  
ও, আো। 
  
এই থটকবেকটা আবম বশরখ্বে েীতুে কারে। 
  
েীতু থক? 
  
েীতু আমাে এক িনু্ধে থিাে। ও করে বক োরেে? বটবভ োটক থদখ্াে সময় সাউে অি 
করে থদয়–এিং পাি-পািীরদে িায়ালগ কল্পো করে থেয়। এরত োবক গল্পটা অরেক 
ইন্টারেবস্টং কো যায়। 
  
েীতু বক আপোে প্রবমকা? 
  
আরে ো। সামরেে মারসে ১১ তাবেখ্ েীতুে বিরয় হরে। আরো আরগই হত। হঠাৎ েীতুে 
শেীে খ্াোপ কোয় থিট থপৌঁোরো হরয়রে। 
  
আে আপবে আপোে মাে সরে বক গল্প কেরলে? 
  
ঢাকায় বক ঘটরে ো ঘটরে সি তারক িললাম। দুটা মোে েবসকতা কেলাম। তােপে 
মারক বেরেস কেলাম–তাে কি হরে বক-ো। 
  
আপোে মা বক িলরলে? 
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মা িলরলে, হরে। 
  
আপবে যখ্ে আিাে থকােবদে আপোে মাে সরে কথা িলরিে তখ্ে বক আবম পারশ 
থাকরত পাবে? 
  
হুাাঁ, পারেে। 
  
আরেক কাপ চা খ্ারিে? 
  
বি-ো। আে উবঠ। 
  
আতাহাে উরঠ দাাঁিাল। থহাসো িলল, আসুে আবম একটা শটণকাট পরথ আপোরক োবমরয় 
বদরয় আবস। থমরয়বটে ভদ্রতায় আতাহাে অিাক হরয় থগল। মরে মরে থস িলল, িাহ, 
চমৎকাে থতা! 
  
  
  
আতাহাে থহাঁরট থহাঁরট বিেরে। িি মামাে কােখ্াোয় থিোে িুাপারে কখ্রোই থস থতমে 
আগ্ৰহরিাধ করে ো। যত থদবেরত থিো যায় ততই ভাল। বটবিে থকবেয়ারে তাে েরেু 
খ্ািাে থটবিরল থারক। প্রবতবদে একই খ্ািাে। ঠািা। কিকিা একগাদা ভাত। িাল। 
একটা তেকাবে। ভারতে উপে বিশাল এক টুকো থপাঁয়াে। থপাঁয়ােটা থকে থদয়া হয় থক 
োরে। আতাহারেে ঘরে আরো একেে থারকে, অবিরসে মুারেোে পবেমল িািু। বতবে 
সাোোত কারশে। োত-কাো মােুর্ আরে, োব ত-কাবশ থলাকও থয আরে আতাহাে োেত 
ো। পবেমল িািুরক থদরখ্ োেল। বদরেে থিলা ভদ্ররলাক একিােও কারশে ো। তাে 
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কাবশ শুরু হয় সূযণ থিািাে পে পে। এক একিাে আতাহারেে মরে হয়–কাশরত কাশরত 
ভদ্ররলারকে িুসিুরসে টুকো-টাকো থিাধহয় থিে হরয় পিরি। কাবশে থিগ প্রচুে থিরি 
থগরল ভদ্ররলাক বিোোয় উরঠ থচাখ্ িি িি করে িরলে–আতাহাে, দীঘণ েীিে ভগিাে 
বদরয়রেে। েীিেটা থোট হরল িাাঁচতাম। 
  
সমূ্পৰ্ণ উরিা ধেরেে কথা। তাোশংকরেে উপেুারসে এক োয়ক িলত– 
  
েীিে এত থোট থকরে? থক োরে থকােটা সতু। 
  
দুরটাই থিাধ হয় সতু। আতাহাে পাঞ্জাবি খু্রল বিোোয় িসল। গেম লাগরে। বসবলং 
িুােটা িন্ধ। আতাহাে িুাে োিরত থগল। পবেমল িািু িলরলে, েীে, থো থো। 
  
আতাহাে িলল, ো থকে? 
  
িাতারস িুরক ঠািা িরস যায়। ঠািা একিাে িরস থগরল আবম আে িাাঁচিো ব্রাদাে। 
  
থিাঁরচ থথরক কেরিে বক? দীঘণ েীিে বেরয় বক হরি? মরে যাওয়াটা ভাল ো? থদই। িুাে 
খু্রল? 
  
থো থো। েীে থো। 
  
োোলাও থদবখ্ িন্ধ করে থেরখ্রেে। দমিন্ধ হরয় আবম বেরে মাো যারিা। 
  
আমাে বদরক তাবকরয় একটু কি করুে। 
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পবেমল িািু কাশরত শুরু করেরেে। তাে থচাখ্ বঠকরে থিে হিাে উপরম হরয়রে। বতবে 
হপারত হাাঁপারত িলরলে–আতাহাে এই দীঘণ েীিে আে সহু হরে ো। েীিেটা থোট 
হরল িাাঁচতাম। 
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২৪. সুন্দে একটা পাঞ্জাবি 
থহারসে সারহি সুন্দে একটা পাঞ্জাবি পরেরেে। গলাে কারে কাে কো শাদা পাঞ্জাবি। 
গারয় হালকা থসন্ট বদরয়রেে। সকারল থসলুরে চুল কাটারত বগরয়বেরলে। মূল উরেশু চুল 
কাটা ো, কারেে দুপারশ থযখ্ারে চুল থিবশ শাদা হরয় থগরে থসখ্ারে হালকা করে কলপ 
থদয়া। থসলুরেে োবপত কােটা ভাল করেরে। আয়োে সামরে দাাঁবিরয় তাাঁে মরে হল–
িয়স থিশ করয়ক িেে করম থগরে। 
  
বতবে অরপিা কেরেে আতাহারেে েরেু। আতাহােরক বেরয় আে বতবে েীতুে বিরয়ে 
করয়কটা বচবঠ বিবল কেরিে। থসই করয়কটা বচবঠে একটা হরে িবেদাে। থমরয়ে মা 
বহরসরি দাওয়ারতে একটা বচবঠ িবেদাে প্রাপু। থসই বচবঠ যবদ বতবে বেরয় যাে তারত 
িবত বকেু থেই িেং থসটাই স্বাভাবিক। থমরয় তাে বেরেে বিরয়ে বচবঠ বেরে বেরয় যারি 
এটা লজ্জা ও অস্ববস্তে িুাপাে। সাজ্জারদে থতা বকেুবদে ধরে থকাে থখ্াাঁেই পাওয়া যারে 
ো। বেমন্ত্ররৰ্ে এমে একটা গুরুত্বপূৰ্ণ বচবঠ বতবে ড্রাইভােরক বদরয় পাবঠরয় বদরত পারেে 
ো। বকংিা িারকও পাঠারত পারেে ো। সেত কােরৰ্ই তারক থযরত হরে। 
  
বচবঠ বদরয়ই চরল আসরিে থসটাও ভাল হরি ো। বকেুিৰ্ িসরত হরি। সাধােৰ্ বকেু 
কথািাতণা িলরত হরি। যাে সরে বিরয় হরে থেরলটা থকমে–এইসি কথা িলরত তাে 
অস্ববস্ত লাগরি। থয থমরয়বট এক সময় তাে িী বেল থস অরেুে িী। তাে সরে কথা িলাে 
মরধুও এক ধেরেে গ্লাবে আরে। থাকরলও বক আে কো। সহে স্বাভাবিকভারি গল্প করে 
চরল আসরিে। চা থতা থদরিই। চা খ্ারিে। চা যখ্ে থদরি তখ্ে লিু োখ্রত হরি বতবে 
থয চারয় এক চামচ বচবে খ্াে এটা িবেদাে মরে আরে বক ো। অিশুই মরে থাকরি। 
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থমরয়ো এইসি খু্াঁবটোবট বেবেস খু্ি মরে োরখ্। িবেদাে স্বামী িাসায় থাকরল খ্াোপ হরি 
ো। ভদ্ররলারকে সরে কথা হরি। 
  
থসৌেেুমূলক কথা। ভদ্ররলারকে সরে বক বেরয় কথা িলরিে তাও থমাটামুবট বঠক করে 
থেরখ্রেে–তুলোমূলক ধমণতে। িৃদ্ধ িয়রস ধমণ বেরয় কথা িলরত সিাই ভালিারস। 
ভদ্ররলাকও বেশ্চয়ই তাে মতই িুরিা। বিোে বেরয়ও আরলাচো কো যায়। বস্টরিে 
হবকংরসে नळून িইটা–বক থযে োম Baby Universe … িইটা বকরেরেে। এখ্রো পিা 
হয়বে। 
  
িবেদাে েরেু একটা উপহাে-টুপহাে বকেু থেরিে বক-ো এটা অরেক বদে ধরেই 
থভরিরেে। সাধােৰ্ উপহাে। থযমে িুরলে থতািা … ো, িুরলে থতািা থেয়া বঠক হরি 
ো–িই থেয়া থযরত পারে। এক পুারকট চকরলট থেয়া যায়। এরত থদারর্ে বকেু থেই। 
  
আতাহারেে আসাে কথা বঠক দশটায়। আতাহাে দশটা িাোে পাাঁচ বমবেট আরগই চরল 
এল। ভালই হল, বমবেট দরশক সময় পাওয়া থগল। এক কাপ কবি থখ্রয় বিসবমল্লাহ করে 
েওো থদয়া। 
  
থকমে আে আতাহাে? 
  
বি চাচা, ভাল। 
  
থতামারক খু্ি থেস লাগরে। 
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আপবে িরলবেরলে থগাসল-রটাসল করে থেস হরয় আসরি। তাই এরসবে। 
  
গুি, থভেী গুি। োোে োয়গায় যাি থতা—থপ্ররেরন্টিল হরয় যাওয়াই ভাল। এক কাপ 
কবি থখ্রয় েওো বদ–বক িল? 
  
বি আো। 
  
েীতুে আিাে িে এরসরে–বিরয় বঠক হিাে পে থথরক থমরয়টা দুবদে পেপে অসুরখ্ 
পিরে। থটেশে থথরক হরে। বিরয়ে িুাপারে এক ধেরেে থটেশে সি সময় কাে করে। 
এমে একটা থমরয়রক তুবম বিরয় কেে যাে সরে থতামাে দীঘণবদরেে পবেচয় বকংিা ইরয় 
বক থযে িরল প্রৰ্য়। তাে সরে বিরয় হরলও তুবম থটেশরে ভুগরি। 
  
বি, বঠকই িরলরেে। 
  
েীতুে মাে সরে আমাে যখ্ে বিরয় বঠক হল–থস সমরয়ে কথাই ধে–তাে সরে আমাে 
অিবশু পূিণ পবেচয় বেল ো। এরেঞ্জি মুারেে। যাই থহাক, বিরয়ে বদেতাবেখ্ িাইেুাল 
হিাে পে–থটেশরে োরত আবম এক থিাটা ঘুমারত পাবে ো। থশর্ পযণন্ত িািারেে কারে 
থগলাম। িািাে আমারক বলকুইি থব্রামাইি বদল। শুরত যািাে আরগ দুচামচ থখ্রল মোে 
মত ঘুম হিাে কথা। আবম বতে চামুচ থখ্রয় শুরয়বে, তােপরেও এক থিাটা ঘুম হয়বে। 
  
িরলে বক? 
  
তুবম িস। আবম কবিে কথা িরল আবস। ো-বক চা খ্ারি? 
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একটা বকেু থখ্রলই হয়। 
  
আরেকটা কথা–েীতুে মাে েরেু থকাে উপহাে-টুপহাে বক বকেু বেরয় যাি? ধে িই িা 
িুল এই োতীয় বকেু? 
  
বেরত পারেে। 
  
ও চকরলট পেন্দ কেত। এক পুারকট ভাল চকরলট বেরল থকমে হয়? 
  
ভালই হয়। 
  
শুধু চকরলট থেি ো। িুলও থেি? 
  
দুটাই বেে। 
  
অেু বকেু ভািরি ো থতা আিাে? 
  
ভািাভাবিে বক আরে। একটা আেন্দ সংিাদ বদরত যারেে–িুল বেরয় যারেে। এরত 
ভািাভাবিে বক আরে? 
  
তুবম বঠকই িরলে। আবম এই লাইরে বচন্তা কবেবে। বঠকই থতা, আেন্দ সংিাদ বদরত 
যাবে, িুল বেরয় থতা যািই। এই িুল হরে–বমবলে বিরয় হরে থসই আেরন্দে িুল। ধে, 
থকাে েকম কােৰ্ োিা যবদ আবম থযতাম, সরে এক গাদা িুল, তাহরল তাে বভন্ন অথণ 
হত। তা থতা যাবে ো। কথাটা থতা তুবম খু্িই ভাল িরলে আতাহাে। িাংলা প্রিচরে 
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আরে–িুবদ্ধ বেরত হরল বতে মাথাওয়ালা িুরিাে কারে যাও। এখ্ে থতা মরে হরে তরুৰ্রদে 
মাথা িুরিারদে থচরয় অরেক পবেষ্কাে। ভাল চকরলট থকাথায় পাওয়া যায় োে আতাহাে? 
  
বি ো। 
  
গুলশারেে বদরক পাওয়া যারি। ঐখ্ারে বকেু ভাল ভাল থদাকাে আরে। 
  
বি, চলুে যাই। 
  
কবি থখ্রয় যাই। কবি থখ্রত আে কতিৰ্ লাগরি। 
  
  
  
িবেদাে গুলশারেে িাবিটা থদাতলা। লাল এিং হলুদ িাগােবিলারস ঝলমল কেরে। মূল 
িাবি ঢাকা পরিরে েরেে বভরি। িাবিে দারোয়াে তারদে বেরয় ড্রবয়ং রুরম িরসাল। 
বেমোম সুন্দে ড্রবয়ং রুম। বেচু দুরসট থসািা, থদয়ারল করয়কটা থপইেবটং। এরতই ঘেটা 
এত সুন্দে লাগরে! ঘরেে দুই থকাৰ্ায় মারিণরলে থটবিরল দুটা বরস্টারলে মূবতণ। মূবতণ দুটা 
থদখ্াে মত। এসি িাবিরত সাধােৰ্ত খু্ি দামী পাবসণয়াে করপণট থারক। এ িাবিরত 
কারপণরটে িদরল শীতল পাবট। আতাহাে িলল, ড্রবয়ং রুমটা থতা সুন্দে করে সাোরো। 
থহারসে সারহি তৃবপ্তে সরে িলরলে, ঘে-দুয়াে সাোরোে িুাপারে িবেদাে খু্ি থঝাাঁক। 
  
কারেে একটা থমরয় থদাতলা থথরক থেরম এরসরে। থহারসে সারহি িবেদা এরসরে। থভরি 
উরঠ দাাঁবিরয় পিরলে। তাে থদখ্ারদবখ্ আতাহােও উরঠ দাাঁিাল। কারেে থমরয়বটরক থদরখ্ 
থহারসে সারহি খু্ি লজ্জা থপরলে। থমরয়বট িলল, কাে কারে আসরেে? 
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িবেদাে কারে। ও আরে ো? 
  
বি আরেে। আপোো বক েরেু এরসরেে? আপোরদে োম? 
  
তুবম বগরয় িল েীতুে িািা এরসরেে–থহারসে সারহি। এই কািণটা বেরয় দাও। কািণ হারত 
বদরলই িুঝরি। 
  
কারেে থমরয়টা কািণ হারত বেরয় চরল থগল। থহারসে সারহি আেন্দ বেরয় িসাে ঘরেে 
সােসজ্জা থদখ্রত লাগরলে। তাে কারে মরে হরে ঘরেে পদণাগুবল একটু থযে ময়লা। 
ঝকঝরক ইবি কো পদণা োিা এ িাবি মাোয় ো। িবেদারক পদণাে কথাটা িলরিে বক-
ো িুঝরত পােরেে ো। িলরল মরে কি থপরত পারে। একটা আেরন্দে বদরে মরে কি 
পাওয়া যায়, এমে বকেু িলা উবচত ো। 
  
কারেে থমরয়বট থেরম এল। আরগে মতই গম্ভীে গলায় িলল, আম্মাে শেীে ভাল ো। 
শুরয় আরে। বেরচ আসরত পােরি ো। িরলরে আপোরদে চা থখ্রয় থযরত। 
  
থহারসে সারহি অিাক হরয় থমরয়টাে মুরখ্ে বদরক তাবকরয় আরেে। থযে থমরয়টাে কথা 
বতবে িুঝরত পােরেে ো। আতাহাে িলল, আমো চা থখ্রয় এরসবে। চা খ্াি ো। আপবে 
িুল আে চকরলটগুবল উপরে বেরয় যাে। 
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ির্ণা থশরর্ে থেৌদ্রকরোজ্জল বদে। ড্রাইভাে গাবি চালারে। থহারসে সারহি এিং আতাহাে 
থপেরেে সীরট িরস আরে। আতাহাে িলল, চাচা, আপোে বক শেীে খ্াোপ লাগরে? 
  
ো। 
  
িাবক কািণগুবল বক আে বিবল কেরিে? 
  
ো, আে থাক। 
  
চলুে থকাে োয়গা থথরক ঘুরে আবস। 
  
থকাথায় যারি? 
  
বচবিয়াখ্াোয় যারিে চাচা? মারঝ মারঝ বচবিয়াখ্াোয় থযরত খু্ি ভাল লারগ। 
  
চল যাই। 
  
আতাহাে গাবিে ড্রাইভােরক মীেপুরেে বদরক থযরত িলল। থহারসে সারহি িাকরলে, 
আতাহাে! 
  
বি চাচা। 
  
িবেদাে িুিহারে তুবম মরে কি পাওবে থতা? 
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বি ো? 
  
কি থপও ো–থিাধহয় থকাে কােরৰ্ মে-টে খ্াোপ বেল এই েরেু থদখ্া করেবে। মােুরর্ে 
মে িি বিবচি আতাহাে। মে একমাি বেবেস যাে উপে মবস্তরকে থকাে বেয়ন্ত্রৰ্ থেই। 
  
বি চাচা। 
  
আমো ইো কেরল থচারখ্ে পাতা িন্ধ কবে। হাত োিরত পাবে, পা োিরত পাবে বকন্তু 
ইো কেরলই দয়দবপরিে স্পন্দে িন্ধ কেরত পাবে ো। থকে পাবে ো োবে আতাহাে? 
  
বি ো, চাচা। 
  
কােৰ্ মে িাস করে দয়দবপরি। মরেে উপে মবস্তরিরকে বেয়ন্ত্রৰ্ থেই–এই কােরৰ্। 
  
আতাহাে দীঘণশ্বিাস থিলল। এই িৃদ্ধ মােুর্বটে প্রবত মমতায় তাে থচারখ্ পাবে এরস যািাে 
মত হরে। 
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২৫. ভো পবূৰ্ণমায় নৃমতযে েবি 
থমাসারেক সারহি থপইেবটংটা থশর্ করেরেে। বতবে ক্লান্ত, বকন্তু তাে থচাখ্ ক্লান্ত ো। বতবে 
প্রায় পলকহীে থচারখ্ তাাঁে বশল্পকরমণে বদরক তাবকরয় আরেে। েবিটা এত সুন্দে হরি বতবে 
ভারিেবে। সাজ্জাদ থযমে িরলবেল। বতবে েবিটা থতমে আাঁরকেবে। প্রহে থশরর্ে োো 
আরলায় েৃরতুে দৃশু েয়–বতবে এাঁরকরেে ভো পূবৰ্ণমায় েৃরতুে েবি। 
  
এরত একটা িি লাভ হরয়রে–থমরয়বটে শেীরে বতবে থোেোে কাপি পবেরয় বদরত 
থপরেরেে। থমরয়বট েগ্ন, তােপরেও তারক েগ্ন মরে হরে ো। মরে হরে থস প্রকৃবতে 
একটা অংশ। থমাসারেক সারহরিে মরে হল, এই েবিবট এবিবিশরে পাঠারত পােরল 
অরেরকই অপূিণ একটা বশল্পকমণ থদখ্রত পােত। বতবে েবিে বশরোোম বদরতে– 
  
আে থোেো োরত সিাই থগরে িরে 
  
েবিে মূলু তাবলকায় বলরখ্ বদরতে—বিররয়ে েরেু েয়। বকেু বকেু েবিে থভতে আত্মা 
থেরগ উরঠ। আত্মা বিবর হয় ো িরল থসই সি েবিে মূলু ত বলখ্রত হয়–বিররয়ে েরেু 
েয়। 
  
আত্মা বিররয়ে েরেু েয়–তাও বক বঠক? আত্মাও বিবর হয়। থক থযে তাে বেরেে আত্মা 
শয়তারেে কারে বিবর কেল। বক োম তাে– 
  
ি: িস্টাস? 
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োবক থমবসরস্টাবিবলস? সি এরলারমরলা হরয় যারে। 
  
বতবে বেরেও বক তাাঁে আত্মা বিবর করে থদেবে? হুাাঁ, বিবর করেরেে। খু্ি অল্প দারম 
বিবর করেরেে। থমাসারেক সারহি খ্ারটে বেচ থথরক হুইবস্কে থিাতল থিে কেরলে। বতবে 
িুধাতণা। সকাল থথরক বকেু খ্ােবে। এখ্ে প্রায় বতেটাে মত িারে। িুধাতণ অিস্থায় ে 
হুইবস্ক দ্রুত কাে কেরি। অবত অল্প সমরয় বতবে থঘাে এিং আেন্নতাে একটা েগরত 
থপৌঁরে যারিে। থসখ্াে থথরক বতবে তাে আাঁকা েবিে বদরক তাবকরয় থাকরিে। েবিটা 
প্রাৰ্ভরে থদরখ্ বেরত হরি। কােৰ্ সাজ্জাদ সন্ধুাে বদরক এরস েবিটা বেরয় যারি। েবিে 
সরে সরে তাাঁে আত্মাে একটা অংশও চরল যারি। তারক আে কখ্রো পাওয়া যারি ো। 
  
থমাসারেক সারহি এক চুমুরক অরেকখ্াবে হুইবস্ক থখ্রয় থিলরলে। মাথাে বশো দপদপ 
কেরে। হারতে আেুলগুবল মরে হরে আলাদা হরয় যারে। ধূক ধূক শব্দ হরে–বকরসে 
শব্দ? দয়দবপরিে শব্দ? থেশাগ্ৰস্ত অিস্থায় দয়দবপরিে শব্দ এত স্পি হয়— আরগ লিু 
করেেবে থতা! বতবে আরো খ্াবেকটা হুইবস্পক গলায় ঢালরলে। তখ্ে একটা অদু্ভত িুাপাে 
হল–তাে কারে মরে হল কুােভারস আাঁকা থমরয়টা োচরে। থহরলা বসরেশে থতা িরটই। 
প্রচুে মদুপাে কেরল এ েকম হয়–একটা মােুর্রক দুটা থদখ্া যায়। এই থিরিও তাই 
হরে। মন্দ ো থতা। থমরয়টা থতা ভাবে সুন্দে করে োচরে। েূপুরেে শব্দ হরে ো থকে? 
োচরল েূপুরেে শব্দ থতা হিাে কথা। েূপুরেে শব্দ ো হিাে কােৰ্ তাে কারে স্পি হল। 
থমরয়বটে পারয় বতবে েূপুে আাঁরকেবে। েূপুে এাঁরক থদয়া যাক। কতিৰ্ আে লাগরি। তাাঁে 
হাত অিবশু কাাঁপরে। তরি এই কম্পে তুবল হারত থেয়ামাি থথরম যারি। 
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বতবে তুবল হারত বেরলে। েৃতুেতা থমরয়বট মরে হল তাাঁে বদরক তাবকরয় হাসল। েূপুে 
োিা থেরচ থসও থিাধহয় আোম পারে ো। থমাসারেক সারহি েূপুে আাঁকরত িসরলে। 
  
  
  
সাজ্জারদে ঘরে অরেকিৰ্ ধরে থটবলরিাে িােরে। সাজ্জাদ হাত িািারলই থটবলরিাে 
ধেরত পারে। তাে ধেরত ইো কেরে ো। থটবলরিারেে শরব্দ তাে বিেবিও লাগরে ো। 
তাে কারে মরে হরে থটবলরিােটা খু্ি করুৰ্ সুরে িােরে। কান্নাে একটা সুে আসরে। 
যন্ত্রটা কাাঁদরত কাাঁদরত িলরে–েীে, আমারক হারত োও। আমাে প্রবত দয়া কে, তুবম 
আমারক হারত োও। 
  
সাজ্জাদ থটবলরিাে হারত বেরয় সবতু সবতু কান্না শুেল–ওপাশ থথরক িুবপরয় িাাঁবপরয় থক 
থযে কাাঁদরে। 
  
সাজ্জাদ িলল, থক? 
  
আপোে উপহাে থপরয়বে। লজ্জা, দুিঃখ্ এিং অপমারে কাাঁদবে। 
  
েবিটা থতা খু্ি সুন্দে। 
  
সাজ্জাদ ভাই–আপবে একেে ভয়ংকে অসুস্থ মােুর্। ভয়ংকে অসুস্থ। 
  
সুস্থ-অসুস্থ পুরো িুাপােটাই আরপবিক। আমাে কারে অেুরদে অসুস্থ মরে হয়। 
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সাজ্জাদ ভাই! 
  
িল। কান্না থামাও, কান্না থাবমরয় িল। কান্নাে েরেু আবম থতামাে থকাে কথাই শুেরত 
পােবে ো। 
  
আপোে সরে আমাে পবেচয় কখ্ে থথরক আপবে োরেে? 
  
মরে থেই। অপ্ররয়ােেীয় বেবেস আমাে মরে থারক ো। 
  
আমাে তখ্ে থতে িেে িয়স। মাি থতে িেে। 
  
আেলাবক থাবটণে? 
  
আেলাবক থতা িরটই, েয়ত আপোে সরে থদখ্া হরি থকে? থসবদে আপোে সরে আমাে 
বক কথা হরয়বেল মরে আরে? 
  
ো। 
  
আমাে মরে আরে। শুধু থসবদে ো–এই পযণন্ত আপোে সরে আবম থয কটা কথা িরলবে 
আমাে সি মরে আরে। আমাে প্রবতবট িাকু দাবি-কমাসহ মুখ্স্থ আরে। আপোে 
সৃ্মবতশবি আমাে থচরয় হাোেগুরৰ্ ভাল। বকেু বকেু মােুরর্ে সৃ্মবতশবি অপ্ররয়ােেীয় তথু 
মরে োখ্াে েরেু অসম্ভি ভাল। আবম থসই েকম একটা থমরয়। 
  
কান্না িন্ধ করে কথা িল লীলািতী। আবম থিবশে ভাগ কথাই িুঝরত পােবে ো। 
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আপোে সি কথা ো িুঝরলও হরি। আমাে কথাগুবল িলা দেকাে। আবম িলি তােপে 
থটবলরিাে থেরখ্ থদি। 
  
আে থিশ। 
  
থতে িেে িয়স থথরক আমাে একটাই স্বপ্ন–আপোরক পারশ পাওয়া। কত হাসুকে িুাপাে 
তাে েরেু করেবে। শুেরিে? কাে কারে থযে শুেলাম আেমীে শেীরি বগরয় যা চাওয়া 
যায়। তাই পাওয়া যায়। আবম মারক বেরয় আেমীে শেীি থগলাম। আপবে বক হাসরেে 
ো? 
  
ো, হাসবে ো। বসগারেট ধবেরয়বে। তােপে িল… 
  
থাক, আে িলি ো। শুেুে সাজ্জাদ ভাই, আপবে আমারক কবঠে অপমাে করেরেে। থসই 
অবধকাে আপোে বেল ো। আপবে োরেে ো–আমাে েেবদরে এরস আমাে খ্ারট বঠক 
থয োয়গাটায় িরসবেরলে িাবক োতটা আবম থসখ্ারে িরসবেলাম–কােৰ্ থসখ্ারে আপোে 
গারয়ে গন্ধ থলরগ বেল। আপবে বক হাসরেে। সাজ্জাদ ভাই? 
  
ো। বসগারেট-বেরভ বগরয়বেল আিাে ধবেরয়বে। 
  
সাজ্জাদ ভাই! 
  
িল। 
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আবম োচ বশরখ্বেলাম। শুধু আপোে েরেু? 
  
োেতাম ো থতা? 
  
এগারো িেে িয়রস আপোে সরে যখ্ে প্রথম থদখ্া তখ্ে আপবে আমারক িলরলে–তুবম 
থয থড্রসটা পরে আে থসটা বক োরচে থড্রস? তুবম বক এই অেুষ্ঠারে োচরি? আবম িললাম, 
ো। আপবে িলরলে, থতামারক থদরখ্ মরে হরে তুবম সুন্দে োচরত পাে। 
  
ও, আো। 
  
সাজ্জাদ ভাই! 
  
িল। 
  
আপবে আে থকােবদে আমারদে িাসায় আসরিে ো। 
  
থসটা থতা আরগ একিাে িরলবে। 
  
আিাে িললাম। আপোে থদয়ারল থয থটবলরিাে োম্পােটা বলরখ্ থেরখ্ এরসবে থসটা মুরে 
থিলরিে। 
  
আো। তুবম বক থপইেবটংটা েি করে বদরয়ে? ো। েবিটা আবম সাোেীিে আমাে থশািাে 
ঘরে টাবেরয় োখ্ি। আবম বঠক করেবে েীিরে আে থকােবদেই োচি ো। এক সময় 
োচন্তাম থসই সৃ্মবতবট েবিরত থাকুক। 
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লীলািতী, থপইেবটংটা বক সুন্দে হরয়রে? 
  
লীলািতী কাাঁদরত কাাঁদরত িলল, হুাাঁ। 
  
লীলািতী, থতামারক আবম ভালিাবস। 
  
ো। 
  
ো িলে থকে? আমাে মরেে কথা থতামাে োোে কথা ো। 
  
আপবে বেরেরক োিা কাউরক ভালিারসে ো। এিং অেু কারো ভালিাসাও িুঝরত পারেে 
ো। আপোরক আল্লাহ অরেক িমতা বদরয়রেে। বকন্তু ভালিাসাে এিং ভালিাসা থিাকাে 
িমতা থদে ো। 
  
হরত পারে। 
  
থটবলরিাে থেরখ্ বদবে সাজ্জাদ ভাই। 
  
আো থেরখ্ দাও। হুারলা থশাে, থটবলরিাে থেরখ্ থদিাে আরগ বক দু লাইে কবিতা শুেরি? 
  
ো। 
  
মাি দুটা লাইে। থিশী সময় লাগরি ো। 
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আো িলুে। 
  
সাজ্জাদ হাসরত হাসরত িলল, 
  
তুবম থাক েরল আে আবম থাবক স্থরল 
আমারদে থদখ্া হরি মেরৰ্ে কারল। 
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২৬. গভীে বনদ্রা 
আতাহাে তাে মাে পারশ দাাঁবিরয় মৃদুস্বরে িাকল, মা! 
  
গভীে কমা থথরক ভদ্রমবহলা েিাি বদরলে ো। আতাহাে বেরেই তাে প্ররশ্নে েিাি বদল–
বকরে িটু? 
  
থকমে আে মা? 
  
গভীে বেদ্রায় আবে। ভালই আবে। দাাঁবিরয় আবেস থকে, থিাস। 
  
িসাে োয়গা থদখ্বে ো। েল-টল লাবগরয় থতামারক যা করে থেরখ্রে–িসরত বগরয় থকােটা 
খু্রল পিরি–বক বিপদ হরি থক োরে। 
  
বিপদ আে বক হরি। দাাঁবিরয় থাবকস ো, থিাস। 
  
আতাহাে সািধারে মাে পারশ িসল। ঘরে একেে োসণ বেরলে, বতবে আতাহারেে বদরক 
এক পলক তাবকরয় িাইরে চরল থগরলে। এই ঘরে আরলা থিশ কিা। একটা আরলা 
এরকিারে থচারখ্ এরস লাগরে। থয ঘরে থোগীো গভীে বেদ্রায় আেন্ন হরয় থারকে থসই 
ঘরেে আরলা অরেক েেম হওয়া উবচত। বেরো পাওয়ারেে েীল িাবত িলরি। খু্ি মৃদু 
সংগীত িােরি। ঘুম পািারো গাে– 
  
থখ্াকা ঘুমুল 
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পািা েুিারলা 
িবগণ এল থদরশ। 
  
ঘেটা অেুােু ঘরেে তুলোয় ঠািা। এবসে কােরৰ্ই ঠািা। বহম-বহম ভাি। এটা বঠক আরে। 
গভীে বেদ্রা এিং মৃতুু দুইই শীতল। ঘে শীতল হরিই। 
  
তুই কতিৰ্ থাকবি থে িটু? 
  
থিবশিৰ্ থাকি ো মা। োত দশটাে থটরে থেিরকাো যাবে। মবেদরক থদখ্রত যাবে। 
  
থকাে মবেদ? 
  
পাগলা মবেদ–থতামারক থয মাবস িাকরতা থসই মবেদ। মরে পরিরে? 
  
উহুাঁ। 
  
ঝাকিা ঝাকিা চুল। থমাটাগাটা, থাপ থাপ করে হাাঁরট। থতামারক মাবস িাকায় তুবম িলরল–
িািা, তুবম আমারক মাবস িাকে থকে? খ্ালা িাক। তখ্ে থস িলল, আপোে বহনু্দ বহনু্দ 
থচহাো এই েরেু আপোরক মাবস িাকবে। এখ্ে মরে পরিরে মা? 
  
হুাঁ, মরে পরিরে। 
  
অরেক বদে তারক থদবখ্ ো–থদখ্রত ইরে কেরে। 
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তুই এক যাবেস? 
  
আবম এক যাি বক করে? আমাে সরে বক টাকা পয়সা আরে? থেিরকার ো থযরত থটে 
ভািা লাগরি ো? সাজ্জাদ। আমারক বেরয় যারে। 
  
থতাে হারত টাকা পয়সা থেই? 
  
বকেু থেই। থক এখ্ে আমারক টাকা থদরি? একশ টাকা পবেমল িািুে কাে থথরক ধাে 
বেরয়বেলাম–থসটা করিই থশর্। উবে প্রবত বদে বতে-চােিাে করে টাকাটা থিেত চাইরেে। 
বদরত পােবে ো। 
  
থতাে থতা খু্ি খ্াোপ অিস্থা। 
  
ভয়ািহ অিস্থা। থতামাে অিস্থাে থচরয়ও একশ গুৰ্ ভয়ািহ। তুবম থতা ঘুরম ঘুরম সি পাে 
করে বদে, বকেু থটে থপাে ো। আবম থতা আে ঘুমুবে ো। থেরগ আবে। 
  
সমসুাে কথা শুেরত ভাল লাগরে ো থে িটু ভাল থকাে কথা িল। 
  
ভাল কথা হরে–বমবল খু্ি সুরখ্ আরে। িেহাদ থয বমবলে সরে বগরয়বেল আে বিরে 
আরসবে। থস বচবঠরত োবেরয়রে–ঐখ্ারে থথরকই থস পিারশাো কেরি। 
  
ভালই থতা। থিারেে সরে থাকরি। 
  
হুাঁ ভাল। 
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থতাে বক হরি? 
  
িুঝরত পারেবে ো ম। 
  
থতাে কবিতা থলখ্াে বক হরে? 
  
অরেক বদে বকেু বলখ্রত পােবে ো। 
  
থকে? 
  
োবে ো মা। 
  
থতাে মুখ্টা এমে শুকো লাগরে থকে? দুপুরে বকেু থখ্রয়বেস? 
  
থখ্রয়বে। 
  
বমথুা কথা িলবেস থকে িটু? 
  
ও আো, খ্াওয়া হয়বে। 
  
থপরট বখ্রদ বেরয় আমাে পারশ িরস আবেস? 
  
এখ্ে আে িরস থাকি ো, উরঠ যাি। 
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এত তািাতাবি উরঠ যাবি থকে? থতাে থটে থতা োত দশটায়। এখ্ে িারে মাি আটটা। 
কমলাপুে থযরত কতিৰ্ আে লাগরি? 
  
অরেকিৰ্ লাগরি। োস্তায় খু্ি িাবিক েুাম। তাোিা যািাে আরগ এখ্ােকাে একেে 
মবহলা িািারেে সরে খ্াবেকিৰ্ গল্প কেি। চা িা কবি খ্াওয়ারি। 
  
িুরঝবে–িুবি। ও মারঝ মারঝ এরস আমারক থদরখ্ যায়। িি ভাল থমরয়। 
  
হুাঁ—একটু পাগলী ধেরেে, তরি ভাল। 
  
ওরক বিরয় কেবি? 
  
বক আশ্চযণ, ওরক বিরয় কেি থকে? 
  
তুই থতা বকেুই কবেস ো, গারয় হাওয়া লাবগরয় থিিাস–থমরয়টারক বিরয় কেরল অন্তত 
খ্াওয়া-পোে দুিঃবশ্চন্তা থথরক িাাঁচবি। থতাে বক থমরয়টারক পেন্দ হয় ো? 
  
পেন্দ হয়। যারদে পেন্দ হয় তারদে বিরয় কেরত থেই মা। 
  
এটা আিাে থকমে কথা? 
  
বিরয় কেরলই েহসু থারক ো। 
  
থতাে থয বক সি পাগলামী কথা! 
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মা, যাই? 
  
চরল যাবি? 
  
হুাঁ। 
  
আশ্চযণ, যািাে আরগ তুই আমারক একিাে েুাঁরয়ও থদখ্বি ো? 
  
আতাহাে মাে কপারল হাত োখ্ল। বক অদূ্ভত অিস্থা! 
  
ভালিাসা বেরয় একেে স্পশণ কেরে। অেুেে থসই স্পশণ বিবেরয় বদরত পােরে ো। 
  
আতাহাে িািাে থহাসোে ঘরেে বদরক েওো হল। তারক পাওয়া যারি বকো থক োরে। 
হয়ত বগরয় থদখ্া যারি আে তাে োইট বিউবট থেই। ঘে তালািন্ধ। 
  
  
  
থহাসো থটবিল থথরক ড্রয়াে থিে করে ড্রয়ারেে বেবেসপি সাো থটবিরল েবিরয়রে। বশবশ, 
থিাতল, তুলা, থকাঁবচ, োরেুে বেবেস। আতাহােরক ঢুকরত থদরখ্ িলল, কবি সারহরিে 
খ্িে বক? 
  
আতাহাে িলল, ভাল। 
  
মাে সরে থদখ্া হরয়রে? 
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বি। 
  
কথা হরয়রে? 
  
বি, কথাও হরয়রে। আপবে বক খু্াঁেরেে? 
  
টাং-বিরপ্রসাে–যা বদরয় বেহিা থচরপ ধো যায়। বেহিা থচরপ ধেরলই গলাে থভতেটা থদখ্া 
যায়। 
  
খু্াঁরে পারেে ো? 
  
পাি থতা িরটই। সি কটা ড্রয়াে খু্াঁেরত হরি এিং মােবিে সূি অেুসারে সিরচ থশরর্ে 
ভুয়ারে পাওয়া যারি। 
  
আে তাহরল আমাে চা খ্াওয়া হরে ো। 
  
ো। আপবে িেং একটা কাে করুে–থকাে থেসু্টরেন্ট থথরক আমাে একাউরন্ট এক কাপ 
চা থখ্রয় বেে। 
  
আপবে টাকা বদরেে? 
  
হুাাঁ। 
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শুধু চা খ্াি োবক? চারয়ে সরে অেু বকেুও থখ্রত পাবে–চপ, বসোিা…? 
  
থহাসো থহরস থিলল। আতাহাে লিু কেল, দারুৰ্ িুস্ত িািাে থমরয়ও অেুসি থমরয়রদে 
মত সুন্দে করে হাসরত পারে। 
  
কবি সারহি! 
  
বি। 
  
আপোরক আে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগরে থকে? 
  
ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগরে, কােৰ্ দুপুরে বকেু খ্াইবে। 
  
থস বক? খ্ােবে থকে? 
  
আতাহাে হাবসমুরখ্ িলল, মারঝ মারঝ উরপাস বদরত ভাল লারগ। উরপাস বদরল থিাঝা যায় 
শেীে োমক একটা িুাপাে। আমারদে আরে। থসই শেীরেে দািী উরপিা কো কবঠে। 
  
আপবে বক বমবেট দরশক অরপিা কেরত পােরিে? 
  
পােি। 
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তাহরল দয়া করে বমবেট দরশরকে েরেু িাোন্দায় বগরয় অরপিা করুে। আবম টাং 
বিরপ্রসােটা খু্াঁরে থিে করে আসবে। আপোরক আমাে পবেবচত একটা থহারটরল বেরয় 
বগরয় খ্াওয়াি। 
  
এখ্ারে অরপিা কেরল অসুবিধা আরে? 
  
হুাাঁ আরে। আবম কারো সামরে বকেু খু্াঁেরত পাবে ো। 
  
আতাহাে িাোন্দায় এরস দাাঁিাল। থরচারে করে একেে থোগীরক অবত িুস্ততাে সরে 
বেরয় যাওয়া হরে। মরে ওবটরত বেরে। মোে িুাপাে হরে এই থোগীে মুখ্ভবতণ হাবস। 
থযে থস আেন্দময় থকাে কারে েওো হরয়রে। মােুর্ তাে সমগ্ৰ েীিরে কত অসংখ্ু 
বিস্ময়কে মুহুরতণে সমু্মখ্ীেই ো হয়। তারদে থদখ্া বিস্ময়কে মুহূতণগুরলা বলরখ্ োখ্ত 
তাহরল চমৎকাে হত—এিং একেরেে সরে অবভেতা বমবলরয় থদখ্রত পােত। 
  
(একটু অংশ বমবসং আরে) 
  
আতাহােরক চকচরক একশ টাকাে একটা থোট বদরত থপরে তাে খু্ি ভাল লাগরে। অেু 
এক ধেরেে আেন্দ হরে। বপটুইটােী গ্লুাে থথরক বিরশর্ থকাে এেোইম হয়ত েরি 
চরল এরসরে। েি থসই এেোইম দ্রুত বেরয় বগরয়রে। মবস্তরক। মবস্তম্বক বসগোল থপরয় 
আেবন্দত হরয়রে। 
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আতাহাে টাকাটা খ্েচ কেল ো। োরতে খ্াওয়াটা থস সাজ্জারদে িাসায় সাোরত পারে। 
খ্াওয়াে পে সাজ্জাদরক বেরয় কমলাপুে থেল থস্টশরে চরল আসা। তাোিা এবমরত েীতুরক 
থদখ্াে েরেু হরলও তাে যাওয়া দেকাে। েীতুে িে থিরিরে। থদখ্রত যাওয়া উবচত। 
দুবদে পে পে থমরয়টা অসুরখ্ পিরে। বিরয়ে আরগ এত অসুখ্-বিসুখ্ হরল বিরয়ে বদে 
তারক থতা পুরোপুবে থপত্নীে মত লাগরি। 
  
েীতু তাে খ্ারট শুরয় আরে। তাে গারয় হালকা খ্রয়বে েরেে একটা চাদে। তাে ঘরেে 
িাবত থেভারো। শুধু মাথাে পারশে সাইি থটবিরল টবিল লুাম্প িলরে। সাইি থটবিরলে 
পারশ এক গাদা কলা, করয়কটা থিদাে এিং পবলবথরেে িুারগ এক থকবেে মত কারলা 
আেুে। কামাল এইসি িল-মূল বেরয় বকেুিৰ্ আরগই েীতুরক থদরখ্ থগরে। থস প্রায় এক 
ঘণ্টাে মত বেল। এই এক ঘণ্টা থস েীতুে হাত ধরে িরসবেল। এখ্ে কামাল থেই। কামাল 
থয থচয়ারে িরসবেল। থসই থচয়ারে িরস আরেে থহারসে সারহি। বতবেও েীতুে হাত ধরে 
িরস আরেে। েীতু ভািরে–এরককেে মােুর্ হাত ধেরল এরকক েকম লারগ থকে? িািা 
হাত ধোমাি তাে সাো শেীরে প্রিল এক শান্ত ভাি েবিরয় পরিরে। মা যবদ থকাে এক 
অরলৌবকক উপারয় হঠাৎ উপবস্থত হরতে এিং তাে হাত ধেরতে তাহরল বেশ্চয়ই অেু 
েকম লাগত। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, শেীেটা এখ্ে থকমে লাগরে থে মা? 
  
েীতু িলল, ভাল। 
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থতারক থয বেবেরস ধরেরে তাে োম ভাইোস, অেু বকেু ো। ভাইোস ররমই ভয়ািহ 
হরে। বমউরটশরেে িরল ভাইোস থচঞ্জ হরে–ররমই িদলারে। এবন্টিারয়াবটক 
ভাইোরসে উপে কাে করে ো, এ হরে আরেক সমসুা। িুঝরত পােবেস? 
  
পােবে। 
  
ভাইোস োতীয় সংরমরৰ্ প্রধাে অষু্ণধ হরে থেস্ট। বেলুারিশে এিং প্রচুে বভটাবমে-
বস। গ্ৰাসভবতণ থলিুে সেিত খ্াবি, কমলাে েস খ্াবি–থদখ্বি ভাইোস কািু হরয় পিরে। 
থোরিল পুেস্কাে বিেয়ী বিোেী বলোস পবলং ভাইোস বির্রয় একটা চমৎকাে কথা 
িরলরেে… 
  
েীতু িািারক থাবমরয় বদরয় িলল, িািা, ভাইোরসে গল্প শুেরত ইরে কেরে ো। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, ভাইোরসে গল্প শুেরত ো চাইরল বক গল্প শুেরত চাস? 
  
থকাে গল্পই শুেরত চাই ো। তুবম চুপচাপ আমাে হাত ধরে িরস থাক। 
  
আো। বঠক আরে। িরস থাকলাম। 
  
থহারসে সারহি এক োগারি থিবশিৰ্ চুপচাপ িরস থাকরত পারেে ো। বতবে উসখু্বস 
কেরত লাগরলে। বলোস পবলং-এে ভাইোস িুাখ্ুা বতবে বকেুিৰ্ আরগ এেসাইরক্লরপবিয়া 
বব্রটাবেকা থথরক পরি এরসরেে। েীতুরক থশাোিাে েরেুই পিা। মরে হরে পিাটা েরল 
থগল। 
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েীতু িলল, িািা, থতামারক এখ্ে খু্ি েরুেী একটা কথা িবল? 
  
থহারসে সারহি িলরলে, িল। 
  
কথাটা শুরে তুবম আপরসট হরয় ো, ঘািরিও থযও ো। 
  
থহারসে সারহি শংবকত গলায় িলরলে, কথাটা বক? 
  
আবম কামাল সারহি োরমে এই মােুর্টারক বিরয় কেি ো। 
  
বক িলবেস তুই? 
  
আবম যা িলবে খু্ি থভরিবচরন্ত িলবে। আরো অরেক আরগ িলা উবচত বেল। আই এুাম 
সবে থয আরগ িবলবে। 
  
বচবঠপি সি বদরয় বদরয়বে। 
  
তারত বক হরয়রে? 
  
কামালরক বক িলি? 
  
িলরি থয আমাে থমরয়ে ধােৰ্া তুবম মহা থলাভী একেে মােুর্। আমাে থমরয় থলাভী মােুর্ 
পেন্দ করে ো। 
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আমাে ধােৰ্া অসুখ্-বিসুরখ্ থতাে মাথাটা ইরয় হরয় থগরে। 
  
আমাে মাথা ইরয় হয়বে। মাথা বঠক আরে। তুবম যাও থতা িািা, এখু্বে বগরয় থটবলরিাে 
কে। 
  
এখু্বে থটবলরিাে কেরত হরি? 
  
হুাাঁ, এখু্বে কেরত হরি। 
  
থহারসে সারহি বিব্রত গলায় িলরলে, তুই িেং আরেকটু থভরি-রটরি থে। 
  
েীতু বিোোয় উরঠ িসল। শান্ত গলায় িলল, আমাে যা ভািাে আবম থভরিবে–আে ভািি 
ো। তুবম যাও থতা িািা, থটবলরিাে কে। থহারসে সারহি বিেস মুরখ্ উরঠ দাাঁিারলে। েীতু 
ড্রয়াে খু্রল বচবঠে কাগে এিং কলম থিে কেল। তাে গারয় এখ্রো ভাল িে। তারত 
বকেু যায়-আরস ো। িে বেরয়ও থস যা থলখ্াে খু্ি গুবেরয় বলখ্রত পােরি। হয়ত হারতে 
থলখ্া তত ভাল হরি ো। ভাল ো হরল ো হরি। হারতে থলখ্া িি কথা ো, বক থলখ্া 
হরে থসটাই িি… 
  
আতাহাে ভাই, 
আপবে থকমে আরেে? চােবদে হল িরে কি পাবে। এই চােবদরে একিােও মরে হল 
ো–যাই থমরয়টারক থদরখ্ আবস। গতকাল িাসায় এরস ভাইয়াে সরে বকেুিৰ্ িুসিাস 
করে চরল থগরলে। আবম বেবশ্চত বেলাম। আপবে আমারক থদখ্রত আসরিে। কারেই খু্ি 
তািাহুিা করে শাবি পােলাম। আবম থদখ্রত খ্াোপ থতা–শাবি পেরল মারঝ-মরধু একটু 
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ভাল থদখ্ায়, তাই শাবি পো–আপবে আরসেবে। আবম পরে থখ্াাঁে বেরয়বে, আমাে িে 
সম্পরকণ বকেু োোরতও চােবে। 
  
দেোয় পারয়ে শব্দ হল। েীতু বচবঠ থলখ্া িন্ধ করে তাকাল। আতাহাে দেোে কারে 
দাাঁবিরয় আরে। আতাহাে িলল, করয়কবদরেে িরে তুই থদবখ্ এরকিারে শুটবক হরয় 
থগবেস। শুটবকে থদাকারে থতারক ঝুবলরয় োখ্রল েুবি মারেে শুটবক বহরসরি বিবর হরয় 
যাবি। 
  
েীতুে থচাখ্ বভরে উঠাে উপরম হল। থস দাাঁত বদরয় বেরচে থঠাাঁট কামরি ধেল। 
  
কেবেস বক? 
  
বচবঠ বলখ্বে। 
  
থপ্রমপি? 
  
হুাাঁ, থপ্রমপি? 
  
দুবদে পে থতা বিরয়ই হরে–এে মরধু থপ্রমপি থলখ্াে দেকাে বক? 
  
আপবে থকে শুধু শুধু আমারক বিেি কেরেে? 
  
থতারক বিেি কেবে? 
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হুাাঁ, বিেি কেরেে। দয়া করে বেরচ যাে। চা-টা থখ্রয় বিরদয় থহাে। 
  
অসুরখ্ কাতে হরয় আবেস, থোগী থদরখ্ যাই–িে আরে এখ্রো? 
  
আতাহাে ভাই, আপবে যাে থতা। 
  
আো থে ভাই যাবে। খ্ুাক খ্ুাক কবেস ো। থপ্রমপি–বলরখ্ থশর্ কে। থমোে আকারশ 
তুরল োখ্রল সুন্দে সুন্দে শব্দ মরে আসরি ো। শুধু মরে আসরি কবঠে কবঠে তৎসম 
শব্দ-উৎরপ্রিা, লাঘা, িােোদ, িৃরকাদাে–এই টাইপ শব্দ। 
  
আতাহাে ভাই, আপবে যাে। 
  
আতাহাে চরল থগল। পরেে বতে বমবেট েীতু িুাকুল হরয় কাাঁদল। বচবঠটা থলখ্াে থচিা 
কেল। আসরলই থস এখ্ে আে বচবঠ বেরয় এগুরত পােরে ো। েীতু বঠক কেল, বচবঠ ো, 
যা িলাে সোসবে িলাই ভাল। আে িলাই ভাল। আতাহাে ভাইরক থস োরদ থিরক বেরয় 
যারি, তােপে এতবদেকাে েমারো কথা সি িলরি। কাাঁদরত কাাঁদরত িলরি। েীতু 
িাথরুরম ঢুরক চুল আচিাল। অসুস্থ অিস্থায় মুরখ্ পাউিাে বদরত থেই–তােপরেও মুরখ্ 
হালকা করে পাউিাে বদল। থঠাাঁট িুাকারস হরয় আরে। হালকা করে একটু বলপবস্টক বক 
থদয়া যায় ো? এমে হালকা করে থদয়া থযে থকউ বকেু িুঝরত ো পারে। বটরপে পাতাটা 
থশর্ হরয় থগরে। থোে ভারি আোরি–আোরো হয় ো। আে একটা কাগরেে উপে িি 
িি করে বলখ্রি বটপা, তােপে থসই কাগেটা আয়োে উপে স্বাকচ থটপ বদরয় লাবগরয় 
থদরি, যারত থভােরিলা ঘুম থভরে আয়োে বদরক তাকারলই মরে পরি–বটপ বকেরত হরি। 
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েীতু বেরচ থেরম এরস শূেল, আতাহাে এিং সাজ্জাদ োরতে থিরে থেিরকাো যারি িরল 
থিে হরয় থগরে। 
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২৭. আিদুল মবেদ 
ইসলারমে ইবতহারসে বশিক আিদুল মবেরদে োিীমহরল ভাল সুোম আরে। ইবে ভাল 
পিাে। ক্লাস িাাঁবক থদে ো। োিীরদে সরে ভাি েমািাে থচিা করেে ো। োিীরদে যখ্ে 
পিা বেরেস করেে, তারদে থচারখ্ে বদরক তাবকরয়ই করেে, কখ্রো তারদে িুরকে উপে 
থচাখ্ থেরখ্ করেে ো। 
  
োিীো আিদুল মবেদ সারহরিে কািুপ্রবতভাে বকেু োরে ো। দুদণান্ত এই আধুবেক কবি, 
যাাঁে একবট কবিতাে োম– 
  
(ইশ্বে)১/৩  x (মৃতুু)২/৩ = ০ 
  
প্রকাবশত হিাে পে থয থমাটামুবট তহ তচ পরি বগরয়বেল থস বির্রয় োিীো অে। 
  
োিীরদে এই সম্মাবেত বশিক প্রবত শুরিারে েুমাে োমাে আদায় কেরত যাে। কােৰ্ 
বতবে থারকে ওয়াদুদ সারহরিে িাবিরত। ওয়াদুদ সারহি গালণস করলরেে প্রবতষ্ঠাতা। এই 
অঞ্চরলে ধেিাে এিং িমতািাে িুবি। ওয়াদুদ সারহরিে থেক েেে লাভ কো ভারগুে 
কথা। আিদুল মবেদ তা লাভ করেরে। ওয়াদুদ সারহি মবেদরক থাকাে েরেু বেরেে 
িাবিে একটা ঘে থেরি বদরয়রেে। মবেরদে েরেু তাে িাবিে থভতে থথরক খ্ািাে 
পাঠারো হয়। বিবেমরয় মবেদরক ওয়াদুদ সারহরিে তৃতীয়া কেুা োরহদা খ্াতুেরক ঘন্টাদুই 
করে পিারত হয়। োরহদা খ্াতুে। এই িৎসে ইন্টােবমবিরয়ট থদরি। থস পিারশাোয় 
ভাল। এসএসবস-রত স্টাে থপরয়রে। ইটােবমবিরয়রটও ভাল কেরি। 
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োরহদা খ্াতুে থদখ্রতও সুন্দে। কাটা কাটা থচাখ্-মুখ্। মাথা ভবতণ চুল। সুারেে কারে 
পিরত যখ্ে আরস তখ্ে থিশ থসরোগুরে আরস। থযমে–থচারখ্ কােল থারক। থমরয়বট 
খু্িই শান্ত, থচাখ্ তুরল তাকায় ো িলরলই হয়। আিদুল মবেদ যখ্ে িরল–িুঝরত পােে? 
োরহদা তখ্ে এত দ্রুত মাথা োরি থয, মােরদে মরে হয় থমরয়টাে মাথা থিাধহয় শেীে 
থথরক বেরি পরি যারি। তাে এরককিাে িলরত ইরে করে–োরহদা, এ েকম করে মাথা 
ঝাবকও ো। মাথা ঘার ি থথরক খু্রল পরি যারি। তুবম কন্ধকাটা হরয় যারি। মবেদ িরল 
ো, কােৰ্ তাে ধােৰ্া থমরয়টা েবসকতা িুঝরি ো। এই োতীয় থকাে কথা িলরল থকাঁরদ-
থটরদ একটা কাি কেরি। মূবতণে মত একটা থমরয়রক পিারত ভাল লাগাে কথা ো, বকন্তু 
মবেরদে ভাল লারগ। 
  
শুরিাে েুবটে বদে। োরহদা শুরিারে পিরত আরস ো। এইবদে বিরকরলে পে থথরক 
মবেরদে খু্ি অবস্থে লারগ। বেরেে উপে োগ লাগরত থারক। যবদও োগ লাগাে থকােই 
কােৰ্ থেই। সাপ্তাবহক েুবট থতা থাকরিই। একবদে পিরত ো এরল বক হয়? শুরিাে 
োিাও থমরয়টা অেুােু বদে হঠাৎ হঠাৎ থকাে কােৰ্ োিাই পিরত আরস ো। মবেদ 
অরেকিৰ্ অরপিা কোে পে থভতে িাবি থথরক থমটারসাটা একবট কারেে থমরয় এরস 
িরল, োো আিা আইে পিত ো। 
  
মবেদ গম্ভীে মুরখ্ িরল, আো। িলাে পরেও থস বেরেে থচয়ারে িরস থারক। তাে উরঠ 
থযরত ইরো করে ো। পেীিাে আরগ আরগ এেকম কামাই থদিাে মারে বক? একবদে 
থস োরহদারক িলল– 
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থশাে োরহদা, থকাে কােৰ্ োিা হুট করে পিা িন্ধ কেরি ো। পেীিা ঘারিে উপে চরল 
এরসরে। এই সময় পিা িন্ধ কেরি ো। মরে থাকরি? 
  
োরহদা তাে স্বভািমত প্রিল থিরগ মাথা িাঁবকরয়রে। 
  
শুরিারে তুবম আস ো এটাও বঠক ো। আবম থতা আে অবিস খু্রল িবসবে থয শুরিারে 
অবিস েুবট। আবম যখ্ে আবে তখ্ে থতামাে পিরত আসাে সমসুা বক? এেপে থথরক 
শুরিারেও আসরি। 
  
োরহদা আিাে মাথা থেরিরে। তাে থসই বিখ্ুাত মাথা োিা। মরে হরে মাথা বোঁরি যারি। 
  
োরহদা শুরিারে পিরত আরসবে। শুধু শুধুই মবেদ অরপিা করেরে। থশরর্ থমোে এত 
খ্াোপ হরয়রে থয, োরত যখ্ে েসু। োরম কারেে থেরলটা ভাত বেরয় এরসরে তখ্ে 
িরলরে–ভাত বেরয় যাও। ভাত খ্াি ো। 
  
েসু িরলরে, খ্াইরিে ো কুাে? 
  
শেীে ভাল ো। মরে হয় িে। 
  
রুবটবপঠা খ্াইরিে? 
  
বকেুই খ্াি ো। তুবম এইসি বেরয় যাও থতা। 
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েসূ বটবিে থকবেয়াে বেরয় চরল থগল। মবেরদে িীৰ্ সরন্দহ হল, িরেে কথা শুরে হয়ত 
োরহদা তারক থদখ্রত আসরি। থদখ্রত আসাটাই স্বাভাবিক। থস তাে বশিক। যরথি যত্ন 
বেরয় তারক থস পিারে। থসই বশিরকে শেীে খ্াোপ, িে। িে থিবশ িরলই োরতে 
খ্ািাে খ্ায়বে। এ েকম অিস্থায় সাধােৰ্ ভদ্রতা হরে োিীে এরস থখ্াাঁে থেয়া। 
  
মবেদ গেরমে মরধুই একটা চাদে গারয় েবিরয় বেল। োরহদা যবদ এরস থদরখ্ থস হাি 
শাটণ গারয় বদরয় ঘুেরে তাহরল থস বক ভািরি? 
  
োরহদা থদখ্রত এল ো। শুধু তাই ো, পরেে বদে পিরত এরস একিােও বেরেস কেল 
ো–সুাে, আপোে শেীে এখ্ে থকমে? 
  
থমরয়টা যবদ কথািাতণা িলরতা তাহরল অরেক মো কো থযত। মবেদ করয়ক লাইে কবিতা 
থমরয়টাে হারত বদরয় িলত– 
  
োরহদা–কবিতাটা মে বদরয় পরি আমারক িল অথণ বক? 
  
োরহদা মাথা ঝাাঁবকরয় িলত, আবম পােি ো। সুাে। 
  
ো পরিই িলরল পােি ো। এটা থতা বঠক ো। আরগ পি, খু্ি মে বদরয় পি। 
  
োবে ো ওপারশ থক আরে। 
থহরস থহরস বক কথা থস কয়? 
দাাঁিায় ো পায় শুধু ভয়। 
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কবিতাটাে থতা সুাে আগামাথা বকেুই িুঝরত পােবে ো। 
  
মে বদরয় পিে ো। মে বদরয় পিরলই িুঝরত। 
  
হাোরো মে বদরয় পিরলও বকেু িুঝি ো। আপবে িুবঝরয় বদে। 
  
প্রবতবট িারকুে প্রথম অিেটা বেরয় থদখ্া বক হয়? প্রথম িারকুে প্রথম অিে ো, 
বিতীয়টাে থহ, তৃতীয়টাে দা। বক হল? 
  
আপোে মাথা হল। 
  
সুারেে সরে এ আিাে বক ধেরেে কথা? 
  
সুারেেই িা বক ধেরেে থকাি। োিীরক বেরয় কবিতা থলখ্া! তাও যবদ বঠকমত হত। 
দাাঁিায় িাোে হল চন্দ্রবিনু্দ বদরয়–তাহরল োমটা হয় োরহদাাঁ। মরে হরে ভূরতে োম। 
  
থতামাে োমটা এেকম থয সুন্দে কবিতা হয় ো। 
  
তাহরল আমারক আপোে পিারো দেকাে থেই। এমে কাউরক পিাে যাে োম বদরয় 
সুন্দে কবিতা হয়। 
  
োরহদা ঝবট করে উরঠ দাাঁিাল। মবেদ হাত ধরে তারক িসারত থগল। শি করে হাত 
ধেরত বগরয় কাাঁরচে চুবি একটা থভরে থগল। গল গল করে েি পিরত লাগল। মবেদ 
বিব্রত ভবেরত িলল, ইশ! হাত থকরটরে! 
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োরহদা িলল, হাত কাটুক। বকন্তু আমাে চুবিটা থয থভরেরে তাে বক হরি? এত শখ্ করে 
কারচে সিুে চুবি বকরেবে। আপবে বক োরেে–সিুে চুবি পাওয়া যায় ো? আপবে বক 
বকরে বদরিে। সিুে চুবি? 
  
  
  
এইসি হাসুকে পবেকল্পো মবেদ থকে করে থস োরে ো। োরহদা হারত কারচে চুবি 
পরে ো। তাে হাত ধোে কলবম্পোটা থতা ভয়ািহ। একিাে োরহদাে হাত থথরক কলম 
থেিাে সময় হারত হাত থলরগ বগরয়বেল। এরত োরহদা থযভারি চমরক উরঠ িুাকারস হরয় 
বগরয়বেল তা থদরখ্ মবেদে প্রায় দুবদে মে খ্াোপ বেল। এেপে থথরক কলরমে দেকাে 
হরল থস িরল, োরহদা, কলামটা দাও থতা। োরহদা কলম থদয়। তরি হারত থদয় ো, তাে 
সামরে থটবিরল োবমরয় োরখ্। তখ্ে মবেরদে বেরেরক খু্ি তুে, খু্ি িুদ্র মরে হয়–ইরে 
করে ওয়াদুদ সারহিরক িরল, আপোে তেিঃশব্দিতী কেুারক আবম পিাি ো। তাে েরেু 
অেু মাস্টাে োখু্ে। সিরচ ভাল হয় যবদ মাস্টারেে িয়স ৮০-ে উপরে হয় এিং মাস্টাে 
সারহরিে দুটা হাত হয় কারঠে। 
  
এই োতীয় কথা কখ্রো িলা হয় ো। মবেদ সন্ধুাে পে থথরক তীব্র আেন্দ বেরয় অরপিা 
কেরত থারক–কখ্ে আসরি োরহদা। এক পলক তাে বদরক তাবকরয় মাথা বেচু করে 
িসরি থচয়ারে, পেিতণী থদি ঘণ্টা থসই মাথা থস আে উাঁচু কেরি ো। 
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মবেদ তাে োিীে েরেু অরপিা কেবেল। োরহদা আসরত থদবে কেরে। মবেরদে িুক 
ধিিি কেরত লাগল— আে আিাে থকাে কােরৰ্ থস আসা িাদ থদরি ো। থতা? কারেে 
থমরয়টা এরস িলরি ো থতা–োো আিা আইে পিি ো। 
  
ো, তা হরি ো। পারয়ে শব্দ পাওয়া যারে। মবেদ পারয়ে শরব্দ কাউরক বচেরত পারে 
ো–শুধু একেেরক পারে। এটাও বক খু্ি আশ্চযণ িুাপাে ো? িাংলারদরশে দশ থকাবট 
মােুর্ থহাঁরট থগরল থস িলরত পােরিো থক থহাঁরট যারে–শুধু োরহদা থহাঁরট থগরল িলরত 
পােরি। এই আশ্চযণ িুাপােটা থকােবদে থমরয়বট োেরি ো–এই িারেবিে থকাে তুলো 
হয়? 
  
োরহদা থচয়ারে এরস িসাে প্রায় সরে সরে েসু। এরস িলল, ঢাকা থাইকুা আিরেে দুই 
িনু্ধ আসরে–োম িলরে সাজ্জাদ আে আতাহাে। 
  
দুেেই মবেরদে অবত বপ্রয়েে। অরেক বদে থস তারদে থদরখ্ ো, আেরন্দ মবেরদে 
লাবিরয় উঠা উবচত। বকন্তু মবেরদে মেটা বির্ন্ন হরয় থগল। তাে ইো কেল থস বচৎকাে 
করে িরল–এরদে চরল থযরত িল! এরদে আবম বচবে ো। 
  
মবেদ োরহদাে বদরক তাবকরয় িলল, আে আবম পিাি ো। কাল থিবশ করে পিাি। 
থকমে? 
  
তেিঃশব্দিতী কথা িলল ো, শুধু হুাাঁ-সূচক মাথা োিল। 
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সাজ্জাদ। িলল, বকরে মবেদ, থতারক এ েকম লাগরে থকে? 
  
বক েকম লাগরে? 
  
থতাে বক থযে হরয়রে–থতাে মরধু ঘে-োমাই ঘে-োমাই ভাি চরল এরসরে। 
  
মবেদ হাসল। তরি বঠকমত হাসরতও পােল ো। হাবসটা থকমে থযে থঠাাঁরটে থকাৰ্ায় ঝুরল 
েইল। 
  
সাজ্জাদ িলল, থিাকাে হাবস করি থথরক বশখ্বল? ও মাই গি! বক অদূ্ভত করে হাসবেস! 
হরয়রে বক? 
  
বক আিাে হরি? 
  
থঝরি থকাশ থতা। থঝরি কাশ। 
  
কি থাকরল তরি ো থঝরি কাশি–কি থেই। 
  
সাজ্জাদ আতাহারেে বদরক তাবকরয় িলল, আতাহাে, িল থতা বঠক করে ওরক 
  
থকমে লাগরে? 
  
ওরক গৃহরস্থে মত লাগরে। 
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মবেদ আিারো হাসল। থস এখ্রো ধাতস্থ হরত পারেবে। তরি িনু্ধরদে থদরখ্ এখ্ে আেন্দ 
হরে। েরি পুোরো সৃ্মবত থেরগ উরঠরে। এরক থিাধ হয় িরল েি উোরে যাওয়া। 
  
মবেদ িলল, থতারদে পবেকল্পো বক? 
  
সাজ্জাদ িলল, থতারক বেরয় িুল-মুে থদখ্ি। 
  
আে িুল-মুে ো-বক? 
  
আতাহাে িলল, আে িুল-মুে োবক তাও োবেস ো? থতাে হরয়রে বক? তুই বক কবিতা 
থলখ্া থেরি বদরয়বেস? 
  
উহুাঁ। 
  
অিশুই থেরি বদরয়বেস। থতারক থদরখ্ই মরে হরে তুই িতণমারে মিস্ববল অধুাপক। আে 
োরতে েরেু অধুাপকী থখ্ালসটা থঝরি থিরল থদ। 
  
মবেদ শংবকত গলায় িলল, থঝরি থিরল বক কেি? 
  
সাজ্জাদ িলল, আমো বিমূবতণ থিারহবময়াে েীিরে বিরে যাি। থতারদে এখ্ারে ব্ররথল 
আরে ো? 
  
মবেদ আাঁতরক উরঠ িলল, বক সিণোরশে কথা! 
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আরে বকো থসটা িল। 
  
আরে থতা বেশ্চয়ই। তরি থকাথায় তা োবে ো। 
  
সাজ্জাদ বসগারেট ধোরত ধোরত িলল, ওরদে করয়কটারক ধরে এরে চল েদীে পারি 
চরল যাই। চাাঁরদে আরলায় থধই থধই করে থোচাোবচ কেি। 
  
পাগরলে মত কথা িবলস ো থতা। 
  
পাগরলে মত কথা মারে? আে োতটা হরি োইট অি দু থপারয়টস। 
  
এখ্ারে এসি সম্ভি ো। 
  
অিশুই সম্ভি। ইমপবসিল ইে দুা ওয়ািণ িাউে ওেবল ইে দুা বিকশোবে অি িুলস। 
তুই থতা থিাকা ো। থতারদে এখ্ারে েদী আরে? 
  
হুাঁ। 
  
থোট ো িি? 
  
থোট। তরি এখ্ে ভাল পাবে আরে। 
  
একরসরলন্ট। িেো ভািা পাওয়া যারি? 
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োবে ো। থখ্াাঁে বেরয় থদখ্া থযরত পারে। তরি ব্ররথরলে থমরয়রদে িুাপােটা মাথা থথরক 
দূে কে। 
  
থমরয় োিা োইট অি দুা থপারয়টস হরি বক ভারি? এ িাবিে থকাে থমরয়ে সরে ভাি-
টাি হয়বে? ভুবলরয় ভাবলরয় তারক বেরয় চল। 
  
মবেদ হিিি করে িলল, ওয়াদুদ সারহরিে থকাে থমরয় থেই। উোে দুই থেরল। থদাস্ত 
আরেকটা কথা, এই িাবিরত থকাে মদ খ্াওয়া-খ্াওবয় হরি ো। এো অসম্ভি েকম 
কেোেরভবটভ। 
  
সাজ্জাদ িলল, আমারদে মুখ্ থথরক মরদে গন্ধ থপরলই ব্লগ থকরট থিলরি? 
  
প্রায় থস েকম। থোে-শুরে তুই এই োয়গায় পরি আবেস? িুাপােটা বক? তুই থঝরি 
কাশ থতা থসাোমবৰ্। 
  
থসাোমবৰ্ থঝরি কাশরত পােল ো। থস চারে দ্রুত িনু্ধরদে বেরয় থিে হরয় পিরত। 
মাগবেরিে োমারেে পে ওয়াদুদ সারহরিে িাবি থিোে সময় হরয় থগরে। মবেদ চারে 
ো তাে িনু্ধরদে সরে ওয়াদুদ সারহরিে থদখ্া থহাক। সাজ্জারদে মুি ভাল থাকরল অসম্ভি 
ভদ্র িুিহাে কেরি। ওয়াদুদ সারহি তাে িুিহারে মুগ্ধ হরয় যারিে। মুু্ি খ্াোপ থাকরল 
থস ওয়াদুদ সারহিরকই হাবসমুরখ্ িলরি, সুাে, বকেু মরে কেরিে ো–আপোরদে 
এখ্ােকাে ব্ররথলটা থকাে বদরক? 
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থযখ্ারে িারঘে ভয় থসখ্ারেই সন্ধুা হয়–এই প্রিচে সতু প্রমাৰ্ কোে েরেুই–ওয়াদুদ 
সারহরিে সরে সিাে থদখ্া হরয় থগল। মবেদ চাপা আতংক বেরয় িনু্ধরদে পবেচয় কবেরয় 
বদল। সাজ্জারদে এসএসবস এিং অোরসণে থেোরিে কথা িলরত ভুলল ো। ওয়াদুদ 
সারহি িলরলে, আপোো এই সন্ধুারিলা যারেে থকাথায়? বিোম করেে। খ্াওয়া-দাওয়া 
করেে। 
  
সাজ্জাদ িলল, সুাে, আমো গ্ৰারমে থোেো থদখ্রত এরসবে। োরত খ্াওয়া-দাওয়া কেি 
ো। 
  
ওয়াদুদ সারহি িলরলে, োরত খ্াওয়া-দাওয়া কেরিে ো মারে? থোেো থখ্রয় থপট ভরে? 
  
বঠকমত থখ্রত পােরল থোেো থখ্রয়ও থপট ভরে। থিবশেভাগ মােুর্ থোেো খ্াওয়াে 
থটকবেক োরে ো। 
  
ওয়াদুদ সারহি বিবস্মত হরয় মবেরদে বদরক তাকারলে। মবেদ অস্ববস্তে সরে িলল, আমো 
চরল আসি। োত একটু থিবশ হরি বকন্তু চরল আসি। 
  
যাে থকাথায়? 
  
ওয়াদুদ সারহি অিাক হরয় িলরলে, েদীে পারি মােুর্ হাাঁরট? েদীে পাি হল পায়খ্াো 
কোে োয়গা। 
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সাজ্জাদ িলরত যাবেল–আমো পারয় গুং মাখ্াে েরেুই ঐবদরক যাবে। অরেকবদে পারয় 
গু মাখ্া হয় ো। মবেরদে করুৰ্ মুখ্ থদরখ্ িলল, সুাে, আমো খু্ি সািধারে হাাঁটি। 
আমাে োক কুকুরেে োরকে মত। এক মাইল দূে থথরক গন্ধ পাই। 
  
ওয়াদুদ সারহি িলরলে, আপোো থোেো থদখ্রত চাে থতা আমাে একটা খ্ামাে িাবিে 
মত আরে, থসখ্ারে চরল যাে ো। সুন্দে িাগাে আরে, বটরেে একটা ঘে আরে, পাশ বদরয় 
েদী থগরে। ইো কেরল েদীে পাি ধরে হাাঁটরতও পারেে। 
  
সাজ্জাদ িা আতাহাে বকেু িলাে আরগই–মবেদ হিিি করে িলল, বি আো। বি আো। 
  
েসুরক িরল থদই, েসু। থতামারদে বেরয় যারি। 
  
বি আো। বি আো। 
  
থিবশ থদবে কেরিে ো। চরল আসরিে। একসরে খ্াো খ্াি। 
  
আিারো মবেদ হিিি করে িলল, বি আো। বি আো। 
  
সাজ্জাদ। িলল, সুাে, আপবে থখ্রয় থেরিে। আমারদে েরেু অরপিা কেরিে ো। 
আমারদে খ্াওয়া থঢরক োখ্রলই হরি। আমো কখ্ে বিবে বঠক থেই। মবেরদে সরে 
অরেকবদে পরে থদখ্া। থপট ভবতণ গল্প েমা হরয় আরে। 
  
থিবশ থদবে ো কোই ভাল। 
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োত গভীে ো হরল থোেো িুট ো। থোেো থিাাঁটাে েরেু একটু থদবে সুাে হরিই। 
  
ওয়াদুদ সারহি িলরলে, আপবে আমারক সুাে সুাে িলরেে থকে? 
  
আপোে আপবত্ত থাকরল আে িলি ো। চাচা িাকি। চাচা, আমো তাহরল যাই। 
  
ওয়াদুদ সারহি আরো হকচবকরয় থগরলে। 
  
  
  
গ্ৰারমে চাাঁদ শহরেে থচরয় বক আরগ ওরঠ? োত থিবশ হয়বে, এে মরধুই আকারশ বিশাল 
এক চাাঁদ। গারেে পাতাে িাাঁক বদরয় থোেো চুইরয় চুইরয় পিরে। সাজ্জাদ িলল, থোেোে 
অিস্থাটা থদরখ্বেস? 
  
থস থকাে থেুাৎোয় আে আবসরি ো 
আবসরি ো কখ্রো প্রভারত 
  
আতাহাে িলল, িল থদবখ্ কাে লাইে? 
  
আতাহাে িলল, েী দাশ িািুে লাইে। 
  
এই কবিতাে থশর্ লাইে িলরত পােবি? 
  
ো। 
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মবেদ পােরি। বক থে মবেদ, তুই পােবি ো? 
  
মবেদ বিেস গলায় িলল, থশর্ লাইে হরে– 
  
অশ্বরখ্ে শাখ্া ঐ দুবলরতরে, আরলা আরস, থভাে হরয় আরস। 
  
একরসরলন্ট। কবিতাটাে মোটা থকাথায় েবেস? আরলা আসরে, থভাে হরয় আসরে–এই 
দুিঃরখ্ কবি বির্ন্ন। এখ্ারেই কবিে সরে আমাে বমল। আবমও অন্ধকারেে কবি। 
  
মবেদ িলল, আমারদে এখ্ে উঠা দেকাে। 
  
সাজ্জাদ িলল, এই কবিতাটা থকমে থদখ্ থতা– 
  
আকারশ চাাঁরদে আরলা–উরঠারে চাাঁরদে আরলা–েীলাভ চাাঁরদে আরলা 
এমে চাাঁরদে আরলা আে 
িাতারস ঘুঘুে িাক–অশরথ ঘুঘুে িাক–দয়রদে ঘুঘুে থয িাক 
েেম ঘুঘুে িাক আে। 
  
এই কবিতায় আবম একটা ভুল করেবে–ইো করে করেবে। ভুরলে েরেু মািায় গিরগাল 
হয় থগরে। িল থদবখ্ আতাহাে ভুলটা বক? 
  
আতাহাে িলল, আমো থোেো থদখ্রত এরসবে, ো কবিতাে পেীিা বদরত এরসবে? 
  
সাজ্জাদ িলল, মবেদ, তুই িল। তুই পােবি। 
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মবেদ িলল, অশ্বরে হরি ো, শব্দটা অশরথ। েীিোেন্দ ইরে করে ভুল িাোে িুিহাে 
করেরেে। 
  
একরসরলন্ট। থতাে মত একেে কবি গ্ৰারম এরস গৃহপাবলত কুকুে হরয় থগবল–এই দুিঃখ্ 
আমাে োখ্াে োয়গা থেই। আবম এরসবে থতারক উদ্ধাে কেরত। 
  
আমারক উদ্ধাে কেরত হরি মা 
  
সাজ্জাদ িুাগ খু্রল থপটরমাটা একটা থিাতল থিে কেল। মবেদ আাঁতরক উরঠ িলল, 
অসম্ভি, মদ থখ্রয় ঐ িাবিরত থযরতই পােি ো। 
  
সাজ্জাদ িলল, ঐ িাবিরত যািাে দেকাে বক? থকাে দেকাে থেই। আমো সাোোত 
থোেো থদখ্ি। পারয় গু মাখ্ি। থভােরিলা সুরিাধ িালরকে মত ঢাকা চরল যাি। 
  
মবেদ িলল, পাগরলে মত কথা িলরলই হল? আমারক গলা বটরপ ধেরলও আবম এক 
থিাাঁটা মদ খ্াি ো। 
  
এটা মদ ো। 
  
মদ ো থতা বক? 
  
বসবদ্ধে সেিত। থপস্তা িাদাম, ধুতোে পাতা বদরয় অরেক ঝারমলা করে ঢাকা থথরক িাবেরয় 
এরেবে। বেধুিািু োরমে েখেক এিপট িাবেরয় বদরয়রেে। বতবে কালীপূো োিা বসবদ্ধে 
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সেিত িাোে ো। আমাে বিরশর্ অেুরোধ এিং বিরশর্ অথণ িুরয়ে কােরৰ্ িাবেরয়রেে। 
এই বসবদ্ধে সেিত খ্াইরয়–আে থতাে বসবদ্ধলাভ ঘটাি। 
  
মবেদ িলল, অসম্ভি! 
  
আতাহাে িলল, ও থখ্রত চারে ো, ওরক থোে করে খ্াওয়ারোে দেকাে বক? 
  
সাজ্জাদ িলল, আো থাক, আবম একাই খ্াি। আবম এই থোেো পুরোপুবে অেুভি কেরত 
চাই। 
  
সাজ্জাদ থিাতল থথরক ঢকা চক করে অরেকখ্াবে মুরখ্ ঢাব লল। মুখ্ মুরে িলল, থতাো 
গাে শুেবি? 
  
থকউ হুাাঁ িা ো িলাে আরগই সাজ্জাদ। গাে ধেল– 
  
িাউলা থক িাোইল থে? 
হাসে োোরে িাউল থক িাোইল থে? 
  
বকেু বকেু মােুর্ িাউলা হরয় পৃবথিীরত েোয়। থক তারদে িাউল িাোয়? থস থক? থক? 
  
টলমরল থোেোয় এই গাে িাউলা থেৰ্ীে মােুর্রদে িিই কািু করে। বিবচি উপারয় এই 
গাে তারদে েরি ঢুরক যায়। এক সময় েরিে থলাবহত েিকবৰ্কাোও গারে অংশগ্ৰহৰ্ 
করে। তখ্ে মােবসক সমস্ত প্রবতরোধ থভরে খ্াে খ্াে হরয় যায়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 461 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

মবেদ হাত িাবিরয় বদরয় িলল, থদবখ্ থিাতলাটা। থস হািহি করে অরেকখ্াবে মুরখ্ থঢরল 
বদল। তােপে থিাতলটা হারত হারত ঘুেরত থাকল। এই বতে যুিরকে েরেু চাাঁদ 
অরেকখ্াবে বেরচ থেরম এল। থস তাে থোেোরক আরো তীব্র এিং একই সরে আরো 
থকামল কেল। 
  
মবেদ িলল, থোেোয় থগাসল কেরল থকমে হয়? গারয়ে সি ময়লা থোেোয় ধুরয় থিবল। 
বক িবলস? 
  
িাবক দুেে েিাি বদল ো। মবেদ তাে শাটণ-রপন্ট খু্রল থিরল পুরোপুবে েগ্ন হল। থোেো 
সাো গারয় িরল িরল োে শুরু কেল। 
  
োত িািরত থাকল। বসবদ্ধে সেিত বতে যুিকরক অেু েগরত বেরয় থগল। থয েগরতে 
সরে পৃবথিীে থকাে থযাগ থেই। 
  
  
  
ওয়াদুদ সারহি েসুরক সরে বেরয় োত দুটাে বদরক তারদে থখ্াাঁরে এরলে। মিস্বরলে 
মােুর্ সি সময় হারত টচণ োরখ্। তীব্র চাাঁরদে আরলারতও তাো টচণ-হারত চলারিো করে। 
ওয়াদুদ সারহি টরচণে আরলা থিরল িাকরলে, মবেদ! মবেদ! 
  
মবেদ বখ্ক বখ্ক করে হাসল। 
  
থসই হাবসে শরব্দ থয থকউ আতংকগ্ৰস্ত হরি। বতবেও হরলে। বতবে ভীত গলায় িলরলে, 
মবেদ, বক হরয়রে? 
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মবেদ িলল, বকেু হয় োই। আমাে বকেু হয় োই। বকেু হয় োই। 
  
িরলই থস থঝারপে আিাল থথরক থিে হল। হামাগুবি বদরয় এগুরত লাগল ওয়াদুদ সারহরিে 
বদরক। 
  
চাাঁরদে আরলায় েগ্ন একেে মােুর্ হামাগুবি বদরয় এগুরে–এই ভয়ংকে দৃশু বতবে 
থদখ্রলে। েসু। থদখ্ল। েসু বিি বিি করে বক থযে িলল। ওয়াদুদ সারহিও িলরলে। 
মবেদ আিারো বখ্কবখ্ক শব্দ করে হাসল। পশুে থগাংগাবেে মত শব্দ করে হাসরত তাে 
খু্ি ভাল লাগরে। 
  
  
  
থেিরকাো গালণস করলে থথরক মবেদরক োটাই কো হরয়রে। বপ্রবেপুাল সারহি িেখ্ারস্তে 
বচবঠরত বলরখ্রেে–Your service is no longer required. বচবঠরত থকাে কােৰ্ দশণরো 
হয়বে। বপ্রবেপুাল সারহি মবেদরক তাে বেরেে ঘরে থিরক বেরয় বেচু গলায় িরলরেে–
থিসেকাবে করলরেে চাকবে আে কােখ্াোে মেুরেে চাকবে এক েকম। মাবলরকে মবেে 
উপে চাকবে। িুঝরলে ভাইসারহি, আমারক থয েকম বলখ্রত িরলরেে। আবম বলরখ্বে। 
আপোে মত একেে ভাল বশিক চরল যারে। আিরসারসে িুাপাে। 
  
মবেদ িলল, ো, বঠক আরে। 
  
বপ্রবেপুাল সারহি িলরলে, রুবট-রুবেে মাবলক আল্লাহ পাক। আপবে এইটা শুধু মরে 
োখ্রিে। মােুর্ রুবট-রুবেে িুাপারে বকেু কেরত পারে ো। যা কোে করেে উপেওয়ালা। 
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বি। 
  
এখ্ে িরলে থতা থদবখ্ মবেদ ভাই িুাপােটা বক? ওয়াদুদ সারহরিে সরে আপোে 
গিরগালটা বক বেরয়? আমারক িলা আে গােরক িলা এক কথা। কাকপিী োেরি ো। 
িরলে থদবখ্ িুাপােটা বক? 
  
মবেদ িলল, িুাপাে বকেু ো। 
  
বপ্রবেপুাল সারহি িলরলে, আমারক ইে কেবিরিরেস িলরত পারেে। একটা কাোঘুসা 
শুেবে–সমসুাটা ো-বক ওয়াদুদ সারহরিে থমরয়রক বেরয়। থমরয়ে ো-বক ঝারমলা হরয় 
থগরে–থোে সকারল িবম-টবম হরে? 
  
বেিঃ বেিঃ, বক থয িরলে! সমসুাটা–সমূ্পৰ্ণই আমাে, আবম িনু্ধরদে সরে বসবদ্ধে সেিত 
থখ্রয় োোে পাগলাবম করেবে। ওয়াদুদ সারহি থদরখ্রেে। 
  
বসবদ্ধে সেিত? 
  
হুাাঁ–রং থহরলাবসরেবটং ড্রাগ। 
  
ও। 
  
থেংরটা হরয় োচাোবচ করেবে–হাসাহাবস করেবে। 
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থেংরটা হরয় োচাোবচ? 
  
বি। 
  
থসািাহাোল্লাহ, বক িরলে? আমো আরো উিা কথা শুরেবে। আমো শুরেবে…। 
  
আপোো বক শুরেরেে তা আবম শুেরত চাবে ো। বিদায় হবে। আপোো ভাল থাকরিে। 
  
থেংরটা হরয় সবতু োচাোবচ করেরেে োবক থে ভাই? 
  
হুাাঁ সবতু করেবে। 
  
সিণোশ! 
  
সিণোশ থতা িরটই। 
  
তাহরল এখ্ে ঢাকা চরল যারেে? 
  
বি। 
  
পরথ পরথ থেংরটা োচ োচি, থিশুাে দালাল হি, কবিতা থলখ্ি… 
  
বপ্রবেপুাল সারহরিে মুখ্ হা হরয় থগল। মবেদ োরমে অবত ভদ্র, অবত বিেীত মােুর্টা 
আে বক ধেরেে কথা িলরে? এ েকম একটা মাথা-খ্াোপ মােুর্ থমরয়রদে করলরে 
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এতবদে মাস্টাবে করেরে? ভািাই যায় ো। এই থলাকরক থতা অরেক আরগই পাগলা গােরদ 
থলাহাে থচইে বদরয় থিাঁরধ োখ্া উবচত বেল। 
  
মবেরদে বেবেসপি ওয়াদুদ সারহরিে িাবিরত। থস ঢাকা থথরক আসাে সময় একটা 
সুটরকস বেরয় এরসবেল। এখ্ে অল্প অল্প অরেক বকেু হরয়রে। থলপ, থতার্ক, কম্বািল, 
চাদে, িাবলশ। এইসি বেরয় যাওয়া অথণহীে। এখ্ারে আসাে সময় একটা সুটরকস বেরয় 
এরসবেল, একটা সুটরকস বেরয়ই তাে বিরে যাওয়া উবচত। সন্নুাসীো িরলে–আসবে 
থেংটা, যামু থেংটা। পৃবথিীরত আমো েগ্ন হরয় আবস, পৃবথিী থথরক বিরেও যাই েগ্ন হরয়। 
  
মবেদ সুটরকস গুোরলা–করয়কটা শাটণ-রপন্ট আে এক থতািা কাগে, যাে সাদা শেীরে 
কবিতা থলখ্া হরয়রে। সিই থপ্ররমে কবিতা। েখেকা তেিঃশব্দিতীরক বেরয় থলখ্া। তাে 
এই েীিরেে সঞ্চয়। থলপ, থতার্ক, কাাঁথা িাবলশ পরি থাকুক। এইগুবল থকাৰ্ সঞ্চয় েয়। 
  
যািাে আরগ তেিঃশব্দিতীে কাে থথরক বিদায় বেরয় থযরত পােরল ভাল হত। তারক সহে, 
গলায় যবদ িলা থযত– 
  
থশাে তেিঃশব্দিতী, তুবম থথরক সুরখ্। 
তুবম থথরক চন্দ্র-শাদা দুরধে সায়রে।। 
  
বকেুই িলা যারি ো। যািাে আরগ থদখ্া হরি ো। মবেরদে গলাে কারে দলা পাকারত 
লাগল। দুিঃরখ্ে এই অেুভূবত তাে তশশরি হত। আে কখ্রো হয়বে। আিারো অরেক 
অরেকবদে পরে হল। বক হাসুকে িুাপাে! িায়িীয় দুিঃখ্ েমাট থিাঁরধ শি হরয় যায়। 
গলাে কারে এরস আটরক থারক। 
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থগােগারে সাহাযু কোে েরেু েসু। এরসরে। দবিদািা বেরয় থস প্রিল উৎসারহ থতার্ক 
িাাঁধরত শুরু করেরে। মবেদ িলল, েসু, এইসি আবম থেি ো। 
  
েসু অিাক হরয় িলল, বেরিে ো? 
  
ো। 
  
এইগুরলা বক কেরিে? 
  
তুবম বেরয় যাও। 
  
আবম বেরয় যাি? 
  
হুাাঁ–থলপ-রতার্ক, বিোো-িাবলশ সি বেরয় যাও। আে থশাে, তুবম োরহদারক িলরি থস 
থযে ভালমত পরি। 
  
বি আো। 
  
িলরি বকন্তু মরে করে। 
  
অিশুই িলি। এখ্ে িইলুা আবস? 
  
ো, এখ্ে িলরত হরি ো। আবম চরল যািাে পরে িলরি। 
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থে আইো। 
  
আমারক এক গ্লাস পাবে খ্াওয়ারি েসু? 
  
অিশুই খ্াওয়াি। পাবে খ্াওয়ামুো এইটা থকমে কথা? 
  
েসু পাবে আেরত থগল। মবেদ বসগারেট ধোল। এই িাবিরত তাে থশর্ বসগারেট। 
বসগারেরটে োই থিরল থস চরল যারি। উইিা যায়রে িরেে পিী পইিা থারক মায়া। 
  
উইিা যারি আিদুল মবেদ, 
পইিা থাকরি োই। 
  
পাবে থেে। 
  
মবেদ চমরক তাকাল। পাবেে গ্লাস বেরয় েসু। আরসবে, এরসরে োরহদা। থস অেুােু 
বদরেে মত মাথা বেচু করে দাাঁবিরয় থেই। থস তাবকরয় আরে মবেরদে থচারখ্ে বদরক। 
পাবেে গ্লাসও বঠক করে থটবিরল োবমরয় োখ্ল ো। গ্ৰাস হারত বেরয়ই থস দাাঁবিরয় আরে। 
  
আে পাবেে গ্ৰাস তাে হাত থথরকই বেরত হরি। 
  
থকমে আে োরহদা? 
  
ভাল। 
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োরহদাে থচারখ্ পাবে েমরত শুরু করেরে। আশ্চযণ! থমরয়টাে থচাখ্ এত সুন্দে। 
  
পাবে বেে। কতিৰ্ গ্লাস হারত দাাঁবিরয় থাকি? 
  
মবেদ পাবেে গ্লাস বেল। তাে তৃষ্ণা চরল থগরে। তােপরেও এক চুমুরক পাবেে গ্লাস থশর্ 
কেল। োরহদা িলল, সুাে, িািা আপোে সম্পরকণ যা িরলরে তা বক সবতু? 
  
হুাাঁ সবতু। 
  
এইসি আে কেরিে ো। 
  
ো, আে থকােবদে কেি ো। 
  
আমাে হাত ধরে প্রবতো করুে। 
  
মবেদ বিবস্মত হরয় থমরয়বটে বদরক তাকাল। বক িলরে এই থমরয়? 
  
োরহদাে থচাখ্ বদরয় টপ টপ করে পাবে পিরে। থমরয়ো তারদে অশ্রু অেুরদে থদখ্ারত 
চায় ো, বপ্রয়েেরদে থতা কখ্রোই ো। বকন্তু োরহদা তাে থচাখ্ বেচু কেরে ো। থস 
তাবকরয়ই আরে। 
  
আপবে থকাথাও যারিে ো। এই িাবিরতই থাকরিে। আবম িািারক িরলবে। 
  
িািা থতামাে কথা শুেরি? 
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হুাাঁ শুেরি। কই, আপবে থতা আমাে হাত ধরে প্রবতো কেরেে ো। 
  
মবেদ হাত িািারতই তেিঃশব্দিতী তারক েবিরয় ধেল। এ বক অদূ্ভত কাি! দেো থখ্ালা, 
োোলা থখ্ালা, থলাকেে আসা-যাওয়া কেরেে। তেিঃশব্দিতী কাাঁদরে িুাঁবপরয় িুাঁবপরয়। 
  
  
  
মবেদ তাে খ্ারট িরস আরে। তাে হারত একগাদা কাগে। তাে সাো েীিরে থলখ্া প্রবতবট 
কবিতা এই কাগরেে তািায় থলখ্া আরে। মবেদ িরস িরস কাগেগুবল বোঁরি কুবচ কুবচ 
কেরে। একবট বপ্রয় বেবেস থপরত হরল অেু একবট বপ্রয় বেবেস োিরত হয়। থস আে 
থথরক কবিতা োিল। কবিতারক তাে আে প্ররয়ােে থেই। 
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২৮. সালমা িানু থিাখ্ থমলমলন 
সালমা িােু থচাখ্ থমলরলে। ঘে আরলা হরয় আরে। সিবকেু পবেষ্কাে থদখ্া যারে, তিু 
বকেুই থযে বঠক স্পি ো। েতুে চশমা পেরল চােপাশ থযমে এরলারমরলা লারগ–থতমে 
লাগরে। সি থকমে থযে আাঁকা িাাঁকা। মাথাে উপরেে োদ মাঝখ্ারে খ্াবেকটা থযে থেরম 
এরসরে। বতবে থকাথায়? হাসপাতারল? হাসপাতারল যবদ হে। তাহরল ঘেটা বচেরত পােরেে 
ো থকে? তাে তৃষ্ণা থিাধ হল। প্রিল তৃষ্ণা ো–হালকা ধেরেে তৃষ্ণা। ঠািা এক গ্লাস 
পাবে থকউ তাে হারত বদরল বতবে ধীরে ধীরে চুমুক বদরয় গ্লাসটা থশর্ কেরতে। ঢাক ঢক 
করে ো। ঢাক ঢক করে পাবে খ্াওয়াে মত তৃষ্ণা তাে হয়বে। আোমদায়ক তৃষ্ণা। থয 
তৃষ্ণা বেরয় োরত ঘুমুরত যাওয়া যায়। ঘুরমে অসুবিধা হয় ো। 
  
বতবে সািধারে মাথা কাত কেরলে। তাে কারে মরে হবেল থক থযে পারশ দাাঁবিরয় আরে। 
থকউ দাাঁবিরয় বেল ো। পুরো ঘেটা িাাঁকা। তাাঁে একটু ভয় ভয় লাগল। বতবে িাকরলে, 
রুেু, ও রুেু আশ্চরযণে িুাপাে হরে রুেু োরমে কাউরক বতবে থচরেে ো। হঠাৎ এই 
োমটা থকে তাাঁে মাথায় এল বতবে োরেে ো। তাে শীত শীত কেবেল। থকউ যবদ একটা 
পাতলা সুবতে চাদে তাাঁে থকামে পযণন্ত থটরে বদত। এটা থকাে কাল? শীত কাল? আবশ্বরেে 
থশর্ ভাগ? আবশ্বরেে থশর্ ভারগ গারয় হালকা সুবতে চাদে বদরত হয়। 
  
একটা চালতা গারেে কথা তাে মরে পিল। তারদে মামাে িাবিে উরঠারে চালতা গােটা 
বেল। ঘে সাবেিদ্ধ পাতাে বক বিশাল গাে। পাতাগুবল কোরতে মত খ্ােকাটা। থম-েুে 
মারস িি িি িুল িুটরতা। শাদা িুল। থমাটা পুরুি পাপবি। বক অদু্ভত সুগবন্ধ িুল! 
থমরো মামী একিাে চালতাে আঠা এরে তাাঁে মাথায় মাবখ্রয় বদরলে, এরত ো-বক চুল 
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উজ্জ্বল হরি। চুল উজ্জ্বল হরয়বেল বক-ো তাাঁে মরে থেই। কােৰ্ তাে দুবদে পেই তাে 
মাথা কাবমরয় থদয়া হয় যারত ঘে হরয় চুল উরঠ। 
  
বতবে হাসপাতারলে এই ঘরে চালতা িুরল গন্ধ থপরত লাগরলে। মরে হরে কারেই থকাথাও 
চালতা গাে আরে। চালতা গাে থেরয় িুল িুরটরে। বতবে আিারো িাকরলে–রুেু, ও রুেু। 
তাাঁে মে িলরে–রুেু োরমে একেে থকউ পারশই ঘুে ঘুে কেরে। থস একটা পাতলা 
সুবতে চাদে তাাঁে থকামে পযণন্ত থটরে থদরি। কাঁরচে ঝকঝরক পবেষ্কাে গ্ৰারস করে এক 
গ্ৰাস পাবে এরে থদরি। তখ্ে বতবে রুেুরক িলরিে, ও রুেু, তুই আমারক করয়কটা চালতা 
িুল এরে বদরত পােবি? োরতে থিলা গাে থথরক িুল পািা বেরর্ধ। তিু তাে খু্ি ইো 
কেরে িাবলরশে কারে করয়কটা িুল থেরখ্ বদরত। 
  
বকরশােী িয়রস িাবলরশে কারে িুল থেরখ্ ঘুমারোে অভুাস হরয়বেল। িুরলে গন্ধ বেরয় 
ঘুমুরত থগরল সুন্দে স্বপ্ন থদখ্া যায়। সুন্দে স্বপ্ন থদখ্াে থলারভ োরতে পে োত বতবে 
িাবলরশে পারশ িুল বেরয় ঘুবমরয়রেে। 
  
একিাে অদু্ভত সুন্দে একটা স্বপ্ন থদরখ্ওবেরলে। বকরশােী িয়রসে থসই স্বরপ্ন একটা 
বকরশাে বেল। যাে থচাখ্ দুবট থমরয়রদে মত েরলভো। স্বরপ্ন বতবে থেরলবটে সরে োোে 
ধেরেে দুিুবম করেবেরলে। থস থকাে প্রবতিাদ করে বে। সাোিৰ্ মাথা বেচু করেবেল। 
এক একিাে মরে হবেল এই িুবঝ থস থকাঁরদ থিলরি। তিু বতবে দুিুবম িন্ধ কেরলে ো। 
দুিুবম কেরত তাাঁে এত মো লাগবেল। স্বপ্ন ভাোে পে বতবে অরেকিৰ্ কাাঁদরলে। তাাঁে 
মরে হল–এই েকম সুন্দে একটা থেরলে সরে তাাঁে বিরয় হরি। 
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অবিশ্বাসু মরে হরলও এেকম একটা থেরলে সারথই তাে বিরয় হরয়বেল। বকরশােী িয়রসে 
স্বরপ্নে িুাপােটা বতবে অিবশু থকােবদেই তাাঁে স্বামীরক িরলে বে। থেরলরমরয়রদেও িরলে 
বে। আে িলরত ইরে হরে— অথচ আে থকউ পারশ থেই। রুেু থমরয়টা থিাধ হয় আরে। 
তাে পারয়ে আওয়াে পাওয়া যারে। বতবে িাকরলে, ও রুেু। রুেু। 
  
রুেু েিাি বদল। অস্পিভারি িলল, হুাঁ। 
  
ও রুেু, ঘরেে োোলা িন্ধ থকে? োোলা খু্রল বদরল চালতা িুরলে গন্ধ আরো ভাল 
পাওয়া থযত। 
  
কথাগুবল বতবে িলরলে খু্ি স্পিভারি। তােপেই তাাঁে তৃষ্ণা হঠাৎ থিরি থগল, েিাসকি 
শুরু হল। সমস্ত শেীরে বিবচি এক ধেরেে েটিটাবে শুরু হল। বতবে আিারো িাকরলে, 
ও রুেু। রুেু….. 
  
একিারেে েরেুও তাাঁে বেরেে পুি-কেুা, স্বামীে কথা মরে পিল ো। পবেবচত পৃবথিীে 
কারোে কথাই মরে এল ো। রুেু োরমে একবট কাল্পবেক থমরয়ে কথা ভািরত ভািরত, 
চালতা িুরলে গন্ধ শুকরত শুকরত বতবে যািা কেরলে–েহসুময় এক েগরতে বদরক। 
বতবে মাো থগরলে োত বতেটায়। 
  
  
  
আতাহাে থভােরিলা কখ্রো হাসপাতারল আরস ো। থসবদে বক মরে করে থযে এল। মাে 
ঘরে উবক বদল। থিরিে উপে লম্বালবম্বভারি হলুদ েরেে একটা চাদে বিোরো। থস দেো 
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ধরে দাাঁবিরয় পিল। প্রিল থশাক তারক আেন্ন কেল ো। িেং হঠাৎ বেরেরক খ্াবেকটা 
মুি িরল মরে হল। মরে হল, এই এতবদে পে বিিবলকুাল কিণ কাটা পিল। বশশুে 
েরেে পে োবি থকরট মাে কাে থথরক তারক আলাদা কো হয়। তারক িুবঝরয় থদয়া হয় 
তুবম এখ্ে আে থতামাে মারয়ে শেীরেে থকাে অংশ ো। তুবম আলাদা একেে মােুর্। 
সবতুকাে অরথণ বকন্তু থসই োবি কাটা পরি ো। যতবদে মা থিাঁরচ থারকে। ততবদে অদৃশু 
োবিে িন্ধে থারক। িন্ধে কারট মাে মৃতুুরত। 
  
দীঘণবদরেে অরভুরসে কােরৰ্ আতাহাে মরে মরে মারক িলল, বক িুাপাে মা, এেকম হুট 
করে চরল থগরল থয? 
  
িরলই লজ্জা থপল। এমে গভীে বির্ারদে সময় এ োতীয় হালকা কথািাতণা বক িলা চরল? 
  
আতাহাে থোট্ট বেিঃশ্বাস থিরল িলল, আমারক পুরোপুবে মুি কোে েরেু থতামারক ধেুিাদ 
মা। থতামারক ধেুিাদ। একেে মােুরর্ে সৃবিে প্রথম শতণ হরে পূৰ্ণ মুবি। পুরোপুবে মুি 
একেে মােুর্ই সৃবি কেরত পারে। সৃবিকতাাঁে সৃবিে মূল েহসুই এইখ্ারে–বতবে সমূ্পৰ্ণ 
মুি। 
  
হলুদ চাদে সবেরয় মাে মুখ্ থদখ্াে থকাে ইো আতাহারেে হল ো। থস চারে তাে মরে 
েীবিত মােুরর্ে মুরখ্ে সৃ্মবতবটই থাকুক। মৃত মােুরর্ে শীতল েবি ো। 
  
আতাহাে হাসপাতারলে িাোন্দায় এরস বসগারেট ধোল। এটা অেুায় একটা কমণ। োয়গায় 
োয়গায় থোবটশ ঝুলরে ধুমপাে মুি এলাকা। আেরকে বদরে সামােু অেুায় থিাধ হয় 
কো যায়। তারক ঠািা মাথায় বকেুিৰ্ বচন্তা কেরত হরি। সাোবদরেে কাে গুবেরয় বেরত 
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হরি। বমবলরক খ্িে বদরত হরি। বমবল একটা থটবলরিাে োম্বাে বদরয় বগরয়বেল–থকাথায় 
আরে। থসই োম্বাে থক োরে। বেশ্চয়ই হাবেরয় থগরে। মবেকারক থটবলরিাে কেরত হরি। 
খ্িে শুরে এো দুেেই আকাশ িাবটরয় কাাঁদরি। এরদে কান্না শুেরত হরি। 
  
মৃতুু িুাপােটা বকেুিরৰ্ে েরেু ভুরল থাকাে থকাে উপায় বক আরে? মৃতুু থশারক কাতে 
মােুর্রদে মৃতুুরশাক ভুলারোে েরেু থকাে িুিস্থা থাকরল ভাল হত–বিরশর্ একটা 
থটবলরিাে োম্বাে। থয োম্বিারে িায়াল কেরলই সমরিদোয় আদ্রণ একবট কে িলরি, 
  
আবম োবে থতামাে মে ভয়ংকে খ্াোপ। ভয়ংকে এক দুঘণটো ঘরট থগরে। তােপরেও 
এরসা আমো খ্াবেকিৰ্ গল্প কবে। োরোলা বদরয় তাবকরয় থদখ্ িাইরেে আকাশ বক ঘে 
েীল। কত ো মধুে িাতাস। থতামাে চােবদরক েীিে ঝলমল কেরে— এে মাঝখ্ারে মৃতুু 
বেরয় থভরিাোরতা। 
  
আতাহাে কবেরিাে ধরে এগুরে। তাে একটা থটবলরিাে কো দেকাে। তাে মে িলরে 
পবেবচত কারো সরে খ্াবেকিৰ্ সাধােৰ্ থকাে বির্য় বেরয় কথা িলরলই তাে মে বঠক 
হথয় যারি। থয থকাে বির্য় বেরয় আলাপ কো থযরত পারে–আওয়ামী লীগ, বিএেবপ 
োেেীবত। খ্ারলদা হাবসোে ঠািা োয়ু যুদ্ধ। গ্ৰীে হাউস এরিক্ট পবেরিশ গত বিপযণয়। 
বিষু্ণরদে কবিতায় ভুল েন্দ … 
  
হাসপাতাল এিং থেলওরয় ইেরকায়াবেে থটবলরিাে কখ্রো িায়াল থটাে থারক ো। 
বেবসভাে উঠারল হয়। ভয়ািহ েীেিতা কারক িরল তা থিাঝা যায় বকংিা কট কট শব্দ 
হয়। মরে হয় থকউ থযে োবত বদরয় থটবলরিারেে তাে কাটরে। 
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আতাহাে বিস্মরয়ে সরে লিু কেল হাসপাতারলে ইেরকায়াবেে থটবলরিাে বঠক আরে। 
িায়াল থটাে আসরে। থস সাজ্জারদে োম্বাে িায়াল কেল। দুিাে বেং হরতই সাজ্জাদ িলল, 
আতাহাে থতাে খ্িে বকরে? 
  
আতাহাে বিবস্মত হরয় িলল, িুঝবল বক করে আবম? 
  
মারঝ মারঝ আমাে বসিথ থসে খু্ি কাে করে। বেং িাো মািই মরে হল তুই। খ্িে 
বক থে? 
  
থতমে থকাে খ্িে থেই। 
  
তুই িাসায় চরল আয়। এিুবৰ্ চরল আয়। 
  
এখ্ে আসরত পােি ো। একটা সমসুা আরে। 
  
মােুর্ হরয় েরেবেস সমসুারত থাকরিই। চরল আয়। 
  
এখ্ে আসরত পােি ো। সাোবদে খু্ি িুস্ত থাকি। 
  
োরত আসবি? 
  
হুাাঁ, তা আসরত পাবে। থকাথায়? 
  
এখ্ে িলি ো। আরগ এরেঞ্জ করে থেই। 
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আরস-পারশ বক েীতু আরে োবক? 
  
ো। কথা িলবি? থিরক থদই? 
  
থদ। 
  
আতাহাে থটবলরিাে ধরে দাাঁবিরয় েইল। ইস, থকউ যবদ এক মগ গেম এসরপ্ররসা কবি 
তাে হারত ধবেরয় বদত। আে একটা িােবহল বসগারেট। থিো ভবতণ কবিে মারগ চুমুক 
বদরত বদরত থস থটবলরিারে কথা িলরত পােত। 
  
আতাহাে ভাই! 
  
থক, েীতু? 
  
হুাঁ। 
  
তুই আবেস থকমে? 
  
ভাল। 
  
িে করমরে? 
  
হুাঁ। 
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শুেলাম কামাল সারহরিে সরে বিরয়টা হরে ো। এ েকম হুটহাট বিবসশাে বেস থকে? 
খু্ি খ্াোপ। 
  
আপোে বক হরয়রে আতাহাে ভাই? 
  
বকেু হয় বেরতা। 
  
আমাে ধােৰ্া হরয়রে। আপোে গলাে স্বে পারলট থগরে। 
  
মরে হয়। ঠািা থলরগরে। 
  
ো ঠািা ো— অেু বকেু। আতাহাে ভাই আপোে মা থকমে আরেে? 
  
আতাহাে েিাি বদল ো। তাে ইো কেরে থটবলরিােটা থেরখ্ বদরত। 
  
আতাহাে ভাই? 
  
হুাঁ। 
  
আপোে মা থকমে আরেে? 
  
থকমে আরেে িলরত পােবেোরে। তারক একটা হলুদ চাদে বদরয় থঢরক োখ্া হরয়রে। 
শাদা চাদরে থঢরক োখ্া বেয়ম–মরে হয় এরদে শাদা চাদে থশর্ হরয় থগরে। 
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আতাহাে ভাই, আপবে বক হাসপাতারল? 
  
হুাঁ। 
  
আবম আসবে। 
  
তুই বক আমাে েরেু একমগ এসরপ্ররসা কবি িাবেরয় আেবি? আমাে খু্ি কবি থখ্রত 
ইো কেরে। 
  
আবম কবি বেরয় আসি। 
  
তুই বক একটু থসরোগুরে আসবি েীতু? আমাে খু্ি সুন্দে একটা মুখ্ থদখ্রত ইরে 
কেরে। 
  
  
  
িাদ আেে আতাহাে তাে মারক কিরে োবমরয় বদল। োত েটা পযণন্ত এক একা 
থসাহোওয়াবদণ উদুারে হাাঁটাল। দশটাে বদরক সাজ্জারদে সরে থগল চােখ্াে পুরলে এক 
িাবিরত। মোে বকেু থদখ্রত। 
  
মোে িুাপােটা ঘটরত যারে। আতাহাে তাবকরয় আরে। তাে থপরটে সিবকেু বদলা 
পাবকরয় উরঠরে। থস অরেক করি থঘন্না থচরপ োখ্রে। কতিৰ্ থচরপ োখ্রত পােরি 
িুঝরত পােরে ো। মরে হরে থয থকাে মুহূরতণ শেীরেে সমস্ত থঘন্না িবম হরয় থিে হরয় 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 479 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

আসরি। দুগণন্ধ িবমরত থস সমস্ত পৃবথিী ভাবসরয় থদরি। কােৰ্ তাে থচারখ্ে সামরে থোংো 
কদযণ একটা িুাপাে ঘটরত যারে। 
  
থস এিং সাজ্জাদ িরস আরে একটা বটরেে িাবিে থমরঝরত। এই গেরমও িাবিে সি কটা 
োোলা িন্ধ। তারদে সরে আরো বতেেে আরে, যাো িাল-রখ্াে। থেশাে েগরত 
থিবসবিরলে আদরেে োম হল িাল। যাো তদবেক বতে-চাে থিাতল খ্ায় তাোই িাল-
থখ্াে। িাল খ্াওয়া হরয় থগরে। ঘরেে থভতে আেন্দময় আিহাওয়া বিোে কেরে। বতে 
িাল-থখ্ারেে একেে এখ্ে আরেকবট বিবচি থেশা কেরি। আতাহাে এিং সাজ্জাদ তাে 
েরেুই অরপিা কেরে। থস েুান্ত বটকবটবক খ্ারি। িারলে থেশা দু-বতে ঘণ্টাে থিবশ 
থারক ো। িারলে পে একটা েুান্ত বটকবটবক থখ্রত পােরল থেশাটা দীঘণস্থায়ী হয়। পৃবথিী 
োো িরৰ্ণ, োো গরন্ধ ধো থদয়। 
  
বটকবটরক থয খ্ারি তাে োম কুেুস। থস এক কৃবর্ িুাংরকে োইট গািণ। আে তাে অি 
বিউবট। থস মুখ্-িন্ধ বটরেে থকাটায় বটকবটবক বেরয় এরসরে। বটরেে থকাটাে মুখ্ িুরটা 
কো আরে যারত বটকবটবক মরে ো যায়। 
  
সাজ্জাদ। িলল, থকৌটায় কয়টা বটকবটবক আরে? 
  
কুেুস হাবসমুরখ্ িলল, বতে-চােটা আরে, গেবত োই। থিশীও থাকরত পারে। 
  
আপবে খ্ারিে কটা? 
  
ভাইোে একটা খ্াি। বির্াি বেবেস থতা–থিবশ খ্াইরল িাাঁচরেে উপায় োই। 
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েুান্ত বচবিরয় থখ্রয় থিলরিে? 
  
েুান্ত খ্াওরেে বেয়ম। খ্াওরেে পে িাইল বদরয় কুবল কেরলই সি হেম। তরি ভাইোে–
বটকবটবকে থলরেে বির্রয় সািধাে। বটকবটবকে সি বির্ তাে থলরে। 
  
থলে খ্াওয়া যায় ো? তাও খ্াওয়া যায়। অরেক ঝারমলা আরে। থলেটারে প্রথম পুইিা 
োই িাোইরত হয়। থসই োই বসগারেরটে শুকাে সারথ বমশাইয়া টােরত হয়। 
  
আপবে থটরেরেে? 
  
থি-ো, অত ঝারমলা পুর্ায় ো। 
  
আতাহাে িলল, েুান্ত বটকবটবক খ্াে, থঘন্না লারগ ো? 
  
বঘন্নাে বক আরে? মাে মাংস মােুরর্ খ্ায় ো? অত বঘন্না কেরল দুবেয়ারত িাাঁচে যায় ো। 
তাোিা ভাইোে, িাইল-রখ্ারেে অত বঘন্না থারক ো। এইটাই িাইরলে মো। িাইল 
খ্াইরল থকাে বকেুরত বঘন্না লারগ ো। সরিরে িি আপে লারগ। দুবেয়াটা থয েবেলা এইটা 
িাইল ো খ্াইরল িুঝা যায় ো। 
  
আতাহাে ঘৃৰ্া ও বিস্ময় বেরয় তাবকরয় আরে। সাজ্জারদে থচারখ্ থকাে ঘৃৰ্া থেই, বিস্ময়ও 
থেই। তাে থচারখ্ শুধুই থকৌতূহল। বেরভণোল থকৌতূহল। 
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কুেুস বটরেে থকাটা থথরক একটা বটকবটবক থিে করে আেল। িা হারতে আেুরল একটা 
থটাকা বদরতই বটকবটবকে থলে খ্রস পিল। কুেুস হাবসমুরখ্ িলল, িিই আবেি থপাকা। 
থলে খু্ইলুা পরি, আিাে থলে হয়। 
  
োরদে বদরক মুখ্ করে কুেুস প্রকাি হা করে বটকবটবকটা মুরখ্ে থভতে থেরি বদরয় মুখ্ 
িন্ধ কেল। কচ কচ শব্দ হরে। 
  
আতাহাে েুরট ঘে থথরক থিে হরয় দুহারত থপট থচরপ োস্তায় িরস পিল। মরে হরে িবম 
কেরত কেরত থস োস্তারতই থেবতরয় পিরি। োস্তা িাকা, দূরে িাস্টবিরেে কারে একটা 
কুকুে বেল। থস উরঠ দাাঁিাল। কুকুেটা ভীত পারয় আতাহারেে বদরক আসরে। আতাহারেে 
মরে হল কুকুেটাে থচাখ্ মমতা ও সহােুভূবতরত আদ্রণ। আতাহাে িাকল, আয় আয়, তুই 
আমাে কারে আয়। 
  
কারলা েরেে কুকুে এবগরয় আসরে। আতাহাে আিারো িাকল, আয় আয়–। বক আশ্চযণ! 
এই অদূ্ভত অিস্থারতই তাে মাথায় কবিতাে লাইে আরে। থকাে মারে হয়? একেে কবি 
থসৌন্দরযণে অেুসন্ধাে করেে–একগাদা িবম সামরে বেরয় থস িরস আরে। এে থভতে 
থসৌন্দযণ থকাথায়? থসৌন্দরযণে েে অন্ধকারে। আরলাে েেদািী মা অিশুই অন্ধকাে। 
  
একটা ঝকঝরক েবেে কাচরপাকা 
হাাঁটরত হাাঁটরত এক ঝলক থোরদে মরধু পরি থগরলা। 
বঝকবমবকরয় উঠল তাে েকশাকাটা লাল েীল সিুে শেীে। 
বিেি হরয় িলল, থোদ থকে? 
আবম চাই অন্ধকাে। বচে অন্ধকাে। 
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আমাে থর্ালটা পারয় একটা ভাবে শেীে িরয় বেরয় যাবে– 
অন্ধকােরক থদখ্ি িরল। 
আবম চাই অন্ধকাে। বচে অন্ধকাে। 
  
একটা সমরয় এরস থোদ বেরভ থগল। 
িাদুরি িাোয় ভে করে োমল আাঁধাে। 
বক গাঢ়, বপবেল থকথরক অন্ধকাে! 
কাচরপাকাে থর্ালটা ক্লান্ত পা িাে িাে 
থসই বপবেল আঠারলা অন্ধকারে থিরি যাবেল। 
তাে খু্ি কি হবেল হাাঁটরত। 
তিু থস হাাঁটরে– 
তারক থযরত হরি আরো গভীে অন্ধকারে। 
থয অন্ধকাে–আরলাে েেদািী। 
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২৯. কৰ্াে মুখ্ হাবসহাবস 
কৰ্াে মুখ্ হাবসহাবস। 
  
তারক থদরখ্ মরে হরত পারে আেন্দময় থকাে অবভেতাে েরেু থস অরপিা কেরে। তাে 
গারয় ইবি কো সুতীে োপা শাবি। শাদা েবমরে েীল েরেে িুরলে োপ। কৰ্ারক থদরখ্ 
মরে হরে তাে শেীরে েীল িুল িুরট আরে। সবতু সবতু িুরট আরে। কৰ্া মাথায় গন্ধ 
থতল বদরয় চুল থিাঁরধরে। মাথাে গন্ধটারকই মরে হরে িুরলে গন্ধ। 
  
োসণ ঘরে ঢুরক কৰ্াে বদরক তাবকরয় িলল, আপোরক খ্াবেকিৰ্ অরপিা কেরত হরি। 
ঘণ্টা খ্াবেক। 
  
কৰ্া বঠক আরে িরল আরগে মত হাবস হাবস মুখ্ করে িরস েইল। োসণ িলল, আপোে 
স্বামী আরসে বে? 
  
বি ো। 
  
উবে এরল ভাল হত। 
  
কৰ্া হাসল। থসই হাবস যা তারক অেুরদে থচরয় আলাদা করে থিরল। কৰ্া তাে থতইশ 
িেরেে েীিরে এই হাবস অরেকিাে িুিহাে করেরে। হয়ত আরো অসংখ্ুিাে িুিহাে 
কেরত হরি। তাে এখ্ে আে ভাল লারগ ো। হাবসটা থস শুধুমাি একেরেে েরেুই 
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িুিহাে কেরত চায়। হাবস হল শেীরেেই একটা অংশ। থঠাাঁরটে িারক িুরলে মত িুরট 
ওরঠ। শেীে থযমে সিাে েরেু েয়–হাবসও থতমবে সিাে েেু ো। 
  
কৰ্া িরস আরে ধােমবি পবেিাে পবেকল্পো বক্লবেরক। ঘণ্টা খ্াবেরকে মরধু তাে থপরটে 
িাচ্চাটা েি করে থিলা হরি। েতুে। একেে মােুরর্ে দাবয়ত্ব থেয়াে সামথণ তাে স্বামীে 
থেই। অরেক আলাপ আরলাচো করে তাো এই বসদ্ধারন্ত এরসরে। বসদ্ধান্ত বেরয় থেিাে 
পে কৰ্া থহারসরে বখ্লবখ্ল করে। কৰ্াে স্বামী বিেি মুরখ্ িরলরে, হাস থকে? 
  
কৰ্া িরলরে, হাসরত ভাল লারগ এইেরেু হাবস। থোটরিলায় খু্ি কাাঁবদতাম এইেরেু োম 
হরয় বগরয়বেল কাদুবে। কী দুবে থথরক কাবে। কাবে থথরক কৰ্া। িুঝরলে সারহি? 
  
এত কথা িল থকে? 
  
আো যাও, কথাও িলি ো। 
  
কৰ্া শান্ত মুরখ্ থকরোবসরেে চুলা ধবেরয়রে। থকৌটায় সামােু বকেু কবি আরে। স্বামীরক 
কবি িাবেরয় বদরয় থস অিাক করে থদরি। চা থভরি চুমুক বদরয় থদখ্রি কবি। থস আাঁৎরক 
উঠরি। মোে একটা িুাপাে হরি। কৰ্া সাোেীিে থচরয়রে তারক বঘরে সাোিৰ্ মোে 
মোে সি ঘটো ঘটুক। বকন্তু তাে েীিেটা এ েকম থয তারক বঘরে মোে থকাে ঘটো 
কখ্রো ঘরট ো। অদু্ভত সি ঘটো ঘরট। ভয়ংকে সি ঘটো ঘরট। 
  
তারক কাপি খু্রল আধািুরিা একেে মােুরর্ে সামরে োোে অে ভবে করে িরস থাকরত 
হয়। আধািুরিা মােুর্টা তাে েবি আাঁরক। তরি মােুর্টা ভাল। ঋবর্ে মত মােুর্। মােুর্টাে 
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থচারখ্ থলাভ বঝলবমল করে ো। কখ্রোই থস থকাে অেুহারত হাত বদরয় তাে েগ্ন শেীে 
েুরয় থদয় ো। মােুর্ এ েকম হয় বকভারি? 
  
একটা স্বাভাবিক েীিে কৰ্াে থকে হল ো? আল্লাহ বক েরেে সময় তাে কপারল বলরখ্ 
বদরয়রেে–এই থমরয়টাে থকাে স্বাভাবিক েীিে হরি ো? থস সেিৰ্ ভয়ংকরেে থভতে 
থাকরি। তাে গরভণ আসরি সুন্দে সুন্দে বশশু। তারদে এরকে পে এক থিরল বদরত হরি। 
থকােবদে তারদে থস থকারল বেরত পােরি ো। তারদে থঠাাঁরট চুমু বদরত পােরি ো। োরতে 
থিলা কারধ শুইরয় সুে করে িলরত পােরি ো– 
  
আমাে কথাবট িুোল 
েরট গােবট মুিাল। 
থকেরে েরট মুিাবল? 
গরুরত থকে খ্ায়? 
থকোরে গরু খ্াস? 
োখ্াল থকে চোয় ো? 
থকেরে োখ্াল চোস ো? 
থিৌ থকে ভাত থদয় ো? 
থকােরলা থিৌ ভাত বদস ো? 
কলাগাে থকে পাতা থিরল ো? 
থকেরে কলাগাে পাতা থিবলস ো? 
েল থকে হয় ো? 
থকেরে েল হস ো? 
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িুাে থকে িারক ো? 
থকোরে িুাে িাবকস ো? 
সাপ থকে খ্ায়? 
থকে থে সাপ খ্াস? 
খ্ািাে ধে খ্ািুবে,–গুি গুিুরত যাি বে? 
  
থকােবকেু বেরয়ই কৰ্া থিশীিৰ্ ভািরত পারে ো। তাে ভাল লারগ ো, মাথা ধরে যায়। 
বকন্তু থপরটে বশশুগুবল বেরয় ঘণ্টাে পে ঘণ্টা তাে ভািরত ভাল লারগ। শুধু থয তাে ভািরত 
ভাল লারগ তা ো–এরদে বেরয় অেুরদে সরে তাে কথা িলরতও ভাল লারগ। তাে কথা 
িলাে থলাক থকাথায়? কারেই থস বেরেই আরশ পারশ থথরক থলাক খু্াঁরে থেয়। হয়ত থস 
বেকশা করে যারে–থস িস করে িরল িবসল, বেকশাওয়ালা ভাই আপরেে থেরলরমরয় 
বক? বেকশাওয়ালা চমরক থপেে বিরে তাকায়। তাে থচারখ্ চাপা সরন্দহ বিকবিক করে। 
কৰ্াে ধােৰ্া তারক হয়ত খ্াোপ থমরয় ভারি। খ্াোপ থমরয়োই বেকশাওয়ালারদে সরে 
দ্রুত ভার ি েমািাে েরেু িুবিগত গল্প শুরু করে। তখ্ে কৰ্া তাে বিরশর্ হাবসটা 
হারস। এই হাবস িরল থদয়–থস খ্াোপ থমরয় ো। ভাল থমরয়। এেকম ভাল থমরয় সচোচে 
পৃবথিীরত আরস ো। তরি ভাল থমরয় হরলও থস খু্ি দুিঃখ্ী থমরয়। এ েকম দুিঃখ্ী থমরয়ও 
সচোচে পৃবথিীরত আরস ো। 
  
  
  
কৰ্া উরঠ দাাঁিাল। এক োয়গায় িরস থাকরত থাকরত তাে পারয় বঝ বঝ ধরে থগরে। 
একটু হাাঁটাহাাঁবট কেরল থিাধহয় ভাল লাগরি। কৰ্া িাোন্দায় চরল এল। িাোন্দাটা িাাঁকা। 
টুরলে উপে একেে খ্াবক থপার্াক পো বপয়ে িরস আরে। থিচাো থিাধ হয়। করয়ক 
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োত ঘুমায়বে। আরয়শ করে বঝমারে। তারক বক কৰ্া বেরেস কেরি–বপয়ে ভাই, আপোে 
থেরলরমরয় বক? কৰ্া বেবশ্চত এই প্রশ্ন কো মািই বপয়রেে থচাখ্ থথরক ঘুম থকরট যারি। 
থস লাি বদরয় উঠরি। 
  
আো, কৰ্া বক পারেো সমূ্পৰ্ণ বেরেে থচিায় থপরটে বশশুবটরক িাাঁবচরয় োখ্রত? থস বেরে 
যবদ থিাঁরচ থাকরত পারে তাে বশশুবট থাকরি ো থকে? আো, থসরতা সাজ্জাদ োরমে 
দারুৰ্ িিরলাক ঐ থেরলটাে কারে চরল থযরত পারে। পারে ো? তারক বগরয় িলরত পারে– 
  
সাজ্জাদ ভাই আমারক বচেরত থপরেরেে? আবম কৰ্া। 
  
উবে হাবস মুরখ্ িলরিে, হুাাঁ বচেরত পােবে। থকমে আে কৰ্া? 
  
ভাল আবে। আপবে থকমে আরেে? 
  
আবমও ভাল আবে। 
  
কৰ্া, থতামারক থকমে োবে থোগা থোগ লাগরে। থতামাে বক থকাে অসুখ্ 
  
উহুাঁ। আবম খু্ি ভাল আবে। আবম আপোে কারে একটা কারে এরসবে। 
  
িল বক কাে? 
  
আপবে আমারক বিরয় কেরত চাে। এটা বক সবতু? 
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হুাাঁ সবতু। 
  
এখ্রো বক চাে? 
  
হুাাঁ, এখ্রো চাই। 
  
আবম োবে আবে সাজ্জাদ ভাই। 
  
সবতু োবে আে? 
  
হুাাঁ সবতু–বতে সবতু। 
  
বতে সবতুটা বক? 
  
মাবটে সবতু, আকরশে সবতু আে পাতারলে সবতু। 
  
তাহরল তুবম চরল এরসা। 
  
একটা বকন্তু আরে থয সাজ্জাদ ভাই। 
  
বকন্তুটা বক? 
  
আমাে থপরট একটা বশশু আরে। বশশুবটরক আবম িি কেরত চাই। 
  
অিশুই িি কেরি। 
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আমাে স্বামীরকও থতা থেরি চরল আসরত হরি। 
  
তারতা হরিই, আমারদে িতণমাে সমাে এক স্বামীে দুবট িী সহু করে বেরলও, এক িীে 
দুই স্বামী সহু কেরি ো। 
  
বকন্তু ওরক থতা আবম প্রচি েকম ভালিাবস। 
  
থতামাে ভালিাসাে িমতা আরে িরলই তুবম ভালিাস। আে তুবম থতামাে স্বামীরক প্রচি 
ভালিাসে–একবদে আমারকও প্রচি ভালিাসরি। ভালিাসা বেভণে করে ভালিাসাে িমতাে 
উপে। 
  
তাও বঠক। 
  
একটা কথা বক োে কৰ্া, ভালিাসরত হরল ভালিাসাে উপকেৰ্ লারগ। িুধাতণ থপরট 
ভালিাসা যায় ো। আমাে কারে ভালিাসাে উপকেৰ্ আরে। আবম থতামারক বেরয় বক 
কেি োে? 
  
বক কেরিে? 
  
থোেো োবিরত থতামারক গাবিরত করে বেরয় যারিা শহে থথরক দূরে। আবশ, েিুই, 
একশ বকরলাবমটাে স্পীরি গাবি চলরি। হাওয়ায় উিরি থতামাে চুল। 
  
আমো থকাথায় যাি? 
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তুবম থযখ্ারে থযরত চাও আবম থতামারক থসখ্ারেই বেরয় যাি। 
  
আবম কখ্রো সমুদ্র থদবখ্বে–আপবে আমারক সমুদ্র থদখ্ারিে? 
  
অিশুই থদরখ্াি। তুবম চাইরল সমুরদ্রে থকাে এক প্রিাল িীরপ থতামাে েরেু ঘে িাবেরয় 
থদি। তুবম বক চাও? 
  
হুাাঁ চাই। 
  
থশাে কৰ্া, থতামাে স্বামীে এত ভালিাসাে দেকাে থেই। আমাে দেকাে। আমাে প্রচুে 
ভালিাসা দেকাে। 
  
কৰ্া িাোন্দায় দাাঁবিরয় আরে। োসণ এরস বিেি মুরখ্ িলল, আপবে এখ্ারে? আবম খু্াঁরে 
থিিাবে। আসুে থভতরে আসুে। িািাে এরস থগরেে। িেম বিলাপ করেরেে? 
  
কৰ্া শুকরো গলায় িলল, বি। 
  
আসুে তাহরল।  
কৰ্া ক্লান্ত গলায় িলল, চলুে। 
  
োসণ িলল, ভয় পারিে ো। ভরয়ে বকেু থেই। 
  
কৰ্া িলল, আবম ভয় পাই ো। 
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৩০. থটবিমলে উপমে বটবিন থকবেয়াে 
থটবিরলে উপরে বটবিে থকবেয়াে থাকাে কথা। 
  
বটবিে থকবেয়াে থেই। আতাহাে ঘবি থদখ্ল। িারোটা িােরত এগারো বমবেট। এত োরত 
বেশ্চয়ই বটবিে থকবেয়াে বেরয় থকউ আসরি ো। খ্ািাে পাঠারত বক ভুরল থগরে। ভুরল 
যাওয়াটা অস্বাভাবিক ো। ধরে থেয়া থযরত পারে আতাহারেে িি মামাে িাবিরত তদেবন্দে 
কারেে একটা অবলবখ্ত তাবলকা আরে। বটবিে থকবেয়ারে করে আতাহােরক খ্ািাে 
পাঠারোে কােটা তাবলকায় এরকিারে থশরর্ে বদরক। যাে উপে দাবয়ত্ব থস সম্ভিত িরে 
পরিরে। বকংিা েুবট বেরয় থদরশে িাবিরত থগরে। 
  
থিরে থিরে আেরকে বদরেই বিরধয় আতাহারেে োবিভূবি উরি আসরে। থদাকােপাট 
এখ্রো বকেু বকেু থখ্ালা। থগাটা দুই কলা করয়কটা বিসবকট এিং এক কাপ চা থখ্রয় 
এরল হয়। থসটাও সম্ভি ো। পরকরট বকেু থেই। 
  
আে বেরয় বতে বদে থস শূেু পরকট বেরয় ঘুেরে। একটা লাভ হরয়রে বসগারেট খ্াওয়া 
িন্ধ হরয় থগরে। আে সাো বদরে মাি দুটা বসগারেট খ্াওয়া হরয়রে। তৃতীয় বসগারেটটা 
পাঞ্জাবিে পরকরট আরে। োরতে খ্ািাে পে আরয়শ করে বিোোয় শুরয় ধোরি এমে 
পবেকল্পো বেল। পবেকল্পোে বিতীয় অংশ আরয়শ করে বসগারেট ধোরোটা কো যারি। 
প্রথম অংশ খ্াওয়া দাওয়া িাদ বদরত হরি। 
  
থকাে একটা থদাকারে বগরয় দেদাম করে দুটা কলা বকরে থসখ্ারেই তাৎিবৰ্কভারি বেরল 
থখ্রয় থিলা যায়। কলা খ্াওয়া হরয় যািাে পরে পরকরট হাত বদরয় আাঁৎরক উরঠ িলরত 
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হরি–সিণোশ মাবেিুাগ গে। এই সি কাে মবেদ ভাল পােত। তাে অবভেয় প্রবতভা বেল 
তুলোহীে। তাে কািু প্রবতভাও তুলোহীে। থস এখ্ে কবিতাে েগৎ থথরক বেিণাবসত। 
তাে বিরয়ে কািণ এরসরে। কারিণে সরে থোট বচেকুট– 
  
থদাস্ত, 
কািণ থদরখ্ িুঝরত পােবেস বিরয় কেবে। খ্িদণাে বিরয়রত আসবি ো। হাত থোি কেবে। 
সাজ্জাদও থযে ো আরস। ওরক আবম বিরয়ে কািণও পাঠাইবে। কবিতাে েগৎ থথরক থস্বো 
বেিণাসে বেরয়বে, েিমাংরসে কবিতা আমাে কারে অরেক আকর্ণৰ্ীয় মরে হরে। প্রবতো 
করেবে দুই থদিীে আোধো কেি ো। পুোরো থলখ্াও সি বেরি থিরলবে। থদাস্ত খ্িদণাে 
থতাো বিরয়রত আসবি ো। 
ইবত মবেদ 
  
মবেরদে বিরয়ে কািণটা সুন্দে। সাধু ভার্ায় থলখ্া ভাি গম্ভীে বেমন্ত্রৰ্ পি। 
  
আল্লাহ পারকে অসীম থমরহেিােীরত–আগামী ৮ই থপৌর্ ২৯থশ েেি থোে শুরিাে িাদ 
েুমা এবেে কাবিরেে বদে ধাযণু হইয়ারে… 
  
আতাহাে বিোোয় শুরয় পিল। বিরধ ররমই িািরে। িুধাতণ অিস্থায় শুরয় থাকরল বিরধ 
কম লারগ কাো থযে কথা? মবেরদে। িুধা বির্রয় মবেরদে অরেকগুবল আবিষ্কাে আরে। 
িুধা েি কো বির্য়ক ে। তাে মরধু আরে– 
  
১। প্রচি িুধায় গলায় আেুল বদরয় িবম কোে থচিা চালারত হরি। সামােু িবম হরল 
সাোবদরেে েেু বিরধ েি হরি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 493 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

  
২। প্রচুে লিৰ্ বদরয় আধ েটাক িাদাম থখ্রত হরি। এে মরধু করয়কটা অিশুই থখ্াসা 
শুদ্ধ। 
  
৩। প্রচুে পবেমাৰ্ চা এিং প্রচুে পবেমারৰ্ েদণাসহ পাে থখ্রলও বিরধ েি হরি। তরি 
এই পদ্ধবত বিপদেেক, এরত মুরখ্ে থভতরেে চামিা পুরি যায়। 
  
প্রবতবট পদ্ধবত মবেরদে পেীবিত। এখ্ে মরে হরে এ েীিরে তারক আে বিরধ েি 
কোে থকাে পেীিা কেরত হরি ো। তাে বিরধ থপরলই সিুে চুবি পো বেগ্ধ দুটা হাত 
তারক ভাত থিরি থদরি। থগাল থগাল চাকা কো থিগুে গেম গেম থভরে তাে উপে এক 
চামচ গাওয়া বঘ থঢরল থদরি। মবেদ। তখ্ে হয়ত েহসু করে িলরি, ও িউ, আমাে িাে 
হারত বক থযে হরয়রে। হাত োিারত পােবে ো। বক সমসুায় পিলাম িল থদবখ্। িউ মুখ্ 
বটরপ হাসরত হাসরত িলরি, তুবম িি যন্ত্রৰ্া কো। আো যাও হা কে, খ্াইরয়। থক থকাে 
িারক থদরখ্ বক সি েিারি। 
  
েিাক যাে যা ইো–আবম তি মালরঞ্চে হি মালাকাে। 
  
মারে বক? 
  
মারে হল আবম থতামাে দাসােুদাস। 
  
হরয়রে দাস হরত হরি ো। কবপ কবপ করে বগলরিোরতা। ভালমত বচবিরয় খ্াও। 
  
ভাত খ্ািাে িাাঁরক আচাে বহসারি থোট্ট একটা চুমু বক থখ্রত পাবে? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 494 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

  
িােলামী কেরিোরতা। থতামাে এইসি িােলামী অসহু লারগ। 
  
  
  
আতাহাে পাঞ্জাবিে পরকট থথরক বসগারেট থিে করে সিধারে থটবিরলে উপে োখ্ল। 
তাে েীিরেে থশর্ সঞ্চয় েি থযে ো হয়। 
  
পবেমল িািু িলরলে, ভাই একটা বেরকারয়স্ট–ঘরেে বভতে বসগারেট খ্ারিে ো। দয়া 
করে িাইরে বগরয় খ্ারিে। 
  
বি আো। আে। আপোে কাবশ এখ্রো শুরু হয়বে, িুাপােটা বক? 
  
পবেমল িািু দুিঃবখ্ত থচারখ্ তাকারলে। আতাহাে িলল, কাবশ শুরু ো হওয়ায় সি থকমে 
এরলারমরলা লাগরে। োটক শুরু হরয় থগরে। অথচ আিহ সংগীত থেই। 
  
ভাই েবসকতা কেরিে ো। মােুরর্ে যন্ত্রৰ্া, থোগ িুাবধ বেরয় েবসকতা কেরত থেই। 
ভগিাে বিেি হে। আে। আপোে খ্াওয়া বদরয় যায় বে? 
  
মরে হয় ভুরল থগরে। িাোলী িিই বিসৃ্মবত পোয়ৰ্ োবত। এো সি বকেু দ্রুত ভুরল যায়। 
  
আপোে বিরধ লারগবে? 
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থলরগরে। তরি িুধা েরয়ে বকেু মন্ত্র আমাে োো আরে। আমাে িনু্ধ মবেদ এই বির্রয় 
বিস্তে গরির্ৰ্া করেরে। মন্ত্রগুবলে থসই হরে েেক। তাে মন্ত্র িুিহাে করে আপাতত 
সুরখ্ বেদ্রা যাি। 
  
আমাে বটরেে থকৌটায় মুবি আরে, খ্ারিে? 
  
বি-ো। 
  
খ্ারিে ো থকে? 
  
মুবি থখ্রত ইো কেরে ো িরল খ্াি ো। 
  
বক থখ্রত ইো কেরে? 
  
বচকে চারলে গেম গেম ভাত। খু্ি শিও ো, আিাে েেমও ো। থধায়া উিরে এমে 
গেম। পারতে পারশ চাক চাক করে কাটা থিগুে ভাো। থিগুে ভাোে উপে গেম বঘ 
এক চামচ থঢরল থদয়া হরয়রে। ভাত এিং থিগুরেে গরন্ধে সরে বমরশরে, বঘরয়ে গন্ধ। 
পারতে পারশ গাঢ় সিুে েরেে একটা কাচা মবেচ। 
  
পবেমল িািু বিোোয় শুরয় বেরলে। উরঠ িসরলে, মুগ্ধ গলায় িলরলে, আপোে কথা 
শুরেরতা আমাে বেরেেই আিাে বিরধ থলরগ থগরে। থিগুে ভাো বদরয় ভাত সবতু সবতু 
খ্ারিে? কারেই আমাে এক আত্মীয় থারকে। তাাঁরক িলরল থোরধ থদরিে। 
  
উোে কারে বক থিগুে আরে? 
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থিগুে হাতীেপুরলে কাচা িাোে থথরক বকরে বেরয় যাি। হাতীেপুরলে কাচা িাোরে সাো 
োত শাক-সবিে পাওয়া যায়। 
ো থাক। 
থাকরি থকে, চলুে। আপোে খু্ি বিরধ থলরগরে। আপোরক থদরখ্ মায়া লাগরে। এই 
েেু িলবে। 
  
আতাহাে হাবস মুরখ্ িলল, আমারক থদরখ্ যবদ মায়া লারগ তাহরল দয়া করে বিোোয় শুরয় 
শুরয় একটা বসগারেট খ্ািাে অেুমবত বদে। 
আো খ্াে। বসগারেট খ্াে। 
  
আতাহাে বসগারেট ধোল। িাবলরশে কারে এয়াে থমইল বস্টকাে লাগারো মবেকাে বচবঠ। 
প্রায় এক সপ্তাহ হল এই বচবঠ খ্াম িন্ধ অিস্থায় পরি আরে। খ্াম থখ্ালা হয়বে। বচবঠও 
পিা হয়বে। মবেকাে বচবঠ পিরত ইো করে ো। বচবঠরত বক থলখ্া থাকরি োো কথা। 
একগাদা হুাাঁরচাে-পুারচাে। হুারচাে-পুারচাে পরি বক হরি? আেন্দময় থকাে বচবঠ থাকরল 
পিা থযত। মবেকা আেরন্দে বকেু বলখ্রত পারে ো। আতাহাে বেরেে অোরন্তই বচবঠে 
খ্াম খু্লল— 
  
বপ্রয় আতাহাে, 
থতারদে িুাপােটা বক আমারক িলবি? বক হরে ো হরে আমারক বকেুটা োোবি ো? 
আবমরতা থতাে থিাে। িািা-মা থতা আমারক থমঘো েদীে েল থথরক তুরল আরেে বে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 497 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

মারয়ে কিে থকাথায় হল? োোোয় কত থলাক হরয়বেল বকেুই আমারক োোবি ো? প্রবত 
বদে থতারদে কথা ভাবি–এই তাে প্রবতদাে। থতারদে কথা এত থিবশ ভাবি িরলই বদে 
োত থতাে দুলাভাইরয়ে িাকুিাে সহু কেরত হয়। 
  
যাই থহাক এখ্ে থতারক একটা সুসংিাদ বদবে। থতাে এিং িেহারদে ইবমরগ্ৰশে হরয়রে। 
থতারদে বেরেরদে থতা থকাে গেে থেই দুকবপ েবি পাঠারোে কথা িলরল পাঠাবি ো। 
বতেিাে চােিাে মরে কবেরয় বচবঠ বদরত হরি। িাথণ সাবটণবিরকরটে মত সামােু সাবটণবিরকট 
থোগাে কেরত থতারদে লারগ বতে মাস। আল্লাহে অসীম থমরহেিােী এখ্ারে একেে 
ভাল লইয়াে থপরয়বেলাম। উবে প্রচুে িলাে বেরয়রেে, বকন্তু কাে ভাল করেরেে। 
  
থতাো প্রথম বকেুবদে এরস আমাে এখ্ারেই থাকবি তােপে বেরেরদে িুিস্থা বেরেো 
করে বেবি। থলারক থয িরল আরমবেকায় পরথ-ঘারট িলাে উরি থিিায় ধেরত োেরলই 
হল, কথাটা বমরথু ো। সাউথ ইবেয়াে এক ভদ্ররলাক আরমবেকায় এরস এক অবিরস 
থেবেটারেে চাকবে বেরলে। থমরঝ ঝাি থদে। করমাি পবেস্কাে করেে। পাাঁচ িেরেে 
মাথায় ভদ্ররলাক বমবলওেীয়াে হরয়রেে। তাাঁে থিশ করয়কটা িাস্টণ িুরিে থদাকাে আরে। 
োম হল কাোস ইটাবে। ভদ্ররলারকে োম হবেকল্প। তাে িীে সরে আমাে পবেচয় আরে। 
ভদ্রমবহলা অবত বমশুক। বতবে তাাঁে স্বামীরক িরল একটা িুিস্থা করে থদরিে। িাবক আল্লাহ 
পারকে ইো। 
  
এক হাোে িলারেে একটা িুাংক ড্রািট পাঠালাম। থতারদে এখ্ারে িলাে এখ্ে কত 
করে? চবল্লশ করে ো? যবদ চবল্লশ করে হয় তাহরল প্রায় চবল্লশ হাোে টাকা পাবি। এই 
টাকাটা থতারদে দুই ভাইরক আবম ধাে বহরসরি বদবে। আরমবেকা এরস থশাধ কেবি। এিং 
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টাকাে িুাপােটা থযে থকাে ররমই থতাে দুলাভাই ো োরে। টাকাটা বদরয় থতাো ভালমত 
োমা কাপি িাবেরয় আেবি। বটবকট আবম বপবটএ করে পাঠাি। ভাল কথা, আমাে েরেু 
ভাল কাসুন্দ আেরত পােবি? কবদে ধরে হঠাৎ কাসুবন্দ বদরয় মাে ভাো থখ্রত ইো 
কেরে। এখ্ারে শুািা োরমে এক ধেরেে মাে পাওয়া যায়। আমারদে ইবলশ মারেে মত, 
তরি স্বাদ কম। থতারদে খ্াওয়াি। আমো এখ্ে আে বিিারেে ধেরত পাবে ো। থতাো 
বেশ্চয়ই পােবি। 
  
ভাল কথা, মা-িািা এই দুেরেে কিেই আবম িাঁধারত চাই। কারলা গ্ৰাোইট পাথরে িাধারত 
কত খ্েচ পিরি আমারক োোবি। করি থদরশ আসি, তারতা োবে ো। এরল থযে মাে 
কিরেে একটা বচি থদখ্রত পাই। 
  
ইবত থতাে 
মবেকা আপু 
  
এক হাোে িলারেে িুাংক ড্রািটাটা আতাহাে ঘুবেয় বিবেরয় থদখ্ল। সামােু একটা 
কাগে। থয কাগরে েগদ মূরলু অরেক খ্াবে সুখ্ থকো যায়। 
  
পবেমল িািুে কাবশ শুরু হরয়রে। এখ্ে পবেবস্থবত স্বাভাবিক মরে হরে। আরমবেকায় 
থগরল কুারসরট পবেমল িািুে কাবশ থেকিণ করে বেরয় থযরত হরি। ঘুমুিাে আরগ কাবশ 
ো শুেরল ঘুম হরি ো। 
  
খ্ক খ্ুক খ্কে খ্ক। খু্খু্ খু্— খ্কে খ্কে খ্কে–হ হ হ খ্ক খ্ক খ্ক। কাবশ চলরেই। 
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৩১. ড্রাগ এবিক্ট বটটমমন্ট থসন্টাে 
থহারসে সারহি সাজ্জাদরক ড্রাগ এবিক্ট বটটরমন্ট থসন্টারে ভবতণ কবেরয় বদরয়রেে। তাে 
ধােৰ্া বেল সাজ্জাদ প্রিল আপবত্ত কেরি। তা থস করেবে। িািাে একটা কথারতই োবে 
হরয়রে। বেরেই আগ্ৰহ করে সুটরকরস কাপি থচাপি বেরয়রে, িইপি বেরয়রে। ঘরে থোট 
থপারটণিল কুারসট থেয়াে বেল ো। ড্রাইভােরক পাবঠরয় িায়তুল থমাকােোম থথরক বকবেরয় 
আবেরয়রে। 
  
থহারসে সারহিরক থদরখ্ মরে হরে থেরল বচবকৎসা থকরন্দ্র পাঠারোে দুিঃরখ্ এিং লজ্জায় 
বতবে মরে যারেে। সাজ্জারদে থচারখ্ থচাখ্ থেরখ্ কথা পযণন্ত িলরত পােরেে ো। বতবে 
কথা িলরেে অেু বদরক তাবকরয়। 
  
িািা সাজ্জাদ! 
  
বি। 
  
ড্রারগে সমসুাটা থতা িািা মােবসক। তাে েেু তুবম লবজ্জত হরয়া ো, িা দুিঃবখ্ত হরয়া 
ো। থদার্টা পুরোপুবেই আমাে। 
  
সাজ্জাদ িলল, থতামাে হরি থকে? 
  
আবম থতামারক প্রপাে গাইরিে বদরত পাবেবে। থতামাে মা পারশ বেল ো, একা একা 
থতামারদে মােুর্ কেরত বগরয় ভুল করেবে। 
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তুবম থকাে ভুল কেবে িািা। ভুল পুরোটাই আমাে। একুরশ পদরকে মত থেষ্ঠ বপতা পদক 
িরল থকাে োতীয় পদক থাকরল অিশুই তুবম থসই পদক থপরত। 
  
থহারসে সারহরিে থচাখ্ বভরে উঠল। মরে হরে বতবে থকাঁরদ থিলরিে। অরেক করি বতবে 
বেরেরক সামলারলে। সাজ্জাদ িলল, িািা থশাে, আমাে েরেু তুবম কি থপাে এই দুিঃখ্ 
আমাে োখ্াে োয়গা থেই। আবম প্রবতো কেবে আবম সুস্থ হরয় বিেি। এিং তুবম যতবদে 
থিাঁরচ থাকরি আবম ড্রাগ স্পশণ কেি ো। তরি থতামাে মৃতুুে পে বক হরি আবম োবে ো। 
  
তুই বচবকৎসা থকরন্দ্র ভবতণ হবেস এটা কাউরক োোরোে দেকাে থেই। 
  
োোরলও থকাে িবত থেই িািা। শেীরেে অসুরখ্ে কথা থযমে োোরো যায়, মরেে 
অসুরখ্ে কথাও োোরো যায়। 
  
দেকাে বক? 
  
তুবম োোরত ো চাইরল োবেও ো। 
  
থয সাইবকয়াবটস্ট থতাে বচবকৎসা কেরিে তাে োম রুবিো। রুবিো হক। খু্ি োম কো 
সাইবকয়াবটস্ট। 
  
িুঝরল বক করে োম কো? 
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আরমবেকাে থসন্ট পল হাসপাতারলে সাইবকয়াবিস্ট বিভারগ বেরলে। আমাে সরে কথা 
হরয়রে। আবম খু্ি ইমরপ্রসি। থতাে থয সি সমসুা তারক থখ্ালাখু্বল িলবি। িািাে এিং 
উবকল এরদে কারে বকেু লুকারত থেই। 
  
আবম বকেুই লুকাি ো। উবে যা োেরত চাইরিে আবম িলি। 
  
োেরত ো চাইরল বেরে থথরক িলবি। হয়ত থকাে একটা েরুবে পরয়ন্ট বেরেস কেরত 
ভুরল থগল। 
  
ভাল সাইবকয়াবটস্ট হরল ভুলরি ো। যবদ ভুরল যায় তাহরল িুঝরত হরি থলা কুাবলভাে 
সাইবকয়াবটস্ট। তখ্ে তাে প্ররশ্নে েিাি ো থদয়াই ভাল। 
  
থতাে িনু্ধ িান্ধি যবদ থতাে থখ্াাঁে করে তাহরল আবম িলি তুই বকেুবদরেে েরেু েরেু 
োোমাবট বগরয়বেস। 
  
আো। 
  
ওরদে কাউরক যবদ থতাে বকেু িলাে থারক তাহরল আমারক িরল যা। আবম িরল থদি। 
  
কাউরক বকেু িলরত হরি ো। শুধু মবেরদে বিরয় হরে ৮ই থপৌর্। বিরয়রত দামী বগিট 
পাঠারি। দাওয়ারতে কািণ বদরয় যাবে–থসখ্ারে বঠকাো আরে। 
  
বক বগিট পাঠাি? 
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দামী একটা শাবি আে একরসট েিীন্দ্র েচোিলী। মবেদ সি সময় িলরতা তাে টাকা 
হরল থস এক থসট েিীন্দ্র েচোিলী বকেরি। 
  
আো আবম পাবঠরয় থদি। তরি আমাে ধােৰ্া ৮ই থপৌরর্ে আরগই তুই সুস্থ হরয় বিরে 
আসবি। 
  
আমাে থস েকম মরে হয় ো িািা। 
  
থহারসে সারহি একাই সাজ্জাদরক বচবকৎসা থকরন্দ্র থেরখ্ এরলে। েীতুরক সরে বেরলে ো। 
তাে মরে হল এইসি োয়গায় থমরয়রদে বেরয় যাওয়া বঠক ো। গাবিরত থিোে পরথ বতবে 
খু্ি কাাঁদরলে। 
  
  
  
রুবিো হরকে িয়স চবল্লরশে উপরে–তারক থদরখ্ তা মরে হয় ো। িয়রসে একমাি োপ 
তাাঁে চুরল। কারেে পারশে চুল সাদা হরয় আরে। বতবে থসখ্ারে েে থদেবে। কারেে পারশ 
চুলগুবল কারলা করে বতবে যবদ থচাখ্ থথরক ভােী চশমাটা খু্রল থিলরতে তাহরল তাাঁরক 
বকরশােীরদে মত থদখ্ারতা। বতবে তা োরেে। বকরশােী মেস্তেবিদ থোগীরদে কারে 
গ্ৰহৰ্রযাগু েয়। এই তথুবটও সম্ভিত তাাঁে োো। বতবে সাজ্জারদে বদরক তাবকরয় িলরলে, 
থকমে আরেে? 
  
সাজ্জাদ িলল, ভাল। 
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মবহলাে শাবিে েে হালকা সিুে। কারধ সাদা েরেে চাদে েবিরয়রেে। তারক এই 
থপার্ারকও চমৎকাে লাগরে। শুধু গলাে স্বে হাবস্পক। মরে হরে ঠািা থলরগরে। 
  
রুবিো হক িলরলে, আসুে আপোে সরে বকেুিৰ্ কথা িবল। 
  
সাজ্জাদ িলল, িলুে। থসসােটা হরি থকমে? আবম বক কাউরচ শুরয় থাকি? 
  
ো। থযভারি থচয়ারে িরস আরেে বঠক থসইভারি িরস থাকরিে। চা বদরত িলি? 
  
িলুে। 
  
আপবে বক বসগারেট খ্াে? 
  
বি খ্াই। 
  
তাহরল বসগারেট থখ্রত পারেে। আবম বেরেও বসগারেট খ্াই। তরি িাংলারদরশে পুরুর্রদে 
সামরে ো। থমরয়ো বসগারেট খ্ারে এই দৃশু এই থদরশে পুরুর্ো অভুস্ত হয় বে। তাো 
একটা শক খ্ায়। আপোরক থকাে শক বদরত চাবে ো। 
  
সাজ্জাদ িলল, আবম এত অল্পরত শকি হই ো। আপবে বসগারেট ধোে। 
  
রুবিো হক অভুস্ত ভবেরত বসগারেট ধোরলে। থটবিরলে ওপারশ ফ্ল্াসুক বেল। ফ্ল্াস্ক থথরক 
চা ঢালরলে। 
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সাজ্জাদ সারহি! 
  
বি। 
  
আসুে আমো একটা চুবি কবে। 
  
বক ধেরৰ্ে চুবি। 
  
আমাে প্ররশ্নে আপবে সবতু েিাি থদরিে। সোসবে েিাি থদরিে। ড্রাগ বেরয় যাো অভুস্ত 
এই কােটা তাো পারে ো। বকন্তু আমাে মরে হরে আপবে পােরিে। 
  
আপোে এেকম মরে হিাে কােৰ্ বক? 
  
আপোরক থেসপেবসভ িরল মরে হরে। আপোে থভতে বিধা এিং কুষ্ঠাে ভািটা থেই। 
আমাে বক প্ররশ্নাত্তে পিণ শুরু কেি? 
  
করুে। 
  
আবম বক ধরে বেরত পাবে আপবে সবতু কথা িলরিে? 
  
হুাাঁ ধরে বেরত পারেে? 
  
রুবিো হক বসগারেরট লম্বা একটা টাে বদরয় সাজ্জারদে বদরক ঝুাঁরক এরলে। ভােী এিং 
গম্ভীে গলায় িলরলে, আপবে বক কখ্রো মােুর্ খু্ে কোে কথা থভরিরেে? 
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সাজ্জাদ হকচবকরয় থগল। এই প্ররশ্নে েরেু থস ততেী বেল ো। থস ধরে বেরয়বেল প্রশ্ন 
হরি ড্রাগ সম্পবকণত। থস বক ধেরৰ্ে ড্রাগ থেয়। কতিাে থেয়। করি থথরক শুরু করেবেল। 
এইসি। ভদ্রমবহলা থস বদরক ো বগরয় আচমকা প্রশ্ন কেরলে–আপবে বক কখ্রো মােুর্ 
খু্ে কোে কথা থভরিরেে। ইন্টারেবস্টং। 
  
সাজ্জাদ িলল, সি মােুর্ই েীিরে কখ্রো ো কখ্রো খু্ে কোে কথা ভারি। 
  
আবম সি মােুরর্ে কথা োেরত চাবে ো। আপোে কথা োেরত চাবে। আপবে বক 
থভরিরেে? 
  
হুাাঁ। 
  
শুধু থভরিরেে, ো পবেকল্পোও করেরেে? 
  
পবেকল্পোও করেবে। 
  
পবেকল্পোটা িলুে। 
  
সাজ্জাদ থহরস থিলল। রুবিো হক িলরলে, িুঝরত পােবে আপোে প্রাথবমক পবেকল্পোটা 
খু্ি হাসুকে বেল। বেশ্চয়ই বশশু িয়রসে পবেকল্পো। িলুে শুবে। আপোে বসগারেট বেরভ 
থগরে। বসগারেট ধবেরয় িলুে। 
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আমাে একেে প্রাইরভট সুাে বেরলে–োম এোে উবেে। ইংরেেী পিারতে। সুারেে 
অভুাস বেল সাোিৰ্ োরকে থলাম থেিা। বতবে োরকে থলাম বেিরতে এিং তাে সামরে 
একটা সাদা কাগরে থসগুবল েমারতে। আমারক পিারো থশর্ করে কাগেটা পুারকট 
করে সরে বেরয় থযরতে। 
  
আপোে কারে দৃশুটা ভয়ংকে কুৎবসত লগত? 
  
বি। 
  
আপবে তারক খু্ে কোে পবেকল্পো কেরলে? 
  
বি। 
  
পবেকল্পোটা িলুে শুবে। 
  
আমাে িুটিরলে একটা পাম্পাে বেল। আবম বঠক কেলাম থকরোবসে বদরয় থসই পাম্পাে 
ভবতণ কেি। তােপে আিাল থথরক পাম্পারে চাপ বদরয় তাে গারয় থকরোবসে থঢরল থদি। 
তােপে একটা থদয়াশলাই থেরল কাবঠটা তাে গারয় থিরল থদি। 
  
আপোে িয়স তখ্ে কত? 
  
আবম তখ্ে বসরি পবি। 
  
পবেকল্পো িাস্তিাবয়ত হয়বে থকে? 
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সুাে চাকবে থেরি চরল থগরলে। 
  
পরেে পবেকল্পো সম্পরকণ িলুে। 
  
কৰ্া োরমে একটা থমরয় আরে। আবম তাে স্বামীরক খু্ে কোে পবেকল্পো কবে। 
  
পবেকল্পো সম্পরকণ িলুে। 
  
খু্ি সহে পবেকল্পো–েবটল বকেু ো। আবম খু্ি তীব্র বকেু বির্ থোগাি করে কৰ্ারক 
বদরয় আবস। তারক িরল থদই। থস থযে থকাে ো থকাে ভারি তাে স্বামীরক খ্াবেকটা 
খ্াইরয় থদয়। 
  
কৰ্া োবে হয়? 
  
থস বশবশটা হারত বেরয় খু্ি হারস। হাবস থদরখ্ মরে হবেল থস োবে। 
  
থস থয োবে ো থসটা কখ্ে িুঝরলে? 
  
পরেে িাে তাে থখ্াাঁে বেরত বগরয় থদবখ্ থস িাসা থেরি অেু থকাথাও চরল থগরে। 
  
থমরয়বটরক আপবে বিরয় কেরত চাবেরলে? 
  
হুাাঁ। 
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থকে? থস খু্ি রূপিতী? 
  
ো, খু্ি রূপিতী ো। থচহাোয় আকর্ণৰ্ িমতা অিবশু আরে। 
  
… থকে তারক বিরয় কেরত চাে এটা বেরয় বক কখ্রো থভরিরেে? 
  
বি ো। 
  
িুাপােটাে থপেরে বক প্রবতরশাধ সৃ্পহা কাে কেরে? আপোে মা, আপোে িািারক থেরি 
অেু একেেরক বিরয় করেরে … এই োতীয় বকেু। 
  
হরত পারে। 
  
আপোে বক িনু্ধ-িান্ধি আরে? 
  
ো। 
  
ো থকে? 
  
থিশী বদে কাউরক আমাে ভাল লারগ ো। 
  
থকে লারগ ো। 
  
ওরদে িুবদ্ধিৃবত্ত বেিরেৰ্ীে মরে হয়। ওরদে সরে কথা িরল আোম পাই ো। 
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মােুর্রক চমরক বদরত আপোে ভাল লারগ? 
  
লারগ। 
  
আপোে শখ্ বক? 
  
আমাে থকাে শখ্ থেই। 
  
আপোে িািাে কারে শুরেবে। মুরখ্াশ সংগ্ৰহ কো আপোে হবি। 
  
বঠকই শুরেরেে। 
  
মারঝ মারঝ আপবে বক মুরখ্াশ পরে চুপচাপ িরস থারকে? 
  
বি। 
  
আপবে বক োরেে আপবে মােবসকভারি অসুস্থ। 
  
োবে। 
  
আমারদে সাইরকালবেে ভার্ায় এই থোরগে একটা োম আরে। আপবে োমটা োরেে? 
  
Antisticial Psychopath। 
  
এই বির্রয় আপোে পিারশাো আরে? 
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বি আরে। আমাে বপ্রয় বির্য়–কবিতা এিং সাইরকালবে। 
  
আমারক একটা কবিতা শুোেরতা। 
  
সাজ্জাদ থচাখ্ িন্ধ করে গম্ভীে গলায় আিৃবত্ত কেল, 
  
You knew Orion always comes up sideways. 
Throwing a leg up over our fence of mountains. 
And rising on his hands, he locks in in me 
Busy outdoorshy lantern-light with something 
l should hawe di ne hy layligh. and indeed… 
  
কাে কবিতা? 
  
েিাটণ েস্ট। 
  
রুিাট েস্ট বক আপোে বপ্রয় কবি? 
  
ো–আমাে অবপ্রয় কবি। 
  
অবপ্রয় থকে? থয সি কবিতা আপোে থলখ্াে কথা থস সি কবিতা উবে বলরখ্ থিরলরেে 
িরল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । কবি । উপনযাস  

 511 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 

 

 

হুাাঁ। 
  
সাজ্জাদ হাসল। মবহলাে িুবদ্ধ তারক চমৎকৃত কেরে। এে সরে কথা িরল আোম আরে। 
সাধােৰ্ত থমরয়রদে সরে কথা িলা আোম পাওয়া যায় ো। েেগতভারিই তাো চাপা। 
এো সহে ভারি বকেু িলরি ো। িুবদ্ধমবত থমরয়রদে থিলায় এই িুাপােবট আরো তীব্র। 
তাো পুরুর্রদে সরে কখ্রো িুবদ্ধে থখ্লা থখ্লরি ো। বেরেে িুবদ্ধ, থমধা ও মেে চাপা 
বদরয় োখ্রি। থমরয়ো অেুরদে কারে বেরেরদে সেল সহে বহরসরি থদখ্ারত ভালিারস। 
  
সাজ্জাদ সারহি। 
  
বি। 
  
কৰ্াে হারত বিরর্ে বশবশ বদরয়রেে, এই কথাটা আপোে িাোরো? তাই ো? 
  
বি িাোরো–আবম কৰ্ারক িরলবেলাম আবম থতামারক বির্ বদরয় যারিা। তুবম থতামাে 
স্বামীরক খ্াইরয় বদও। শুরে থস বখ্লবখ্ল করে থহরসবেল। আবম তাে দুবদে পরে সবতু 
সবতু বিরর্ে থকৌটা বেরয় যাই–তখ্ে আে তারদে পাইবে। এিাে বকন্তু আবম সবতু কথা 
িলবে। 
  
হুাাঁ এিাে সবতু কথা িরলরেে। আপোে মা যখ্ে আপোে িািারক থেরি যাে। তখ্ে 
আপোে িয়স কত? 
  
ে সাত িেে হরি। বঠক িলরত পােবে ো। 
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থসই সময়কাে সৃ্মবতরতা বেশ্চয়ই আপোে মরে আরে? 
  
হুাাঁ আরে। 
  
আপোে মা যারক বিরয় করেে। বতবে আপোে িািাে িনু্ধ? 
  
বি। 
  
আপোে িািাে অেুপবস্থবতরত বতবে আসরতে? 
  
হুাাঁ। 
  
আপোে মা বক তাে সরে দেো িন্ধ করে গল্প কেরতে? 
  
হুাাঁ। 
  
দেোে িাাঁক বদরয় আপবে বক কখ্রো উাঁবক বদরয় থদখ্াে থচিা করেরেে থভতরে বক হরে? 
  
হুাাঁ, করেবে। 
  
যা থদরখ্রেে তারত আপোে মরে প্রচি োগ এিং ঘৃৰ্া ততবে হরয়রে। 
  
আবম থোট বেলাম। বকেু িুঝতাম ো। 
  
তাে পরেও প্রচি োগ এিং ঘৃৰ্া েোরত পারে। 
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হুাাঁ পারে। 
  
আপবে বক িুঝরত পােরেে আপোে িতণমাে অিস্থাে িীে হরে তশশি। 
  
হরত পারে। 
  
এখ্েরতা আপোে িয়স হরয়রে, এখ্ে বক আপবে আপোে মাে িুাপােটা সহেভারি 
বেরত পারেে ো? িািা আপোে যতই বপ্রয় থহাে ো থকে আপোে মাে কারে বপ্রয় বেরলে 
ো। তাে থয সি অভাি বেল আপোে িািা থস সি অভাি বমটারত পােবেরলে ো। অসুখ্ী 
একেে মবহলা সুরখ্ে সন্ধাে কেরি–এটা বক স্বাভাবিক ো? 
  
হুাাঁ স্বাভাবিক। 
  
আপবে বক আরেক কাপ চা খ্ারিে? 
  
ো। 
  
আপোে বক বিরধ থপরয়রে? বকেু খ্ারিে? আমাে সরে ভাল চকরলট থকক আরে। 
  
থকক ো–অেু বকেু থখ্রত ইরে কেরে। 
  
িলুে বক থখ্রত চাে? 
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সাজ্জাদ শীতল গলায় িলল, একটা বটকবটবক থখ্রত চাই। বমবিয়াম সাইরেে একটা 
বটকবটবক। 
  
রুবিো হরকে মুরখ্ে ভাি িদলাল ো। বতবে স্বাভাবিক ভারিই োি থথরক চা ঢালরেে। 
থযে বতবে সাজ্জারদে কথা শুেরত পাে বে। 
  
সাজ্জারদে কপারল বিনু্দ বিনু্দ ঘাম েরমরে তাে হারতে মুবঠ িন্ধ। মরে হরে থস অরেক 
করি োগ সামলারে। 
  
  
  
েীতু তাে িািারক িাকরত এরস থদখ্ল বতবে েিুথিু হরয় িরস আরেে। তাে মাথা বেচু। 
থিশ শীত পরিরে। বকন্তু বতবে িরস আরেে পাতলা একটা থগবঞ্জ গারয়। মাথাে উপে 
িুােটাও িুলস্পসীরি ঘুেরে। েীতু িলল, িািা থতামাে বক শেীে খ্াোপ করেরে? 
  
থহারসে সারহি িলরলে, ো। 
  
তাহরল এরসা। ভাত খ্ারি এরসা। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, ভাত খ্াি োরে মা! 
  
ভাত খ্ারি ো থকে? 
  
মেটা ভাল থেই। 
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রুবট িাবেরয় থদি? 
  
ো। বকেুই থখ্রত ইরে কেরে ো। 
  
একদম বকেু খ্ারি ো তা বক করে হয় িািা? একটা কলা খ্াও, আে এক গ্ৰাস দুধ এরে 
থদই? 
  
আো থদ। 
  
েীতু কলা এিং দুধ এরে থদখ্ল তাে িািা িুবপরয় যুাঁবপরয় কাাঁদরেে। েীতুে মেটাই খ্াোপ 
হরয় থগল। একেে িয়স্ক মােুর্ যবদ িুবপরয় িুবপরয় কাাঁরদ তাহরল তারক খু্ি অসহায় 
লারগ। েীতু িািাে পারশে থচয়ারে িসরত িসরত িলল, ভাইয়াে েেু বক মেটা খ্াোপ 
লাগরে। িািা? 
  
ো। 
  
তাহরল বক েেু মে খ্াোপ লাগরে? 
  
থহারসে সারহি থচাখ্ মুেরত মুেরত িলরলে, আমাে েরেু থতারদে সিাে েীিে উলট 
পালট হরয় থগল এই েেু মে খ্াোপ লাগরে। 
  
থতামাে েরেু হরি থকে? 
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অিশুই আমাে েরেু। আবম থতারদে বঠকমত মােুর্ কেরত পাবে বে। বঠকমত মােুর্ 
কেরল এই সমসুা হত ো। থতারদে দুেরেে েীিেই ধ্বংস করে বদরয়বে। সি সময় 
আমাে বেরেরকই থদার্ী মরে হয়। 
  
েীতু িলল, শুধু শুধু কি থপও ো িািা! তুবম কারো েীিে েি কেবে। আরেকটা কথা 
িািা তুবম িাে িাে দুেরেে েীিে েি করে বদরয়বে। এসি িলে থকে? ভাইয়াে েীিে 
খ্াবেকটা এরলারমরলা হরয়রে–বকন্তু আমােরতা বকেু হয়বে। আবম ড্রাগও ধবেবে, মাথা 
খ্াোরপে মত আচেৰ্ও কেবে ো। 
  
থহারসে সারহি ধো গলায় িলরলে, তুইও কেবেস। বিরয় বঠকঠাক হরয় থগল, দাওয়ারতে 
বচবঠ চরল থগল তখ্ে তুই সি িাবতল করে বদবল। এটারতা মা এক ধেরেে অসুস্থতা। 
  
েীতু িািাে হারত হাত থেরখ্ িলল, িািা এেকম আে হরি ো। তুবম আিাে আমাে েরেু 
একটা বিরয় বঠক কে, থদখ্রি আবম হাবস মুরখ্ বিরয়ে আসরে বগরয় িসি। 
  
থহারসে সারহি িলরলে, আমাে বেরেে শেীেটা ভাল ো। করয়কবদে পেপে িুরক িুথা 
হয়, থতারদে িবল ো। থতাো োভাস হরয় পিবি। আবম িুঝরত পােবে আমাে সময় থশর্ 
হরয় থগরে। অথচ বকেুই গুবেরয় থযরত পােলাম ো। সি এরলারমরলা। যত বদে যারে 
ততই এরলারমরলা হরে। 
  
েীতু িলল, দুধটা খ্াও িািা। 
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থহারসে সারহি িাধু থেরলে মত দুরধে গ্লারস চুমুক বদরলে। িািারক থদরখ্ েীতুে মেটা 
মায়ায় ভরে থগল। তাে ইো কেরে এই মুহূরতণ এমে বকেু করে যা থদরখ্ তাে িািাে 
মেটা ভাল হরয় যায়। বতবে থযে িুঝরত পারেে তাাঁে সংসােটা পুরোপুবে এরলারমরলা হরয় 
যায় বে। 
  
েীতু িািারক ঘুমুরত পাবঠরয় বেরেে ঘরে ঢুরক পুারিে কাগরে বলখ্ল, 
  
আতাহাে ভাই, 
দয়া করে আপবে বক এিুবৰ্ একটু আসরিে? 
ইবত েীতু 
  
েীতু বচবঠ খ্ারম িন্ধ কেল ো। বচবঠরত এমে বকেু থলখ্া থেই থয খ্ারমে থভতে আিাল 
করে পাঠারত হরি। খু্ি সহে সেল আহ্বাে। 
  
েীতু বচবঠ হারত ড্রাইভারেে থখ্াাঁরে থগল। ড্রাইভােরক িরল বদল বচবঠটা থযে থস আতাহােরক 
থদয় েিং যত োতই থহাক থস থযে আতাহােরক বেরয় আরস। োত বতেটা পযণন্ত অরপিা 
কেরত হরলও থস থযে অরপিা করে। 
  
েীতু িাোন্দায় িরস অরপিা কেরে। যত োর তই থহাক থস অরপিা কেরি। আতাহাে 
যবদ োত বতেটারতও আরস থস িরসই থাকরি। থদেীরত এরলই ভাল হয়, আতাহাে ভাইরক 
বক িলরি তা থস গুবেরয় বেরত পােরি। থিবশ বকেু িলরি ো। অল্প করয়কটা কথা–
আতাহাে ভাই আবম সাোিৰ্ আপোে কথা ভাবি। আবম োবে আমাে ভয়ংকে থকাে 
অসুখ্ করেরে। আপবে আমাে অসুখ্ সাবেরয় বদে। 
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তাে মুরখ্ এই ধেরেে অদু্ভত কথা শুরে বতবে অিাক হরয় তাকরিে তখ্ে থস আতাহাে 
ভাইরয়ে হাত ধরে যা মরে আরস তাই িলরি। আরগ থথরক বকেু থভরি 
  
কেরলও কেরি। তারক যবদ সিাই পৃবথিীে সিরচ। খ্াোপ থমরয় ভারি তারতও বকেু যায় 
আরস ো। বকেু যায় আরস ো। বকেু যায় আরস ো। ো–ো-ো। 
  
েীতু িাোন্দাে িাবত বেবভরয় োখ্ল। অন্ধকােই ভাল। অন্ধকারে এমে অরেক বকেু িলা 
যায় যা আরলারত িলা যায় ো। শুধু একটাই সমসুা অন্ধকারে থস আতাহাে ভাইরয়ে মুখ্টা 
থদখ্রত পারি ো। মুখ্ ো থদখ্রত থপরলও িবত থেই–থস হাত বদরয় েুাঁরয় থদখ্রি। আে 
োরতে েেু থস হরি এক অন্ধ তরুৰ্ী। 
  
ড্রাইভাে োত একটাে বদরক বিরে এরস োোরলা–আতাহােরক থস খু্াঁরে পায়বে। থস আরগ 
থযখ্ারে থাকরতা থসখ্ারে থেই। এখ্ে অেু থকাথায় থযে থারক। থকউ িলরত পারে ো 
থকাথায়। 
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৩২. বক অপিূণ পংবিমালা 
আতাহাে কাল োত থথরক পরথ পরথ ঘুেরে। বেরেে ঘরে থিরে বে। িেহাদরক থেরে 
তুরল বদরয় তাে মেটা এত খ্াোপ হল থয ঘরে বিেরত ইরে কেল ো। মরে প্রচি কি 
বেরয় থকউ ঘরে বিরে ো। সন্ধুারিলা সি পাবখ্ ঘরে বিরে। কােৰ্ পাবখ্রদে মরে কি 
থেই। মােুরর্ে মরে োোে ধেরেে কি। তাই িুবঝ সি মােুর্ ঘরে থিরে ো। 
  
িেহাদ এয়ােরপারটণ থভউ থভউ করে কাাঁদবেল। তাে গারয় কমবেট সুুট। গলায় লারলে 
উপে কাল িুরলে টাই। পারয় চকচরক েতুে েুতা। তারক অদু্ভত থদখ্ারে। 
  
িেহাদ িলল, একা একা আরমবেকা থযরত ভয় লাগরে। 
  
ভরয়ে বক আরেরে গাধা। বেউ ইয়রকণ োমবি। আপা এয়ােরপাটণ থথরক থতারক বেরয় যারি। 
  
যবদ ো আরস? 
  
আসরি ো থকে? আসরিরতা িরটই, ো এরল এয়ােরপারটণ থেরম থটবলরিাে করে বদবি। 
  
ভাইয়া, তুবম আরমবেকা যারি ো? 
  
যাি, তুর্ােপাত থদখ্াে েরেু থিিারত যাি। থদশ থেরি যাি ো। আবম হবে এই থদরশে 
একেে কবি। কবিো থদরশে আত্মা! থদশ থেরি আত্মা যারি বক ভারি? আবম বক করে 
যাই। 
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তুবম সাো েীিে পরথ পরথ ঘুেরি? এে িাবিরত খ্ারি, ওে িাবিরত ঘুমারি। 
  
তা ো। বকেু বদরেে মধু একটা চাকবে থোগাে কেি। তােপে যথা সমরয় বিরয় বটরয় 
করে গৃহপাবলত হরয় যাি। 
  
থতামারক চাকবে থক থদরি? 
  
ময়ো ভাই। খু্ি ওস্তাদ থলাক–অরেক কারেকশে। তাে সরে থমাটামুবট কথাও হরয়রে। 
উবে চাকবেে িুিস্থা কেরলই শুভ বিিাহ। থতারক কািণ পাবঠরয় থদি। চরল আসবি। 
  
কারক বিরয় কেরি? 
  
এখ্রো বঠক কবেবে। খু্ি সম্ভি েীতুরক। সমসুা একটাই, থমরয়টা আমারক দু থচারখ্ থদখ্রত 
পারে ো। 
  
দু থচারখ্ থদখ্রত পারে ো এমে একটা থমরয়রক থতামাে বিরয় কোে দেকাে বক? 
  
এখ্ে থদখ্রত পারে ো–তরি আমাে ধােৰ্া আমাে সরে ভালমত বমশরল আমারক থস 
পেন্দই কেরি। মােুর্ বহরসরি আবম বক খ্াোপ? 
  
ভাইয়া, তুবম অসাধােৰ্। 
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এেকম কাাঁদরত কাাঁদরত কথা িলবেস থকে? থচাখ্ মুরে স্বাভাবিকভারি কথা িল। থচারখ্ে 
পাবেরত থতাে টাই বভরে থগরে। টাইরয়ে েে কাচা হরল েে ওরঠ যারি। সিাই থতারক 
থদখ্রে। থেে থলট আরে। চা খ্াবি? আয় চা খ্াই। 
  
চল। 
  
দু ভাই চা থখ্রত দুকল। আতাহাে মরে মরে আল্লাহরক ধেুিাদ বদল থয বমবল ঠাকুেগাাঁ 
থথরক আসরত পারে বে। বমবলে শাশুবি অসুস্থ, মেোপন্ন। বমবল বিদারয়ে সময় উপবস্থত 
থাকরল এক হাাঁটু থচারখ্ে পাবেরত এয়ােরপাটণ িুরি থযত। 
  
আতাহাে িলল, িেহাদ তুই এেকম অদূ্ভত ভবেরত হাাঁটবেস থকে? 
  
েুতাগুবল খু্ি টাইট হরয়রে। 
  
টাইট হরল েুতা থিরল থদ। আমাে সুারেল পরে চরল যা। 
  
সবতু সুারেল পরে যাি? 
  
হুাাঁ যা। 
  
সিাই তাবকরয় থাকরি। সুট পরেবে, পারয় সুারেল। 
  
তাহরল থাক। 
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থেসু্টরেরন্ট িেহাদ সাোিৰ্ই একহারত তাে ভাইরয়ে হাত ধরে থাকল। থসই হাত োিল 
শুধু ইবমরগ্ৰশে এবেয়ায় থঢাকাে আরগ। 
  
আতাহাে িলল, দাাঁবিরয় থাবকস ো–ঢুরক যা। 
  
আমাে থেে ো োিা পযণন্ত ভাইয়া তুবম বকন্তু এয়ােরপাটণ থেরি যারি ো। 
  
ো, যাি ো। তুই রুমাল বদরয় থচাখ্টা ভালমত থমাে। 
  
িেহাদ রুমাল বদরয় থচাখ্ মুেল। তারত থচারখ্ে পাবেে থকে উবেশ বিশ হল ো। টপ টপ 
করে থচারখ্ে পাবে পিরেই। 
  
আতাহাে িৃবটশ এয়াে ওয়ারেে বিমাে আকারশ ো উঠা পযণন্ত অরপিা কেল। বিমাে 
আকারশ বমবলরয় যািাে পে মরে হল–িাসায় বিরেই িা বক হরি। একটা োত এয়ােরপট 
কাবটরয় থদয়া যায় ো? অিশুই যায়। এয়ােরপারটণ চারয়ে থদাকাে আরে। থস থদাকাে 
বেশ্চয়ই সাোোত থখ্ালা থারক। থদাকারেে সামরে থকাে একটা থচয়ারে িরস মােুরর্ে 
মরেে একটা েবটল েহসু বেরয় বচন্তা কো থযরত পারে। েহসুটা হরে–িেহাদ চরল 
যাওয়ায় তাে এত খ্াোপ লাগরে থকে? তাে মা মাো থগরে, িািা মাো থগরে–বকন্তু থস 
এতটা কিরতা পায়বে। তাে ভাই, যাে সরে তাে থযাগারযাগ বেল ো িলরলই হয়–তাে 
েরেু এতটা খ্াোপ লাগাে মারে বক? এত েবটল থকে মােুরর্ে মে? 
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এয়ােরপারটণ িরস থাকরত ভাল লাগরে ো। থহাঁরট থহাঁরট ঢাকাে বদরক েওো হরল থকমে 
হয়? একসময় ো একসময় ঢাকায় বেশ্চয় থপৌরে যারি। আে থপৌঁেরত ো পােরলও িবত 
থেই–মােুরর্ে যািা কখ্রো থশর্ হয় ো। থস চলরতই থারক। চলরতই থারক। মৃতুুে পরেও 
থস যািা থশর্ হয় ো–তখ্ে শুরু হয় অেু এক মািা। 
  
হাাঁটরত শুরু করে আতাহারেে মরে হল থস আসরল ঢাকায় থযরত চারে ো। মে টােরে 
ো। অেু থকাথাও থযরত ইরে কেরে। থসই অেু থকাথাওটা আসরল থকাথায় তা তাে 
োো থেই। 
  
  
  
গবৰ্ সারহি আতাহােরক থদরখ্ আাঁৎরক উঠরলে। অিাক হরয় িলরলে, বক হরয়রে থতামাে? 
  
আতাহাে িলল, বকেু হয়বেরতা। 
  
থতামারক লাগরে। মো মােুরর্ে মত। ইে এবেবথং েং? 
  
বি ো। 
  
আসে থকারেরক? 
  
এয়ােরপাটণ থথরক থহাঁরট থহাঁরট এরসবেরতা মরে এেেুই ক্লান্ত লাগরে। 
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এয়ােরপাটণ থথরক থহাঁরট আসাে দেকাে বক? অথণহীে পাগলামী থতামো থকে কো? 
বররয়বটবভবট এিং পাগলামীরক থতামো সমাথণক করে থিরলবে। এটা বঠক ো। আতাহাে। 
বররয়বটবভবট এিং পাগলামী দুটা দুবেবেস। এয়ােরপাটণ থথরক থহাঁরট থকে এরল এটা 
আমারক িুবঝরয় িল থদবখ্? 
  
আতাহাে বকেু িলল ো। তাে কথা িলরত ইরে কেরে ো। আিাে উরঠ চরল থযরতও 
ইো কেরে ো। 
  
আতাহাে! 
  
বি। 
  
থতামাে েরেু একটা সুসংিাদ আরে। শীত সংখ্ুায় থতামাে চােটা কবিতা এক সরে 
যারে। শীত সংখ্ুা থিে হরল থতামারক চমরক থদি িরল আরগ খ্িে থদইবে। এখ্ে থতামাে 
অিস্থা থদরখ্ আরগ ভারগই িললাম। কবিতাগুবল ভাল হরয়রে। 
  
সবতু? 
  
হুাাঁ সবতু। দু এক োয়গায় েন্দ ভুল আরে। মািা এবদক ওবদক কেরল বঠক হরয় যায়–
তরি আবম হাত থদইবে। 
  
হাত থদেবে থকে? 
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একবদে যবদ খু্ি বিখ্ুাত থকউ হরয় যাও তখ্ে থতামাে কবিতায় হাত থদয়াে েরেু থদরশে 
থলাক আমাে উপে োগ কেরি। এই ভরয়ই হাত থদইবে। 
  
আতাহারেে মে গভীে আেরন্দ আেন্ন হিাে কথা। তা হরে ো। িি ক্লান্ত লাগরে। মরে 
হরে এই থচয়ারেই ঘুবমরয় পিরত পােরল ভাল লাগত। মাথাে দু পারশে বশো দীপ দাপ 
কেরে। িে হিাে আরগ বক এ েকম হয়? অরেক বদে তাে অসুখ্ বিসুখ্ হয় ো। অসুরখ্ে 
আরগে শােীবেক িুাপােগুবল থস োরে ো। 
  
আতাহাে! 
  
বি। 
  
িাসায় চরল যাও। থটক থেস্ট। ইয়াং মুাে, শেীরেে বদরক লিু থেরখ্া। েিীন্দ্রোথ শেীে 
বঠক োখ্াে েরেু আবশ িেে িয়রসও বচেতাে পাবে থখ্রতে। হালকা িুায়াম কেরতে। 
বেরমম্বািবে দুবট। টাকা লাগরি? োও, পঞ্চাশটা টাকা থেরখ্ দাও। 
  
আতাহাে হাত িাবিরয় টাকাটা বেল। তাে থকাে অস্ববস্থ িা লজ্জারিাধ হল ো। গবৰ্ সারহি 
িলরলে–থকাে বদে যবদ অবত বিখ্ুাত হও তাহরল এই সি খু্বট োবট মরে োখ্রি। েীিেী 
থলখ্াে সময় অিশুই আমাে কথা বলখ্রিা। বলখ্রিা–প্রথম েীিে িি অথণ করি থকরটরে। 
থস সময় সুিৰ্ণ সম্পাদক েোি আবু্দল গবৰ্ আমারক বিবভন্ন সমরয় অথণ সাহাযু করেরেে। 
হা হা হা। 
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আতাহাে উরঠ দাাঁিারত দাাঁিারত িলল–আপবে বেরে বক োরেে, মােুর্ বহরসরি আপবে 
প্রথম থেৰ্ীে। 
  
গবৰ্ সারহি িলরলে, ো োবে ো। থতামাে কারে প্রথম শুেলাম। মােুর্ বহরসরি আবম 
প্রথম থেৰ্ীে ো। থতামাে কারে মরে হরে, কােৰ্ থতামারক উপরে ওঠাে েরেু আবম 
সাহাযু করেবে। বসাঁবি থকরট বদবে। বসাঁবি সিাে েরেুই কাটা হয়। সিাই থসই বসাঁবি থিরয় 
উঠরত পারে ো। থতামাে িনু্ধ মবেদ পােল ো। লাবিরয় করয়ক ধাপ উরঠই হুমবক থখ্রয় 
পরি থগল। সাজ্জাদও পােল ো। শুরেবে ও থকাে এক বচবকৎসা থকরন্দ্র আরে। কথাটা বক 
সবতু? 
  
বি। 
  
একবদে আমারক বেরয় থযও, ওরক থদরখ্ আসি। 
  
বে, বেরয় যাি। 
  
ও এখ্ে থকমে আরে? 
  
ভাল ো। োোে েকম েবটলতা থদখ্া বদরয়রে। 
  
গবৰ্ সারহি দীঘণ বেিঃশ্বিাস থিলরলে। 
  
আতাহাে োস্তায় োমল। হাাঁবটরত বগরয় লিু কেল থস বঠকমত পা থিলরত পােরে ো। 
িাইরেে থোদ তীব্র মরে হরে। থচাখ্ িালা কেরে। পাবেে বপপাসাও হরে। থস আিদুল্লাহ 
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সারহরিে থলৌহ বিতারে ঢুকাল ঠািা এক গ্লাস পাবেে েরেু। পাবে খু্ি ঠািা হরত হরি। 
খু্ি ঠািা। 
  
  
  
আিদুল্লাহ দোে গলায় িলরলে, এতবদে পে আমাে কথা মরে পিল। আসুে আসুে। 
আপোরক এমে ভয়ংকে থদখ্ারে থকে? 
  
আতাহাে িলল, িুঝরত পােবে ো থকে? 
  
আিদুল্লাহ ঝুাঁরক এরস িলরলে, আমাে গল্পটা বক আে শুেরিে? আে আপোরক শুোরত 
পাবে। 
  
আতাহাে প্রায় িরলই থিলবেল–বকরসে গলাপ? থশর্ মুহুরতণ বেরেরক সামলারলা। মরে 
পিল আিদুল্লাহ তাে থপ্ররমে গল্প শুোরত থচরয়বেরলে। আতাহাে থপ্ররমে গল্প থশাোে 
েরেু থকাে আগ্ৰহ অেুভি কেরে ো। িাোলীে সি থপ্ররমে গলপাই েরলা ধেরেে হয়। 
বচবঠ থলখ্ারলবখ্, হাত ধোধবে, তােপে এক সময় িািা-মা োতীে কারো হারত ধো পরি 
যাওয়া। গৃহতুাগ এিং আিারো গৃরহ প্রতুািতণে। শতকো আবশ ভাগ থিরি মধুে বমলে। 
বিশ ভাগ–টারেবি। োয়কোবয়কা বকেুবদে বিেহ িুথায় কাতে–তােপে আিাে স্ব অিস্থারে 
প্রতুািতণে। আিাে েতুে কারো সরে বচবঠ চালাচাবল। 
  
থলৌহ বিতারেে মাবলক এই সাধােৰ্ িমুণলাে িাইরে যারিে এটা মরে কোে থকাে কােৰ্ 
থেই। 
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আিদুল্লাহ িলরলে, আবম ধরে বেরয়বেলাম। আপবে ভুরল বগরয়রেে। 
  
ভুবল বে। 
  
আে তাহরল থপ্ররমে গল্পটা শুেরিে? 
  
বি। আে েেেীরত হরয়রে সময় এরসবে িাসিদত্তা। ভাই, গল্প শুরু কোে আরগ খু্ি ঠািা 
এক গ্লাস পাবে খ্াি। গ্লাস যত িি হয় তত ভাল। আমাে থটরন্টলারসে মত েল তৃষ্ণা 
থপরয়রে। 
  
আপোে বক শেীে খ্াোপ? 
  
বি ো শেীে খ্াোপ ো। 
  
আমাে থতা মরে হরে–আপোে গারয় িে। থিশ ভাল িে। মুখ্ লাল হরয় আরে। থদবখ্, 
মাথাটা এবগরয় আেুেরতা, িে থদবখ্। 
  
আতাহাে তাে মাথা এবগরয় বদল। আিদুল্লাহ সারহি িে থদখ্রলে। তাে মুরখ্ থকাে 
ভািান্তে হল ো। বতবে তাে েোগ্ৰস্ত িুরি কমণচােীরক বিোো কেরত িলরলে। আরো বক 
সি িলরলে আতাহারেে মাথায় বকেুই ঢুকল ো। সি বকেুই তাে থকমে েট পাবকরয় 
যারে। থয তীব্র পাবেে তৃষ্ণায় িুক শুবকরয় যাবেল থসই তৃষ্ণা থেই। শেীে থকমে থযে 
হালকা লাগরে। মরে হরে থকাে পাাঁচতলা িাবিে োদ থথরক লাবিরয় পিরল থস মাবটরত 
পিরি ো। আকারশ উিরত থাকরি। 
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আতাহাে সারহি! 
  
বি। 
  
শুরয় পিুে। 
  
শুরয় পিিা থকে? আপোে গল্প শুেি ো? 
  
আপোে গারয় প্রচি িে। িে এত থিবশ থয থারমণাবমটাে বদরয় থদখ্রতও ভয় লাগরে। 
যাে, শুরয় থাকুে। আবম িািারেে িুিস্থা কেবে। 
  
গল্প শুেি ো? 
  
শুেরিে। শুেরিে, গল্প অিশুই শুেরিে। খু্িই ইন্টারেবস্টং গল্প। আপোরক ো শুোরল 
কারক শুোি? গরল্পে একটা অংশ িলি আবম আরেকটা অংশ িলরি আমাে িী। আবম 
আপোরক আমাে িীে োম িরলবেলাম, আপোে বক মরে আরে? 
  
বি ো। 
  
আপোে িে খু্ি থিবশ। িে কমরল অিশুই মরে পিরি। যাে, শুরয় পিুে। আবম হাত 
ধরে আপোরক শুইরয় বদরত পােরল ভাল হত। থসটা সম্ভি ো। আবম িেং আমাে িীরক 
িাবক। আবম বক আপোরক িরলবে আমাে িীে ধােৰ্া আপবে একেে অবভরেতা? 
  
বি ো। 
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আবম িরলবে–আপোে মরে থেই। যাই থহাক, িেটা কমরলই মরে পিরি। আমাে ধােৰ্া 
িািাে আপোরক থচৌিাচ্চায় িুবিরয় োখ্রত িলরি। 
  
আতাহাে তাবকরয় আরে। আিদুল্লাহে থচাখ্ মুখ্ থকমে থযে অস্পি হরয় আসরে। পাবেে 
তৃষ্ণা বিরে এরসরে–বকন্তু আিদুল্লাহ োরমে থলাকটা তারক পাবে বদরে ো। থসও গবৰ্ 
সারহরিে মত োোে কথা িলরে। অবধকাংশই অথণহীে কথা। আতাহাে থঘারেে থভতে 
তবলরয় থগল। 
  
  
  
অসম্ভি রূপিতী একবট থমরয় আতাহারেে মুরখ্ে উপে ঝুাঁরক আরে। থমরয়বট সমূ্পৰ্ণ 
অরচো। বকন্তু থস খু্ি থচো থচারখ্ আতাহারেে বদরক তাবকরয় আরে। তাে মুরখ্ চাপা হাবস। 
থমরয়বটে মাথা ভবতণ চুল। শাবিে েে কমলা। কমলা েরেে শাবিে িাাঁক বদরয় কাল চুল 
থিে হরয় এরসরে। িাহ, েরেে বক সুন্দে কবম্পিরেশে। 
  
আতাহাে িলল, থক? 
  
আবম েীতু। 
  
আতাহাে হতাশ গলায় িলল, ও আো, েীতু। 
  
থস োরে তাে শেীে খু্িই খ্াোপ। তাে মাথা এরলারমরলা হরয় আরে। তাই িরল থস 
েীতুরক বচেরি ো? তাে বক থহলুবসরেশে হরে? 
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রূপিতী মবহলাবট িলল, আপোরক আমো একটা খু্ি ভাল বক্লবেরক বেরয় যাবে। আপবে 
থকাে বচন্তা কেরিে ো। 
  
আবম থকাে বচন্তা কেবে ো। 
  
আপোে িে কত োরেে? একশ পাাঁচ। 
  
আতাহাে মরে কোে থচিা কেল থারমণাবমটারে কত দাগ পযণন্ত থারক। একশ দশ? মরে 
পিরে ো। 
  
আমো বচন্তা কেবে। আমো ভয়ংকে বচন্তায় পরি থগবে! 
  
বচন্তা কেরিে ো। 
  
আপোে আত্মীয় স্বেরেে বঠকাো বদে। তারদে খ্িে থদই। 
  
তারদে খ্িে থদয়াে দেকাে থেই। 
  
অিশুই দেকাে আরে। আপবে িুঝরত পােরেে ো। আপোে শেীে কতটা খ্াোপ। েীতুে 
থটবলরিাে োম্বাে বদে। উোরক আসরত িবল। 
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আতাহারেে মাথা আিারো এরলারমরলা হরয় থগরলা। এই থমরয়বট িলরে থস েীতু আিাে 
থস েীতুে থটবলরিাে োম্বাে চারে। িে একশ পাাঁচ হরল বক সি বকেু এমে হয়? কথািাতণা 
অথণহীে লারগ? 
  
আতাহাে সারহি! 
  
বি। 
  
েীতুে থটবলরিাে োম্বাে বক আপোে মরে আরে? 
  
বি। 
  
োম্বােটা িলুে। 
  
আতাহাে অরেক থচিা করেও োম্বােটা মরে কেরত পােল ো। তাে যা মরে পিল তা 
হথে থস একটা বলিরট করে উঠরে। থসই বলিরট একটা থমরয় উরঠরে। থমরয়টাে োম 
থিহুলা। বলিটাটা হরে থিহুলাে থলাহাে িাসে। আতাহাে বিি বিি করে িলল,– 
  
কপাটহীে একটা অবস্থে ঘরে তাে সরে থদখ্া। 
থলাহাে ততবে থোট্ট একটা ঘে। 
ঘেটা শুধু উঠরে আে োমরে … 
  
তরুৰ্ী িলরলে, বক িলরেে আপবে? 
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আতাহাে ক্লান্ত গলায় িলল, বকেু িলবে ো। 
  
েীতুে বঠকাোটা বক িলরিে? ওরদে িাসাটা থকাথায়? 
  
আতাহাে িাসাে বঠকাো োরে ো। থোি োম্বাে কত, িাবিে োম্বাে কত বকেুই ো। শুধু 
িাবিটা থচরে। 
  
আো, আপবে শুরয় থাকুে। আপবে থকাে বচন্তা কেরিে ো। 
  
আবম বচন্তা কেবে োরতা। 
  
আতাহাে বচন্তা কেরে ো। তাে খ্াবেকটা হাবস পারে। হাবস পািাে কােৰ্টাও অদূ্ভত। থস 
থচারখ্ে সামরে একেেরক থদখ্রে থয উঠরিাস কেরে। িে তিঠক বদরে। দাবিওয়ালা 
একেে থলাক–েিীন্দ্রোথ ো-বক? েিীন্দ্রোথ িে-খিঠক থদরিে। থকে? গবৰ্ সারহি 
িলবেরলে আবশ িেে িয়রস েিীন্দ্রোথ একসােসাইে কেরতে। থসই কােরৰ্ই বক থস 
এই অদু্ভত দৃশু থদখ্রে? 
  
আতাহাে হঠাৎ লিু কেল তাে বেিঃশ্বিাস বেরত কি হরে। থিশ কি হরে। থস মাো 
যারে োরতা? 
  
অপূিণ রূপিতী এক েমেী ঝুাঁরক আরে তাে বদরক। েমেীে মুখ্ একই সরে থচো এিং 
অরচো। থকাথায় থযে তাে সরে থদখ্া হরয়রে। োয়গাটা মরে পিরে ো। হাসপাতারল 
োরতা? আো, এই তরুৰ্ীে োম বক থহাসো? 
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েমেী িলল, এুসু্করলে আেরত থগরে। এুিুরলে এরলই আপোরক বক্লবেরক বেরয় যাি। 
আপবে বচন্তা কেরিে ো। 
  
আতাহাে ক্লান্ত গলায় িলল, বচন্তা কেবে ো। 
  
আপবে তাবকরয় থাকরিে ো। থচাখ্ িন্ধ করুে। আবম আপোে মাথায় হাত वृलिदृश 
लनश्छि। 
  
আপবে থক? 
  
আবম আপোে িনু্ধ আিদুল্লাহ সারহরিে িী। 
  
ও। 
  
আপোে োম বক থহাসো? 
  
বে-ো। আমাে োম েীতু। 
  
আতাহাে থচাখ্ িন্ধ কেল। থচাখ্ িন্ধ কো মাি থস চরল থগরলা প্রিল থঘারেে এক েগরত। 
  
থসই েহসুময় েগরত তাে মাথায় একটা কবিতা ততবে হরে। আশ্চরযণে িুাপাে থস কবিতা 
ততবেে িুাপােটা থদখ্রত পারে। পবেশ্বকাে থদখ্রত পারে এইরতা প্রথম শব্দটা চরল 
এরসরে, হালকাভারি ভাসরে। োরচে ভবেরত শব্দটা ঘুেরে–বক অদু্ভত সুন্দে লাগরে। 
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শব্দটা। শব্দটাে গারয় োোে িরৰ্ণে থপার্াক। শব্দটা ঘুেরে আে তাে থপার্ারকে েে পারি 
যারে। বক অদু্ভত িুাপাে। 
  
আতাহাে আিাে থচাখ্ থমলল। রূপিতী থমরয়টা এখ্রো তাে উপে ঝুাঁরক আরে। ঘরে 
আরো থলাকেে আরে। বদে ো। োবি তা থিাঝা যারে ো। ঘরে িাবত িলরে। এই 
িাবিরত থস বদরে ঢুরকবেল–এখ্ে োবি। তাে মারে বক? রূপিতী থমরয়বটে োম বক? 
লীলািতী? তারকরতা লীলািতীে মতই লাগরে। ো ইবে লীলািতী ো। ইোে োম েীতু। 
ইবে আিদুল্লাহ সারহরিে িী। এরদে দুেরেে খু্ি সুন্দে একটা থপ্ররমে গল্প আরে। গল্পটা 
তাে থশাোে কথা। থশাো হয় বে। খু্ি রূপিতীরদে থপ্ররমে গল্পগুবল ভয়ংকে টাইরপে 
হয়। ইোেটা বক ভয়ংকে? 
  
থমরয়বট িলল, আপোে শেীে বক এখ্ে একটু ভাল লাগরে? 
  
ো। ভাল লারে ো। খু্ি খ্াোপ লাগরে। মরে হরে। আবম মাো যাি। 
  
থমরয়বট গভীে মমতায় আতাহারেে মাথায় হাত োখ্ল। থমরয়বটে হাত খু্ি ঠািা। থিশ 
ঠািা। কপালটা থকমে থযে কেরে। তারক একটা কথা িলা দেকাে। আতাহাে থমরয়বটে 
বদরক তাবকরয় বেচু গলায় িলল, যবদ মরে যাই তাহরল আপবে বক একটা কাে কেরত 
পােরিে? 
  
িলুে বক কাে? 
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েীতুরক একটা কথা িলরিে। ওরক িলরিে আবম থয বদরেে পে বদে সাজ্জারদে থপেরে 
ঘুেতাম, ওরদে িাবিরত থযতাম, সকারল ঘুম থথরক উরঠই োশতা খ্ািাে েরেু চরল 
থযতাম, থসটা শুধুমাি ওরক থদখ্াে েরেু। অেু বকেু ো। 
  
থমরয়বট হাসল। িাহ, থমরয়টাে হাবসটারতা সুন্দে। আতাহাে িলল, আবম যবদ থিাঁরচ যাই 
তাহরল ওরক বকেু িলাে দেকাে থেই। আপোে বক মরে থাকরি? 
  
থাকরি। আপবে েীতুে থটবলরিাে োম্বােটা মরে কোে থচিা করুে। 
  
আতাহাে থটবলরিাে োম্বাে মরে কোে থচিা কেরে। মরে পিরে ো। কবিতাে একটা 
লাইে উরঠ আসরে–আহ বক অপূিণ পংবিমালা। 
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