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১. ক াম্পানীর বড় সাত্রহত্রবর পাত্রে 
ক োম্পোনীর বড় সোহেহবর পোহে গোড়ড়হে িড়ো ভেোবে  হের বযোপোর। মোনড়স   ে, 
েোড়ররী   ে। িোর ঘন্টো ধহর এই  েটোই ফরেোে  রহে। বড় সোহেহবর গোড়ড়হে রংপুর 
কথহ  ঢো ো আসহে। বড় সোহেব সীহট কেিোন ড়েহে আহেন। কিোখ বন্ধ, েহব ড়েড়ন ঘুমুহেন 
নো। গোন শুনহেন। মোহে মোহে আংগুহি েোি ড়েহেন। ফরেোে েোর পোহে  োঠ েহে বহস 
আহে। েোর প্রিন্ড বোথরুম কপহেহে। কস গোড়ড়র েোইভোরহ  বিহে পোরহে নো, েোইভোর 
সোহেব েুড়মড়নহটর  হনয গোড়ড়টো থোমোন। আমোর এ টু ইহে  রো ের োর। বিো সম্ভব নো। 
েোর পহ হট বিহে কগহি পুহরো এ  পযোহ ট ড়সগোহরট! ক নোর পর ড়েনটো মোত্র ড়সগোহরট 
খোওেো েহেহে। এখহনো সহেহরোটো আহে। ড় ন্তু খোওেোর উপোে কনই। িোর ঘন্টো েহে কগি 
কস ড়সগোহরট খোহে নো, ভোবোই যোে নো। 
  
গোড়ড়র এড়স িিহে। কসই এড়স এমনই এড়স কয ঠোণ্ডোে েরীর  হম যোহে। মহন েহে 
ফরেোে ডীপ ফ্রীহ র কভের বহস আহে। এড়স  মোহনোর  থো েোইভোর সোহেবহ  বিোই 
যোহব নো। ওড়রেন ওষুধ ক োম্পোনীর এমড়ড  োড়মিুর রেমোন সোহেব গরম সেয  রহে 
পোহরন নো। েোর অড়ফহসর ঘহরও এই অবস্থো। ঢু হি মহন েে এড়িহমোহের ইগিুহে 
কঢো ো েহেহে। অড়ফস ঘহর ঢুহ  েুড়েন ড়মড়নট ঠোণ্ডো খোওেো এ   থো আর িোর ঘন্টো ধহর 
ডীপ ফ্রীহ  বহস থো ো অনয  থো। কসহেো আর পিনেীি ক োন পেোথট নো, কয েোহ  ডীপ 
ফ্রীহ  থো হে েহব। কস মোনুষ। 
  
গোড়ড়র রোহে ফরেোহের েযোন্ড বযোগ আহে। েযোন্ড বযোহগ িোের আহে। মোফিোর আহে। 
িোেরটো  ড়ড়হে বহস থো হি  ীবন রক্ষো েে। কসটো ক োনক্রহম সম্ভব নো। গোড়ড় থোমহব। 
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েোইভোরহ  কনহম ড়গহে গোড়ড়র রোে খুিহে েহব। ঘটোং  হর েব্দ েহব। আবোর রোে বন্ধ 
 রো েহব। আবোর ঘটোং  হর েব্দ। বড় সোহেব খুবই ড়বরক্ত েহবন। ড়েড়ন গোন শুনহেন। 
েোর গোন কেোনোে বোধো পড়হব। ফরেোহের  োহে মহন েহে বড় সোহেব েোি োনো। ভুি 
 োেগোে েোি ড়েহেন। 
  
গোন বো হে। সুন্দর সুন্দর সব গোন। রবীন্দ্রসংগীে। অনয সমে এইসব গোন। অহন  ভোি 
িোগে। এখন সেযই েহে নো। ফরেোে এ বোর অসুস্থ েরীহর ইড়িে মোে কখহে খুব বড়ম 
 হরড়েি। কসই অসুখ  হব কসহর কগহে, ড় ন্তু ইড়িে মোে কস এখহনো কখহে পোহর নো। 
গন্ধ নোহ  কগহিই বড়ম বড়ম ভোব েে। এখন মহন েহে রবীন্দ্রসংগীহের বযোপোহরও ওই 
অবস্থো েহব। যেবোর রবীন্দ্রসংগীে  োহন আসহব েেবোরই বড়ম ভোব িহি আসহব। 
  
ফরেোহের ডোন পোহের েোাঁটুহে টনটহন যন্ত্রণো েহে। পো নোড়োহে পোরহি েে। পো নোড়োহনো 
যোহে নো। পোহের  োহে েুই পোড়েি বগুড়োর দে। পোড়েি কযন উহে নো যোে েোর  হনয 
েুপো ড়েহে সোমিোহে েহে। 
  
েোইভোহরর পোহে বহসহে বড় সোহেহবর খোস কবেোরো কমো োহেস। কমো োহেহসরও পোহের 
 োহে দে, ক োহির উপর দে। বড় সোহেব বগুড়োর সব দে ড় হন কফহিহেন। বোথটোহব দে 
কঢহি কগোসি  রহবন নো-ড় ? পুরোহনো  োহি রোণীরো েুহধ কগোসি  রহেন। এই আমহির 
বড় সোহেবরো েেহেো দে-এ কগোসি  হরন। 
  
গোড়ড়হে ওঠোর আহগ আহগ এ  কবোেি কপপড়স খোওেো ড়বরোট কবো োমী েহেহে। েু িুমু  
কখহেই আর কখহে ইেো  রড়েি নো। েবু পেসোে ক নো ড় ড়নস কফিহে মোেো কিহগহে 
বহি কখহে কফিো। এখন মহন েহে মোেো  রো ড়বরোট কবো োমী েহেহে। বোথরুম এমন 
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কিহপহে কয বিোর মে নো। এ  কবোেি কপপড়স, সোে কবোেি কপেোব েহে িোপ ড়েহে। 
ফরেোহের ইহে  রহে—গোড়ড়হেই  োণ্ডটো  হর কফিহে। দেহের েোড়ড়হে কপেোব ড়েড়টহে 
কেেো। কপেোব মোখো দে—কখহে খোরোপ েহব নো। কনোনেো কনোনেো স্বোে েহব। ড়েিঃ এইসব 
কস ড়  ভোবহে? মোথো খোরোপ েহে যোহে নো-ড় ? 
  
ফরেোে েোর ড়িন্তো অনযড়েহ  কনবোর প্রোণপণ কিেো  রহে। কপেোহবর  থো ড় েুহেই ভোবো 
যোহব নো। যে ভোবহব েে সমসযো েহব। কেহষ কেখো যোহব সড়েয সড়েয কস গোড়ড়হেই  োণ্ডটো 
 হর কফহিহে। 
  
বড় সোহেব পোঞ্জোড়বর পহ ট কথহ  ড়সগোহরট কবর  রহিন। ড়সগোহরট ধরোহে ধরোহে 
বিহিন, েোইভোর! গোড়ড় সোইড  র। 
  
মী টোপুর েোিবহনর  োহে গোড়ড় েোাঁড়ড়হেহে। কমো োহেস েুহট কনহম এহস ের ো খুহিহে। 
 ো টো ফরেোহের  রো উড়িে ড়েি—ড় ন্তু কস পো নোড়োহে পোরহে নো। ডোন পোহে ড়ে ড়ে 
ধহরহে। 
  
বড় সোহেব বিহিন, বোথরুম  রো ের োর। 
  
ফরেোহের মহন েি এমন মধুর বো য কস েোর  ীবহন শুহনড়ন। এখন েোহ  অড়ে দ্রুে 
এ েোহন কযহে েহব। সমে নে  রো যোহব নো। বড় সোহেব কযড়েহ  েোাঁড়ড়হেহেন েোর 
উহেো ড়েহ  েোাঁড়োহে েহব। বড় সোহেহবর  ো  কেষ েবোর আহগই  ো  কেষ  হর গোড়ড়হে 
ড়ফহর আসহে েহব। ড়েড়ে ধরো পো কটহন িিোই মুেড় ি। করোড ক্রে  রহে েহব। এহ র 
পর এ  গোড়ড় আসহে। িট  হর এ টো ড়সগোহরট ধরোহনো যোে।  হে টো টোন ড়েহে 
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পোরহিও কেো িোভ। ফরেোে পহ হট েোে ড়েি। েোর এমন  পোি কয কেখো যোহব ড়সগোহরট 
আহে কেেোেিোই কনই। ফরেোে অড়ে দ্রুে মহন মহন বিি, ও আল্লোেপো  কেেোেিোই 
কযন থোহ । েোর কযমন ভোগয কেেোেিোই অবেযই থো হব নো। আর থো হিও  োড়ঠ থো হব 
নো। উহে নোে ফরেোহের েোে  োাঁপহে। েোর ভোগয ভোি। ড়সগোহরট মযোি েুইই আহে। 
আ োহে ড়বেুযৎ িম োহে। বৃড়ে মহন েে নোমহব। বৃড়ে নোমহি ড়  বড় সোহেব এড়স বন্ধ 
 রহবন? 
  
  
  
গোড়ড় আবোর িিহে শুরু  হরহে। রবীন্দ্রসংগীে এখহনো িিহে। েহব এখন শুনহে ভোি 
িোগহে। এখন মহন েহে বুহড়ো রবীন্দ্রনোথ গোনগুড়ি খোরোপ কিহখড়ন। 
  
েোড়স  োন্নো েীরো পোন্নো কেোহি ডোহি, 
 োাঁহপ েহন্দ ভোহিো মন্দ েোহি েোহি 
  
পোহে েোি ড়েহে ইহে  রহে। সোেহস  ুিুহে নো। বড় সোহেহবর কিোহখ পড়হে পোহর। 
মুরুব্বীহের সোমহন পো নোিোহনোটো খুবই অদ্রেো। পুহরো পো নো নোড়িহে বুহড়ো আংগুি নোিোহি 
েে।  ুেোর কভের বুহড়ো আংগুি ড়   রহে নো  রহে ক  কেখহব। বুহড়ো আংগুি নোিোহি 
রক্ত িিোিিটোও ড়ঠ  থো হব। পোহে আহগর মে ড়েড়ে ধরহব নো। 
  
ফরেোে! 
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ফরেোে িমহ  উঠি। বড় সোহেব েোহ  ডো হেন। ড়েড়ন কয েোর নোম  োহনন এটোই 
এ টো ড়বস্মে র ঘটনো। 
  
ড়  সযোর! 
  
 টো বোহ ? 
  
এগোহরোটো েে। 
  
বড় সোহেব আবোর িুপ  হর কগহিন। ফরেোে স্বড়ির ড়নিঃশ্বোস কফিি। ভোড়গযস েোর েোহে 
করড়ডেোম ডোেোি কেেো ঘড়ড় ড়েি। নেহেো সমে বিহে পোরহেো নো। বড় সোহেব কিোখ বন্ধ 
 হর পহড় আহেন। েোহ  কেহখ মহন েহে অসুস্থ। ড়েড়ন অপড়রড়িে ক উ েহি ড় হেস 
 রো কযে, ভোই সোহেহবর ড়  েরীর খোরোপ? এখন েো ড় হেস  রো যোহব নো। ড়েড়ন প্রশ্ন 
 রহিই শুধু  বোব কেেো যোহব। ড়েড়ন যড়ে বহিন, আমোর েরীরটো ভোি নো েহবই শুধু 
উহেগ ড়নহে বিো যোহব, সযোর ড়  েহেহে? 
  
বড় সোহেব বিহিন, ঢো ো কপৌেহে  েক্ষণ িোগহব? প্রশ্নটো  োহ   রো েি ফরেোে বুেহে 
পোরহে নো।  োরণ বড় সোহেহবর কিোখ বন্ধ। ড়েড়ন  োহরো ড়েহ  েোড় হে প্রশ্ন  হরন ড়ন। 
প্রশ্নটো ড়নশ্চেই েোইভোরহ   রো েহেহে। ঢো ো কপৌেহে  েক্ষণ িোগহব েো বিহে পোহর 
েোইভোর। কস  ে স্পীহড গোড়ড় িোিোহব েো কসই  োহন। অথি েোইভোর  বোব ড়েহে নো। 
ফরেোে খুবই অস্বড়ি কবোধ  রহে। বড় সোহেব এ টো প্রশ্ন  রহিন। গোড়ড়হে ড়েন ন 
মোনুষ ক উ  বোব ড়েি নো–অথি ড়েন ন মোনুষই প্রশ্নটো শুহনহে—েোর মোহন ড় ? 
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ফরেোে বিি, সযোর আমরো ইনেোল্লোে এ  ঘন্টোর মহধয কপৌঁহে যোব। 
  
েুড়ম ক োম্পোনীহে  হেন  রে  হব? এ  বৎসর েুই মোস েহেহে। িো ড়র ভোি িোগহে? 
ড়ি সযোর। খোটুড়ন কবড়ে? 
  
ফরেোে  বোব ড়েি নো। খোটুড়ন কবেীিেো বহটই, ক িোে ক িোে ঘুহর কবড়োহনো আরোহমর 
বযোপোর নো। খোটুড়ন কবেী বিহি সযোর ভোবহে পোহরন—খোটুড়ন কবেী েোেহি েুহি আে 
ক ন? িো ড়র কেহড় েোও। আর কস যড়ে বহি ক োন খোটুড়ন কনই। েোেহি আড়েহখযেো 
কেখোহনো েে। মহন েে বড় সোহেবহ  কেহখ কস িোমিোড়গড়র  রহে। 
  
বৃড়ে পড়হে শুরু  হরহে। কবে ভোি বৃড়ে। েোইভোর গোড়ড় কলো  হর ড়েহেহে। ফরেোে ঘন 
ঘন ঘড়ড় কেখহে। এভোহব গোড়ড় িোিোহি এ  ঘন্টোে ঢো ো কপৌেোহনো যোহব নো। কেড় ঘন্টো 
কিহগ যোহব। সযোর েখন ড়বরক্ত েহে ভোবহে পোহরন—এ ক মন কেহি ক োন অনুমোন কনই। 
কেড় ঘন্টো িোগহব, বহি বহসহে এ  ঘন্টো। এইসব কবআহেি  মটিোরীহের ক োম্পোনীহে 
থো ো ড়ঠ  নো। 
  
গোড়ড় এখন গোড় পুর কিৌরোিো পোর েহে। এখোন কথহ  ঢো ো  েেূর-িড়ল্লে ড় হিোড়মটোর? 
ঘন্টোে এ  ড় হিোড়মটোর  হর কগহিওহেো িড়ল্লে ড়মড়নহট কপৌঁহে যোবোর  থো। েোইভোর 
গোড়ড় কলো িোিোহে ড়ঠ ই েোই বহি ঘন্টোে ষোট ড় হিোড়মটোহরর ড়নহি িোিোহে বহিহেো মহন 
েে নো। ফরেোে এ টু সোমহন এড়গহে ড়স্পহডোড়মটোর কেখোর কিেো  রি। আর এহেই 
পোহের  োহের দে-এর েোড়ড়হে মট  হর েব্দ েি। 
  
সবটনোে েোড়ড় ভোহে ড়নহেো? 
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ভোেো েোড়ড় িুইহে দে পড়হব। েোমী গোড়ড় মোখোমোড়খ েহব। সযোর ভোবহবন এই কব ুব সোমোনয 
এ টো দেহের েোড়ড়ও ড়ঠ ঠো ভোহব রোখহে পোহর নো? 
  
  
  
ফোমটহগহট গোড়ড় থোমহিো। 
  
ফরেোে গোড়ড় কথহ  নোমহিো। েোর খুবই িজ্জো িোগহে। েোর  হনয বড় সোহেবহ  গোড়ড় 
থোড়মহে অহপক্ষো  রহে েহে। গোড়ড় থোমহেো আর কস িট  হর কনহম কযে েোেহিও 
এ টো  থো ড়েি। েোহেো নো, গোড়ড়র রোং  খুহি েযোন্ড বযোগ কবর  রহে েহে। েোর 
ভোগযটো এমনই কয রোং  খুিহে নো। ড়  কযন আটহ  কগহে—েোইভোরহ  ঘট ঘট  রহে 
েহে। ড়েনবোহরর কিেোে রোং  খুিহিো। ফরেোে বড় সোহেহবর  োনোিোর  োহে এহস 
ড়বনীে গিোে বিি, সযোর যোই? 
  
বড় সোহেব  োনোিোর  োি নোমোহিন। এটো অসোধোরণ িেোর এ টো বযোপোর। বৃড়ে েহে, 
এর মহধয  োনোিোর  োি নোমোহনোর ের োর ড়েি নো। ফরেোে ড়েেীেবোর বিি, সযোর যোই। 
স্নোমোড়ি ুম। 
  
বড় সোহেব বিহিন, এ টো দেহের েোড়ড় ড়নহে যোও। 
  
ফরেোে অসম্ভব ড়বব্রে েহে বিি, ড়ি নো সযোর। 
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নো ক ন ড়নহে যোও। আড়ম এে দে ড়েহে ড়   রব। কমো োহেস এহ  এ  েোড়ড় দে ড়েহে 
েোও কেো। 
  
বড় সোহেব  োনোিোর  োি উড়ঠহে ড়েহিন। এখন আর  থো িহি নো। কমো োহেস ড়বরক্ত 
মুহখ দেহের েোড়ড় ফরেোহের েোহে ধড়রহে ড়েি। 
  
বোহরোটো ড়ত্রে বোহ । ড়টপড়টপ  হর বৃড়ে পড়হে। রোিো ঘোট ফোাঁ ো। ফরেোে যোহব ড়েগোেিো। 
কববীহটক্সী ড়নহে েহব। এে রোহে ড়র েো  হর যোওেো ড়ঠ  েহব নো। েযোন্ড বযোগ, দেহের 
েোড়ড় সব যোহব। খবহরর  োগহ র ভোষোে—গভীর রোহে দে ড়েনেোই। 
  
রোিোে েোাঁড়ড়হে বৃড়েহে কভ োর অথট েে নো। ক োন কেো োহনর বোরোন্দোে েোাঁড়ড়হে আরোম 
 হর ড়সগোহরট ধরোহনো কযহে পোহর। কেষ ড়সগোহরট েুটো টোন ড়েহে কফহি ড়েহে েহেড়েি। 
এবোহররটো ড়ফেোর পযটন্ত খোওেো যোহব। েহব ড়ফনড়ফনো বৃড়েহে ড়ভ হেও খোরোপ িোগহে 
নো। েোর ড়ঠ  সোমহনই এ টো কপরি পোম্প। কপরি পোহম্প অহপক্ষো  রো যোে। সমসযো 
এ টোই কপরি পোহম্প ড়সগোহরট খোওেো যোহব নো। েোেোড়ো কপরি পোহম্প খোরোপ টোইহপর 
এ টো কমহেও েোাঁড়ড়হে আহে। গোড়ড়হে কপরি ড়নহে আসহব এমন ক োন  োস্টমোহরর  হনয 
অহপক্ষো। ফরেোেহ  কেহখ এই কমহে উৎসোড়েে েহে উঠহে পোহর। ফরেোে েোর ড়েহ  
েোড় হেড়েি বহি এখনই কস খোড়ন টো উসখুস  রহে। কপরি পোম্প কেহড় বৃড়েহে ড়ভ হে 
ড়ভ হে েোর  োহে িহিও আসহে পোহর। প্রথমবোর কমহেটো যো  রহব েো েি গম্ভীর 
ভড়েহে সোমহন ড়েহে কোঁহট যোহব। এ বোরও েো োহব নো। ড় েুেূর ড়গহে আবোর ড়ফহর 
আসহব েখন থমহ  েোাঁড়ড়হে মোথো ঘুড়রহে েো োহব এবং েোসহব। েোরপর ফরেোহের ড়েহ  
েোড় হে েোড়স েোড়স মুহখ এড়গহে আসহে থো হব। েূর কথহ  কমহেটোহ  সুন্দর কেখো 
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কগহিও  োহে যখন আসহব েখন কেখো যোহব  ুৎড়সে। েরীর এবং মহনর অেযোিোর 
কমহেটোর মুহখ ড়িরস্থোেী েোপ কফহি ড়েহেহে। 
  
ড়  আশ্চযট কমহেটো সড়েয সড়েয আসহে। ফরেোে দেহের েোড়ড় মোড়টহে নোড়মহে ড়সগোহরট 
ধরোি। যোরো ধুমপোন  হর নো েোরো  োহন নো ধুমপোেীহের  োহে ড়সগোহরট শুধুমোত্র কনেো 
নো এ  ধরহনর আশ্রেও। কস এখন ড়সগোহরহটর  োহে আশ্রে খুাঁ হে। কমহেটোহ  ড়  বিো 
যোে? েোহ  বিো কযহে পোহর—ড়নড়ে নযো শুনুন। আপড়ন ভুি  োেগোে এহসহেন। আড়ম 
কসই টোইহপর কেহি নো। আড়ম এ  ন িুি ড়েক্ষহ র দ যষ্ঠ সন্তোন। M.Sc পোে  হর 
বেটমোহন অষুধ ক োম্পোনীহে কেোট এ টো িো ড়র  রড়ে। কয িো ড়র  রড়ে কসখোহন েুনম্বরীর 
অহন  সুহযোগ আহে। এখন পযটন্ত েোর ধোহর  োহে যোই ড়ন। ক োনড়েন যোব েো মহন েে 
নো। আড়ম ড়নেোন্তই ভোি মোনুষ টোইহপর এ  ন। আমোর এ ড়ট কমহের সহে ড়বহে ড়ঠ  
েহেহে। কমহেড়টর নোম আসমোনী। আড়ম েোহ  ঠোট্টো  হর ডোড়  ড়মস িোই। কয ক োন ড়েন 
েোর সহে আমোর হুট  হর ড়বহে েহে কযহে পোহর। ড়বহেটো আসহি আটহ  আহে ড়মস 
িোই-এর মোমোর  হনয। ড়েড়ন থোহ ন  োপোহন। ড় েু ড় েু ভোগযবোন মোনুষ আহেন সূত্রধর 
টোইপ। েূর কথহ  সূেো ধহর পুেুি িোিোন। আসমোনীর এই মোমো েহেন সূত্রধর মোমো। 
ড়েড়ন  োপোহন বহস আসমোনীহের পড়রবোহরর সুেো ধহর থোহ ন। এই সূত্রধর মোমো ড়েন 
সপ্তোহের েুড়টহে কেহে ড়ফরহবন। েখন আসমোনী মোমোহ  সব বিহব। আসমোনীর ধোরণো 
মোমো েখন ড়বহের বযবস্থো  রহবন।  োহ ই মযোডোম বৃড়েহে ড়ভহ  ড়ভহ  আমোর  োহে 
আসো অথটেীন। আপনোর  হনয কপরি পোহম্প গোড়ড়ওেোিো ক োন  োস্টমোহরর  হনয অহপক্ষো 
 রোই ভোি েহব। 
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কমহেড়ট ফরেোহের সোমহন ড়েহে কোঁহট যোবোর সহে সহেই এ টো খোড়ি কববীহটক্সী সোমহন 
েোাঁড়োি। েরেোম  রোর সমে কনই। ফরেোে কববীহটক্সীহে উহঠ পড়ি। কমহেটো েোাঁড়ড়হে 
আহে। ফরেোহের িট  হর কববীহটক্সীহে উঠো কেহখ কস মহন েে কবে অবো  েহেহে। 
 োহে কথহ ও কমহেটোর কিেোরো খোরোপ িোগহে নো। বৃড়ের  হনয মোথোে েোড়ড়র আাঁিি েুহি 
ড়েহেহে। কমহেটোর মহধয বউ বউ ভোব িহি এহসহে। ড়মড়ে নরম কিেোরো। খুবই আশ্চহযটর 
বযোপোর আসমোনীর সহে কমহেটোর কিেোরোে ক োথোে কযন এ টু ড়মি আহে। ফরেোে িড়জ্জে 
কবোধ  রি—এমন বোহ  টোইহপর কমহের সহে আসমোনীর কিেোরোর ড়মি থো হব ক ন? 
  
কববীহটক্সীওেোিো কটক্সী স্টোটট ড়েহেহে। ফরেোে বিি,  িোবোগোন িি। কববীহটক্সীওেোিো 
কমহেটোর ড়েহ  এ  পি  েোড় হে বিি, এ ো যোইহবন? 
  
ফরেোে ড়বরক্ত মুহখ বিি, েযোাঁ েযোাঁ এ ো। বৃড়ে আবোহরো ক োহর কনহমহে। কমহেটোর উড়িে 
কেৌহড় কপরি পোহম্প িহি যোওেো। কস যোহে নো। েোাঁড়ড়হে েোাঁড়ড়হে ড়ভ হে। েোর কিোহখ 
অবো  ভোবটো এখন আর কনই। দে-এর েোড়ড়টো কমহেটোহ  ড়েহে ড়েহি ভোি েে। এহেরহেো 
ক উ  খহনো ক োন উপেোর কেে নো। কস নো েে ড়েি এ  েোড়ড় দে। েোড়ড়টো ড়েহে কস 
বিহে পোরে–বোড়ড়হে ড়নহে আরোম  হর খোও। বগুড়োর ড়মড়ে দে। কফ্রে দে। আ ই ক নো 
েহেহে। ফরেোে ড়  বিহব কববীহটক্সীওেোিোহ —কববীহটক্সী ঘুরোহে। অহন  েূর িহি 
এহসহে। এখন বিোটো ভোি েহব নো। কববীহটক্সীওেোিো নোনোন ড় েু ভোবহে পোহর। 
ফরেোহের মন খোরোপ িোগহে। 
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ঢো ো েেহরর বোসোবোড়ড়হে আ  োি ড়টউবওহেি কেখো যোে নো। েহব ড়ে োেিোে 
ফরেোেহের বোসোে ড়টউবওহেি আহে,  িেিো আহে। এ েিো বোসো। ড়েন ইড়ি গোাঁথুনীর 
কেেোি উপহর ড়টহনর েোে। ড়টউবওহেহির কপেহন গ্রোহমর বোড়ড়র মে  িোগোে। সব 
ড়মড়িহে পোাঁিটো গোে। এ টোে কথোর কবর েহেহে। 
  
ড়টহনর কেেোি ড়েহে কঘরো সোে  োঠো  োেগোে িোর  োমরোর এই বোড়ড়র মোড়ি  ফরেোহের 
খোিোহেো ভোই রেমে উল্লোে। ভদ্রহিো  থোহ ন সুইহডহন। বের িোহর  আহগ এ  সুইস 
কমহে ড়বহে  হরহেন। ড়েড়ন কয কেহে ড়ফরহবন এবং এই  োেগোর েখি কনহবন কসই 
সম্ভোবনো খুবই ক্ষীণ। এই ভরসোহেই ফরেোহের বোবো ড়নহ র েখ ড়মড়টহে বোড়ড়র িোরপোহে 
গোে পোিো িোড়গহেহেন। েোর ড়নহ র েোহে িোগোহনো নোড়রহ ি গোহে নোড়রহ ি ধহর কগহে। 
গে বের  োমু্বরো গোহে েোপ্পোন্নটো  োমু্বরো েহেড়েি।  মিোর মে ড়মড়ে  োমু্বরো। সবই 
পোড়োপড়ড়েহ  ড়বড়ি  রো েহেহে। েহব ড়েড়ন ড়ঠ   হরহেন এ বের কথহ  ড় েু ফি 
ফিোড়ন্ত ড়বড়ক্র  রহবন। গোহের কপেহন খরি আহে, সোর ড় নহে েে। েোফ ক ড় র এ  
পযোহ ট দ ব সোর পাঁড়িে টো ো। কগোবর ড় নহেও অহন  টো ো িোহগ। এ  বিো ভোি 
কগোবর পাঁিোের টো ো। ক ড়রং খরি আহে নোসটোরীর গোে ড় নহেও টো ো িোহগ।  িহমর 
এ টো েোরড়িড়ন গোে েোর খুব মহন ধহরহে। টহবর গোে, েোম িোহে ড়েনে।  ুিো ুড়ি 
 রহি েুেহে ড়েহে কেহব। এইসব খরিপোড়ের  হনয কেহির  োহে েোে পোেোর অথট েে 
নো। ফি ড়বড়ক্রর টো োে েেোটখোট খরি সোমোি কেেো যোে। েে টো ো  হর ধরহিও েোপ্পোন্নটো 
 োমু্বরোর েোম েে পোাঁিে ষোট টো ো। 
  
ফরেোে  হির পোহড় সোবোন ডহি কগোসি  রহে। পোহে বহস গভীর আগ্রহের সহে কেহির 
স্নোহনর েৃেয কেখহেন কবগম করোহ েো গোিটস েোই িুহির ড়রটোেোডট অং  ড়েক্ষ  ক োহবে 
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আড়ি। ড়েড়ন এখহনো ভোে খোনড়ন। ফরেোে রোহে ড়ফরহব, কেহির সহে খোহবন। এই  হনযই 
অহপক্ষো। ফরেোহের মো রোহেিো কবগম ভোে িড়ড়হেহেন। কবোেো উঠো সেয রোধো ভোে 
ফরেোহের অড়ে ড়প্রে। 
  
ড়টপড়টপ  হর বৃড়ে এখহনো পড়হে। ক োহবে আড়ি এই বৃড়ের মহধযও বহস আহেন। ফরেোে 
বিি, বৃড়েহে কযভোহব ড়ভ ে েুড়মহেো বোবো ঠোণ্ডো িোগোহব। 
  
ক োহবে আড়ি গম্ভীর গিোে বিহিন, বৃড়ে গোহের  হনয কযমন ের োর মোনুহষর  হনযও 
কেমন ের োর। বষটোর বৃড়েহে ড়ভ হি অসুখ ড়বসুখ েে নো। ঘুসঘুসো িহরর মহেৌষধ েি 
বৃড়ে। অড়দ্রো করোহগর  হনযও বৃড়ে ভোি। 
  
েোই নোড় ? 
  
গ্রোমহেহে পোগহির ড়িড় ৎসো ড় ভোহব  হর  োড়নস? ভরো বৃড়ের সমে উিংগ  হর উঠোহন 
কবহধ রোখো েে। 
  
ও আেো। 
  
এই ড়িড় ৎসোর নোম কমঘ ড়িড় ৎসো। পোগিরো কেখড়ব কমঘ বৃড়ে খুব ভে পোে। ক োন 
পোগিহ  কেখড়ব নো ড়নহ র ইেোে বৃড়েহে ড়ভ হে। 
  
ক োহবে আড়ি কেহির সহে গল্প  হর খুব আরোম পোহেন। আহগ ড়েড়ন এহ বোহরই 
 থোবোেটো বিহেন নো। এখন খুব  থো বহিন। েোাঁর  থোবোেটো ভোি  হম ফরেোহের সহেই। 
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কেোট কেহি মঞু্জ গম্ভীর প্র ৃড়ের। অল্পহেই ড়বরক্ত েহে ভুরু  ুাঁিহ  েো োে। েোর সহে 
আিোপ  হম নো। 
  
ফরেোে! 
  
ড়ি। 
  
দেহের েোড়ড়  ে ড়েহে ড় নড়ি? 
  
আড়ম ড় ড়নড়ন বোবো। আমোহের এমড়ড সোহেব ড় হনহেন। উনোর সহে এ  গোড়ড়হে ড়ফহরড়ে। 
গোড়ড় কথহ  নোমোর সমে এ টো েোড়ড় ড়েহে ড়েহিন। 
  
মহন েহে ড়বড়েে ভদ্রহিো । 
  
েযোাঁ ভদ্রহিো হেো বহটই। আমোর বোহস কফরোর  থো। বোহসর ড়টড় টও  োটো ড়ে। উড়ন 
বিহিন আমোর সহে িি। 
  
বোহসর ড়টহ হটর টো ো ড়  মোর কগহে? 
  
নো ড়টহ ট ড়ফরে ড়নহেহে। েে টো ো ক হট করহখহে। এমড়ড সোহেহবর কেে ক োথোে? 
  
 োড়ন নো ক োথোে। উনোর মে মোনুহষর সহে কখ ুহর আিোপ  রো যোে নো। আড়মহেো আর 
ড় হেস  রহে পোড়র নো—সযোর আপনোর গ্রোহমর বোড়ড় ক োথোে? কেহি কমহে ড় ? কেহি 
কমহেরো ক  ক োন ক্লোহস পহড়। 
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েোহেো বহটই। 
  
ফরেোহের কগোসি কেষ েহেহে। ড়টউবওহেহির পোড়ন বরহফর মে ঠোণ্ডো। ঠোণ্ডো পোড়নহে 
েীঘট কগোসহির পর েরীর েরেহর েহে কগহে। ঘুম ঘুম ভোব এহ বোহরই কনই। ড়ক্ষহধ মহর 
ড়গহেড়েি—কসই ড়ক্ষহধ  োড়গহে উহঠহে। েোর  োহে মহন েহে কস এ  গোমিো ভোে কখহে 
কফিহে পোরহব। 
  
  
  
রোহেিো কবগম ড়বরোট এ   োেি মোহের মোথো কেহির পোহে েুহি ড়েহে ড়মিড়  ড়মিড়  
েোসহে িোগহিন। ফরেোে েেভম্ব গিোে বিি, এে বড় মোে ক োহেহ  আসি। 
  
ক োহবে আড়ি আনড়ন্দে গিোে বিহিন, আ  েুপুহর  থো কনই বোেটো কনই মঞু্জ ড়বরোট এ  
 োেি মোে ড়নহে উপড়স্থে।  োেি মোে, েুই ক ড়  খোড়সর কগোেে। এ  ক ড়  টহমহটো। 
আর ভুটোহনর মড়রহির আিোর।  ইহগো আিোহরর কবোেিটো আন। 
  
ফরেোে বিি, বযোপোর ড় ? 
  
ক োহবে আড়ি বিহিন, বযোপোর ড়  ড় েুই  োড়ন নো। ড় হেস  হরড়েিোম। কস ড়বরক্ত েহে 
বিি, সোমোনয এ টো মোে আনহে বযোপোর িোগহব নো-ড় । ওর যো স্বভোব অল্পহেই ড়বরক্ত। 
মেো ড়বরক্ত। 
  
িো ড়র কপহেহেন নো-ড় ? 
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কপহে পোহর। যড়ে পোেও আমরো আহগ ভোহগ ড় েু  োনব নো। মোহসর কেহষ কবেন কপহি 
 োনহিও  োনহে পোড়র। আবোর নোও  োনহে পোড়র। মোহে মহধয  োিো বো োর  হর ড়েহিই 
বো ক্ষড়ে ড় ? অদু্ভে এ  কেহি। 
  
মঞু্জ ঘুড়মহে পহড়হে? 
  
ও ঘুমোহব নো! ড়  বড়িস েুই? েেটো নো বো হেই বোড়ে টোড়ে ড়নড়ভহে ঘুম। 
  
ফরেোে মোর ড়েহ  েোড় হে বিি, মোহের মোথো আড়ম খোব নো মো। 
  
রোহেিো কবগম বিহিন,  থো নো বোড়ড়হে খোহেো। বড় মোহের মোথো সংসোহরর করো গোরী 
মোনুহষর কখহে েে। অনয ক উ কখহি সংসোহরর অ িযোণ েে। যেড়েন কেোর বোবোর 
করো গোর ড়েি মোহের মোথো েোহ  ড়েহেড়ে। কেোহের কেই ড়ন। 
  
ফরেোে বিি, আড়ম মোহের মোথো নো কখহি সংসোহরর অ িযোণ েহব এমন উদ্ভট  থো 
কেোমরো ড়বশ্বোস  র? 
  
ক োহবে আড়ি বিহিন, েীঘট ড়েন কয সব  থো িোিু েহে আহে েোর এ টো মূিয আহে। 
ক োন  থোহেো আর ড়বনো  োরহণ িোিু েে নো। কযমন ধর মুরড়গর  ড়ি ো পুরুষ মোনুহষর 
খোওেো ড়নহষধ। এখন এর কপেহন দবেোড়ন  বযোখযো পোওেো কগহে। 
  
ড়  দবেোড়ন  বযোখযো? 
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মুরড়গর  ড়ি ো েহে ক োহিস্টরহির  োরখোনো। করো  মুরড়গর  ড়ি ো কখহি েোহটট ব্লহ   
েহে বোধয। এ  ন করো গোরী পুরুহষর যড়ে েোটট ব্লহ   েে েোেহি সংসোহরর অবস্থোটো 
ড়  েে ড়িন্তো  হর কেখ। 
  
কমহেহের েোটট ব্ল  েহি ক োন সমসযো কনই? 
  
কমহেহের েোটট ব্ল  েে নো? 
  
ফরেোে থোিোে রোখো মোহের মোথোর ড়েহ  েো োি।  হে  মুেূহেটর  হনয েোর েরীর 
ড়েমড়েম  হর উঠি। মহন েহে মোেটো  ীবন্ত। অপি  কিোহখ েোহ  কেখহে। কসই কিোখ 
ভড়েট কবেনো ও ড়বস্মে। 
  
ফরেোে বোবোর পোহে মোথো েুহি ড়েহে ড়েহে বিি, সংসোহরর অমেি েহিও ড় েু  রোর 
কনই বোবো। এই মোথো আড়ম মহর কগহিও খোব নো। মোথোটো  ীবন্ত। 
  
 ীবন্ত মোহন? 
  
 ীবন্ত মোহন  ীবন্ত। কিোখ ড়পট ড়পট  রহে। 
  
ক োহবে আড়ি ড়বড়স্মে েহে বিহিন, মোহের কিোহখর পোেো আহে নো-ড়  কিোখ ড়পট ড়পট 
 রহব? অড়েড়রক্ত পড়রশ্রহম, কটনেোহন কেোরহেো মহন েে মোথো টোথো খোপ েহে যোহে। 
মোহের কিোখ কখহে কেখ। খুবই ম ো পোড়ব। িুহষ িুহষ কিহবনিুহষর মে খো। 
  
মোহের কিোখ েুড়ম খোও বোবো। েহব আড়ম আহগ খোওেো কেষ  ড়র েোরপর পোও। 
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ফরেোে ঘুমুহে এি রোে েুটোর ড়েহ । বৃড়ের  োরহণ ঠোণ্ডো ঠোণ্ডো িোগহে। রোহে ভোি ঘুম 
েবোর  থো। েহব কয সব রোহে েোর মহন েে খুব ভোি ঘুম েহব কস সব এহে এ  
কফোাঁটোও ঘুম েে নো। আ ও েেে েহব নো। ফরেোে ঘহর েোর েোেো োন কমম্বর আড়িও 
থোহ ন। পোেোপোড়ে েুটো খোহটর এ টো কমম্বর আড়ির। েোাঁর বেস আড়ের  োেো োড়ে। রোহে 
কিোহখ ড় েুই কেহখন নো। কবেীর ভোগ সমে নো ঘুম, নো  োগরণ অবস্থোে থোহ ন। ফড়রে 
যেবোর েোর ঘহর ঢুহ  েেবোরই মহন েে কস কেখহব েোেো োন ড়বেোনোে মহর পহর 
আহেন। েোর মুহখর উপর ভনভন  হর মোড়ে উড়হে। মোনুষটো  খন মোরো কগহে ক উ 
 োহনও নো। 
  
ফরেোে েোেো োহনর মেোড়র উাঁিু  হর নীিু গিোে ডো ি, েোেো োন। েোেো োন। কমম্বর আড়ি 
কিোখ কমহি ড় েুক্ষণ েোড় হে কথহ  আবোর কিোখ বন্ধ  রহিন। ফরেোে স্বড়ির ড়নিঃশ্বোস 
কফিি। যো  মোনুষটো এখহনো কবাঁহি আহে। 
  
রোহেিো কবগম দে-এর বোড়ট েোহে কেহির ঘহরর সোমহন েোাঁড়ড়হে আহেন। এখন েোর 
কম ো  সোমোনয খরোপ। েোর মন বিহে—েোাঁহ  কেহখই কেহি কয  থোড়ট বিহব েো ড়েড়ন 
 োহনন।  োহনন বহি এই মুেূহেট েোাঁর মন এ টু খোরোপ। কেহির  থোর  বোহব  ড়ঠন 
ড় েু  থো অহন ড়েন কথহ ই ড়েড়ন বিহবন বিহবন  রহেন। বিো েে ড়ন। আ  েেে 
বহি কফিহবন। করো গোরী কেহিহ   ড়ঠন  থো বিো যোে নো। এহে সংসোহরর অ িযোণ 
েে। েবু বিহবন। সংসোর ড়ঠ  রোখোর  হনযও মোহে মোহে েুএ টো  ড়ঠন  থো বিো 
ের োর।  ড়ঠন  থো কপহরহ র মে। সংসোর নড়বহড় েহি  ড়ঠন  থোর কপহর  িোহগ। 
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রোহেিো  োহনন েোহ  কেহখ ফরেোে প্রথম কয  থোটো বিহব েো েহে—েোেো োনহ  রোহত্র 
কখহে ড়েহেে? এটো ক মন  থো ড়েড়ন বুহড়োহ  কখহে কেহবন নো ক ন? ড়েহনর পর ড়েন 
বৎসহরর পর বৎসর কয কসবোটো  রো েহে কসটো ক ন েোর কেহির কিোহখ পহড় নো। বুহড়ো 
আ  োি প্রোেই ড়বেোনো নে  হর। ক  কস সব পড়রষ্কোর  হর?  োহ র কমহেরো এইসব 
 খহনো  রহব নো। এইসব েোহ ই  রহে েে। শ্বশুহরর যত্ন এ   থো—েোর কনোংরো 
পড়রষ্কোর  রো ড়ভন্ন  থো। বুহড়োর ড়নহ র কেট কমহে এই েেহরই বোস  হর। বুহড়ো েোর 
সহে ড়গহে থো হিই পোহর। কেষ বেহস বুহড়ো বোহপর যত্ন কমহেরো  রহব এটোই স্বোভোড়ব । 
কেহি যড়ে মহন  হর েোর েোেো োহনর যত্ন এই বড়ড়হে েহে নো েোেহি কস বুহড়োহ  েোর 
ফুপুর বোড়ড়হে পোড়ঠহে ড়েহিই পোহর। রোহেিো মনড়স্থর  রহিন আ  যড়ে ফরেোে েোর 
েোেো োন ড়বষহে ড় েু বহি েোেহি ড়েড়ন অবেযই বিহবন—ফরেোে কযন েোর েোেো োনহ  
েোর ফুপুর বোড়ড়হে পোড়ঠহে কেে। 
  
ফরেোে মোহ  কেহখই বিি, রোহে েোেো োনহ  কখহে ড়েহেে? 
  
রোহেিো বিহিন, নো। উপোস করহখ ড়েহেড়ে। 
  
ফরেোে কিোখ কেোট কেোট  হর মোর ড়েহ  েো োি। রোহেিো বিহিো, উনোর কপট খোরোপ 
 হরহে। কপহট ড় েুই সেয েহে নো। এই  হনয ড়িড়োর পোড়ন ড়েহেড়ে। 
  
শুধু ড়িড়ো-পোড়ন? 
  
কিবু ড়েেো ড়িড়ো-পোড়ন কপহটর  হনয ভোি। 
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রোহেিো কেহির খোহটর এ  পোহে বসহে বসহে বিহিন–কেোর েোেোর কনোংরো ড়বেোনো িোের 
পড়রষ্কোর  র এ  সমসযো েহেহে।  োহ র কমহে  রহে িোে নো। এই বেহস আড়মও পোড়র 
নো। 
  
ফরেোে বিি, আমোহ  ড়েও। আড়ম ধুহে কেব। 
  
পোগহির মে  থো বড়িসনোহেো। েুই ধুড়ব ড় ? 
  
ক োন সমসযো কনই। 
  
েুই উনোহ  ড় েুড়েন যোত্রোবোড়ড়হে করহখ আে। ড় েুড়েন কমহের কসবো ড়ন । বুহড়ো বোবো 
মোর কসবো  রোওহেো কমহেহের বযোপোর। কেোর ফুপু ড় েু কসোেোব পো । 
  
ফরেোে ড় েু বিি নো। রোহেিো বিহিন– োনুর কেোট কমহেটোর পরশু আড়  ো। সবোইহ  
কযহে বহিহে। খোড়ি েোহে কেো যোওেো যোে নো। কসোনোর আংড়ট েহিও কনেো ের োর। 
আমোর অবেয এ টো কসোনোর কিইন কেেোর েখ। কমহের ঘহরর নোেী। এ টো কিইন ক নোর 
টো ো ড়েহে পোরড়ব? 
  
ফরেোে বিি, নো। 
  
রোহেিো ক্লোন্ত গিোে বিহিন, এ টো সোমোড়  েোর বযোপোর আহে। সবোই  োনহে িোইহব 
কমহের নোনী ড়  ড়েি? 
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ফরেোে বিি, কয যোর সোমথট অনুসোহর ড়েহব। পহর ফড় রহেো আর ক োড়েনুর ইরো ড়েহব 
নো। 
  
রোহেিো বিহিন, েুই পহথর ফড় র নো। আর আড়মও ক োড়েনুর েীরো ড়েহে »াোই নো। 
সোমোনয এ টো কিইন। েো োর পহনহরোে টো ো েোম। 
  
ফরেোে বিি, মো শুহে পড় আমোর ঘুম পোহে। দে-এর বোড়ট ড়নহে যোও। দে খোব নো। 
  
েুইহেো আ  ড় েুই খোস নোই—েরীর খোরোপ? 
  
েরীর ড়ঠ  আহে। মোহের মোথোটো কিোখ বড় বড়  হর আমোহ  কেখড়েি েোহেই ড়ক্ষহধ 
মহর কগহে। 
  
রোহেিো কেহির ড়েহ  েোড় হে রইহিন। ফরেোে েোই েুিহে েুিহে বিি, আমোর ক োন 
ড়িড়ঠপত্র এহসহে? 
  
এহসহে। কেোর েেোহর করহখড়ে। 
  
েেোহর ক ন রোখহব।  েবোর বহিড়ে ড়িড়ঠ পত্র সব কটড়বহির উপর কপপোর ওহেট ড়েহে 
ঢো ো ড়েহে রোখহব। ঢো োে ড়ফহরই কযন ড়িড়ঠগুড়ি কিোহখ পহড়। 
  
পোন খোড়ব? পোন কেব? 
  
নো। 
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েুই েঠোৎ এমন কম ো  খোরোপ  রড়েস ক ন? 
  
কম ো  খোরোপ  রড়ে নো মো? যোও ঘুমুহে যোও। 
  
মোথোে এ টু নোড়রহ ি কেি ডহি কেই। অহন  ড়েন মোথোে কেি নো ড়েহি–অল্পহে মোথো 
গরম েে। িুি পহড় যোে। কেোর মোথোর িুি  হম যোহে। 
  
 মু । 
  
িো খোড়ব? 
  
আেো যোও মো। িো ড়নহে আস। িো পোন সব আন। 
  
রোহেিো ড়িড়ন্তে মুহখ ঘর কথহ  কবর েহিন। ফরেোে েেোর খুহি ড়িড়ঠ কবর।  রি। কস 
যো কভহবড়েি েোই—আসমোনীর ড়িড়ঠ। যেবোরই কস ঢো োর বোইহর এ  সপ্তোে  োড়টহেহে 
ড়ফহর এহস আসমোনীর ড়িড়ঠ কপহেহে। এবোর ড়েন মোত্র ড়েন ড়েন এর মহধযই ড়িড়ঠ পোবোর 
 থো নো। ড় ন্তু ফরেোহের মন বিড়েি ড়িড়ঠ পোহব। 
  
আসমোনীর েোহের কিখো সুন্দর। কস ড়িড়ঠও খুব গুড়েহে কিহখ। এ টো শুধু সমসযো ড়িড়ঠ েে 
কেোট। েোহে ড়নহে নো ড়নহেই কেষ। আসমোনী ড়িহখহে— 
  
এই কয 
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বোবু সোহেব, 
  
আপড়ন েোেহি ঢো োে ড়ফহরহেন? আপনোর  হনয খুবই েুিঃসংবোে।  োপোন কথহ  আমোর 
মোমো এ  সপ্তোে আহগই িহি এহসহেন। এবং আমোর মোহ  বহিহেন-পোত্র যড়ে ড়ঠ  থোহ  
এই শুক্রবোর আসমোনীর ড়বহে ড়েহে েোও। হুিসু্থি  রোর ক োন ের োর কনই। এ  ন 
 ো ী কডহ  এহন ড়বহে। পহরর ড়েন ক োন ভোি করসু্টহরহন্ট এ টো ড়রড়সপেোন। 
ড়রড়সপেহনর খরি আড়ম কেব। মো মহন েে রোড় ।  োহ ই এই শুক্রবোহর কেোমোর ড়বহে। 
বোবু সোহেব এখন কেোমোহ  খুবই  রুরী  থো বিড়ে—েুড়ম যখনই ড়িড়ঠটো পোহব েখড়ন 
আমোহের বোসোে িহি আসহব। রোে ড়েনটোর সমে েহি ড়েনটোে আসহব।  োরণ কেোমোর 
মুখ কেখহে ইেো  রহে। 
  
আেো শুনহে আমোর কসোনোর বোংিোর পহরর িোইনটো কযন ড় ? 
  
কেোমোর 
  
আ 
  
পুনশ্চিঃ আমোর কসোনোর বোংিোর পহরর িোইন েহে— 
  
আড়ম কেোমোে ভোিবোড়স 
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ড়িড়ঠ এ  ড়নিঃশ্বোহস পহড় কফিো যোে েোরপহরও মহন েে ড়িড়ঠ পড়ো েে ড়ন। কয  থোগুড়ি 
কিখো েহেহে েোর বোইহরও অহন  ড় েু কিখো। বোইহরর কিখোগুড়ি পড়হে সমে িোহগ। 
রোে ড়েনটোর সমে িহি আসহব। এর মোহন ড় ? এটো ড়  শুধু  থোর  থো? নো কস সড়েয 
িোহে গভীর রোহে কস ড়গহে উপড়স্থে েহব? 
  
বৃড়ে পড়হে। ঘর ঠোণ্ডো েহে আসহে।  োনোিো কখোিো, বৃড়ের েোাঁট আসহে। েোেো োন ঘহর নো 
থো হি কস  োনোিো কখোিো রোখে। ঘুহমর মহধয েোি ো গুড়ড়গুড়ড় বৃড়ের  ণো কিোহখ মুহখ 
পড়ো আনহন্দর বযোপোর। ফরেোে  োনোিো বন্ধ  হর ঘুমুহে কগি। ঘুম এহস পড়ি প্রোে সহে 
সহে। শুধু ঘুম নো, ঘুহমর সহে স্বপ্ন। স্বহপ্নও বৃড়ে েহে। কস বৃড়ের মহধয দে-এর েোড়ড় ড়নহে 
ড়ভ হে। কস েোাঁড়ড়হে আহে কপরি পোহম্পর কভের। মোথোর উপহর েোে। েোর গোহে বৃড়ে 
পড়োর  থো নো। ড় ন্তু বৃড়ে পড়হে। এইসব অদু্ভে বযোপোরগুড়ি স্বহপ্নই সম্ভব। কপরি পোহম্প 
েোর সহে আহর টো কমহে ড়ভ হে। এই কমহেটো কেখহে অড়ব ি আসমোনীর মে, ড় ন্তু 
কস আসমোনী নো। এই কমহেটো ড়নড়ে নযো। কমহেটো ড়ভহ   ব বো েহে কগহে। ফরেোে 
বিি, এই কেোন এড়েহ  আস। কমহেটো েোসহে েোসহে এড়গহে আসহে। 
  
ফরেোে বিি, নোও এই দেহের েোড়ড়টো নোও। 
  
ক ন? 
  
বোসোে ড়নহে যোও। বোসোে ড়নহে খোহব। 
  
উাঁহু। 
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উাঁহু ড়  ড়নহে যোও। নোম ড়  কেোমোর? 
  
আমোর নোম আসমোনী। 
  
আমোর সহে ফো িোমী  রহব নো। কেোমোর নোম আসমোনী নো। 
  
সড়েয আমোর নোম আসমোনী। 
  
এই সমে খুব ভোরী এবং গম্ভীর গিোে ক উ এ  ন বিি, ঐ কমহে সেয  থো বিহে। 
েোর নোম আসমোনী। 
  
ফরেোে ঘুহমর মহধযই প্রিন্ড িমহ  উহঠ বিি, ক  ক   থো বিি। 
  
কমহেটো বিি, আপনোর েোেো োন। 
  
েোইহেো। েোেো োহনরইহেো গিো। ড়েড়ন এখোহন এহিন ক ন? এই বেহস বৃড়েহে ড়ভ হি 
উপোে আহে। কগোাঁ কগোাঁ েব্দ েহে। েোেো োহনরই গিোর আওেো । মহন েহে ক উ েোহ  
গিো কিহপ কমহর কফিোর কিেো  রহে। ফরেোে বযো ুি েহে িোরড়েহ  েো োহে। 
েোেো োনহ  কেখো যোহে নো। অথি েোর কগোাঁ কগোাঁ ড়িৎ োর কেোনো যোহে। 
  
ফরেোে ক হগ উঠি। পোহের খোহট েোেো োন সড়েয সড়েয কগোাঁ কগোাঁ  রহেন। েোহ  কবোবোে 
ধহরহে। ফরেোে উহঠ ড়গহে েোেো োহনর  পোহি েোে রোখহেই ড়েড়ন বিহিন–পোড়ন খোব। 
পোড়ন। 
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েোেো োহনর েরীর  োাঁপহে। ঘোহম েোর মুখ ড়ভহ   ব ব েহে কগহে। ড়েড়ন েুেোহে ফরেোে 
েক্ত  হর ধহর আহেন এবং ড়বড়ড়বড়  হর বিহেন—পোড়ন, পোড়ন। 
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২. আসমানীত্রির ফ্ল্যাট বাদ্বড়ত্রত ফরহাি 
আসমোনীহের ফ্ল্যোট বোড়ড়হে ফরেোে এর আহগও এহসহে। 
  
ফ্ল্যোট বোড়ড়গুড়ি এড়িহেই ড়েমেোম ধরহনর থোহ —এইটো আহরো কবড়ে ড়েমেোম। নোনোন 
 োেেো োনুন। কগহট েোহরোেোহনর  োহে বইহে নোম কিখহে েে। েোহরোেোন েোরপর 
ইন্টোর ম  হর। ইন্টোর হম যড়ে ড়ক্লেোহরন্স পোওেো যোে েহবই ড়িফহট ওঠো যোে। ড়ক্লেোহরন্স 
পোবোর পরও েোহরোেোন এমনভোহব েোড় হে থোহ  কযন এ  ন ভেং র অপরোধী ড়িফট 
 হর উহঠ যোহে। 
  
বোড়ড়হে কঢো োর পহরও সমসযো। মহন েে ক োন কেোহটহি ঢুহ  পরো েহেহে। বসোর ঘর 
এমন  হর সো োহনো কয সে  েহে বসো যোে নো। ফরেোহের প্রধোন সমসযো েে— ুেো পোহে 
ড়েহে কস  োহপটহট উঠহব, নো-ড়   ুেো খুহি উঠহব?  ুেো যড়ে খুহি েোেহি  ুেো রোখহব 
ক োথোে? বসোর ঘহর কঢো োর আহগ ের োর পোহে, নো-ড়  বসোর ঘহরর  োহপটহট। এখোহন 
থো ো মোহনই সোরোক্ষণই এ  ধরহনর কটনেোন। বসোর ঘরটো ড়  কস্মো -ড়ফ্র ক োন? নো-ড়  
ড়সগোহরট খোওেো যোে। ড়সগোহরট কখহি েোই ক োথোে কফিহব? এ বোর েোইেোনীহে েোই 
কফিোর পর আসমোনী ভুরু  ুিহ  বিি—ক োথোে েোই কফিহি? এটো এসহর নো। 
কমোমেোনী। ড়নহি কনোম কিহগ আহে কেহখও বুেহে পোরহি নো? আশ্চযটহেো। েোরপর কস 
 োহ র কমহেটোহ  ডো ি কমোমেোনীর েোই কফহি ধুহে আনোর  হনয।  োহ র কমহেটো 
এহস এমনভোহব েোর ড়েহ  েো োি কযন কস বোংিোহেহের মেো কব ুবহের এ  ন 
প্রড়েড়নড়ধ। কমোমেোনী এবং এসহরর সোমোনয প্রহভেটোও  োহন নো। 
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ফরেোহের ধোরণো আসমোনী েোড়ো এ বোড়ড়র এ টো মোনুষও েোহ  কেখহে পোহর। কযমন 
আসমোনীর বোবো কন োম উড়েন। ভদ্রহিো  বযোং োর ড়েহিন—এখন অবসর  ীবন যোপন 
 রহেন। ড়রটোেোডট কিো  ন ড়নহ র সংসোহর কেমন পোেো পোে নো বহি—বোইহরর 
কিো  হনর সহে েোহের বযবেোর খুব আন্তড়র  েহে থোহ । বযড়েক্রম সম্ভবে কন োমে 
সোহেব। ফরেোেহ  কেখহিই ড়েড়ন কিোখ মুখ  ড়ঠন  হর কফহিন। প্রহফেনোি উড় িহের 
মে ক রো  রহে থোহ ন। ক রোর ফোাঁহ  ফোাঁহ  এমন েুএ টো  থো বহিন কয রোহগ রক্ত 
গরম েহে যোে। কযমন এ বোর কন োমে সোহেহবর কেখো েি। ফরেোে এহস ঢুহ হে ড়েড়ন 
কবরুহেন এমন অবস্থোে কেখো। ভদ্রহিো  সহে সহে কিোখ মুখ  ড়ঠন  হর কফিহিন। 
ভুরু  ুিহ  কগি। কিোখ সরু েহে কগি। ড়েড়ন েীেি গিোে বিহিন, েুড়ম ক ?  োহ  
িোও? 
  
ভদ্রহিো  ভোি  হরই  োহনন ফরেোে ক ? এবং কস  োর  োহে এহসহে। েোরপহরও 
ড় হেস  রো। ফরেোে  োিু মোিু ভড়েহে বিি, ড়  আমোর নোম ফরেোে। আড়ম আসমোনীর 
 োহে এহসড়ে। ওড়  বোসোে আহে? 
  
ও আেো আেো। কেোমোহ হেো আহরো  হে বোর কেহখড়ে। কেোমোর কেে কযন ক োথোে? 
  
ড়ি কনত্রহ োনো। 
  
কনত্রহ োনোর কিো হের ড়বহেষত্ব ড়  বি কেড়খ। 
  
ফরেোে িুপ  হর রইি। ভদ্রহিো  বিহিন—কনত্রহ োনোর ড়বহেষত্ব েহে এই অিহির 
কিো  ন সব সমে উেো ভোব ধহর থোহ । বুেহে কপহরে ড়  বিিোম? 
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ড়ি নো। 
  
কয কব ুব কস বুড়িমোন ভোব ধহর। কয মূখট কস েোনীর ভোব ধহর। কয কব োর কস এমন ভোব 
ধহর থোহ  কযন ক োন ক োম্পোনীর ড়  এম। 
  
ফরেোে িুপ  হর রইি। েোর কম ো  খুবই খোরোপ েড়েি ড় ন্তু আসমোনীর বোবোর সহে 
কম ো  খোরোপ  রোর প্রশ্নই উহঠ নো। 
  
কনত্রহ োনোর কমহেহের ড়বহেষগুণ ড়  বি কেড়খ। 
  
বিহে পোরড়ে নো। 
  
কসড় —েুড়ম কনত্রহ োনোর কেহি েহে কনত্রহ োনোর কমহেহের ড়বহেষ গুণ ড়  বিহে পোরে 
নো? েোহের বড়গুণ েহে ঘহরর  ো  মট েোরো খুব ভোি পোহর। বোংিোহেহে যে বুেো আহে 
েোর েে রো ৬০ ভোগ আহস কনত্রহ োনো কথহ । কনত্রহ োনো েহে বোংিোহেহের বুেো 
ভোন্ডোর। ভোিমে কখোাঁ  ড়নহি কেখহব কেোমোর আত্মীে স্ব নহের মহধযও েুএ  ন এক্সপোটট 
বুেো কবর েহে যোহব। 
  
 থোগুড়ি অপমোন  রোর  হনয বিো। অপমোন ফরেোে গোহে মোহখ নো েবু মনটো খোরোপ 
েে। কস ড় েুহেই কভহব কবর  রহে পোহর ড়ন কন োমে সোহেব েোহ  এেটো অপেন্দ 
ক ন  হরন। েোর পেহন্দর মোপ োড়ঠটো ড় ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 31 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

কমহের কপ্রড়ম হ  অপেন্দ  রো সোধোরণ ড়নেহমর মহধয পহড়। েোই বহি এে অপেন্দ? 
কস রো পুত্র নো, েোর কিেোরো ড়পটোর ও টুহির মে নো, ড়বহেেী ক োম্পোনীর ভোইস 
কপ্রড়সহডন্টও কস নো। েোরপহরও এ  ন মোনুহষর সহে আহর  ন মোনুষ সোমোড়   
কসৌ নয ব োে রোখহব নো? েোর কমহে আহ বোহ  টোইহপর এ টো কেহিহ  পেন্দ  হরহে 
এই  োরহণ ড়েড়ন যড়ে রোগ  হর থোহ ন, কসই রোগটো ড়েড়ন  রহবন কমহের উপর। 
ফরেোহের উপর নো। 
  
 ড়িংহবহি িোপ ড়েহে ফরেোে খুবই অস্বড়ি ড়নহে অহপক্ষো  রহে। সম্ভোবনো েে রো ৯০ 
ভোগ কয ের ো খুিহবন কন োমে সোহেব। ড়রটোেোডট  রো কিো  হনর উপর সংসোহরর 
আহ বোহ   ো গুড়ি  রোর েোড়েত্ব এহস পহর। কেোট কেহি েেে  হিহ র পড়ো দেড়র 
 রহে।  ড়িংহবি শুহন কস যোহব নো।  োহ র বুেোও যোহব নো। কসও  রুরী ড় েু  ো  
 রহে। পোরোটো ভো হে। এ মোত্র  মটেীন মোনুষ ড়েহসহব বোড়ড়র  েটোহ ই কযহে েহব। 
বিোই বোহুিয ের ো খুিহবন কন োমে সোহেব এবং কিোখ মুখ  ুাঁিহ  বিহবন—েুড়ম ক ? 
 োহ  িোও? 
  
ফরেোেহ  অবো   হর ড়েহে ের ো খুিি আসমোনী। নোম রহণর সোথট েো প্রমোণ  রোর 
 হনযই কস মহন েে এই কভোরহবিোহেই আসমোনী রহের এ টো েোড়ড় পহরহে। িুি টোন 
টোন  হর মোথোে কয টোওহেিটো কপাঁিোহনো েোর রেও েোি ো নীি। ফরেোে মহন মহন ভোবি-
কমহেরো যড়ে  োনহে কগোসহির পর মোথোে টোওহেি  ড়োহনো অবস্থোহেই েোহের সবহি 
সুন্দর িোহগ—েোেহি সব কমহে ড়বহে বোড়ড়হে ড় ংবো  ন্মড়েহনর উৎসহব মোথোে টোওহেি 
 ড়ড়হে কযে। ড়বউড়ট পোিটোহর মোথোে টোওহেি  ড়ড়হে সোড় হে কেবোর বযবস্থো থো ে। 
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আসমোনী বিি, এই আমোর ড়িড়ঠ  খন পহড়ে? 
  
রোে েুটোে। 
  
ড়িড়ঠহে ড়  কিখো ড়েি যখন এই ড়িড়ঠ কেোমোর েোহে পড়হব েখড়ন েুড়ম এ বোড়ড়হে আসহব। 
কিখো ড়েি নো? 
  
হুাঁ। 
  
আসড়ন ক ন? 
  
রোে েুটোর সমে িহি আসব? 
  
অবেযই। 
  
কেোমোহের ফ্ল্যোটবোড়ড়র েোহরোেোন এে রোহে আমোহ   ম্পোউহণ্ডর কভেরই আসহে ড়েে 
নো। কস কগট খুিে নো। 
  
কগট নো খুিহিও ইন্টোর হম খবর পোঠোহে। আড়ম ড়নহ  এহস কেোমোহ  ড়নহে কযেোম। 
েুড়ম মি এ টো সুহযোগ নে  হরে। 
  
ড়  সুহযোগ? 
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আমোর প্রড়ে কেোমোর ভোিবোসো কয  ে েীব্র েো প্রমোণ  রোর সুবণট সুহযোগ কেিোে েোরোহি। 
এ র ম সুহযোগ আর পোহব নো। 
  
পোব। 
  
উাঁহু পোহব নো। েুড়েন পর আমোহের ড়বহে েহে যোহব। ড়বহের পর েুড়ম আমোর  হনয যে 
পোগিোমীই  র ক োন পোগিোমী এখন োর মে ভোি িোগহব নো। নোেেো কখহে এহসে? 
  
নো। 
  
ভোি  হরে। মোমোর সহে নোেেো খোও। কখহে কখহে গল্প  র। েোরপর কেোমোহ  ড়নহে 
আড়ম কবর েব। 
  
ক োথোে? 
  
ড়বহের েড়পং  রব। আড়ম আ  েেটো েোড়ড় ড় নব েোড়ড়গুড়ি েুড়ম পেন্দ  হর কেহব। 
আর কেোমোর  নয সোটট কপন্ট এই সব আড়ম পেন্দ  হর ড় নব। মোমো আমোহ  এ  েো োর 
ডিোর ড়েহেহেন। আেো কেোন–ডিোর ক োথোে ভোেোহে েে েুড়ম  োন? 
  
 োড়ন। 
  
আ  সোরোড়েহনর  হনয মোমো আমোহ  এ টো গোড়ড় ভোড়ো  হর ড়েহেহেন। মোইহক্রোবোস। 
েু ন মোইহক্রোবোহস সোরোড়েন ঘুরব। কেোমোর অড়ফস কনইহেো? 
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অড়ফস আহে। 
  
এ ড়েন অড়ফহস নো যোবোর  হনয ড়নশ্চেই কেোমোর িো ড়র িহি যোহব নো? 
  
েো যোহব নো। শুধু পোাঁি ড়মড়নহটর  হনয এ বোর কেখো ড়েহে আসহে েহব। 
  
পোাঁি ড়মড়নট ক ন েুড়ম আধঘন্টোর  হনয কেখো ড়েহে এহসো। আড়ম গোড়ড়হে বহস ক ো  খোব 
আর েুড়ম আধঘন্টোর  হনয যোহব। েহব নো? 
  
েহব। 
  
কেোমোহ  এমন ড়িড়ন্তে িোগহে ক ন? 
  
ড়িড়ন্তে নো। রোহে ভোি ঘুম েে ড়ন। 
  
আসমোনী েোসহে েোসহে বিি—ড়বহের কডট ফোইনযোি েবোর পর কমহেরো রোহে এ  কফোটো 
ঘুমুহে পোহর নো। কেহিরো নো  ডোড় হে কভোস কভোস  হর ঘুমোে। কেোমোর বযোপোহর কেড়খ 
উহেোটো েহে। 
  
ড়বহের কডট ড়ঠ  েহে কগহে নোড় ? 
  
ইহেস সযোর। আগোমী শুক্রবোর। 
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আসমোনী েোসহে। ফরেোে মুগ্ধ েহে েোড় হে আহে। এে সুন্দর  হর ক োন কমহে েোসহে 
পোহর েোই েোর  ল্পনোে ড়েি নো। ড়বহের পর আসমোনীহ  কয  ো টো  রহে েহব েো 
েহে প্রড়েড়েন কভোহর নোেেো খোবোর আহগ কেোেোহি ড়েহে মোথো কপাঁড়িহে েোর সোমহন বহস 
(উাঁহু েোাঁড়ড়হে) েোসহে েহব। েোড়স থোমহে নো বিো পযটন্ত েোড়স থোমোহনো যোহব নো। 
  
ফরেোে বিি, কেোমোর মোমো কিো  ক মন? 
  
ভেং র টোইপ। এ টু উড়নে ড়বে  হরে ড়  কেোমোহ   প  হর ড়গহি কফিহব। 
  
কেোমোর বোবোর কিহেও ভেং র? 
  
বোবো ভেং র ক োথোে? বোবো খুবই অড়ডটনোরী টোইপ মোনুষ। সোমোনয কবো ো। ড়েড়ক্ষে কবো ো। 
ড়েড়ক্ষে কবো োরো কযমন েোনী েোনী  থো বহিন। বোবোও েোই  হরন। এটোই েোর এ মোত্র 
কেোষ। ড়রটোেোডট  রোর পর অড়ফহস কবো োমী  রোর সুহযোগ পোহে নো। যো  রোর বোসোে 
 রহে। 
  
কেোমোর মোমো েোনী  থো বহিন নো? 
  
নো। েোনী  থো শুনহি ড়েড়ন আেোড় কেন। খবেটোর েুড়ম ক োন েোনী  থো বিহে যোহব নো। 
  
উনোর নোম ড় ? 
  
 োমরুি ইসিোম। আশ্চযট েুড়ম সড়েয সড়েয ভে পোে নো-ড় ? মোমো অড়ে অড়ে অড়ে 
ভোিমোনুষ। েোর সহে পোাঁি ড়মড়নট  থো বিহিই কেোমোর মন ভোি েহে যোহব। 
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আসমোনীর মোমো  োমরুি ইসিোম উহেোম গোহে িক্রোবক্রো রহের বোড়মট  িুড়ে পহর িোহের 
 োপ েোহে বসোর ঘহর উপড়স্থে েহিন। বেস পিোহের  োেো োড়ে। েরীর ভোরী। মুহখর 
ভোব গম্ভীর েহিও মোনুষটো েোড়সখুড়ে। ড়েড়ন এ  েোহে ড়নহ র ভুড়ড়হে থোবো ড়েহে ড়েহে 
অড়ে পড়রড়িে ভড়েহে বিহিন—েুড়ম েে ফরেোে? 
  
ফরেোে উহঠ েোাঁড়োি। 
  
ড়েড়ন বিহিন, আসমোনী বিড়েি েুড়ম কবাঁহট। কবাঁহট ক োথোে? আমোর  োহেহেো িম্বোই মহন 
েহে। েোইট  ে? 
  
পোাঁি ফুট পোাঁি ইড়ি। 
  
েোাঁড়ড়হে আে ক ন কবোস। পোাঁি ফুট পোাঁি ইড়ি মোহন  ে কসড়ন্টড়মটোর? এ  ইড়ি সমোন 
 ে? ওেোন পহেন্ট ফোইভ কফোর কসড়ন্টড়মটোর নো? 
  
আড়ম বিহে পোরড়ে নো। 
  
 োগ   িম ড়নহে কবর  হর কফিহেো?  িম আহে? 
  
ড়ি নো। 
  
আেো েোাঁড়োও  োগ   িম ড় েুই িোগহব নো।  যোি ুহিটর এহন ড়েড়ে।  োপোন কথহ  
কগোটো েএ   যোি ুহিটর এহনড়ে। যোহ  যোহ  উপেোর ড়েহে ইেো  রহে েোহেরহ  
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শুরুহে এ টো অং   রহে ড়েড়ে। েোরো যখন অং  ড়নহে ড়েমড়েম খোহে েখন ড়গফট 
ড়েহসহব  যোি ুহিটর। ভোি বুড়ি নো? 
  
ড়ি। 
  
এইবোর কেোমোর ভোইবো শুরু েহে। নোনোন ধরহনর প্রশ্ন টশ্ন  রব। ড়ঠ  ড়ঠ  উের কেহব। 
প্রথম প্রশ্ন–কেোমোর কসন্স অব ড়েউমোর ক মন? 
  
ভোি। 
  
েুড়ম ড়  ম োর ম োর  থো বহি কিো  ন েোসোহে পোর? 
  
ড়ি নো। 
  
েোেহি েুড়ম ড়   হর বিহি কেোমোর কসন্স অব ড়েউমোর ভোি? 
  
অহনযর  থোে েোসহে পোড়র। 
  
অথটোৎ ক ো স ধরহে পোর? 
  
ড়ি পোড়র। 
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আড়ম আসমোনীহ  ড় হেস  হরড়েিোম—েুই কয কেহিটোহ  পেন্দ  হরড়েস, ড়   হনয 
 হরড়েস? কস বহিহে, েোর কসন্স অব ড়েউমোর কেহখ। কসন্স অব ড়েউমোর প্রসহে এই 
 োরহণই প্রশ্ন  রিোম। 
  
ফরেোে িুপ  হর আহে। মোনুষটোহ  েোর পেন্দ েহেহে। ড়বহেহে যোরো েীঘটড়েন থোহ ন 
েোহের মোনড়স েোে সোধোরণে েুধরহনর পড়রবেটন েে। এ েি েহে পহড়ন শু নো 
 োঠহখোট্টো করোবট। আহর  েি েন অড়েড়রক্ত র হমর সোধোরণ মোনুষ। ভদ্রহিো  মহন েহে 
ড়েেীে েহির। 
  
ফরেোে। 
  
ড়ি। 
  
কমহেহের ড় েু ড়পড় উড়িেোর বযোপোর আহে। েোরো কপ্রড়মহ র কসন্স অব ড়েউমোর খুব পেন্দ 
 হর ড় ন্তু স্বোমীর কসন্স ড়েউমোর পেন্দ  হর নো। এটো ড়   োন? 
  
ড় -নো। 
  
ড়বহের পর আসমোনীর সহে রড়স েো  রহি কেখহব কস ড়বরক্ত েহে বো করহগ যোহে। 
ড় ন্তু এখন কেোমোর সোমোনয রড়স েোহেই েোসহব। বযোপোরটো আমোর  োহে সব সমেই 
কেঞ্জ মহন েে। যোই কেো  এখন কেোমোর সম্পহ ট বি— 
  
ড়  বিব? 
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েুড়ম অষুধ ক োম্পোনীহে আে? 
  
ড়ি। 
  
ক োম্পোনীর নোম ড় ? 
  
ওড়রেন ইন্টোরনযোেনোি। 
  
ড়বহেেী ক োম্পোনী? 
  
ড়ি-নো। কেেী ক োম্পোনী। 
  
 ো টো ড় ? 
  
কেোট  ো । অষুহধর বোক্স ড়নহে ক িোে ক িোে ঘুরো। 
  
 ো টো  রহে ভোি িোহগ? 
  
ড়ি-নো। 
  
অনয ক োন  োহ র কিেো  রে? 
  
কেমন ড় েু পোড়ে নো। 
  
কবেন যো পোও—েোহে ড়  কেোমোহের িহি? 
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ড়ি। 
  
বোড়ড় ভোড়ো ড়েহে েে নো? 
  
নো। 
  
ড়নহ র বোড়ড়? 
  
ড়ি-নো ড়নহ র বোড়ড় নো। 
  
ড়নহ র বোড়ড় নো, ড় ন্তু ভোড়ো ড়েহে েে নো। এই বযোপোরটো বুেহে পোরড়ে নো। 
  
আমোহের এ  আত্মীহের বোড়ড়। ড়েড়ন কেহের বোইহর থোহ ন। 
  
কেোমরো কসই বোড়ড়র ক েোর কট োর? 
  
ড়ি। 
  
কেোমোর আত্মীে যড়ে কেহে িহি আহসন েখন ড়  েহব? ড় ংবো ধর ড়বহেহে কথহ ই বোড়ড়টো 
ড়বড়ক্র  হর কেন েখন? 
  
ফরেোে ড় েু বিি নো। আসমোনীর মোমো ড় েুক্ষণ উেহরর  নয অহপক্ষো  রহিন। েোর 
পর অনয প্রসহে িহি কগহিন। 
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কবোনহের ড়বহে েহেহে? 
  
আমোর এ ড়টই কবোন। েোর ড়বহে েহেহে। 
  
কবোহনর স্বোমী ড়   হরন? 
  
বযবসো  হরন। 
  
বড় বযবসো নো-ড়  কেোট বযবসো? 
  
কেোট। 
  
নোেেো িহি এহসহে। পহরোটো-ভোড় , মুরড়গর কেোি, পোহেস। এ টো বোড়টহে  িো। ড়বরোট 
আহেো ন। নোেেো ড়নহে এহসহে আসমোনীর কেোটহবোন ড়নেো। কমহেটো এড়িহেই গম্ভীর—
আ  েোহ  আহরো গম্ভীর িোগহে। 
  
কস ফরেোহের ড়েহ  স্পে ড়বরড়ক্ত ড়নহে েো োি। ফরেোে বিি ক মন আে ড়নেো? 
  
ড়নেো  বোব ড়েি নো। কস কর কথহ  কটড়বহি নোেেোর থোিো-বোড়ট নোমোহে বযি। এমন ভোব 
 রহে কযন প্রশ্নটো শুনহে পোে ড়ন। 
  
আসমোনীর মোমো বিহিন, ফরেোে ড়নেোর সহে কেোমোর কবোধেে কেমন আিোপ পড়রিে 
কনই। ও েোরুণ রড়স  কমহে এটো ড়  েুড়ম  োন? 
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ফরেোে বিি, ড়ি-নো।  োড়ন নো। 
  
ওর গল্পগু ব শুনহি েোসহে েোসহে কপহট ড়খি ধহর যোে। েোহ  কেহখ অবড়েয এটো 
কবোেোর ক োন উপোেই কনই। এই ড়নেো কেোর েরড় র গল্পটো বিহেো। 
  
ড়নেো গম্ভীর গিোে বিি, গল্পটো মহন কনই মোমো। 
  
অবেযই মহন আহে বিহেো। 
  
নোেেো খোও েোরপর বিড়ে। 
  
আসমোনীর মোমো বিহিন, ও গল্প বিহব নো। েোাঁড়োও আড়মই বড়ি—এ  েরড়  েোর কেোট 
কেহিহ  ড়নহে বো োহর কগহে। কসখোহন অনয এ  কিোহ র সহে কেখো। কিো টো বিি, এ 
আপনোর কেোট কেহি নো? েরড়  বিি, েযোাঁ। কিো টো বিি, আপনোর বড় কেহিটো  ে 
বড়? েরড়  বিি, কেোটটোর কিহে িোইর ড়গরো বড়। 
  
ফরেোে েোড় হে আহে।  োমরুি ইসিোম সোহেব কেহসই যোহেন। েোর েোড়সর  োরহণ কয 
কসোফোে বহসড়েহিন কসই কসোফো  োাঁপহে। ফরেোহের  োহে মহন েহে—শুধু কসোফো নো, 
পুহরো বোড়ড়ই  োপহে। ফরেোহের েোড়স আসহে নো। বোড়ড়ঘর  োাঁড়পহে েোবোর মে ক োন 
গল্পও এটো নো। ড় ন্তু ভদ্রহিো  এমন েোসহেন ক ন? 
  
অস্বড়ি েূর  রোবোর  হনয েোসহেন? ফরেোহের ড়নহ হ  খুব কবো ো কবো ো িোগহে। 
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আহর টো গল্প বড়ি কেোন। এটো অবড়েয ড়নেো বহি ড়ন। ক োন এ  পড়ত্র োে পহড়ড়েিোম। 
এ  কেহি েোর বনু্ধহ  বহিহে—কেষ পযটন্ত আমোর িোিো েোড়ন্ত কপহেহেন। ড়িরেোড়ন্ত। বনু্ধ 
বিি, কেোর িোিো ড়  মোরো কগহেন? কস বিি, নো িোিো মোরো যোন ড়ন িোিী মোরো কগহেন। 
  
গল্প কেষ  হর ভদ্রহিো  আহগর কিহেও অহন  কবেী উেোস ড়নহে েোসহেন। ফরেোে 
েোড় হে আহে। এ  সমে ড়েড়ন েোড়স থোড়মহে বিহিন, কেোমোহ  পর পর েুটো ম োর 
ম োর গল্প বিিোম। েুড়ম এ টুও েোস ড়ন। েুড়ম কয বিহি কেোমোর কসন্স অব ড়েউমোর 
ভোি—এটোহেো েুড়ম ড়ঠ  বিড়ন। 
  
  
  
মোইহক্রোবোহস উঠহে উঠহে আসমোনী বিি, মোমোহ  ক মন িোগি। 
  
ফরেোে বিি, ভোি। 
  
মোমো েহিন কসিফ কমড মযোন। কমড়র  পোে  হর কেে কেহড় িহি ড়গহেড়েহিন। ড়েন বের 
েোাঁর ক োন কখোাঁ ই ড়েি নো। ক উ  োনে নো ড়েড়ন ক োথোে। ড়েন বের পর কেহে ড়ফরহিন। 
 হিহ  ভড়েট েহিন। পোে  রহিন। ইউড়নভটোড়সড়টহে কগহিন। এম.এসড়স কেষ  হর 
আবোহরো কেহের বোইহর। 
  
ড়বহে  হরহেন? 
  
নো ড়বহে  হরন ড়ন। আমরো ড়বহে  রহে বিড়ে! মোমো বিহেন—এখন আমোর বেস িুেোন্ন 
িিহে এখন ড়বহে  রব ড় ? 
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আড়ম বিিোম, মোমো ড়প োহসোসেুর বের বেহস ড়বহে  হরড়েহিন। মোমো বিহিন, আড়ম ড়  
ড়প োহসো নোড় ? আড়ম অড়ে নগনয  োমরুি ইসিোম। 
  
আসমোনী েোসহে েোসহে বিি, মোমো যেই নো নো  রু  আমরো উহঠ পহর কিহগড়ে মোমোহ  
ড়বহে ড়েহে কেব। 
  
ভোি। মোমো ভোড়ির এ  সহে ড়বহে। 
  
আসমোনী েোসহে। কমহেরো েোহের েোড়স কয ক োন সমে িট  হর থোড়মহে ড়েহে পোহর। 
আসমোনী পোহর নো। এ বোর েোসহে শুরু  রহি কস অহন ক্ষণ েোহস। ফরেোে বিি—
আমরো ক োনড়েহ  যোব? প্রথহম েুড়ম ড়  ডিোর ভোেোহব? 
  
ডিোরহেো ভোেোবই েহব প্রথহম ভোেোব নো। ড়েেীেহে ভোেোহবো। প্রথহম গোড়ড়  হর আমরো 
এ  ঘন্টো ঘুরব। কেোমোহ  অড়ফহস  খন কযহে েহব? 
  
বোহরোটোর ড়েহ  কগহিই েহব। 
  
মহন থোহ  কযন।  োস্ট পোাঁি ড়মড়নহটর  হনয যোহবও নো, সড়র কেোমোহ  আধঘন্টো টোইম 
ড়েহেড়েিোম। 
  
পোাঁি ড়মড়নহটর কবেী িোগহব নো। 
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আড়ম কেোমোহ  িম্বো এ টো ড়িড়ঠ ড়িহখ করহখড়েিোম। েুড়ম যড়ে আ  নো আসহে এই ড়িড়ঠ 
কেোমোহের বোসোে ড়েহে আসেোম। 
  
ড়িড়ঠ ড়  সহে আহে? 
  
ড়িড়ঠ সহে থো হব ক ন? আড়ম কপোস্টমযোন নোড় ? 
  
ফরেোে ড়সগোহরট কবর  রি। আসমোনী বিি—েুড়ম েেো  হর  োনোিোর ধোর কঘহস বস। 
ড়সগোহরহটর কধোেো  োনোিো ড়েহে বোইহর কফিহব। 
  
আেো। 
  
কযড়েন ড়বহে েহব কসড়েন কথহ  ড় ন্তু কেোমোর ড়সগোহরট বন্ধ। শুধু কভোরহবিো নোেেোর সমে 
এ টো, েুপুহর ভোে খোবোর পর এ টো এবং রোহে ঘুমুবোর আহগ এ টো। 
  
আেো। 
  
েহব ড়বহেষ ড়বহেষ উৎসহব  হে টো ড়সগোহরট এড  রো কযহে পোহর কযমন কেোমোর 
 ন্মড়েন, কেোমোর ড়ববোে বোড়ষট ী… 
  
থযোং  েুয। 
  
ড়সগোহরহটর কধোেো কেোমোরহেো বোইহর কফিোর  থো ড়েি। েুড়ম কভেহর কফিে ক ন? 
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সড়র। 
  
কেোমোহ  কয ড়িড়ঠ ড়িহখড়েিোম কসটো ড়  সড়েয সড়েয পড়হে িোও। 
  
সহে আহে। 
  
পড়হে িোও ড় -নো কসটো বি। 
  
অবেযই িোই। 
  
পড়হি ড় ন্তু রোগ  রহব।  োরণ ড়িড়ঠহে ড়মড়ে ড়মড়ে ক োন বযোপোরই কনই। 
  
নো থো ু । 
  
আসমোনী েোর ক োহি রোখো বযোগ কথহ  ড়িড়ঠ কবর  রি। ড়িড়ঠর সহে কেোট্ট এ টো আেনো। 
ড় হেোরীহের মে আনন্দমে গিোে বিি—ড়িড়ঠ পড়োর আহগ আেনোটো কেখ। আেনোটো 
সুন্দর নো? 
  
হুাঁ। 
  
নো কেহখই বহি কফিহি। এটো েি ড়বহেষ ধরহনর নোইট কম োপ আেনো। এই আেনোে 
পোওেোরফুি কসোিোর বযোটোরী আহে। ড়েহনরহবিোে সূহযটর আহিো কথহ  এই বযোটোরী িো ট 
েহে থোহ । রোহে কবোেোম ড়টপহিই আেনোর বোল্ক এমনভোহব িহি কয আহিোটো ড়ঠ  মুহখ 
এহস পহর। কসই আহিোহে আেনোে মুখ কেহখ কম োপ কনেো। সুন্দর নো? 
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খুব সুন্দর। 
  
েোহে ড়নহে কেখ। এ টো সুন্দর ড় ড়নস কেোমোর েোহে ড়নহে ইেো  হর নো? 
  
ফরেোে আেনো েোহে ড়নি। কবোেোম ড়টহপ আহিো িোিোহিো। আসমোনী বিি, মোমো 
প্রড়েবোরই যখন ড়বহেে কথহ  আহস সবোর  হনয ম োর ম োর ড় ড়নস ড়নহে আহস। ড়নেোর 
 হনয ড়  এহনহে  োন? মো ড়সো! 
  
মো ড়সো? 
  
হুাঁ। প্লোড়স্টহ র মো ড়সো। েূর কথহ  কেেোহি েুাঁহড় মোরহি কেেোহি কিহগ যোে। েোরপর 
এহেবোহর আসি মো ড়সোর মে কেেোি কবহে নোমহে থোহ । 
  
বি ড় ? 
  
খুবই ড়ঘন্নো র। কেখহব? 
  
েুড়ম সহে  হর ড়নহে এহসে নোড় ? 
  
কেোমোহ  কেখোবোর  হনয এহনড়ে। 
  
এখন আড়ম মো ড়সো কেখব নো। ড়িড়ঠটো আহগ পড়ড়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 48 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

েুড়ম ড়িড়ঠ পড়হব আড়ম ড়   রব? 
  
েুড়ম  োপোনী আেনোে কম োপ ড়ঠ   র। ড় ংবো মো ড়সো ড়নহে কখিো  র। ফরেোে ড়িড়ঠ 
পড়হে শুরু  রি— 
  
এই কয বোবু সোহেব, 
  
আসসোিোমু আিোে ুম। এবোর আপড়ন এে কেরী  হর ঢো োে ড়ফরহিন ক ন? আমোর খুবই 
কম ো  খোরোপ েহে। আপড়ন ড়   োহনন যখন আমোর আপনোহ  ের োর েে েখড়ন 
আপড়ন ঢো োে থোহ ন নো। এবং আপনোর মহধয আহে রোক্ষস স্বভোব। যখন আপড়ন বহিন 
েুড়েহনর  হনয ঢো োর বোইহর যোড়ে েখন আপড়ন এ  সপ্তোে পোর  হর আহসন। 
  
বোবু সোহেব আপড়ন ড়   োহনন আপনোর সহে আমোর ড়বহে কমোটোমুড়ট ড়ঠ । পুহরো বযবস্থোটো 
ড়যড়ন  হরহেন ড়েড়ন আমোর মোমো। মোমো এমন মোনুষ যোর মুহখর উপর  োহরোরই ড় েু 
বিোর ক্ষমেো কনই। যোই কেো  পুহরো ঘটনোটো—অথটোৎ মোমো ড় ভোহব আমোর পহক্ষ িহি এি 
কসটো বড়ি। আমোর পুহরো ঘটনোটো বিহে ইহে  রহে। মন ড়েহে কেোনও সড়র মন ড়েহে 
পড়। 
  
মোমো বোসোে এহস কপৌঁেহিন সন্ধযোহবিো। েোাঁর কযড়েন আসোর  থো ড়েি েোর এ ড়েন আহগ 
িহি এহিন  োহ ই আমরো কয েোহ  দে দি  হর এেোরহপোটট কথহ  ড়নহে আসব েো আর 
 রো কগি নো। ড়েড়ন বোসোে পো ড়েহেই িোরড়েহ  আনহন্দর বনযো শুরু েহে কগি। মো কভউ 
কভউ  হর  োাঁেহে শুরু  রহিন কস  োন্নোও আনহন্দর  োন্নো। এই  োাঁেহেন এই েোসহেন—
কমোটোমুড়ট ড়েড়স্টড়রেোর মে অবস্থো। আমরো উপেোর ড়নহে টোনোটোড়ন  রড়ে। মোমো সুযটহ স 
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খুহি বহিহেন—যোর কযটো পেন্দ কবহে কন। এহেই সমসযো েহেহে।  োড়ো োড়ড় পহর কগহে। 
সোরোরোে আমরো  োটোিোম গল্প  হর। ঘুহম যখন মোমোর কিোখ  ড়ড়হে আহস েখন  ড়ফ 
বোড়নহে আমরো মোমোর ঘুম ভোেোই। এমন অবস্থো। 
  
স োিহবিো মোমোর সহে কেখো  রোর  হনয এ  ভদ্রহিো  এহস উপড়স্থে। ভদ্রহিোহ র 
নোম আড়নস। িড়ব্বে পাঁড়িে বের বেস। িো ু  ধরহনর মোনুষ। গোহের রে মেিো েহিও 
অড়ে সুেেটন। কমহেহের মে টোনো টোনো কিোখ। ভদ্রহিো হ  বসোর ঘহর বড়সহে মোমোহ  
খবর ড়েহে কগিোম। মোমো বিহিন, ও আেো আড়নস। ওহ  বসহে বি। িো-টো খোওেো। 
কেোরো েুই কবোন গল্প  র। আড়ম ঘন্টো েুএ  নো ঘুড়মহে উঠহে পোরব নো। কেোরো ক োম্পোনী 
কে। ড়নেো বিি, ভদ্রহিো  ড়   হরন মোমো? 
  
মোমো েোই েুিহে েুিহে বিহিন,  োেোহ   ো   হর। খোিোড়স ফোিোড়স েহব। 
  
খোিোড়স বহিহেো মহন েহে নো। 
  
মোমো ড়বরক্ত গিোে বিহিন, মোনুহষর  োপড় কিোপড় কেহখ  খহনোই ড়বভ্রোন্ত েড়ব নো। কিেোরো 
কেহখও েড়ব নো। কেখ সোেীর ড়বখযোে গল্প মহন রোখড়ব। 
  
মোমো ঘুমুহে কগহিন। আড়ম খোিোড়স ভদ্রহিো হ  িো ড়েহে ড়গহে  োনিোম ভদ্রহিো  কমোহটই 
খোিোড়স নো।  োেোহ র কসহ ণ্ড  যোপহটন। কমড়রন ইড়ঞ্জড়নেোর। আড়ম যখন ভদ্রহিো হ  
বিিোম—মোমো বহিহেন আপড়ন  োেোহ র খোিোড়স। উড়ন ম ো কপহে খুব েোসহিন। আড়ম 
বিিোম,  োেোহ র গল্প বিুন। ড়েড়ন বিহিন,  োেোহ র ক োন গল্প কনই। পৃড়থবীর সবহি 
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ড়বরড়ক্ত র এবং ক্লোড়ন্ত র ড় ড়নস েহে  োেোহ র িোরপোহের সমুহদ্রর পোড়ন। ড়েহনর পর 
ড়েন, মোহসর পর মোস এই ড় ড়নস কেখহি কয ক োন সুস্থ মোনুষই অসুস্থ েহে পহর। 
  
আড়ম বিিোম, েযোাঁ। এখন আমোর ড়িড় ৎসো িিহে। 
  
 ী ড়িড় ৎসো? 
  
ড়েড়ন েোসহে েোসহে বিহিন, স্থি ড়িড় ৎসো। স্থহি সমে  োটোড়ে এহেই  ো  েহে। 
  
মোমো েুপুর পযটন্ত ঘুমুহিন। আড়নস সোহেব িহি কযহে িোড়েহিন। ড়নেো েোহ  ধহর করহখ 
ড়েি। েুপুহরর মহধয এই ভদ্রহিো  ঘহরর মোনুষ েহে কগহিন। মোর সহে গল্প  রহিন, 
বোবোর সহে গল্প  রহিন। এবং েুপুহরর খোবোহরর আহগ বোবোর এ টো িুড়ে পহর বোথরুহম 
কগোসি  রহে কগহিন। ড়েড়ন আবোর কগোসি নো  হর কখহে পোহরন নো। 
  
রোহে মোমো িো কখহে কখহে আমোর আর ড়নেোর সহে  থো বিহে বিহে েঠোৎ  হর 
বিহিন—এই আসমোনী আড়নস কেহিটো ক মন? 
  
আড়ম বিিোম, খুব ভোি। কেহিরো যেটো ভোি েে েোরহি এ টু কবড়ে ভোি। আহর টু  ম 
ভোি েহিও ক্ষড়ে ড়েি নো। 
  
কস কয অেং োরী ড় ন্তু এটো বুেহে কপহরড়েস? 
  
নো। 
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কবে অেং োরী কেহি। েহব কেোহষর অেং োর নো। ওর কেোহষর মহধয এ টোই মেযপোন 
 হর।  োেোহ  িো ড়র  রহি যো েে। ড় েু  রোর নোই—েোই মে খোওেো। েুই অভযোসটো 
েোড়ড়হে ড়েড়ব। 
  
আড়ম অবো  েহে বিিোম, আড়ম অভযোস েোড়োব ক ন? 
  
মোমো বিহিন, েুই নো েোড়োহি ক  েোড়োহব? স্বোমীর ভোিমন্দ কেখোর েোড়েত্ব স্ত্রীর নো? 
  
েুড়ম ড়  বিে মোমো? 
  
আড়নহসর সহে কেোর ড়বহে কেব। এই  হনযই কেহিহ  আসহে বহিড়ে। আড়নস যোবোর 
সমে বহি কগহে কেোহ  েোর খুবই পেন্দ েহেহে। আর আমোর ধোরণো কেোরও কেহি পেন্দ 
েহেহে। বযোস আমোর েোড়েত্ব কেষ। এখন যো  রোর  রহবন  োড়  সোহেব। 
  
মোমোর  থো কেষ েওেো মোত্র আড়ম শুরু  রিোম  োন্নো। আড়ম কযমন েোসহে পোড়র, কেমন 
 োাঁেহেও পোড়র। েুড়মহেো আমোহ   োাঁেহে কেখড়ন।  োাঁেহে কেখহি কেোমোর খবর েহে 
কযে। 
  
 োন্নোর কিোহট আমোর কোঁিড়  উহঠ কগি। ড়নিঃশ্বোস বন্ধ েবোর ক োগোর েি। মোমো ড়নেোহ  
ড় হেস  রহিন—ড়নেো! ও এর ম  রহে ক ন? ড়নেো বিি, আপোর এ  ন পেহন্দর 
মোনুষ আহে বহি এ র ম  রহে। 
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মোমো ড়বরক্ত েহে বিহিন, পেহন্দর মোনুষ থো হি কস পেহন্দর মোনুষহ  ড়বহে  রহব। 
আড়ম ড়  েোহ  ক োড়  হর ড়বহে ড়েড়ে নো-ড় ? েোে পো েড়ড়হে  োাঁেোর ড়  েি। এমন 
ড়বশ্রী  োন্নো কস ক োথোে ড়েখি? 
  
ড়েড়ন আমোর ড়েহ  েোড় হে বিহিন  োন্নো বন্ধ  হর বি  োহ  ড়বহে  রহে িোস। যো 
েোহ  ধহর ড়নহে আে। যো আ  রোহেই ড়বহে কেব। 
  
এই েহে ঘটনো। 
  
বুেহিন বোবু সোহেব? ড়িড়ঠ পড়হে পড়হে আপনোর ড়  আড়নস নোহমর কেহিটোর প্রড়ে 
ড়েংসো েড়েি? ড়েংসো যোহে েে এই  হনযই েোর সম্পহ ট বোড়ড়হে বোড়ড়হে অহন  ড় েু 
ড়িহখড়ে। ভদ্রহিোহ র কিেোরো আসহিই খোিোড়সর মে। 
  
এ টো সড়েয  থো বড়ি? কেোমোহ  েোড়ো পৃড়থবীর সব কেহিহ ই আমোর  োহে খোিোড়সর 
মে মহন েে। ড়  এখন খুেীহেো? 
  
ইড়ে– 
  
কেোমোর আ 
  
  
  
েুপুর বোরটোে কমইন করোহড গোড়ড় করহখ ফরেোে অড়ফহস কগি।  োড়ি। ড়রহপ্রহ নহটড়টভ 
অহেো  বোবুহ  বিহব মফস্বহির আহ বোহ  কেোহটহি কখহে েোর ফুড পে ড়নং-এর মে 
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েহেহে। আ  আর  োি এই েুড়েহনর েুড়ট ের োর। অহেো  বোবু ভোি মোনুষ ধরহনর। 
ড়েড়ন নো  রহবন নো। েোেোড়ো কস েুড়টেোটো কেমন কনে নো। 
  
অহেো  বোবুহ  েোর ড়বহের  থোটো বিহে েহব। অহন  ড়েনহেো কস মফস্বহি মফস্বহি 
ঘুরি এখন যড়ে েোহ  কেড অড়ফহস রোন্সফোর  রো েে। এহে অবড়েয েোর করো গোর  হম 
যোহব। ড়টএ ড়বি পোহব নো। নো পোওেো কগহি নোই। আসমোনীর সহে থো ো এটোই  ম ড় ? 
  
অহেো  বোবু ফরেোহের  থো শুনহিন। ড়বহে ড়ঠ  েহেহে শুহন বিহিন— নগ্রোিুহিেন। 
ঐ কমহেড়টর সহেই ড়  ড়বহে েহে কয মোহে মহধয আমোর কটড়িহফোহন কটড়িহফোন  হর 
আপনোহ  িোইহেো? 
  
ফরেোে িড়জ্জে গিোে বিি, ড়ি সযোর। 
  
েোহ  এ ড়েন আড়ম এ টু ধমহ র মে ড়েহেড়েিোম। আমোহ  ক্ষমো  হর ড়েহে বিহবন। 
  
সযোর এটো ক োন বযোপোরই নো। আড়ম আপনোর  োহে েোে ক োড়  রড়ে—আমোহ  ঢো োে 
আনোর বযোপোরটো আপড়ন এ টু কেখহবন। 
  
অহেো  বোবু িোহের  োহপ িুমু  ড়েহে ড়েহে অস্বড়স্থর সহে বিহিন ফরেোে সোহেব আপড়ন 
বড় সোহেহবর সহে  থো বহিন। 
  
ফরেোে বিি, এইসব ড়নহে বড় সোহেহবর সহে  থো বিোর সোেস আমোর কনই। যো  রবোর 
আপড়ন  রহবন। 
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অহেো  বোবু শু হনো মুহখ বিহিন—আপনোর িো ড়র ড়নহেই এ টো সমসযো েহেহে। 
আপনোর কয   ন—আউট অব টোউন ড়রহপ্রহ নহটড়টভ ড়েহিন েোহের সবোইহ ই টোড়মটহনট 
 রো েহেহে। আউট অব টোউন সোড়ভটসই ক োম্পোনী উড়ঠহে ড়েহে। 
  
কসড় ! 
  
আপড়ন বড় সোহেহবর সহে  থো বহিন। অনযরো সবোই  থো বহিহে। বড় সোহেব অড়ফহস 
আহেন। 
  
ফরেোে ঘড়ড় কেখি। কস আসমোনীহ  পোাঁি ড়মড়নহটর  থো বহি এহসড়েি। েে ড়মড়নট েহে 
কগহে। বড় সোহেহবর সহে  থো বিহে কগহি আহরো আধ ঘন্টো িোগহব। 
  
অহেো  বোবু বিহিন,  থো বহি অবড়েয ক োন িোভ েহব নো। ড়ডড়সসোন অহন  আহগর। 
যোই কেো  কিেো  রহেহেো ক্ষড়ে কনই। আপনোহের মহধয যোরো ড়সড়নেোর েোহের অনয 
 োেগোে কনেোর  থো ভোবো েহে। 
  
ফরেোে ড়সড়নেোরহের মহধয পহড় নো। কস সম্ভবে সবহি  ুড়নেোর। কস বড় সোহেহবর ঘহরর 
সোমহন কগি। বোইহর িোিবোড়ে িিহে।  োহ ই এখন যোওেো যোহব নো। কস মোইহক্রোবোহসর 
ড়েহ  ড়ফহর কগি। আসমোনী েোর ড়েহ  েোড় হে েোসহে। ইেোরোে েোহের ঘড়ড় কেখোি। 
েূর কথহ ই বুড়েহে কেেো কেরী েহেহে। 
  
আসমোনী েোড়স মুহখ বিি, পোাঁি ড়মড়নহটর  থো বহি এগোহরো ড়মড়নট ড়ত্রে কসহ ন্ড সমে 
ড়নহেে। 
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ফরেোে ড় েু বিি নো। আসমোনী বিি, মুখ এমন  হর করহখে ক ন? বড় সোহেহবর ব ো 
কখহেে? 
  
ফরেোে বিি, অড়ফহসর বড় সোহেবরো ব ো কেন খুব  ম। ব ো ড়েহে েোরো এনোড় ট নে 
 হরন নো। েোহের  ো   মট কিখোর মহধয সীমোবি। ব ো কেেোর বেহি—এই প্রড়েষ্ঠোহন 
কেোমোর সোড়ভটহসর আর প্রহেো ন কনই ড়িহখ ড়নহি নোম সই  হর কেন। 
  
কেোমোর েোই েহেহে নোড় ? 
  
ফরেোে ড় েু বিি নো। আসমোনীহ  বোড়ড় পোড়ঠহে েোর উড়িে আবোর অড়ফহস ড়ফহর আসো। 
বযোপোরটো ড়  কখোাঁ  কনেো। নোনু্ট ভোইহের সহে কযোগোহযোগ  রো। েোর িো ড়র কগহি নোনু্ট 
ভোইহেরও কগহে। কসটো সে  েহব নো। নোনু্ট ভোই সে  পোত্র নো। অড়ে ঘঘোহড়ি কিো । 
নোনু্ট ভোইহের সহে কযোগোহযোগ  রো অড়ে সে । েোাঁর এ টো কমোবোইি কটড়িহফোন আহে। 
সবোইহ  বহি ড়েহেহেন—ভেোবে ইমোহ টড়ন্স েহি েহবই েোহ  কটড়িহফোন  রো যোহব। 
ইন োড়মং  হির িো ট কেেো েোাঁর পহক্ষ সম্ভব নো। কখ ুহর আিোপ  রোর  হনয যড়ে ক উ 
কটড়িহফোন  হর ড়মড়নট ড়েহসব  হর েোহ ই ড়বি ড়েহে েহব। 
  
এই েুড়ম মুখ কভোেো  হর বহস আে ক ন? ড়ঠ   হর বিহে, অড়ফহস ড়  ক োন েোহমিো 
েহেহে? 
  
নো। 
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েোেহি গল্প  র, No মুখ কভোেো ড়ব হনস। 
  
েুড়ম গল্প  র আড়ম শুড়ন। 
  
আসমোনী উিি মুহখ বিি, আেো কেোমোহ  এ টো সে  ধোাঁধো ড় হেস  ড়র। েুড়ম যড়ে 
ধোাঁধোটোর  বোব ড়েহে পোর েোেহি আ  সোরোড়েহন েুড়ম যো বিহব আড়ম েোই শুনব। আর 
েুড়ম যড়ে নো পোর েোেহি আড়ম যো বিব েোই কেোমোহ  শুনহে েহব। রোড় ? 
  
আড়ম আসহি ধোাঁধো এহ বোহরই পোড়র নো। এটো খুবই সে  ধোাঁধো। বিহেো মোনুহষর েোাঁে 
 টো থোহ ? 
  
বড়ত্রেটো। 
  
েে ড়ন। মোনুহষর েোাঁে থোহ  ৫২টো। কেোটহবিোে কয েোাঁেগুড়ি থোহ  কসগুড়ি েুড়ম ড়েসোহব 
ধরে নো ক ন? কসগুড়িও কেো েোাঁে।  োহ ই বোড় হে েুড়ম কেহর কগহি। এখন কথহ  আড়ম 
যো বিব েোই কেোমোহ  শুনহে েহব। 
  
আেো। আ হ র ড়েহন আমোর সব ইেো েুড়ম পূণট  রহব। আেো। 
  
ড়বহের রোহে আড়ম কেোমোহ  পোাঁিটো ধোাঁধো ড় হেস  রব। পোাঁিটো ধোাঁধোর কয ক োন এ টোও 
যড়ে েুড়ম পোর েোেহি বোড়   ীবন আড়ম কেোমোর  থো শুনব। পোাঁিটো ধোাঁধোই সে । খুবই 
সে । ড় ন্তু ক উই পোহর নো। 
  
সে  েহি পোহর নো ক ন? 
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সবোই ড়িন্তো  হর  ড়টি ভোহব েোই পোহর নো। যোই কেো  আ  আড়ম বোড়  ড় হে কগড়ে 
 োহ ই বোড় র েেট অনুসোহর আমোর প্রড়েড়ট ইেো েুড়ম পূণট  রহব। আমোর প্রথম ইেো 
েি—েুড়ম আমোহ  এ টো সোহটটর কেো োহন ড়নহে যোহব। আড়ম কেোমোর  হনয সোেটো সোে 
রহের সোটট ড় নব। এহ   ড়েন এহ   রহের সোটট পরহব। কযমন করোববোহর পরহব কমরুন 
রহের সোটট, শুক্রবোর পরহব সোেো রহের সোটট। কযন কেোমোর গোহের সোটট কেহখ আড়ম বহি 
ড়েহে পোড়র আ  ড়  বোর। 
  
ফরেোে ক্লোন্ত গিোে বিি, িি যোই। শুধু ড় েুক্ষহণর  হনয আমোহ  েোড়হে েহব আড়ম 
 োডটহফোন কথহ  এ টো কফোন  রব। 
  
 োহ  কফোন  রহব? 
  
নোনু্ট নোহমর এ  ভদ্রহিো হ । আমোর সহে  ো   হরন। আমোর ড়সড়নেোর ভোই। 
  
কটড়িহফোন  রহেই েহব? খুবই  রুরী? 
  
হুাঁ। 
  
কবেহেো আমোহ  ক োন এ টো সোহটটর কেো োহন ঢুড় হে েুড়ম কটড়িহফোন  হর আস। 
গুিেোহনর ড়েহ  িি। 
  
গুিেোহনর ড়েহ  নো কগহি? ঐড়েহ র কেো োনগুড়ি খুব এক্সহপনড়সভ েে। 
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কেো  এক্সহপনড়সভ। আড়ম কেোমোহ  এ টো উপেোর কেব। সিো উপেোর কেব নো-ড় ? 
েোইভোর সোহেব গুিেোহনর ড়েহ  যোনহেো। আর আপনোর মোইহক্রোবোহস যড়ে গোন কেোনোর 
বযবস্থো থোহ  েোেহি গোন বো োন। 
  
ড়েন্দী গোন আহে আপো। 
  
ড়েন্দী গু রোড়ট ক োন সমসযো কনই। 
  
আসমোনী ফরেোহের ড়েহ  আহর টু েুাঁহ  এহস ড়নিু গিোে বিি, আমোর ডোন েোহের 
আেুিগুড়ি এ টু পরীক্ষো  হর কেখহেো। আেুি ড়  পোাঁিটোই আহে নো, েু এ টো কবহড়হে। 
আমোর ড়েেীে ইেো যো েুড়ম পুরন  রহব েো েি যেক্ষণ গোড়ড়হে থো হব আমোর েোে 
ধহর বহস থো হব। মহন থোহ  কযন। 
  
  
  
কমোবোইি কটড়িহফোহন  োউহ  পোওেো কবে  ড়ঠন। কটড়িহফোন  রহিই ড় েুক্ষণ  ট  ট, 
 ট  ট েব্দ েে। েোরপর খুব ড়মড়ে গিোে এ টো কমহে বহি, স ি িযোহনি বযি। আপড়ন 
আবোর কিেো  রুন। কমোবোইি কটড়িহফোহন নোম্বোররো থোহ  এ  গোেো। ড়টপহে ড়টপহে 
আংগুি বযথো। 
  
অবড়েয আ  নোনু্ট ভোইহ  প্রথম বোহরই পোওেো কগি। নোনু্ট ভোই ধমহ র গিোে বিহিন 
ক ? 
  
ফরেোে বিি, নোনু্ট ভোই আড়ম। 
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েুই ক োথোে? 
  
গুিেোহন। গু 
  
িেোহন ড়   রড়েস একু্ষড়ণ িহি আে। 
  
ক োথোে আসব? 
  
অড়ফহস িহি আে।  থো নোই, বোেটো নোই পোাঁিটো কিোহ র িো ড়র কখহে কফিহব—আর 
আমরো েোহের বুড়ো আংগুি িুষব। কপহেহে ড় ? গ ব  হর কেব নো। আমোর নোম নোনু্ট 
পোগিো। 
  
বড় সোহেহবর সহে আপনোর  থো েহেহে? 
  
এ  েফো েহেহে। বড় সোহেব কেখো কগি আমোহ  ড়িহন নো। আইন কেখোে। আমোহের 
িো ড়রর েেট নো-ড়  এই ড়েন কযহ োন ড়েন কয ক োন  োরণ েোড়োই িো ড়র বোড়েি েহে 
পোহর। েোিো আমোহ  আইন কেখোে। আইন আড়ম েোর গুেযেোর ড়েহে ঢু োহে ড়েব। 
  
নোনু্ট ভোই আপনোর আহে পোহে ক উ নোই? 
  
থো ু । েুই িহি আে মোরোত্ম  প্লযোন  হরড়ে। 
  
ড়  প্লযোন? 
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অড়ফহসর সোমহন আমরণ অনেন। স্ত্রী পুত্র পড়রবোর সে। আড়ম আমোর বউ আর ড়েন বোচ্চো 
ড়নহে আসব। বোচ্চো ড়েনটোর মহধয এ টো েুহধর ড়েশু। কস সোরোক্ষণ ক উ ক উ  হর 
 োাঁেহব। 
  
ড়েন বোচ্চো আপড়ন পোহবন ক োথোে? আপনোরহেো এ টোই কেহি। 
  
কবৌ বোচ্চো সব ভোড়ো  রব। েুই এ   ো   র কেোর খোিোহেো কবোন, মোমোহেো কবোন  োউহ  
রোড়   ড়রহে ড়নহে আে বউ এর প্রড়ক্স কেহব। 
  
ফরেোে েোসি। নোনু্ট কটড়িহফোহনই ধম  ড়েি, েোড়স বন্ধ। কনো িোড়ফং। িো ড়র কফরে নো 
পোওেো পযটন্ত আমরো ক উ েোসব নো। েোড়ড় কগোফ  োমোব নো। পড়ত্র োর অড়ফহস খবর ড়েহে 
আসব। প্রহেো হন পড়ত্র োওেোিোহের মোি খোওেোব। মন্ত্রী ড়মড়নেোর কিনো  োনো আহে? 
  
নো। 
  
এমন  োউহ  খুাঁহ  কবর  র যোহের মন্ত্রী ড়মড়নেোহরর সহে  োহন েোন আহে। সবহি ভোি 
েে মন্ত্রীর স্ত্রীর সহে পড়রিে আহে এমন  োউহ  যড়ে পোওেো যোে। আমরো কেইট 
মযোডোহমর পো ধহর বহস থো ব। বোেোিীহমহের পো এ বোর ধরহে পোরহি সবট মুেড় ি 
আসোন। পো ধরহে পোরোটোই  ড়ঠন। েুই  থো বহি সমে নে  রড়েস ক ন? িহি আে। 
  
আসড়ে। 
  
আসড়ে নো-একু্ষড়ণ িোফ ড়েহে কববীহটক্সীহে ওঠ। 
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ফরেোে িোফ ড়েহে কববীহটড়ক্সহে উঠি নো। উঠো সম্ভব নো। েোহ  সোরোড়েন আসমোনীর 
সহে  োটোহে েহব। এ  ফোাঁহ   োেোনোরোর কমহের  হনয আংড়ট ড় নহে েহব।  োেোনোরোর 
কমহের আ  আ ী ো। আংড়ট কপৌঁহে ড়েহে েহব। সন্ধযোহবিো মোর সহে পোড়ঠহে ড়েহিই 
েহব। মো সিোর আংড়ট কেহখ রোগ  রহবন। রোগ  রহিও ড় েু  রোর কনই। 
  
আসমোনী সোেটো সোটট ড় নি রেগুড়ি েি— মিো, গোঢ় নীি, েোি ো নীি, েোি ো সবু , 
সোেো, েোই,  োি। 
  
িোইনী  কখহে বহস  োগ   িম ড়নহে ড়িে  রি ক োন রহের সোটট  খন পরো েহব। 
  
রড়ববোর : (আনহন্দর রে)  মিো 
  
কসোমবোর : (আনহন্দর পরই ড়বষোে)  োি 
  
মেিবোর : (ড়বষোে এ টু  ম) েোই রে 
  
বুধবোর : (আবোর আনন্দ ড়ফহর আসহে) েোি ো সবু  
  
বৃেস্পড়েবোর : (আনন্দ বোড়হে) েোি ো নীি 
  
শুক্রবোর : (পড়বত্রেোর রে) সোেো 
  
েড়নবোর : (আর মোত্র এ ড়েন পর রড়ববোর। খুব আনন্দ) গোঢ় নীি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 62 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

  
আসমোনী ড়নহ র  হনয সোেটো েোড়ড় ড় হনহে। সবই িোি রহের। ড়বহের পহরর এ  মোস 
কস িোি েোড়ড় েোড়ো ড় েুই পরহব নো। আহর টো খুব সুন্দর েোড়ড় ড় নি  ণোর  হনয। 
 ণো েোর িুি  ীবহনর বোন্ধবী। 
  
ফরেোে বিি, কেোমোর মহধয ভোিই পোগিোমী আহে। 
  
আসমোনী বিি, েো আহে। আেো কেোন েুড়ম এখহনো মুখ এমন আমড়ে  হর করহখে ক ন? 
কেোমোর ড়  ক োন ড় েু ড়নহে খুব েুিঃড়শ্চন্তো েহে? 
  
ফরেোে কেোট্ট  হর ড়নিঃশ্বোস কফিি। ড় েু বিি নো। েোর েুিঃড়শ্চন্তো অবেযই েহে। এই 
মুেূহেট েুিঃড়শ্চন্তোর  থো বহি আসমোনীর মন খোরোপ  ড়রহে কেবোর ক োন মোহন েে নো। 
  
েুড়শ্চন্তো েি কপো োর মে। কপো োটো মোথোর কভেহর মগহ   ন্ম।  হন্মই মগ  খোওেো শুরু 
 হর। মগ  খোে আর আেেহন বোহড়। ফরেোে কসই কপো োটোহ  এখন অনুভব  রহে 
পোরহে।  ুট ুট  হর  োমহড় মগ  খোহে–কসই  ুট ুট েব্দও শুনহে পোহে। আসমোনীর 
েোড়স মুখ, েোর আনন্দ ক োন ড় েুই ভোি িোগহে নো। 
  
আসমোনী বিি, এই এ টো ইন্টোহরড়স্টং  োেগোে যোহব? 
  
ক োথোে? 
  
এেোরহপোহটটর  োহে এ টো করসু্টহরন্ট আহে। পোড়নর মহধয করসু্টহরন্ট। কনৌ োে  হর কযহে 
েে। 
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এে েূহর যোব? 
  
েূহর সমসযো ড় ? আমোহের সহে গোড়ড় আহে। গোড়ড় ভড়েট কেি। আমরো ইে  রহি  ুড়মল্লো 
িহি কযহে পোড়র।  ুড়মল্লো যোহব? িি  ুড়মল্লো িহি যোই। 
  
 ুড়মল্লো? 
  
এখন রোিো ভোি। যোব আর িহি আসব। রোে েেও যড়ে ক উ ড় েু বিহব নো। 
  
 ুড়মল্লো কযহে ইেো  রহে নো, িি এেোরহপোহটটর  োহেই িি। কনৌ ো িোিোই। 
  
আসমোনী উজ্জ্বি মুখ  হর বিি, এ   ো   রহি ক মন েে। িি আমরো করসু্টহরহন্ট 
ড়গহে কনৌ োে িড়ড়। েোরপর কনৌ োটো মোেখোহন ড়নহে ড়ুড়বহে ড়েহে সাঁেহর পোহড় আড়স। 
েুড়ম ড়নশ্চেই সোাঁেোর  োন? 
  
ফরেোে ড়বড়স্মে েহে বিি, েোহে িোভ ড় ? 
  
আসমোনী েোড়স মুহখ বিি, যোরো করসু্টহরহন্ট ম ো  রহে এহসড়েি েোরো বোড়ড়ে ম ো 
পোহব। বোসোে ড়ফহর গল্প  রহে পোরহব। করসু্টহরন্টওেোিোহেরও উড়িে ড়েক্ষো েহব। পোড়নর 
ড়নি কথহ  কনৌ ো েুিহে েহব। েোরো েেে এর পর কনৌ ো বযবসো কেহড় কেহব। ড়ে ড়ে ড়ে। 
  
আসমোনী কেহসই যোহে। ফরেোে েোড় হে আহে। কস ড় েুহেই বুেহে পোরহে নো। 
আসমোনী এে েোসহে ক ন? 
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এই কেোন িিহেো ড় েু  যোহসহটর কেো োন কথহ  ভোি ভোি  যোহসট ড় ড়ন। 
মোইহক্রোবোসওেোিোর ড়েন্দী গোন শুনহে শুনহে  োন েোিোপোিো। 
  
িি ড় ড়ন। 
  
েুড়ম অং  সযোরহের মে মুখ  হর আে ক ন? 
  
েরীর ভোি িোগহে নো। কপট বযথো  রহে। 
  
পুপু? 
  
পুপু মোহন? 
  
পুপু মোহন েোগু। ড়ে ড়ে ড়ে। এ র ম অবো  েহে েো োে ক ন? আড়ম কেোমোর বউ, আড়ম 
যো ইেো বিহে পোড়র। েোগু খুবই ভদ্র েব্দ। আড়ম এরহি অহন  ভেং র ভেং র েব্দ 
 োড়ন। যথোসমহে বিব। রোগ  রহিও িোভ কনই। 
  
রোগ  রব নো। 
  
কপহট বযথো ড়  কবেী? 
  
কপট বযথো েোড়োও েুড়ম অনয ক োন ড় েু ড়নহে খুব েুিঃড়শ্চন্তো  রে। কসটো ড়  বিহেো? 
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ফরেোে কেোট্ট  হর ড়নিঃশ্বোস কফিি। িো ড়রর সমসযোর  থোটো আসমোনীহ  বিো ড়  ড়ঠ  
েহব? ফরেোে বুেহে পোরহে নো। কমহেটো এে আনহন্দ আহে েোর আনন্দ নে  রো খুবই 
অনুড়িে েহব। বযোপোরটো কগোপন  হর যোওেোও ড়ঠ  েহব নো। সরোসড়র নো বহি অনয ভোহব 
েহিও বিো ের োর। ড়বহেটো ড়পেোহে েহব। 
  
আসমোনী! 
  
বি। 
  
ভোবড়ে িো ড়রটো কেহড় কেব। 
  
ক ন? 
  
কঘোরোঘুড়রর িো ড়র ভোি িোহগ নো। আ  রংপুর কেো  োি িোাঁেপুর। কবেনও এমন ড় েু 
নো। আড়ম থো ব মফস্বহি, েুড়ম থো হব ঢো োে। 
  
আড়ম ঢো োে থো ব কেোমোহ  ক  বহিহে? আড়ম কেোমোর সহে সহে থো ব। েুড়ম কযখোহন 
আড়মও কসখোহন। 
  
পোগি েহেে। আড়ম কয সব কেোহটহি থোড়  েুড়ম কস সব কেোহটহি ঢু হবই নো। সব সমে 
কয কেোহটহি থোড়  েোও নো। মোহে মোহে ইড়স্টেহনর কবড়িহে শুহে রোে  োড়টহে কেই। 
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কসহেো আহরো এ সোইড়টং। েু ন কস্টেহনর কবড়িহে বহস গুটুর গুটুর  হর গল্প  রব। 
েুড়ম কস্টেহনর ড়ট স্টি কথহ  এ   োপ িো ড়নহে আসহব। আমরো েু ন কসই িো ভোগোভোড়গ 
 হর খোব। 
  
ড়িন্তো  রহে কেোমোর  োহে যে ইন্টোহরড়স্টং িোগহে, বোিব ড় ন্তু কেমন ইন্টোহরড়স্টং নো। 
  
ইন্টোহরড়স্টং ভোবহিই ইন্টোহরড়স্টং। আর কবোড়রং ভোবহি কবোড়রং। 
  
ও। 
  
এ র ম ড়বড়শ্র ভোহব ও বিহি ক ন? 
  
ড়বশ্রী ভোহব বহিড়ে? 
  
খুবই ড়বশ্রী ভোহব বহিে। কেোমোর ও বিো শুহন মহন েহেহে কেোমোর কপহটর বযথো কেষ 
পযটোহে ড়গহেহে এবং েুড়ম পযোহন্ট পুপু ড়েহেে। ড়ে ড়ে ড়ে। 
  
ফরেোে েোড় হে আহে। আসমোনী েোড়স থোড়মহে বিি, অহন  ফো িোমী  হরড়ে আর  রব 
নো। িি সুন্দর কেহখ ড় েু  যোহসট ড় ড়ন। সবটহেষ অস্বড়ি র ড় েোসো–কপহটর বযথো 
 হমহে? 
  
হুাঁ। 
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আেো আ  আমোর এে আনন্দ িোগহে ক ন বিহেো? আমোর ড়ঠ  এই মুেূহেট ড়  ইেো 
 রহে  োন? 
  
নো। ড়  ইেো  রহে? 
  
ইেো  রহে মোইহ র কেো োন কথহ  এ টো মোই  ভোড়ো  রহে। কসই মোই টো ড়প ড়ন  
পোড়টটর বোহস কযমন  হর বোহসর েোহে ড়ফট  হর, কেমন  হর আমোহের মোইহক্রোবোহসর 
েোহে ড়ফট  রব। আমোহের মোইহক্রোবোস িিহব। আমোহের পেহন্দর গোনগুড়ি আমরো 
বো োব। মোহে মোহে আড়ম এ টো কঘোষণো কেব। আড়ম বিব— 
  
ঢো ো নগরবোড়স। আমোর নোম আসমোনী। 
আমোর পোহে কয যুব ড়ট বহস আহে েোর নোম ফরেোে। 
আমরো আগোমী শুক্রবোর ড়বহে  রড়ে। 
আমোহের ড়বহেহে আপনোহের সবোর ড়নমন্ত্রণ। ক োন ড়গফট আনহে 
েহব নো। েহব খোড়ি েোহে কযহেেু আসহে আপনোহের িজ্জো িোগহব 
আপনোরো ইেো  রহি এ টো  হর কবিী ফুহির মোিো আনহে পোহরন। 
কবিী আমোর খুব পেহন্দর ফুি। 
  
  
  
ফরেোে অবো  েহে েো োহে। আসমোনীর এই রূহপর সহে েোর পড়রিে ড়েি নো। কস 
েোড়স খুড়ে ধরহনর কমহে। ম ো  হর  থো বিহে পেন্দ  হর। আহবগ উেোস সবই 
পড়রড়মড়ের মহধয এেড়েন পযটন্ত এ র ম ধোরণো ড়েি। আ  ধোরণো পোহে যোহে। এ টো 
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মোনুহষর ড়ভের ড়েন িোরটো মোনুষ বোস  হর। ড়বড়িত্র পড়রহবহে ড়বড়ভন্ন  ন কবর েহে 
আহস। আসমোনীর কক্ষহত্রও েোই েহে। আসমোনীর কভের কথহ  অনয এ  আসমোনী কবর 
েহে আসহে। যোহ  ফরেোে কিহন নো। 
  
আসমোনী বিি, েুড়ম েেো  হর আমোর  পোহি েোে ড়েহে কেখহে আমোর ির ড় -নো। 
  
 পোহি েোে ড়েহে ফরেোে িমহ  উঠি অহন  ির। 
  
আসমোনী ক্লোন্ত গিোে বিি, িরটো অহন ক্ষণ ধহর কটর পোড়েিোম। যেক্ষণ কপহরড়ে 
অগ্রোেয  হরড়ে। এখন আর পোরড়ে নো। িি বোসোে িহি যোই। 
  
িি। 
  
আসমোনী কেোট্ট  হর ড়নিঃশ্বোস কফহি বিি—কেোমোহ  এ টো ড়র স ড়েড়খহে ড়েড়ে। েুড়ম 
যখনই কেখহব আড়ম েড়বড়  হর  থো বিড়ে েখন বুেহব আমোর ির আসহে। 
  
কেোমোর ড়  প্রোেই ির আহস? 
  
হু। এ বোরহেো ডোক্তোররো সহন্দে  রি ব্লোড  যোন্সোর। নোনোন কটস্ট কফস্ট  রি। েোরপর 
কেখো কগি-ব্লোড  যোন্সোর নো। আমোর মনটো খুবই খোরোপ েি। 
  
ক ন? 
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ব্লোড  যোন্সোর েহি সবোইহ  বড় গিোে বিহে পোরেোম। েখন সবোই আমোর সহে অনয 
র ম  হর  থো বিহেো। সবোই ভোবহেো—আেোহর কমহেটো মোত্র অল্প ড় েু ড়েন বোাঁিহব। 
  
মরড়বড ধরহনর  থো বন্ধ  রহেো। 
  
ওহ  বন্ধ  রিোম। আেো আমোর এ টো প্রহশ্নর সড়েয উের েোও কেোমোর ড়  অড়ফহস 
িো ড়র ড়নহে ক োন সমসযো েহেহে? 
  
েঠোৎ এই  থো ড় হেস  রে ক ন? 
  
আসমোনী বিি, েুড়ম পোাঁি ড়মড়নহটর  থো বহি অড়ফহস কগহি। এগোহরো ড়মড়নট ড়ত্রে কসহ ন্ড 
পহর ড়ফহর আসহি। কেোমোর মুখ েোই বণট। এর পর কথহ  িক্ষয  রড়ে েুড়ম ড় েুহেই মন 
বসোহে পোরে নো। েোরপর  থো কনই, বোেটো কনই বিহি এই িো ড়রটো েুড়ম কেহড় ড়েহে 
িোে। েুই এবং েুই ড়মড়িহে আড়ম িোর  হরড়ে। আমোর অহন  বুড়ি। 
  
েোইহেো কেখড়ে। 
  
কেোমোর কয িো ড়র িহি কগহে এই খবরটো ভুহিও আমোহের বোসোর  োউহ   োনোহব নো। 
েোেহি আমোহ  মোমো  োেো ীর সহে ড়বহে ড়েহে কেহব। কেোমোর সহে ড়বহেটো আহগ েহে 
যো  েোরপর যো ইেো কথো ।  পোহি েোে ড়েহে কেখহেো–আমোর ির মহন েে আহরো 
কবহড়হে। 
  
েযোাঁ কবহড়হে। 
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মোইহক্রোবোহস উহঠই আড়ম ড় ন্তু কেোমোর ক োহি মোথো করহখ শুহে পড়ব। কেোমোর েোড়েত্ব 
েহে আমোর মোথোে েোে বুড়িহে কেেো। পোরহব নো? 
  
পোরব। 
  
এ টো গোে েেটো পোড়খ। ড়েনটো উহড় কগি।  টো থো ি? 
  
সোেটো। ক ন? 
  
এড়ি ড় হেস  রিোম। 
  
এটো ড়  ক োন ধোাঁধো? 
  
নো ক োন ধোাঁধো নো। 
  
ফরেোে িক্ষয  রি আসমোনী ড়ঠ মে েোাঁটহেও পোরহে নো। এহিোহমহিো ভড়েহে পো 
কফিহে। িহরর আভোে েোর মুখ িোিহি েহে আহে। ফরেোহের মহন েহে আসমোনীর 
েোে ধরো মোত্র কস এড়িহে েোর  োাঁহধ পহড় যোহব। েোহেরহ  কবে অহন  খোড়ন পথ েোাঁটহে 
েহব। মোইহক্রোবোস অহন  েূহর অহপক্ষো  রহে। 
  
আসমোনী েরীরটো ড়  খুব কবেী খোরোপ িোগহে? 
  
উাঁহু। 
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েোাঁটহে পোরে? 
  
পোরড়ে। ড় ন্তু আমোর ড়ফড়িং েহে আড়ম ভোসহে ভোসহে যোড়ে। 
  
এহসো আমোর েোে ধর। 
  
েোে ধরব নো। েোে ধরহি কভহস যোবোর ড়ফড়িংসটো থো হব নো। আমোর মহন েে কেোমোহ  
ড় েুক্ষহণর মহধয এ টো ড়বপহে কফিব। 
  
ড়  ড়বপে? 
  
মহন েে অেোন েহে পহড় যোব। ড়নউমোহ টহট এ বোর অেোন েহে পহড় ড়গহেড়েিোম। 
ড়মড়নহটর মহধয েে েে কিো   হম ড়গহেড়েি। এ টো সুন্দরী এবং েরুণী কমহে অেোন 
েহে কগহে ড়বরোট বযোপোর নো? খুব পোড়নর ড়পপোসো কপহেহে। আড়ম আর েোাঁটহে পোরড়ে নো—
আমোর েোে ধর। যড়ে অেোন েহে যোই—কমহেহে কেোেহব নো। ক োহি  হর গোড়ড় পযটন্ত 
ড়নহে যোহব। কমহেহে কেোেোহিই েে েে কিো   হম যোহব, েুড়ম আর আমোহ  ভীড় কঠহি 
কবর  রহে পোরহব নো। বুেহে পোরে? 
  
পোরড়ে। 
  
আমোহ  ক োহি  হর গোড়ড় পযটন্ত ড়নহে পোরহবহেো? আমোর ও ন কবেী নো। এইড়ট নোইন 
পোউন্ডস। খুবই পোড়নর ড়পপোসো কপহেহে। েুড়ম গোড়ড়হে উহঠই ঠোণ্ডো এ  কবোেি পোড়ন 
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ড় হন আনহব। বড় কবোেি আনহব নো। কেোট কবোেি আনহব। যোহে আড়ম এ োই পুহরো 
কবোেি কেষ  রহে পোড়র। 
  
এে  থো বিে ক ন? 
  
যোহে অেোন েহে নো যোই এই নযই এে  থো বিড়ে। অেোন নো েবোর অহন  ক ৌেি 
আহে। এ টো ক ৌেি েি প্রিুর  থো বিো এবং  থো বিোর ফোাঁহ  ফোাঁহ  বড় বড়  হর 
ড়নিঃশ্বোস কনেো যোহে কব্রইহন অড়ক্সহ ন সোপ্লোই কবেী থোহ । 
  
ফরেোে আসমোনীর এ টো েোে ড়নহ র  োাঁহধ েুহি ড়েহেহে। ক োমর ধহরহে েক্ত  হর। 
কেো  েোড় হে কেখহে। কেখু । 
  
এই শুনে? কেোমোহ  এ টু ড়েন্টস কেব? 
  
ের োর কনই। 
  
খুব সে  ধোাঁধো। পোড়নর মে সে । এই কেোন আমোর প্রিণ্ড পোড়নর ড়পপোসো েহে। 
  
পোড়নর বযবস্থো  রড়ে। 
  
আেো এই প্রশ্নটো পোরহব? কিেোহরর বোংিো েি ক েোরো। কটড়বহির বোংিো ড় ? 
  
 োড়ন নো। 
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ক উ বিহে পোহর নো। শুধু  ণো কপহরড়েি।  ণোহ  ড়িহনে—আমোর বোন্ধবী। েুড়ম েোহ  
কেখড়ন। অড়ে ভোি কমহে। েুড়ম কটড়বহির বোংিো সড়েয  োন নো? 
  
নো। 
  
কটড়বহির বোংিো েি—কম । ম এহ র,  । কম । মহন থো হব? 
  
থো হব। 
  
এই এ টো ম োর  থো শুনহব? 
  
েযোাঁ শুনব। 
  
েুড়ম যখন কসোনোর কেো োহন আংড়ট ড় নহে ঢু হি েখন আড়ম কভহবড়েিোম আমোর  হনয 
ড় নহব। েোরপর যখন কেোট্ট এ টো আংড়ট ড় নহি েখন ড়  ভোবিোম  োন? 
  
নো। 
  
বিহে খুবই িজ্জো িোগহে, ড় ন্তু বহিই কফড়ি—েখন ভোবিোম আমোহের কেো এ টো বোবু 
েহব ক োন এ ড়েন।  হির পর পর েোর মুখ কেখোর  হনয েুড়ম আংড়ট ড় হনে। 
  
আমোর ভোড়ির আ ী ো। েোর  হনয ড় হনড়ে। েুড়ম যড়ে িোও কেোমোর কমহের আংড়ট আড়ম 
আহগ ভোহগ ড় হন রোখব। 
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আড়ম িোই। অবেযই িোই। 
  
আসমোনী খুব ঘোমহে। েোর ির ড়   হম যোহে? নো-ড়  েরীর ঘোমো অনয ক োন ড় েুর 
িক্ষণ। ফরেোে ভহে অড়স্থর েহে কগি। 
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৩. ক াত্রবি আদ্বি রাত্রত ভাত খানদ্বন 
ক োহবে আড়ি রোহে ভোে খোনড়ন। রোগ  হর ভোে খোনড়ন। রোহগর  োরণ অড়ে েুে। েোাঁর 
এ টো গোে ক  কযন পো ড়েহে মোড়ড়হে ভেটো বোড়নহে কফহিহে। গোেটো ড়েড়ন েোাঁর পড়রড়িে 
নোসটোরী কথহ  অহন  কেন েরবোর  হর এহনহেন। িোরে টো ো েোহমর িোরো েোহ  ড়েহেহে 
েুেহে কসই েুে টো োও ড়েড়ন ড়েহে পোহরন ড়ন। এ ে টো ো ড়েহেহেন। এ ে বোড়  করহখ 
এহসহেন।  োপোড়ন ফুহির গোে নোম এড়র ো  োপোড়ন ো। ড়বহেষত্ব েহে এই গোহে সবু  
রহের ফুি ফুহট। সবু  পোেোর রে, ফুহির রে নো। কসই  োরহণই সবু  ফুি—অসম্ভব 
সুন্দর েবোর  থো। ড়েড়ন  ল্পনোে ফুি কেখহেন। বোিহব আর কেখো েি নো। 
  
েোাঁর এই েহখর িোরোটোর উপর ক  কযন অহন ক্ষণ েোাঁড়ড়হে ড়েি। শুধু কয েোাঁড়ড়হে ড়েি 
েো-নো েোাঁড়ড়হে েোাঁড়ড়হে ড়সগোহরট কখহেহে। ড়সগোহরহটর টু রো ড়েড়ন  োহেই কপহেহেন। 
 ো টো ক   হরহে এখহনো বুেহে পোরহেন নো। েোর সহন্দে কেোট কেহি মঞু্জর উপর। 
ড়েড়ন প্রোেই িক্ষয  হরহেন মঞু্জ বোগোহন েোাঁটোেোাঁড়ট  হর ড়সগোহরট খোে। এর আহগও কস 
এ টো পোথর ুড়ি গোহের িোরো মোড়ড়হে িযোপ্টো  হরড়েি। পোথর ুড়ির  ীবনী েড়ক্ত অহন  
কবেী বহি গোেটো কবাঁহি কগহে।  োপোনী গোহের এে  ীবনী েড়ক্ত থো োর  থো নো। কবিোরো 
ড়বহেেী মোড়টহে বড় েহে। েোর মন পহড় থোহ   োপোহন, েোর আহস পোহে সব অপড়রড়িে 
গোে।  ীবনী েড়ক্ত কবেী থো োর  থোহেো নো। 
  
ক োহবে আড়ি ড়ঠ   হর করহখহেন—কেোট কেহিহ  আ  ড়েড়ন ড় েু  ড়ঠন  থো শুনোহবন। 
এমন ড় েু  ড়ঠন  থো যো এই কেহি অহন ড়েন শুহনড়ন। ড়সগোহরট গোাঁ ো যো ইেো খোও—
ড়বেোনোে শুহে শুহে খোও। গোহের উপর েোাঁড়ড়হে খোহব ক ন? 
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মঞু্জ রোে নটোর মহধয বোসোে ড়ফহর। করী  হর বড় কেহি ফরেোে। আ  েু নই কেরী 
 রহে।  রু  কেরী, ড়েড়ন অহপক্ষো  রহবন। প্রহেো ন েহি সোরোরোে বোরোন্দোে বহস 
থো হবন। 
  
রোে এগোহরোটো েে। ড়েড়ন বোরোন্দোর কমোড়োে বহস আহেন। েোাঁর খুব ভোি ড়সহধ কপহেহে। 
খোওেো েোওেোর অড়নেম এই বেহস  রো ড়ঠ  নো। ড় ন্তু রোগ  মোহে পোরহেন নো। 
  
রোহেিো বোরোন্দোে এহস ড়বরক্ত গিোে বিহিন—েুড়ম সড়েয ভোে খোহব নো? 
  
ক োহবে আড়ি বিহিন, নো। আড়ম ভোহের  োাঁথো পুড়ড়। 
  
যে বেস েহে েুড়ম েে পুিোপোন েহে যে। ভোে খোহব নো ক ন? 
  
ড়ক্ষধো নোই। 
  
এ টো গোে মহর কগহে। েোহে ড়  েহেহে। মোনুষ মহর যোে আর গোে। আস ভোে খোও। 
  
বিিোমহেো খোব নো। 
  
আড়ম ড় ন্তু ভোহে পোড়ন ড়েহে কফিব। 
  
যো ইেো েোও। 
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কিোহ  বহি নো—বুহড়ো েহি মোনুহষর ভীড়ে েে—কেোমোর ভীমরড়ে েহে। 
  
ভোি। 
  
আড়ম ড় ন্তু আর সোধোসোড়ধ  রহে আসব নো। 
  
বিিোমহেো আসোর ের োর নোই। 
  
এই কেষ আসো। 
  
আেো। 
  
এই বৃক্ষপ্রীড়ে ক োহবে আড়ির আহগ ড়েি নো। ড়রটোেোর  রোর পর েহেহে। যে ড়েন যোহে 
বযোপোরটো েে বোড়হে। প্রড়েড়েন ড় েু সমে ড়েড়ন সোে মসড় ে করোহডর এ  নোসটোড়রহে 
বহস থোহ ন। নোসটোড়রর কিো হের সোেোযয  হরন। কগোবর মোড়ট এবং ডোস্টড়বহনর আব টনো 
মোড়খহে দব সোর বোনোন। গোহে পড়ো ক োন সোেোযযই মোনুষ সে  ভোহব ড়নহে পোহর নো। 
েোর এই সোেোযযও ক উ সে  ভোহব কনে নো। কিো টোর আসি মেিব খুাঁহ  কবর  রোর 
কিেো  হর। 
  
কটড়বহি খোবোর ঢো ো ড়েহে রোখিোম। যড়ে কখহে ইেো  হর কখহে আমোহ  মুড়ক্ত ড়েও। 
  
আেো। 
  
ড়টড়ফন ক ড়রেোহর েু হনর মে  োড়চ্চ ড়বড়রেোনী আহে।  োেোনোরো ড়েহে ড়েহেহে। 
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আেো। 
  
ফরেোেহ  বিহব  ে  হর কযন গরম  হর কনে। আড়ম রোে  োগহে পোরব ঘুহমর অষুধ 
কখহে কফহিড়ে। 
  
ভোি  হরে। আহরো েুটো ঘুহমর অষুধ খোও। 
  
এটো ড়   থো বিহি? 
  
ক োহবে আড়ি রোগী গিোে বিহিন, বহি কফহিড়ে বহি কফহিড়ে। এখন আমোহ  ড়  
 রহব? মোরহব? 
  
রোহেিো েেভম্ব েহে কগহিন।  থোবোেটোর এড়  নমুনো। সোমোনয এ টো গোে মহর কগহে আর 
কিো টো মোথো খোরোহপর মে  থোবোেটো বিহে। রোহেিো খুব  ড়ঠন ড় েু বিোর প্রস্তুড়ে ড়নহেও 
ড়নহ হ  সোমহি কফিহিন। ঘুহমর অষুধ খোবোর পহর রোগোরোড়গ কিাঁিোহমড়ি  রহি অষুহধর 
ধোর  হম যোে। ড়বেোনোে শুহবন ঘুম আসহব নো। এরহি েগড়োটো ড় েু সমহের  হনয 
মূিেুবী থো ু । স্বোমীহ  ড়েড়ন এে সেহ  কেহড় কেবোর মে মোনুষ নো। েোেোড়ো কমহের 
বোড়ড়হে যোবোর  োরহণ আ  েোর কম ো  ভোি। আড়  ো উপিহক্ষ ড়েড়ন কেষ পযটন্ত 
নোেনীহ  এ টো কিইন ড়েহে কপহরহেন। েোাঁর কগোপন সিহে েোে ড়েহে েহেহে। েোর 
 হনয কম ো  সোমোনয খোরোপ ড়েি। ড় ন্তু কিইন কেহখ  োেোনোরো এেই খুড়ে েি কয কম ো  
খোরোপ ভোব সহে সহে িহি কগি।  োেোনোরো অবড়েয বহিহে—ইে মো কেোমোহ  গিোর 
কিইন ড়েহে ক  বহিহে? নোেনীহ  কেোেো  রহব—েো নো। 
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কেোেোহেো সব সমেই  ড়র। 
  
এে টো ো খরি  রো কেোমোর ড়ঠ  েেড়ন মো। 
  
এ টো িহ টও কেেোর ইেো ড়েি। েোে এহ বোহর খোড়ি। 
  
এই র ম বোহ  খরি েুড়ম  হরো নোহেো মো। 
  
রোহেিো কমহের খুড়ে কেহখ খুবই েৃড়প্ত কপহিন। ভোড়গযস আংড়ট নো ড় হন কেষ মুেূহেট কসোনোর 
কিইন ড় হনহেন। নো ড় নহি খুব কবো োমী েে। 
  
 োেোনোরো বিি, কেোমোর  োমোই কমহের আড়  ো উপিহক্ষয আমোহ  ড়  ড়েহেে কেখ মো। 
েুটো বোিো বোড়নহে ড়েহেহে। এহ  টো এ  ভড়র  হর। ড়ড োইন আমোর পেন্দ েে ড়ন। 
ড় ন্তু আড়ম ড় েু বড়িড়ন কবিোরো েখ  হর ড় হনহে। 
  
 ই ড়ড োইনহেো আমোর  োহে সুন্দর িোগহে। 
  
সবোই সুন্দর বিহে ড় ন্তু আমোর  োহে ওল্ড ফযোেনড় মহন েহে। েোেোড়ো বোিো পরহি 
বেস কবড়ে কবড়ে িোহগ। আড়ম এগুড়ি ভোড়েহে পোেিো  হর িোরটো িুড়ড় বোনোব। সব সমে 
পরো যোে এমন িুড়র। 
  
ভুহিও এই  ো   রড়ব নো।  োমোই  োনহে পোরহি মহন  ে পোহব। 
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ও  োনহেই পোরহব নো। এ মোস পহর ড়নহ ই ভুহি যোহব কয আমোহ  বোবো ড়েহেড়েি। 
  
 োমোইহের বযবসো ড়  ভোি যোহে নো-ড় । 
  
ওহেরহেো মো অহন  র ম বযবসো। এ টো খোরোপ কগহি অনযটো ভোি যোে। েুড়ম এহসে 
খুব ভোি েহেহে। কেোমোর সহে আমোর খুবই  রুরী ড় েু  থো আহে। 
  
ড়   থো? 
  
এখন নো। খোওেো েোওেো কেষ কেো  েোরপর বিব। মুখ এমন শু নো  হর কফহিে ক ন? 
খোরোপ ড় েু নো। খুবই ভোি এ টো বযোপোর আহে। কেোমোর  োমোই আমোহ  বহিহে কেোমোর 
সহে  থো বিহে।  োহ ই আড়ম যো বিব কসটো েি অড়ফড়সেোি। 
  
এখনই বি। আমোর েোে পো  োাঁপহে। 
  
েোে পো  োপোহে েহব নো। বিিোম নো, ভোি খবর। 
  
 োেোনোরো রেসযমে ভড়েহে েোসহে িোগি। রোহেিো কমহের েোড়স কেহখও কেমন স্বড়ি 
কপহিন নো। েোাঁর  ীবহন ভোি ড় েু ঘটহে পোহর এই কবোধই নে েহে কগহে। েোাঁর  ীবনটো 
এমন এ  পযটোহে কগহে কয এখন ঘটনো মোহনই েুঘটটনো। স্বপ্ন মহনই েুিঃস্বপ্ন। রোহেিো 
েুিঃড়শ্চন্তো ড়নহে সমে  োটোহে িোগহিন। নোেনীর আ ী ো উপিহক্ষয ড়েন িোরে কিো হ  
েোওেোে কেেো েহেহে। পযোহন্ডি খোটোহনো েহেহে ড়বহে বোড়ড় ড়বহে বোড়ড় ভোব। রোহে নো-ড়  
আবোর  োওেোিী েহব। বোচু্চ  োওেোিহ  খবর কেেো েহেহে। রোহেিোর খুব ইেো  োওেোিী 
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কেহখ যোওেো। রোে কবড়ে েহিও সমসযো েহব নো।  োমোইহের গোড়ড় আহে। েোশুড়ীহ  
 োমোই ড়নশ্চেই নোড়মহে ড়েহে যোহব। 
  
 োওেোিীর আসর কথহ   োেোনোরো মোহ  উড়ঠহে ড়নহে ড়নহ র ঘহর ঢুহ  ের ো বন্ধ  হর 
ড়েি। রোহেিোর বু  ধরোস ধরোস  রহে িোগি।  োেোনোরো গিো নোড়মহে বিি, মো আমোর 
ননেহ  েুড়ম কেহখে রোণী নোম। কেহখে নো? 
  
রোহেিো বিহিন, হুাঁ। 
  
খুব সুন্দর কমহে নো? 
  
রোহেিো আবোহরো ক্ষীণ স্বহর বিহিন, হুাঁ। 
  
এমন ড়মড়ে  হর হু বিে ক ন? সুন্দর কমহেহ  সুন্দর বিহে সমসযো ক োথোে? 
  
এ টু কমোটোর ধোে আহে। 
  
েো আহে। কসটো এমন ড় েু নো। কমহেটো ভোি। ড়নহ র ননে বহি বিড়ে নো—আসহিই 
ভোি কমহে। 
  
রোহেিো কমহের  থোর আগোমোথো ড় েুই ধরহে পোরহেন নো। কমহে ভোি েহি েোর ড়  যোে 
আহস? 
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 োেোনোরো বিি, আমোর শ্বশুর বোড়ড়র সবোর খুব ইেো রোণীর সহে ভোইেোর ড়বহে কেো । 
ভোইেোহ  েোহের সবোর খুবই পেন্দ। 
  
রোহেিো বিহিন, ও এই বযোপোর। 
  
 োেোনোরো ড়বরক্ত গিোে বিি, মো েুড়ম কেড়খ পুহরো বযোপোরটো কেহড় কফহি ড়েহি। এরো 
সোে ভোইহের মহধয এ টো কবোন। সবোর কিোহখর মড়ণ। কমহের নোহম এ টো বোড়ড় ঢো ো 
েেহর আহে। েোর বেস যখন বোর েখড়ন েোর ড়বহের  হনয ড়েন কসট গেনো বোড়নহে রোখো 
েহেহে। বুেহে পোরে ড় েু? 
  
হুাঁ। 
  
ভোইেোর  হনয এরহি ভোি ড়বহে েবোর নো। ওরো ভোইেোহ  যে পেন্দই  রু । আড়মহেো 
 োড়ন ভোইেো কমোটোমুড়ট অপেোথট এ  ন মোনুষ। এম,এসড়স পোে  হর ড়েন বের ড়টউেড়ন 
 হরে। এহ  অপেোথট েোড়ো ড়  বিহব? এই ফযোড়মড়ির এ টো কমহেহ  ড়বহে  রহি 
ভোইেোর ভোগয ড়ফহর যোহব। 
  
রোহেিো বিহিন, ফরেোহের পেহন্দর এ টো কমহে মহন েে আহে।  হে বোর বোসোে 
এহসহে। 
  
 োেোনোরো ড়বরক্ত গিোে বিি, এইসব ফোিেু কপ্রম ভোইেোহ  ে ম  হর কফিহে বি। 
কপ্রম আবোর ড় ? কপহট ভোে থো হি েহবই নো কপ্রম। উপোস কপহট আবোর কপ্রম ড় ? মো 
কেোন ভোইেোহ  েুড়ম অবেযই রোড়   রোহব। 
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কেড়খ। 
  
কেখোহেড়খ নো মো। ভোইেোহ  রোড়  নো  রোহে পোরহি আমোর মোন-সম্মোন থো হব নো। 
  
কেোর মোন-সম্মোহনর  থো আসহে ক ন? 
  
 োরণ আমোর েোশুড়ড় ড়নহ  আমোহ  কডহ  ড়নহে বহিহেন। আড়ম উনোহ  বহিড়ে-আম্মো 
আপড়ন ড়নড়শ্চে থোহ ন। আড়ম বযবস্থো  রড়ে। 
  
েুই আগবোড়ড়হে  থো বিহে কগড়ি ক ন? 
  
আড়ম ক ন বিব নো? 
  
আত্মীহের সহে আত্মীেেো ভোি নো। 
  
 োেোনোরো বিি, মো কেোন এই ড়বহেটো শুধু ভোইেো নো কেোমোহের সবোর  হনয ের োর। 
কযই আড়ম ভোি এ টো ড়বহের প্রিোব ড়েহেড়ে ওড়ম েুড়ম ভোব ধহর কফিে। ঠোণ্ডো মোথোে 
ড়বহবিনো  র—ঢো ো েেহর কয বোস  রে কেোমোহের পোহের ড়নহি ড়  মোড়ট আহে? নো মোড়ট 
কনই। আর রোণীর নোহম ঢো োে কয বোড়ড় আহে কস বোড়ড় কথহ  মোহস ভোড়োই আহস আঠোহরো 
েো োর টো ো। 
  
বড়িস ড় ? সোে  োঠো  ড়মর উপর বোড়ড়। কেোেিো বোড়ড়—ড়েন েিোর ফোউহন্ডেন আহে। 
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ও। 
  
আমোর েোশুড়ড়র ড়ন স্ব সম্পড়ে আহে অহন । মোহের সম্পড়েহে কমহের অংে কবড়ে এটো 
ড়নশ্চেই েুড়ম  োন। ড়   োন নো? 
  
 োড়ন। 
  
 োেোনোরো ড়নিঃশ্বোস কফহি বিি, আড়ম কমহে মোনুষ। বোপ ভোইহের সংসোহরর  হনয কমহেরো 
ড় েু  রহে পোহর নো। েোরপহরও আড়ম আমোর সোধযমে কিেো  রিোম। বোড় টো কেোমোহের 
ড়বহবিনো। 
  
রোহেিো েোরপহরও অহন ক্ষণ কমহের বোড়ড়হে রইহিন।  োওেোিী শুনহিন। কমহের 
েোশুড়ড়র সহে বহস িো কখহিন।  োমোই টোট ো েুধ খোবোর  হনয এ টো গোই ড় হনহে। 
েুইহবিো েুধ কেে ে ক ড়  েুধ। কসই গোই কেহখ েোর গোহে েোে বুিোহিন এবং েোর সমি 
 মট োহন্ডর ফোাঁহ  ফোাঁহ  রোণী কমহেটোহ  িক্ষয  রহিন। শুরুহে েোহ  যেটো কমোটো 
িোগড়েি কেহষর ড়েহ  েো আর িোগি নো। বরং েোাঁর  োহে মহন েি কমহেটো শুধু কয সুন্দর 
েোই নো—অড়েড়রক্ত ভদ্র ড়বনেী। কবৌ ড়েহসহব এ েহে নবু্বই পাঁিোনবু্বই পোওেোর  থো। 
বড়হিোহ র কমহে এ টু কেমোগী েহবই। ড়  আর  রো। কেমোগ  রোর সোমথট যোর আহে 
কস কেমোগ  রহিও কেমন কেোহষর ড় েু েে নো। 
  
রোহেিো বোসোে ড়ফরহিন আনন্দ ড়নহে। কমহে মোহ  গোড়ড়হে েুহি ড়েহে এহস এ  ফোাঁহ  
এ টো খোম েোহে ড়েহে বিি, ব্লোউহ র কভের ড়নহে নোও কেো মো। এটো কমহের পুরোহনো 
কট ড়ন । খোহম ড় েু টো ো আহে। রোহেিো যেবোরই কমহের  োহে এহসহেন এর ম এ টো 
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খোম কপহেহেন। স্বোমীর সংসোর কথহ  মোহ  টো ো কেেো খুব েূষনীে বযোপোর বহিই 
কগোপনীেেো। প্রথম ড়েহ  রোহেিো ক্ষীণ আপড়ে  রহেন। এখন  হরন নো। কেহির েোহের 
টো ো যড়ে কনেো যোে কমহের েোহের টো োও কনেো যোে। 
  
 োেোনোরো বিি, ড়টড়ফনহ ড়রেোহর সোমোনয খোবোর ড়েহে ড়েিোম মো। খোওেো সটট পহর কগহে 
বহি কবড়ে ড়েহে পোড়র ড়ন। েু হনর েহব। ড়টড়ফনহ ড়রেোরটো কফরে পোড়ঠও। আর ভোইেোহ  
কযভোহবই কেো  রোড়   রোহব। আমোর ক োন স্বোথট কনই। মো। এটো মহন করহখ এগুহব। 
  
রোহেিো বিহিন, আেো। 
  
আ  রোহে ভোইেোহ  ড় েু বিোর ের োর কনই। আ  রোেটো ঠোণ্ডো মোথোে ড়িন্তো  র। আর 
বোবোহ  এই মুেূহেট ড় েু বিহব নো। 
  
আেো। 
  
পুহরোপুড়র সবড় েু ফোইনযোি নো েওেো পযটন্ত বোবো কযন ড় েুই নো  োহন। বোবো সবড় েু 
আউিো  হর কফহি। এখোহনও আউিো  রহব। 
  
রোহেিো েোসহিন। এই েোড়সহে ড় েু েৃড়প্তও আহে। কমহের সংসোরী বুড়ি কেহখ েৃড়প্তর 
েোড়স। ড়বহের আহগ কবোেোই যোে ড়ন—এই কমহে এে সংসোরী েহব। এর সহে কপ্রম, েোর 
সহে কপ্রম। ঘুহমর অষুধ খোওেো, স্টমো  ওেোে। ড়  ড়বশ্রী ড়েন ক হটহে। আ  কমহের 
স্বোমী সংসোর কেহখ ঈষটো েে। ড়  সুহখই নো আহে। ক  বিহব এই কমহে কিোফোর টোইপ 
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এ টো কেহির  হনয ঘুহমর অষুধ টষুধ কখহে  ে  োণ্ড  হরহে। ড়বহে েি সব কেষ। এে 
বড় সংসোর েোহের মুহঠোে ড়নহে কমহে সুহখ আহে েোর  হনয এটোই বড় আনন্দ। 
  
খোম খুহি েুটো পোাঁিে টো োর কনোট কপহেহেন। কিইন ড় নহে সহেহরোে টো ো কিহগড়েি 
েোর অহন টোই উহঠ এহসহে। েোর কগোপন সিহে টো োটো িহি যোহব। আবোর ক োন 
েুহযটোহগ  োহ  িোগহব। কেহিরো কয সোরো  ীবন েোাঁহ  কেখহব েোহেো। েোহের সংসোর 
েহিই েোরো আহি আহি সহর পড়হে থো হব। এটোও কেোহষর। এটোও সংসোহরর  ড়ঠন 
ড়নেহমর এ  ড়নেম। ফরেোহের বোবো সংসোরী মোনুষ েহি ড়েড়ন এে ভোবহেন নো। কিো টো 
কমোহটই সংসোরী নো। গোে মহর কগহি কয ভোে খোওেো বন্ধ  হর কেে েোর উপর ড়বশ্বোস 
রোখো যোে নো। েোহ  খরহির খোেোে ধরহে েে। েোেোড়ো পুরুষ মোনুহষর েোেোে  ম েে। 
কমহেরো েে  েহপর মে েীঘটড়েন কবাঁহি থোহ । ফরেোহের বোবো কবাঁহি থো হব নো, ড়েড়ন 
অথট েহে ড়বেোনোে শুহে থো হবন েখন েোর েহব ড় ?  োর উপর ভরসো  রহবন? ক  
কেখহব েোহ ? েহব ফরেোহের বোবোরো েীঘট ীড়ব গুড়ষ্ঠ। ফরেোহের েোেোর বেস আড়ে 
েোাঁড়ড়হে কগহে। ড়েড়বয কবাঁহি আহেন। অসুখ ড়বসুখ েহে ড় ন্তু কেমন  ড়টি েবোর আহগ 
কসহরও যোহে। আহরো  েড়েন ড়েড়ন েুহি থো হবন ক   োহন? অিি এ  ন মোনুষ 
সংসোহর থো হি সংসোরটোও অিি েহে যোে। েোর সংসোর অিি েহে কগহে। এই েুিঃহখর 
 থো  োউহ  বিো যোে নো। বিহি কিোহ  ড়েিঃ ড়েিঃ  রহব। 
  
ঘুহমর অষুধ কখহে সহে সহে ড়বেোনোে যোবোর ড়নেম কনই। আধ ঘন্টো ঠোণ্ডো মোথোে সমে 
 োড়টহে ঘর অন্ধ োর  হর ঘুমুহে কযহে েে। মোথো ঠোণ্ডো েহব ড়  ভোহব? ঘুহমর অষুধ 
খোবোর পর পর এমন সব ঘটনো ঘটহে থোহ  কয মোথো গরম েহে শুরু  হর। এ  ন 
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ভোে খোহব নো, গোহের কেোহ  পোথর। স্বোমীহ  অভুক্ত করহখ ঘুমুহে যোওেো সংসোহরর  হনয 
অমেহির। 
  
এই  ো টোই েোহ  বোধয েহে  রহে েহে। িুিো ধড়রহে খোবোর গরম  রোর  থো 
বহিহেন। এটো ড়নহেও েুিঃড়শ্চন্তো েহে—িুিো ধড়রহে ড়ঠ মে ড়নভোহবহেো? গযোহসর িুিোর 
িোড়বহে ড় েু সমসযো আহে। িোড়ব বন্ধ  রহিও ড়ঠ মে বন্ধ েে নো। গযোস কবর েহে 
থোহ । এ বোর খবহরর  োগহ  পহড়ড়েহিন—-গযোহসর িুিো বন্ধ ড়ঠ মে  রো েেড়ন বোড়ড় 
ভড়েট েহে কগি গযোহস। েখন বোড়ড়র  েটো ড়সগোহরট ধরোবোর  হনয মযোি িোড়িহেহেন ওড়ম 
সোরো বোড়ড়হে আগুন কিহগ কগি। এ  পড়রবোহর পোাঁি হনর মৃেুয। কবাঁহি রইি শুধু বুহড়ো 
নোনী। এই অথটব পযোরোড়িড়সহসর করোগী নড়হে পযটন্ত পোহর নো। কস এ ো ড়টহ  কগি। 
আল্লোের ড়বিোর কবোেো খুবই মুেড় ি। 
  
রোহেিো ঘড়ড় কেখহিন, আধ ঘন্টো পোর েহে এখহনো পোাঁি ড়মড়নট বোড়  আহে। ড়েড়ন শ্বশুহরর 
ঘহর ঢু হিন। ক হগ থো হি েু এ টো ভোি  থো বিহবন। আ  েুপুহর বুহড়োর সহে খুব 
কিাঁিোহমড়ট  হরহেন। বুহড়োর কেমন কেোষ ড়েি নো। খুব যোরো বুহড়ো েোহের ড় েু বুেহেই 
পোহর নো। েোহের সহে ভোি বযবেোর  রহিও েোরো বুহে নো। খোরোপ বযবেোর  রহিও 
বুহে নো। 
  
রোহেিো ঘহর কঢো ো মোত্র কমম্বর আড়ি বিহিন, ক  বউমো। ভোি আে? 
  
রোহেিো বিহিন, ড়ি ভোি। 
  
খোওেো েোওেো  হরে? 
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ড়ি। 
  
আিেোমেুড়িল্লোে। আমোহর কখহে ড়েবো নো? 
  
সন্ধযোর সমে নো আপনোহর খোওেোহে কগিোম। 
  
নোেেো ড়েসোহব কখহেড়েিোম এখন আবোর ভুখ িোপহে। 
  
এই বেহস খোওেো েোওেোর অড়নেম  রো যোহব নো। ডোক্তোহরর ড়নহষধ আহে। কপট কেহড় 
ড়েহব। এই বেহস কপট কেহড় ড়েহি সবটনোে। 
  
ঘহর ড়  আ  কপোিোও েহেহে? 
  
কপোিোও েহব ক ন? এটো ড়  রো বোড়ড় কয প্রড়েড়েন কপোিোও েহব। 
  
কপোিোওহের গন্ধ কপহেড়ে। 
  
 োেোনোরোর বোসো কথহ  সোমোনয  োড়চ্চ ড়বড়রেোনী পোড়ঠহেহে। আ  েোর কমহের আ ী ো 
ড়েি। 
  
েস্তুরীহে  হর এ টু ড়বড়রেোনী েোও। কখহে কেড়খ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 89 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

ড়বড়রেোনী আপনোহ  কেওেোই যোহব নো। এই বেহস ড়বড়রেোনী আপনোর  হনয ড়বষ। কিোভ 
 মোহে েহব। 
  
গন্ধটো নোহ  কগিহেো…েোরপর কথহ । 
  
এে গন্ধ ড়নহে েহব নো। আপড়ন ঘুমোন। 
  
নোম ড় ? 
  
ড় হসর নোম ড় ? 
  
 োেোনোরো কমহের নোম ড়  করহখহে? 
  
কেোসহন আরো খোনম। 
  
আিেোমেুড়িল্লোহ্ সুন্দর নোম।  োেোনোরোহ  বিবো আড়ম েোর  নযোর  হনয খোস ড়েহি কেোেো 
 হরড়ে। 
  
আেো বিব। এখন আপড়ন ঘুমোন। 
  
কপহট ভুখহেো ঘুম আসহেহে নো। 
  
পোড়ন খোহবন? এ  গ্লোস পোড়ন কখহে শুহে থোহ ন। 
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খোড়ি কপহট পোড়ন খোওেোও ড়ঠ  নো। ড়পেনোে েে। আেো মো যোও। েুড়ম ঘুমোহে যোও। 
  
রোহেিো ঘুমুহে কগহিন। এবোহরর ঘুহমর অষুধগুড়ি ভোি—েোর সহে সহে ঘুম এহস কগি। 
  
  
  
ফরেোে ড়ফরি রোে সোহড় েেটোে। আসমোনীহ  বোসোে নোমোহে ড়গহে কেরী েি। আসমোনীর 
মো েোহ  কখহে কযহে বিহিন। কস সহে সহে রোড়  েহে কগি। আসমোনী বিি, আমোর 
েরীর এখন খুবই ভোি িোগহে। আড়ম রোন্নো  রব। 
  
ফরেোে বিি, েুড়ম ভেং র অসুস্থ। রোন্নোর নোমও মুহখ আনহব নো। 
  
আসমোনী বিি, এ বোর যখন বহিড়ে রোন্নো  রব, েখন রোন্নো  রবই। 
  
ফরেোে বিি, আড়ম এ  ন ডোক্তোর ড়নহে আড়স কস কেখু  কেোমোর কপ্রসোহরর ক োন 
সমসযো আহে ড় -নো। েুড়ম অেোহনর মে েহে ড়গহেড়েহি। 
  
আড়ম কমোহটই অেোন েইড়ন। ভোন  রড়েিোম। আড়ম অেোন েহি েুড়ম ড়   র এটোই 
আমোর কেখোর ইেো ড়েি। 
  
বোসোে পুরুষ মোনুষ ক উ কনই। সবোই  োর কযন  ন্মড়েহন ড়গহেহে। ফরেোেহ  এ ো এ ো 
বহস থো হে েি। এ টু পর পর আসমোনী এহস কখোাঁ  ড়নহে যোড়েি। 
  
এই কয বোবু সোহেব! খুব কবোর েে? 
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নো। 
  
কেোমোর  হনয খুব ড় েু রোন্নোর  রোর ইেো ড়েি। ঘহর ড় েু কনই। ডীপ ফ্রীহ  সব সমে 
ড় েু নো ড় েু থোহ । আ  ডীপ ফ্রী  খোড়ি। আড়ম কেোমোর  হনয আিু ভোড়   রড়ে। আিু 
ভোড়  খোও? 
  
খোই। 
  
গোওেো ড়ঘ মোড়খহে আিু ভোড় । কেখ খুব ভোি িোগহব। সহে থো হব ভো ো শু নো মড়রি। 
  
ভোি। 
  
শুধু এ টোই সমসযো ঘহর পোহে খোবোর ড়ঘ কনই। 
  
আসমোনী েুড়ম আমোর খোবোর ড়নহে বযি েহেো নো। 
  
কেোমোর খোবোর ড়নহে বযি েহবোনোহেো  োর খোবোর ড়নহে বযি েব? এখন বি িো খোহব নো, 
সরবে খোহব। মোমো  োপোন কথহ  সবু  রহের ড়  এ টো ড়সরোপ এহনহেন। ড়সরোহপর 
সরবে খুব ভোি েে। এ  গ্লোস বোড়নহে ড়েই? 
  
েোও। 
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আমোর ইেো  রহে রোন্নো ঘহর কেোমোর  হনয কমোড়ো কপহে কেই। েুড়ম কমোড়োে বহস আমোর 
রোন্নো কেখহব আর আড়ম রোন্নোর ফোাঁহ  ফোাঁহ  গুটুর গুটুর  হর গল্প  রব। মো খুবই রোগ 
 রহব বহি বিহে পোরড়ে নো। আেো কেোন, েুড়ম ড়  ক োন গহল্পর বই পড়হব। গহল্পর বই 
এহন কেব? 
  
ড় েু আনহে েহব নো। েুড়ম রোন্নো কেষ  র। 
  
সবু  রহের সরবে এহন আসমোনী উজ্জ্বি মুহখ বিি, পোহে খোব ড়ঘ সমসযোর সমোধোন 
েহেহে। ঘহর এ ড়টন মোখন আহে-মোখন িোি ড়েহে ড়ঘ  রব। 
  
ভোি।  র। 
  
যোই ক মন। 
  
রোে েেটোে আসমোনীর মো এহস গম্ভীর গিোে বিহিন, েুড়ম কখহে এহসো। কটড়বহি খোবোর 
কেেো েহেহে। আসমোনীর েরীর খুবই খোরোপ। কস খোহব নো শুহে পহড়হে। 
  
কবেী খোরোপ? 
  
কবেী খোরোপহেো বহটই ক োর  হর আগুহনর  োহে ড়গহেহে। 
  
আড়ম ওহ  এ টু কেহখ আড়স। 
  
কেোমোহ  কেখহে েহব নো। েুড়ম কখহে কবোস। 
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ফরেোে কখহে বসি। আসমোনীর মো  ড়ঠন মুখ  হর পোহে েোাঁড়ড়হে রইহিন। 
  
এই অবস্থোে খোওেো যোে নো। গিোে ভোে আটহ  যোে। ফরেোহের গিোে ভোে আটহ  
কযহে িোগি। আসমোনীর মো বিহিন, েুড়ম যোওেোর পহথ বড় রোিোর পিোে ফোহমটসী বহি 
এ টো ফোহমটসী কেখহব। ফোহমটসীর কয ক োন এ  নহ  বিহব আসমোনীর েরীর খোরোপ। 
েোরো ডোক্তোর পোঠোহব। 
  
আসমোনীর নোম বিহিই েহব? 
  
েযোাঁ নোম বিহিই েহব। ওর কেোট মোমো ডোক্তোর। কস ঐ ফোহমটসীহে বহস। ফোহমটসীর উপহরর 
েিোে েোর বোসো। 
  
ড়ি আেো বিব। 
  
েুড়ম ভোিমে খোওেো কেষ  র। আসমোনীহ  ড়নহে েুিঃড়িন্তো  রোর ড় েু কনই—মোহে মহধয 
ওর এ র ম েরীর খোরোপ  হর। ঘর বন্ধ  হর ড় েুক্ষণ শুহে কথহ  করস্ট ড়নহি েরীর 
কসহর যোে। আিু ভোড়  ড়নে নো ক ন? আিু ভোড়  নোও—আসমোনী কেোমোর  নয  হরহে। 
বোড়টহে ড়ঘ আহে ড়ঘ নোও। 
  
ফরেোে কভহবড়েি িহি আসোর সমে আসমোনীর সহে কেখো েহব েোও েি নো। কস মন 
খোরোপ  হর পিোে ফোহমটসীর ড়েহ  রওনো েি। ডোক্তোর সোহেবহ  খবর ড়েহে বোসোে 
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ড়ফরি েোাঁটহে েোাঁটহে। খুব যখন মন খোরোপ থোহ  েখন ড়র সোে িড়হে ভোি িোহগ নো। 
েোাঁটহে ইেো  হর। 
  
  
  
ক োহবে আড়ি অন্ধ োর বোরোন্দোে পো েুড়িহে বহসড়েহিন। কেোট কেহির  হনয অহপক্ষো। 
ফরেোে বোসোর কগহট েোে রোখো মোত্র ক োহবে আড়ি বিহিন, ক  মঞু্জ? 
  
ফরেোে বিি, ড়ি নো আড়ম। আপড়ন এখহনো ক হগ আহেন? ঘুম আসহে নো? 
  
ক োহবে আড়ি রোগী গিোে বিহিন—ঘুম আসহব ড়  ভোহব? বোগোহনর সব গোে পোড়ড়হে 
কমহর কফহিহে। 
  
ক  কমহরহে? 
  
মঞু্জ কমহরহে। আর ক  মোরহব। এড়র ো  োপোড়ন ো গোেটোর ড়  অবস্থো  হরহে। আে কেহখ 
যো। 
  
অন্ধ োহর কেখব ড়  ভোহব? 
  
আে আমোর েোহে টিট আহে। 
  
ফরেোেহ  বোবোর সহে বোগোহন কযহে েি। ক োহবে আড়ি টিট কফহি বিহিন-ভোি  হর 
কেখ। সুস্থ সবি এ টো গোহের ড়  অবস্থো  হরহে। মোনুষহ  মোনুষ খুন  রহি েোর ড়বিোর 
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আহে। আইন আেোিে আহে, েোড়ি আহে। অথি গোে েেযো  রহি েোর েোড়ির ড়বধোন 
নোই। গোেওহেো  ীবন। গোে েেযোর েোড়ি আহরো কবেী েওেো উড়িে  োরণ গোহের  ীবন 
থো হিও কস প্রড়েবোে  রহে পোহর নো, ক উ যখন েোহ  েেযো  রহে আহস কস েুহট 
পোড়িহে কযহে পোহর নো। ড়ঠ  বহিড়ে ড় -নো বি। 
  
ফরেোে বোবোর প্রহশ্নর  বোব ড়েি নো  িঘহরর ড়েহ  রওনো েি। েোর ড়নহ র েরীরও 
খোরোপ িোগহে। েোে মুখ ধুহে শুহে পড়হব। ক োহবে আড়ি কেহির কপেহন কপেহন  িঘহর 
িহি এহিন। 
  
কেোর খোবোর কটড়বহি ড়টড়ফন ক ড়রেোহর রোখো আহে। কখহে কন—আ  কেোর মো  োেোনোরোর 
 োহে ড়গহেড়েি। কস  োড়চ্চ ড়বড়রেোনী ড়েহে ড়েহেহে। ঠোণ্ডো েহে কগহে। গরম  হর ড়নহে 
েহব। 
  
 োেোনোরোর  থো বিহেই ফরেোহের মহন পড়ি েোর পহ হট আংড়টটো রহে কগহে। কেেো 
েেড়ন। আ  আ ী ো আ ই কেেো ের োর ড়েি। আংড়ট ড়ঠ ই ক নো েহেহে। কেেোর  থো 
মহন েে ড়ন। ক োহবে আড়ি বিহিন, েোে ধুহে কখহে আে। 
  
ফরেোে বিি, আড়ম কখহে এহসড়ে। 
  
েোওেোে ড়েি? 
  
েযোাঁ। 
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েোওেোে থো হি আহগ বহি যোড়ব। সবোর  হনয রোন্নো েে। খোবোর নে েে। আ  ড়েন হনর 
ভোে নে েি। কেোর আমোর আর মঞু্জর। 
  
েুড়ম খোও ড়ন? 
  
খোও ড়ন ক ন? 
  
মঞু্জর উপর রোগ  হর খোই ড়ন। ক মন কবেোেহপর মে িোরোটো নে  রি। রোহগর কিোহট 
ড়ক্ষহধ নে েহে কগহে ভোে ড়  খোব। 
  
এহসো কখহে এহসো। 
  
ক োহবে আড়ি আপড়ে  রহিন নো কেহির সহে কখহে কগহিন। ড়টড়ফনহ ড়রেোহর 
 োড়চ্চড়বড়রেোনী েোড়োও ঘহর ইড়িে মোে রোন্নো েহেহে। ড়েন হনর  হনয ড়েনড়পস ইড়িে 
মোে ড়েি। ক োহবে আড়ি ড়েন ড়পসই কখহে কফিহিন। আনড়ন্দে গিোে বিহিন–সহষট 
ইড়িে রোন্নো খুবই  ড়টি। বোংিোহেহের খুব  ম কমহে সহষট ইড়িে রোধহে পোহর। কেোর 
মো আহগ পোরে নো। কেোর েোেী েোহে ধহর রোন্নো ড়েড়খহেহে। এখন কেোর মোর  োে কথহ  
ঐ ড়বেযো ড়েহখ কনেো ের োর। কেোর ড়বহে েহি কবৌমোহ  প্রথম কয  ো টো  রহে বিব 
কসটো েহে—েোশুড়ড়র  োে কথহ  সহষট বোটো রোন্নো ড়েহখ কনেো। কবৌমো ঐ ড়বেযো কেখোহব 
েোর কেহির কবৌহ …ঐ ভোহব িিহে থো হব। 
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ফরেোে বোবোর ড়েহ  েোড় হে আহে। ক োহবে আড়ি এখন আংগুি িুহষ িুহষ সহষট ইড়িহের 
কেোি খোহেন। ড়েড়ন কেহির ড়েহ  মুখ ড়ফড়রহে বিহিন, কেোর েোহে টো ো পেসোর অবস্থো 
ক মন? 
  
ভোি নো। ক ন? 
  
টো ো পেসোর অবস্থো ভোি থো হি  োপোড়ন ো গোহের এ টো িোরো ড় নেোম! সবু  ফুি 
েে। কডন োরোস নো? 
  
িোরো ড় নহে  ে িোগহব? 
  
আড়ইে টো ো েোম। আমোহ  অবড়েয কেড়েহে ড়েহে ড়েহব। 
  
ফরেোে পহ ট কথহ  মোড়নবযোগ কবর  হর েুটো এ ে টো োর কনোট পোড়নর গ্লোহসর ড়নহি 
িোপো ড়েি। বোবোহ  সরোসড়র টো ো ড়েহে িজ্জো িোগহে। সব সমে িোহগ। েোহ  টো ো 
ড়েহে কগহিই কেহিহবিোর  থো মহন পহড়। িুহি বনহভো ন পহনহরো টো ো িোাঁেো। কসই 
িোাঁেোর  নয এ  সপ্তোে ধহর বোবোর কপেহন কপেহন কঘোরো। বোবোর  ে  ড়ঠন  ড়ঠন  থো। 
  
বনহভো ন আবোর ড় ? বন আহে নো-ড়  কয বনহভো ন? িুহির মোহঠ আবোর বনহভো ন 
ড় । মোঠ-হভো ন। েে টো ো ড়নহে যো—ওহেরহ  বি, আমোর  োহে েেটো োই আহে। 
ড়নহি নোও। নো ড়নহি নোই। মোঠ কভো হনর  হনয পহনহরো টো ো এ  আশ্চযট বযোপোর। ঘহর 
ঘহর কযন টো েোি আহে। টো ো েোপোহিই েি। 
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এখন িো ো ঘুহর কগহে। এখন ক োহবে আড়ি শু নো মুহখ কেহির কপেহন কপেহন ঘুহরন। 
  
ক োহবে আড়ি ডোহির বোড়টহে িম্বো িুমু  ড়েহে বিহিন েুইে িোগহব নো েুই পিোে টো ো 
করহখ কে। সংসোহরর এই অবস্থো। এখন বোহ  খরি  রো ড়ঠ  নো। 
  
 থো কেষ  রোর আহগই ড়েড়ন েোে বোড়ড়হে কনোট েুটো ড়নহে ড়নহিন। ফরেোে ড়ে সড়েয 
সড়েয পিোে টো ো করহখ কেে েোেহি সমসযো েহব। ড়েড়ন িন্দনগোহের এ টো িোরো ড় নহবন 
বহি মনড়স্থর  হর কফহিহেন। িন্দন গোহের িোরো আহগ পোওেো কযে নো। এখন ইড়ন্ডেো 
কথহ  আসহে। কশ্বে িন্দন, রক্ত িন্দন েুর ম িোরো আসহে—কশ্বে িন্দনড়টই ভোি। েহব 
গোে খুব নো ু । েক্ত খুাঁড়টর বযবস্থো  রহে েহব। 
  
ক োহবে আড়ি েৃপ্ত গিোে বিহিন—িো খোড়ব নোড়  কর? কখহি বি আড়ম বোড়নহে কেব। 
সমসযো কনই। কেভী খোবোর পর িো ে হমর সেোে  এবং বিবধট । 
  
নো িো খোব নো। 
  
কেোর  োহে ড়সগোহরট আহে? থো হি এ টো কে। িো খোওেো েহেহে এ টো ড়সগোহরট কখহি 
ভোি িোগহব। ক  কযন বহিড়েি ভরোহপট খোওেোর এ টো ড়সগোহরট ে হমর সেোে  েহব 
আমোর মহন েে নো। ড়সগোহরট ড়বষবৎ পড়রেো য। 
  
ফরেোে ড়সগোহরট ড়েহে ড়েহে বিি, বোবো কেোমোহের এ টো খবর ড়েহে ভুহি কগড়ে। 
  
ক োহবে আড়ি ড়বড়স্মে েহে বিহিন, ড়  খবর? 
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ড়বহে  রব বহি ড়ঠ   হরড়ে। 
  
ক োহবে আড়ি ড় েুক্ষণ কেহির ড়েহ  েোড় হে কথহ  েড়বড়  হর বিহিন, এটো ড়ঠ  
 রো ড়র ড়  আহে? ড়বহেহেো  রহেই েহব। আমোহের ইসিোম ধহমট সন্নযোহসর ক োন স্থোন 
কনই। যে ইেো আল্লো ড়বল্লো  রহে পোর েহব সংসোহর কথহ । 
  
ফরেোে মোথো ড়নিু  হর বিি, এমন ড় েু ড়বহে নো বোবো।  োগহ   িহম ড়বহে।  ো ী 
সোহেহবর সোমহন  বুি  বুি বিো। 
  
ড়বহেটো  হব? 
  
কডট এখহনো পুহরোপুড়র ফোইনযোি েেড়ন েহব শুক্রবোহর েবোর সম্ভোবনো। 
  
এই শুক্রবোর? 
  
েযোাঁ এই শুক্রবোর। 
  
কেোর মো  োহন? 
  
নো মো  োহন নো। কেোমোহ ই প্রথম বিিোম। ক োহবে আড়ি ড়সগোহরট েোহে অবো  েহে 
েোড় হে আহেন। ড়েড়ন ড়সগোহরট ধরোহে ভুহি কগহেন। েোহ  কেহখ মহন েহে ড়েড়ন 
ড়নহ র কেহিহ  ড়িনহে পোরহেন নো। 
  
আ  ড়  বোর? 
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আ  মেিবোর। 
  
কেোর েোহে কেো েোেহি এহ বোহরই সমে নোই। 
  
ফরেোে িুপ  হর রইি। ক োহবে আড়ি বিহিন, ড়বহে কয  রড়ব েোহে টো ো পেসো আহে? 
অড়ফস কথহ  কিোন পোড়ব? 
  
অড়ফহসর  থো ফরেোে এেক্ষণ ভুহি ড়েি। বোবোর  থোে িট  হর মহন েি। আ  রোহেই 
নোনু্ট ভোইহের  োহে যোওেো ের োর। রোে অহন  েহে কগহে েোহে ড় । নোনু্ট ভোইহের 
কমস সোরোরোেই কভোিো থোহ । কোঁহট কযহে আধঘন্টোর মে িোগহব। ড়রক্সো  হরও যোওেো 
যোে। কোঁহট যোওেো ভোি। আফটোর ড়ডনোর ওেো  এ মোইি। 
  
ক োহবে আড়ি বিহিন, কমহেটোহ  ড় েু গেনো টেনো ড়েহে েহব। সুেো কবাঁহধ কেো আর 
ড়বহে  রহে পোরড়ব নো। কেোর মোহ  যখন ড়বহে  ড়র েখন আমোর কেোর মেই খোরোপ 
অবস্থো েোর মহধযও কেোর মোহ  েোহের িুড়ড় ড়েহেড়ে,  োহনর েুি ড়েহেড়ে, ড়ট ড়ি ড়েহেড়ে। 
শুধু গিোে ড় েু ড়েহে পোড়র ড়ন। ওরো গিোরটো ড়েহেড়েি। মুহখ বহিহে—ড়েন ভড়র কসোনোর 
েোর। সযো ড়োর কেো োহন ও ন ড়নহে কেড়খ েুই ভড়র েুই আনো।  ে বড় বে ড়িন্তো  হর 
কেখ। যোই কেো  েুই এ টো  ো   র। কেোর মোর  োে কথহ  গিোর েোরটো ড়নহে পোড়িে 
টোড়িে  ড়রহে কমহেহ  কে। 
  
ফরেোে ড় েু বিি নো। ক োহবে আড়ি বিহিন—ড়বহের েোড়ড় ড় নহে েহব। যোই কেো  
েোড়ড় ড়নহে েুই ড়িন্তো  ড়রস নো। েোড়ড়র বযবস্থোটো েুই আমোর েোহে কেহড় কে। 
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েোড়ড় েুড়ম ড় হন কেহব? 
  
আহর েুর বযোটো। আড়ম েোড়ড় ক নোর টো ো পোব ক োথোে? আমোর এ  েোত্র মীরপুহর  োেোন 
েোড়ড়র কেো োন ড়েহেহে। কেো োহনর নোম  যোি োটো েোড়ড় েোউস। এ ড়েন ড়গহেড়েিোম, খুব 
যত্ন  হরহে। িো-ড়সংগোরো ড়মড়ে খোইহেহে। ওর কেো োন কথহ  বোড় হে েোড়ড় এহন কেব। 
  
আেো। 
  
ক োহবে আড়ি গিোর স্বর নোড়মহে প্রোে ড়ফস ড়ফস  হর বিহিন, কেোর মোর েোহে  যোে 
টো ো আহে।  ে  োড়ন নো। েহব আহে। আপোেে েোর  োে কথহ  কন। আড়ম কয কেোহ  
বহিড়ে কসটো কযন আবোর নো  োহন। 
  
ফরেোে বোবোর ড়েহ  েোড় হে েোসি। েোর েোহের ড়সগোহরট ড়নহভ কগহে ড়েহ  িক্ষয কনই। 
কনভোহনো ড়সগোহরটই ড়েড়ন টোনহেন। এবং কধোেো েোড়োর ভড়ে  রহেন। 
  
কেোর মুখ কেহখ মহন েহে খুব েুিঃড়শ্চন্তো  রড়েস। এহ বোহরই েুিঃড়শ্চন্তো  রড়ব নো। আল্লোের 
হু ুম েোড়ো ড়বহে েে নো। আল্লোে পোহ র হু ুম েহেহে বহিই ড়বহে েহে। আল্লোে পোহ র 
হু ুম কযন ড়ঠ মে পোিন েে কসই বযবস্থোও উড়নই  হরন। কেখড়ব ড়বহের টো ো ড়ঠ ই 
ক োগোড় েহব। ঐ কয  থোে আহে নো সপট েইেো েংেন  র ওেো েইেো েোড়। বযোপোর কস 
র মই। 
  
আড়ম েুিঃড়শ্চন্তো  রড়ে নো—বোবো কেোন আড়ম এ টু কবরুব। েুড়ম ের ো বন্ধ  হর েোও। 
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এে রোহে ক োথোে কবর েড়ব? 
  
এ টো  ো  আহে বোবো। নো কগহিই নো। রোহে ড়ফরব নো।  োহ ই ের ো কখোিোর  হনয 
কেোমোহ  ক হগ থো হে েহব নো। 
  
ক োহবে আড়ি ড়িড়ন্তে গিোে বিহিন, ড়বহে ড়ঠ  ঠো  েবোর পর রোহে ড়বরোহে কবর েহে 
েে নো। সোবধোহন থো হে েে। 
  
ক ন? 
  
ক ন েো  োড়ন নো। পুরোনো  োহির মোনুষরো ড়নেম  হর কগহেন। 
  
আমোর খুব ের োর বোবো। কযহেই েহব। 
  
কযহে েহি যো। েহব সোবধোহন যোড়ব। কেোহ  কেো আসি  থোই ড় হেস  রো েে ড়ন- 
কবৌমোর নোম ড় ? 
  
ডো  নোম আসমোনী। 
  
মোেোল্লোে সুন্দর নোম। ভোি নোম ড় ? 
  
ভোি নোম  োড়ন নো বোবো। 
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ক োহবে আড়ি ড়বড়স্মে েহে বিহিন, শুক্রবোহর যোর সহে ড়বহে েহব েোর ভোি নোম  োড়নস 
নো, কবৌমো এই ঘটনো যড়ে  োহন মহন খুবই  ে পোহব। 
  
 োনহব নো। 
  
 োনহব নো ক ন? অবেযই  োনহব। আড়ম ড়নহ ই বহি কেব। আমোর খুবই রোগ িোগহে। 
আহর টো  থো, শুক্রবোহর কেোর ড়বহে এই ঘটনো েুই আমোহ  আহগ বহিড়েস এহেও কেোর 
মো রোগ  রহব। আমোহ  কয আহগ বহিড়েস এটো কেোর মোহ   োনোহনোর ের োর কনই। 
পহর কেোর মো যখন আমোহ  বিহব েখন আড়ম খুবই অবো  েবোর ভড়ে  রব। কেোর মো 
ড় েু বুেহে পোরহব নো। 
  
ফরেোে উহঠ পড়ি। বোবোর সোমহন বহস থো হি ড়েড়ন ক্রমোগেই  থো বিহে থো হবন। 
শুধু শুধু কেরী েহব। 
  
ক োহবে আড়ি বিহিন, কেোর েোেো োনহ ও ড়বহের  থোটো ড়নহ র মুহখ বড়িস। মুরুব্বী 
মোনুহষর কেোেো ড়বহে েোেীহে অেযন্ত ের োর। কেোর েোেো োন ক হগ আহে—এখড়ন বহি 
যো। 
  
এে রোহে েোেো োন ক হগ আহেন ক ন? 
  
 োড়ন নো। সন্ধযো কথহ  ড়বড়ড়বড়  রহে। 
  
েরীর খোরোপ নো-ড় ? 
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েরীর খোরোপ েহিহেো ড়েম কমহর থো হব। ড়বড়ড়বড় ড়বড়ড়বড়  রহব নো। েরীর মহন েে 
ভোিই। 
  
ফরেোে েোেো োহনর ঘহর ঢু ি। ঘর অন্ধ োর। েোেো োহনর খোহট মেোরী কফিো। অন্ধ োহরও 
কেখো যোহে ড়েড়ন মেোরীর কভের বহস আহেন—েৃেযটোই অস্বোভোড়ব । েঠোৎ বুহ  কেোট্ট 
এ টো ধোেো িোহগ। ফরেোে বিি, েোেো োন ক হগ আহেন? 
  
কমম্বর আড়ি বিহিন, হুাঁ। 
  
েরীর খোরোপ নো-ড় ? 
  
েরীরটো আ  ভোি। 
  
ক হগ আহেন ক ন? ঘুম আসহে নো? 
  
খুব ভুখ কিহগহে। এই হনয ঘুম আসহে নো। 
  
রোহে খোন ড়ন? 
  
সন্ধযোহবিো কবৌমো সোগু ড়েহেড়েি। 
  
এখন ড় েু কখহে ইেো  রহে? 
  
হুাঁ। 
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ড়  খোহবন? 
  
কপোিোও কখহে ইেো  রহেহে। 
  
এে রোহে কপোিোও ক োথোে পোব েোেো োন? 
  
 োেোনোরো কপোিোও পোঠোহেহে। 
  
ও আেো। আপড়ন খোহবন? কেব গরম  হর? 
  
কে। 
  
কপট খোরোপ  রহব নোহেো? 
  
কমম্বর আড়ি েেোে গিোে বিহিন, খুব ভুখ কিহগহে কর বযোটো। ড়পড়রহি  হর সোমোনয এহন 
কে খোই। ড় েু েহব নো। 
  
আেো আড়ম ড়নহে আড়স। 
  
আড়ম কেোর  হনযই ক হগ বহসড়েিোম। আর ক উ কখহে ড়ে  নো ড়ে  েুই কয ড়েড়ব এটো 
আড়ম  োড়ন। 
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ফরেোে কপোিোও গরম  রি। কিবু  োটি,  োিোমড়রি ড়নি, ঘহর আহমর আিোর ড়েি, 
কপ্লহটর ক োণোে সোমোনয আিোরও ড়নি। বুহড়ো যখন  ুপথয  রহব ভোিমেই  রু । সোগু 
কখহিও কপট খোরোপ, কপোিোও কখহিও কপট খোরোপ। ভোি ড় ড়নে কখহেই কপটটো খোরোপ 
 রু । 
  
খোবোর সোড় হে ঘহর ঢুহ  ফরেোে কেখি েোেো োন ড়বেোনোে শুহে ঘুমুহেন। গোঢ় ঘুম। 
অহন  কিেো  হরও কসই ঘুম কস ভোেোহে পোরি নো। এড়িহেই অহন  রোে েহেহে। আর 
কেরী  রো ড়ঠ  েহব নো। ফরেোে বোড়ে ড়নড়ভহে ড়েি। আ  নোনু্ট ভোইহের  োহে নো ড়গহে 
স োহি কগহি ক মন েে? েরীর েুবটি িোগহে। কেষ পযটন্ত কস যোওেোই ড়ঠ   রি। েোর 
মন বিহে কয উহেহগর কভের কস আহে—নোনু্ট ভোইহের সহে কেখো েহি কসটো অহন টো 
 মহব। বোগোহন কনহমই ফরেোে কেখি—কগহটর  োহে গোড়ড় এহস কথহমহে। গোড়ড় কথহ  
নোমহে মঞু্জ। মঞু্জর েোহে ড়সগোহরট। বড় ভোইহ  কেহখ কস ড়সগোহরট কফহি ড়েি। েোহের 
ঘড়ড়র ড়েহ  েোড় হে বিি, ভোইেো েুড়ম ড়  কবর েচ্ে? 
  
েযোাঁ। 
  
এে রোহে? 
  
 রুরী এ টো  ো  পহড় কগহে। কযহেই েহব। 
  
ক োথোে যোহব? 
  
আগোমোড়সহ্ কিন। 
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এ   ো   র গোড়ড় ড়নহে যোও। 
  
 োর গোড়ড়? 
  
ভোড়ো গোড়ড়। সোরো ড়েহনর  হনয ভোড়ো  হরড়েিোম। আড়ম েোইভোরহ  বহি ড়েড়ে ও 
কেোমোহ  নোড়মহে ড়েহে যোহব। 
  
েোেহি কেো ভোিই েে। 
  
ফরেোে মঞু্জর ড়েহ  এ  েৃড়েহে েোড় হে আহে। এ  েৃড়েহে েোড় হে থো োর  োরণ 
আহে। মঞু্জ খুব স্বোভোড়ব  অবস্থোে কনই। কস ড়ঠ মে েোাঁড়ড়হে থো হে পোরহে নো–সোমোনয 
টিহে। মঞু্জর মুখ ভড়েট  েটো কেেো পোন।  েটোর  ড়ো গন্ধ মহের গন্ধ ঢো হে পোরহে নো। 
  
মঞু্জ ড়  এ ো এ ো কোঁহট বোসোে ঢু হে পোরহব। কগহটর  োহে হুমড়ড় কখহে পহড় যোহব 
নোহেো? সবহি ভোি েে েোহ  ধহর ধহর বোসোে ড়নহে যোওেো। কসটোও ড়ঠ  েহব নো। মঞু্জ 
িজ্জো পোহব। মোনুষহ  িজ্জো ড়েহে িোভ ড় ? 
  
এ টো  ো   রহি ক মন েে? গোড়ড় যখন আহে েখন েোইভোরহ  বিহি েে নো—
আগোমড়স কিহন যোব নো। আমোহ  উেোরীহে নোড়মহে ড়েহে িহি যোন। রোে খুব কবড়ে েে 
ড়ন। েোেোড়ো ঐ বোড়ড়হে আ  উৎসব। উৎসহবর বোড়ড়র কিো  ন ড়নশ্চেই অহন  রোে 
পযটন্ত  োগহব। এ টোই সমসযো  োেোনোরো নোনোন ধরহনর আহ্লোেী  রহব। এটো খোও, ওটো 
খোও। ওমো এে করোগো েহেে ক ন? কিোহখর ড়নহি  োড়ি ক ন? 
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সে  স্বোভোড়ব  কমহেরো ড়বহের পহর নযো ো ধরহনর েহে যোে। বোহপর বোড়ড়র  োউহ  
কপহি নোনোন ধরহনর নযো োমী  হর। যোহ  ড়নহে নযো োমী  রো েহে েোর  োহে কয 
বযোপোরটো অসেয িোহগ েো বুেহেই পোহর নো। 
  
কেষবোর যখন ফরেোে ড়গহেড়েি  োেোনোরো ধরো গিোে বিি, ভোইেো আড়ম কেোমোর কবোন 
নো? েমোস পর েুড়ম আমোহ  কেখহে এহি? ক ন এহসে? নো েুড়ম বসহে পোরহব নো। 
েুড়ম িহি যোও। বিহে বিহে ক াঁহে ক হট ড়বশ্রী অবস্থো। ফরেোহের ধোরণো  োেোনোরোর 
নযো োমী বেহসর সহে সহে বোড়হে। 
  
ফরেোে েোইভোরহ  বিি, েোইভোর সোহেব আমোহ  আগোমড়স কিহন নোমোহে েহব নো। 
উেোরীহে নোড়মহে কেন। 
  
েোইভোর ড়বরক্ত মুহখ বিি, আহগ  ইহবন নো? 
  
আহগ নো বিোটো খুবই অনযোে েহেহে ক্ষমো  হর ড়েন। 
  
আ োহে ড়বেুযৎ িম োহে মহন েে বৃড়ে েহব।  োেোনোরোর বোড়ড়হে যোবোর ড়সিোন্ত ভুি 
েহেহে। ফরেোহের মন বিহে কস বোড়ড়হে ঢু হব এবং শুরু েহব বৃড়ে।  োেোনোরো শুরু 
 রহব নযো োমী। নো ভোইেো েুড়ম কযহে পোরহব নো। বৃড়ের মহধয েুড়ম যড়ে যোও আড়ম ড় ন্তু 
ভেং র ড় েু  হর বসব। েুড়ম আ   েড়েন পর এ বোড়ড়হে এহসে কভহব কেখ। 
  
বৃড়ে নোমি নো ড় ন্তু  োেোনোরো ভোইহ  কেহখ নযো োমীর িূড়োন্ত  রি। ড় েু মুহখ নো ড়েহে 
কস ফরেোেহ  কযহে কেহব নো। কসই ড় েু মোহন কপোিোও মুরড়গর করোস্ট। খোবোর  ম 
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পহড়ড়েি বহি নেুন  হর রোন্নো েহেহে। নেুন রোন্নো মুহখ ড়েহেই েহব। ফরেোে যড়ে নো 
পোে কস খোহব নো। েুপুহরও কস েোহমিোর  হনয কখহে পোহর ড়ন। 
  
ফরেোে ড়বরক্ত মুহখ বিি, ক ন এে যন্ত্রণো  রড়েস? 
  
 োেোনোরো বিি, ভোইেো কেোমোর েুভটোগয কয কেোমোর এ টো কবোন আহে। কবোন যখন আহে 
কসহেো যন্ত্রণো  রহবই কবোনহ হেো আর কফহি ড়েহে পোরহব নো? -ড়  কফহি কেহব? 
  
ফরেোেহ  ভরোহপহট আবোহরো কখহে বসহে েি। খোবোর ড়নহে এি  োেোনোরোর ননে রোণী। 
ফরেোে ড়বস্মহের সহে িক্ষয  রি রোণী কমহেটো েোহ  কেহখ িজ্জোে মহর যোহে। এই 
কমহেহ  কস অহন বোর কেহখহে ড় ন্তু এে িজ্জো কপহে  খহনো কেহখ ড়ন। আ  এে িজ্জো 
পোহে ক ন? 
  
ভোইেো আমোর ননে রোণীহ  ড়িনহে পোরেহেো? 
  
েযোাঁ। 
  
কেখে ড়  সুন্দর কমহে? সুন্দর নো ভোইেো? 
  
ফরেোে বিি, অবেযই সুন্দর। 
  
 োেোনোরো েোসহে। ফরেোে েোর েোড়সর  োরণ ধরহে নো কপহর অবো  েহে েো োি। রোণীর 
েোহে কপোিোওহের ড়ডস, কস ড়ডস নোড়মহে প্রোে কেৌহড় পোড়িহে কগি। ফরেোে বিি, বযোপোর 
ড়  কর? 
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 োেোনোরো েোসহে েোসহে বিি, বযোপোর আবোর ড় ? বযোপোর ড় েু নো। মো কেোমোহ  ড় েু 
বহি ড়ন? 
  
নো। 
  
মোর সহে কেখো েে ড়ন? 
  
নো মো ঘুমুড়েহিন। 
  
ভোইেো েুড়ম েোে গুড়টহে বহস আে ক ন? নো বিহি েহব নো, কেোমোহ  আহর বোর কপোিোও 
ড়নহে েহব। রোণীর আহেিটো ক মন কেোমোহ  এ বোর কপোিোও ড়েহে িহি কগি। কসড়  
িোে আমোর ভোই খোহি পড় । েোাঁড়োও ওহ  ড়নহে আসড়ে। 
  
ওহ  আনোর ের োর ড় ? 
  
ের োর আহে। আড়ম ড়বনো ের োহর ক োন  ো   ড়র নো। 
  
 োেোনোরো গড়বটে ভড়েহে িহি যোহে। ফরেোহের কম ো  খুবই খোরোপ। আংড়ট ড়নহে আসো 
ড়ঠ  েে ড়ন। মো কসোনোর কিইন ড়েহেহেন এই খবরটো আহগ  োনহে 
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৪. নান্টু ভাইত্রয়র ভাি নাম–আব্দিু  াত্রির দ্ব িানী 
নোনু্ট ভোইহের ভোি নোম–আবু্দি  োহের ড় িোনী। বড় পীর সোহেহবর নোহম নোম। এই নোম 
স হির সেয েে নো। আড়  োর পর কথহ  শুরু েি অসুখ ড়বসুখ। েোম সোরহি েে 
টোইফহেড। টোইফহেড সোরহি কেড়পং  ফ। কেোড়পং  ফ কগি কেো শুরু েি ঘুসঘুহস ির। 
বোচ্চোহের থো হব মোথোভড়েট িুি। েুবের বেহস কেহির মোথোর সব িুি উহঠ কগি। িীন 
ভূহের আের েহে পোহর মহন  হর মওিোনো ডোড় হে আনো েি। মওিোনো বিহিন, িীন 
ভূে ড় েু নো। নোহমর আের পহরহে। বড় পীর সোহেহবর নোহম নোম রোখোই ভুি েহেহে। 
আবু্দি  োহের নোম রোখহিই েে। নোহমর কেহষ ড় িোনী যুক্ত েওেোহে ড়বপে শুরু েহেহে। 
  
নোনু্টর বোবো বিহিন, আহর টো আড়  ো  হর নোম বেিোব? 
  
মওিোনো বিহিন, কসইটোও ড়ঠ  েহব নো। যো  রহে েহব েো েহে ভোি নোহম  খহনো 
ডো ো যোহব নো। ভুহিও নো। ভোি নোম  োউহ ই  োনোহনো যোহব নো। সব  ো  সোরহে েহব 
ডো  নোহম। 
  
কসই কথহ  নোনু্ট। কমড়র  সোড়টটড়ফহ হটও নোনু্ট। ইন্টোরড়মড়ডহেট সোড়টটড়ফহ ট, ড়বএসড়স-
ড়ডগ্রী সব োেগোে নো। ভোি নোম মুহখ নো কনেোর ড় েু উপ োড়রেো পোওেো যোহে। েোর 
েরীর এখন খুবই ভোি। করোে-বৃড়ে-েড়-বোেি ড় েুই েোহ   োবু  রহে পোহর নো। েহব 
আ  নোনু্ট সোহেব সোমোনয  োবু। প্রিণ্ড মোথো ধহরহে। মোথো ধরোর ড়িড় ৎসো েহে। মডোনট 
কসিুহনর নোড়পেহ  ধহর আনো েহেহে। কস রোে এগোহরোটো কথহ  মোথো বোনোহে। ঘন্টো 
ড়েহসহব িুড়ক্ত। ঘন্টোে পাঁড়িে টো ো। নোড়পে আধ ঘন্টো ননস্টপ মোথো বোড়নহে পিোে টো ো 
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 োড়মহে কফহিহে ড় ন্তু মোথো ধরোর ঊড়নে ড়বে েহে নো। বরং মোথো ধরো আহরো কবহড়হে। 
নোনু্টর ধোরণো মোথোর কভেহরর সুক্ষ্ম ক োন নোট বেু আিগো েহে কগহে। কেেোহি মোথো ঠুহ  
 োেেো মে  হর ধোেো ড়েহে পোরহি নোট বে  োেগোমে ড়ফড়টং েহে কযে। সোেহস 
 ুিুহে। অহন  আহগ এ বোর কস এই পিড়ে বযবেোর  হর মোথো ফোড়টহে কফহিড়েি। 
রীড়েমে রক্তোরড়ক্ত। ডোক্তোহরর  োহে পযটন্ত কযহে েহেহে। ডোক্তোর সোহেব সব শুহন 
বহিহেন—যো  হরহেন  হরহেন। ভড়বষযহে এর ম  খহনো  রহবন নো। অন্ধ েহে যোহবন 
বুহেহেন-অন্ধ। মোথো ধরো ক োন করোগ নো—নোনোন সমসযোে মোথো ধহর। েোরীড়র  সমসযো, 
মোনড়স  সমসযো। কসই সমসযোর ড়িড় ৎসো  রহে েহব। কেেোহি মোথো ঠু োঠুড়  নো। 
আপনোরো সমসযো ড় ? 
  
নোনু্ট েোাঁে কবর  হর কেহস কফহি বহিহে, সযোর আমোর ক োন সমসযো কনই। েোরীড়র , 
মোনড়স  ক োন সমসযোই কনই। এ টোই সমসযো। মোথো ধরো। 
  
েোর  থো ড়ঠ  নো। নোনু্টর বড় ধরহনর সমসযো আহে। সমসযো এ র ম কয েো ড়নহে  োহরো 
সহে আিোপ  রো সম্ভব নো। ডোক্তোর সোহেবহ  কস ড়নশ্চেই বিহে পোহর নো, সযোর আমোর 
স্ত্রীর সহে আমোর এ টো সমসযো িিহে। কস আমোর সহে থোহ  নো। েোর বোবোর বোসোে 
থোহ । আমোর এ টো পোাঁি বেহরর কেহি আহে। েোর নোম অণটব। কসও মোর সহে থোহ । 
কেহিটোর  হনয যখন খুবই মন  োাঁহে েখন মোথো ধহর যোে। মোথো ধরোর এই েি রেসয। 
  
আ  অণটহবর বোবোর  োহে এহস থো োর  থো ড়েি। ড়ব োহি িহি আসহব রোহে থো হব। 
স োহি অণটবহ  মোর  োহে কপৌঁহে ড়েহে নোনু্ট িহি যোহব অড়ফহস। অণটব প্রোেই 
বৃেস্পড়েবোর রোহে এহস বোবোর সহে থোহ । শুক্র েড়ন িুি বন্ধ। এখন সোমোহরর েুড়ট 
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িিহে কয ক োন সমে আসহে পোহর। েুড়টেোটোর সমে বোবোর সহে কবড়ে সমে  োটোহব 
এটোইহেো যুড়ক্তযুক্ত। 
  
নোনু্ট ড়বহ হি কেহিহ  আনহে কগি। শ্বশুর বোড়ড়হে যোওেো বহি  থো, খোড়ি েোহে উপড়স্থে 
েওেো যোে নো। মোেৃভোণ্ডোহরর রসমোিোই েড়মটিোর খুবই ড়প্রে। এ  ক ড়  রসমোিোইহের 
এ টো েোড়ড় ড়নহে কগি। 
  
েড়মটিো রসমোিোইহের েোড়ড় েোহে ড়নহে ড়নহে শু নো গিোে বিি, অণটব আ  কযহে পোরহব 
নো। 
  
নোনু্ট েেভম্ব েহে বিি, ক ন? 
  
কস েোর কেোটমোমোর সহে মেমনড়সংে ড়গহেহে। 
  
নোনু্ট আবোহরো বিি,হ ন? 
  
েড়মটিো ড়বরক্ত গিোে বিি, মোমোর সহে কবড়োহে ড়গহেহে এর আবোর ক ন ড় ? স োি 
কথহ ই কস নোিোনোড়ি  রহে মোমোর সহে মেমনড়সংে যোহব। 
  
এই  থোহেই নোনু্টর মোথো ধরি। অণটব  োহন আ  কস বোবোর সহে থো হব েোরপহরও 
স োি কথহ  মোমোর সহে নোিোনোড়ি  রহব ক ন? কস নোি ড়েখি  হব? েোেোড়ো 
মেমনড়সংহে আহে টো ড় ? 
  
েড়মটিো বিি, েুড়ম ড়  িো খোহব? 
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নোনু্ট িো কখহে ইেো  রহে নো। েবু কস েযোাঁ সূি  মোথো নোড়োি। খোবোর অ ুেোহে ড় েুক্ষণ 
েড়মটিোর সোমনো সোমড়ন বহস থো ো যোে। বোহপর বোড়ড়হে থো হে শুরু  রোর পর কথহ  
যে ড়েন যোহে েড়মটিো েে সুন্দর েহে। ক  বিহব েোর পোাঁি বের বহেসী এ টো কেহি 
আহে। মহন েে ক্লোস এইট নোইহন পড়ো ক োন ড় হেোরী। প্রোইহভট ড়টিোহরর  োহে অং  
 রড়েি, নোনু্ট নোহমর এ  কিো  এহসহে শুহন কেখো  রহে এহসহে। কিো টো িহি কগহিই 
কবণী েুড়িহে পড়হে বসহব। 
  
েড়মটিো িোহের  োপ সোমহন রোখহে রোখহে বিি, কেোমোর অড়ফহসর  ো  মট ক মন িিহে? 
  
নোনু্ট ক্ষীণ স্বহর বিি, ভোি। 
  
মুহখ মুহখ কেোমোর সব ড় েু কেো ভোি িহি। আসহিই ড়  ভোি? 
  
নোনু্ট ড় েু বিি নো। েড়মটিো রোগহে শুরু  হরহে। রোগহি েোর নো  সোমোনয ফুহি উহঠ। 
েড়মটিোর সহে  থো বিোর সমে েোর নোহ র ড়েহ  িক্ষয রোখহে েে। রোহগর সমে িুপিোপ 
থো োটো ভোি বুড়ি। েড়মটিো বিি, কেোমোহ  কয উড় হির সহে পরোমেট  রহে বহিড়েিোম 
 হরে? 
  
কমোটোমুড়ট আিোপ  হরড়ে। ফোইনযোি ড় েু েেড়ন। 
  
কমোটোমুড়ট আিোপটো ড় ? 
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ড়ডহভোহসটর সবহি সে  পিড়ে েি ড়মউিুহেড়ি  রো। েু ন এ  সহে  ো ীর অড়ফহস 
উপড়স্থে েহে েহব। িইেোর থো হব।  োড়বন নোমোর  ড়পটো িোগহব। 
  
েড়মটিো বিি,  োড়বন নোমোটো কেো আমোর  োহেই আহে। এ টো ড়েন ড়ঠ   হর কগহিই 
েে। 
  
নোনু্ট ড়সগোহরট ধরোহে ধরোহে বিি, যোব। অড়ফহস সোমোনয েোহমিো যোহে। েোহমিোটো কেষ 
কেো । 
  
েোহমিো কেষ েহব  হব? 
  
সপ্তোেখোড়নহ র কবড়ে িোগহব নো। এই সপ্তোেটো যো —পহরর সপ্তোহে। 
  
েড়মটিো বিি, পহরর সপ্তোহে আমোর ড়িটোগোং যোবোর  থো। আেো ড়ঠ  আহে, যোওেো বোে 
কেব। 
  
নোনু্ট উৎসোহের সহে বিি, বোে কেহব ক ন? এে েোড়োহুড়ো কেো ড় েু নোই। ড়িটোগোং কথহ  
ঘুহর আস েোরপর েহব।  ো ী সোহেব পোড়িহে যোহেন নো। িইেোর পোিোহে নো, আমরোও 
পোিোড়ে নো। আমরো সবোই খুাঁড়টহে বোধো। েো েো েো। 
  
েড়মটিো ড়বরক্ত গিোে বিি, ড়বশ্রী  হর েোসে ক ন? েোাঁে কবর  হর েোসোর মে ড় েু েে 
ড়ন। কেোমোর এইসব ধোনোই পোনোই আমোর অসেয িোগহে। নো আড়ম ড়িটোগোং যোব নো। েুড়ম 
আগোমী সপ্তোহেই বযবস্থো  রহব। 
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েোহের ড়সগোহরটটো দ্রুে টোনোর  হনয কেষ েহে ড়গহেহে। নোনু্ট আহর টো ড়সগোহরট ধরোি। 
ড়সগোহরট কেষ নো  হর উঠো যোহব নো। আহরো ড় েু সমে থো ো যোহব। মোথো ধরো শুরু 
েহেহে। এ বোর এই যন্ত্রণো শুরু েহি ড়েন িোর ঘন্টো আর ড়সগোহরট খোওেো যোহব নো। 
আহগ নোনু্ট ড়সগোহরট ধরোহিই েড়মটিো রোগ  রে। এখন ড় েুই বহি নো। সব খোরোপ 
ড় ড়নহসর ড় েু ভোি ড়ে  থোহ । এই এ টো ভোি ড়ে । ড়ডহভোসট যড়ে সড়েয সড়েয েহে 
যোে েোেহি আহরো ড় েু ভোি ড়ে  থো হব। থো হেই েহব। নোনু্টর ধোরণো ড়ডহভোসট েওেো 
মোত্র েড়মটিোর ড়বহে েহে যোহব। ড়ডহভোসটড েওেো সুন্দরী কমহেহের বো োরের ভোি।  ুমোরী 
কমহেহের কিহেও ভোি। ড়বহে ভোেহে নো ভোেহেই আবোর ড়বহে। অণটবহ  েখন নোনু্ট 
ড়নহ র  োহে এহন রোখহে পোরহব। েোর কেোট মোমো হুট  হর েোহ  ড়নহে মেমনড়সংে 
িহি যোহব নো। 
  
েড়মটিো উহঠ েোাঁড়োহে েোাঁড়োহে বিি, কেোমোর  থোহেো কেষ েহেহে। এখন যোও। আড়ম 
গুিেোন মোহ টহট যোব। 
  
নোনু্ট বিি, িি কেোমোহ  নোড়মহে ড়েহে যোই। 
  
নোড়মহে ড়েহে যোহব মোহন? কেোমোর সহে ড়  গোড়ড় আহে নোড় ? 
  
নো গোড়ড় পোব ক োথোে? কববীহটক্সী ড়েহে নোড়মহে ড়েহে যোব। আড়মও ঐ ড়েহ ই যোব। 
  
কেোমোর কয ড়েহ  কযহে ইেো যোও। আমোর  থো ভোবহে েহব নো। অহন  কবড়ে কভহব 
কফহিে। 
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নোনু্ট বিি, কেড়খ এ  গ্লোস পোড়ন েোও। পোড়ন খোব। 
  
আর ড়  ড়  খোহব এ  সহে বহি কফি। বোর বোর যোওেো আসো  রহে পোরব নো। 
  
আর ড় েু নো। পোড়ন ড়েহিই েহব। ঠোণ্ডো পোড়ন। 
  
পোন খোহব নো?  েটো ড়েহে পোন। পোন কখহে কখহে েোাঁহের কেো বোহরোটো বোড় হেে। 
  
নোনু্টর মন খুবই খোরোপ ড়েি, েড়মটিোর এই  থোে সোমোনয ভোি েি। পোহনর  োরহণ েোর 
েোাঁে িোি েহে আহে। এই বযোপোরটো েড়মটিোর কিোখ এড়োে ড়ন। এর অথট েড়মটিোর েোর 
প্রড়ে মমেো এখহনো যোে ড়ন। সোমোনয েহিও আহে। নোনু্ট পোড়নর  হনয অহপক্ষো  রহে। 
আহরো ড় েুক্ষণ েড়মটিোর সহে  োটোহনোর ভোি এ টো  োেেো কবর  হরহে। পোড়নর গ্লোস 
েোহে েড়মটিো ঢু ি নো।  োহ র এ টো কেহি ঢু ি। 
  
  
  
নোনু্টর কমহস ফরেোে যখন উপড়স্থে েি েখন নোনু্টর মোথো বোনোহনো পবট কেষ েহেহে। 
েরীর বোনোহনো শুরু েহেহে। নোনু্ট উপুড় েহে শুহে আহে। নোড়পে েোর ড়পঠ খোবিো খোবড়ি 
 রহে। নোনু্ট ফরেোেহ  কেহখ উহঠ বসহে বসহে ড়বরক্ত মুহখ বিি- কেোহ  আসহে 
বিিোম স োহি, এখন রোে বোহরোটো কেোর বযোপোরটো ড় ? 
  
আট ো পহর ড়গহেড়েিোম। 
  
আট ো পহর ড়গহেড়েস ভোি  থো এে রোহে আসোর ের োর ড়  ড়েি? কখহে এহসড়েস? 
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েযোাঁ। 
  
রোহে থো ড়ব নো িহি যোড়ব? 
  
থো ব। 
  
কেোহ  খুবই আপহসট িোগহে বযোপোর ড় ? এে ঘোবহড় কগড়েস  যোন? আড়ম ড়  সে  
পোত্র নো-ড় । এমন কবড়োহেড়ো িোগব কয িো ড়র কফরে কেহব প্লোস এড়ডেনযোন কফড়সড়িড়ট ও 
পোড়ি। েুই িুপ  হর কবোস—আড়ম কগোসি  হর আড়স। েোরপর রোহে েু হন ড়মহি েড়ব 
কেখব। 
  
নোনু্টর কমসঘরটো কবে বড়। কসখোহন নোনু্টর  হনয এ টো ডোবি খোট পোেো। খোহটর পোহেই 
এ টো ড়সহেি কিৌড়  আহে েঠোৎ িহি আসো কগস্টহের  হনয। এ টো কিৌে ইড়ি ব্লযো  
এণ্ড কেোেোইট ড়টড়ভ আহে। ড়ভড়সড়প আহে। নোনু্টর েড়ব কেখোর বোড়ে । ঘুমুহে যোবোর আহগ 
ড়েন্দী েড়বর পুহরোটো বো ড়সড় টো নো কেখহি েোর ঘুম আহস নো। ফরেোে নোনু্টর এখোহন 
এহি রোহে কথহ  যোে। 
  
কগোসি কসহর এহস নোনু্ট বিি, ড়  েড়ব কেখড়ব? এ েোন নো কসোসোি?  হমড়ডও আহে। 
সব র ম এহন করহখড়ে।  োটুটনও আহে। অণটহবর আসোর  থো ড়েি েোর  হনয টম এন্ড 
ক রী। ড়বড়োি আর ইাঁেুহরর খোমিো খোমড়ি। 
  
এ টো কেখহিই েে। 
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এ েোন কেড়খ আে। কসোসযোি েড়ব এখন ভোি িোগহব নো।  ড়ফ খোড়ব? 
  
 ড়ফর বযবস্থো আহে? ইনসহটন্ট  ড়ফর এ টো ক ৌটো ড় হন করহখড়ে—ভোি েড়ব কেখোর পর 
েঠোৎ েঠোৎ কখহে ইেো  হর। এই মোহস যড়ে কবেন েে—ড়ঠ   হর করহখড়ে এ টো রড় ং 
কিেোর ড় নব। কেোি কখহে কখহে  ড়ফ খোওেো এর ম োটো অনয র ম েোই নো? 
  
হুাঁ। 
  
নোনু্ট ক হরোড়সহনর িুিোে পোড়ন গরম  রহে  রহে বিি—িো ড়রর সমসযো েোড়োও কেোর 
অনয ক োন সমসযো আহে। কেহখই বুেহে পোরড়ে। সমসযোটো ড়  খুহি বিহেো। কেহড়  োে। 
কেোর গিোে  ফ আটহ  আহে। 
  
ফরেোে ইেিে  হর বিি, নোনু্ট ভোই আমোর ড়বহে। 
  
নোনু্ট ড়বড়স্মে েহে বিি, ড়বহে মোহন?  হব ড়বহে? 
  
শুক্রবোহর। 
  
এই শুক্রবোহর? 
  
ড়ি। 
  
কমহেটো ক ? ঐ কয অড়ফহস কেোর খুাঁহ  মোহে মহধয আহস। আসমোনী? 
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ড়ি। 
  
হুট  হর ড়বহে  রড়েস বযোপোরটো ড় ? 
  
আসমোনীর মোমো এহসহেন  োপোন কথহ  উড়ন িহি যোহবন। যোবোর আহগ ভোড়ির ড়বহে ড়েহে 
যোহবন। 
  
ড়বহে  রহে যোড়েস েোহে টো ো পেসো আহে? 
  
নো। 
  
নো-মোহন? এ টো ফড় র  খন ফড় রনীহ  ড়বহে  হর েোরও েো োর ড়েহন  টো ো খরি 
েে—কেোর েোহে এখন কনট  ে টো ো আহে? 
  
বোরে িড়ল্লে। 
  
বড়িস ড় ? শুক্রবোর কমহের বোড়ড়হে ড়গহে ড়বহে পড়োহনো েহব? 
  
কস র মই  োড়ন। 
  
কোঁহট কোঁহট কেো আর ড়বহে  রহে যোওেো যোে নো–মোইহক্রোবোস ভোড়ো  রহে েহব। ঘণ্টোে 
েুে টো ো েহি িোর ঘণ্টোে িোগহব আটে। ড়বহের পর বউ ড়নহে বোসোে আসড়ব নো-ড়  ওরো 
বউ পহর উড়ঠহে কেহব? 
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ড় েুই  োড়ন নো। 
  
েুইহেো মেোগোধো কেড়খ কট ড়ন যোি বযোপোরগুড়ি পড়রষ্কোর  হর রোখড়ব নো। েোহেহেো সমেও 
নোই। কেড়খ  োি সন্ধযোে আমোহ  ঐ বোড়ড়হে ড়নহে যো—। 
  
আেো। 
  
েোহমিো যখন শুরু েে এ সহে শুরু েে। যোই কেো  যে মুেড় ি েে আসোন। ড়িন্তো 
 ড়রস নো। বউহের কম ো  মড় ট কেহখ িিড়ব। আড়ম কয সব ভুি  হরড়ে কসইসব ভুি 
 রড়ব নো। কযমন ধর রোে ড়বরোহে বোড়ড় কফরো। অবেযই সন্ধযোর পর ঘহর থো ড়ব। টো ো 
পেসোর সমসযো যড়েও েে বউহ   োনহে ড়েড়ব নো। ড়নহ র মহধয ে ম  হর রোখড়ব। 
  
ফরেোে বিি, ভোবীর সহে আপনোর সমসযো ড়  ড়মড়টহে? 
  
নোনু্ট বিি, প্রোে ড়মহটহে। েহব এখহনো রোগ কেখোহে। কেখো  রোগ। উপহর উপহর রোগ 
কভেহর অড়ভমোন। 
  
এটোহেো ভোিই। 
  
ভোি ড় -নো  োড়ন নো, েহব খুবই যন্ত্রণো েোে । এ টো ড় ড়নস েুই কখেোি রোখড়ব—কমহেরো 
পুরুষ মোনুহষর মে নো। েোরো আিোেো। সমূ্পণট আিোেো। কেোর ভোবীর  থোই ধর—বোহপর 
বোড়ড়হে থো হে। ড়ডহভোহসটর  থো মোহে মহধয বিহে। আমোহ  রোগোহনোর  হনযই বিহে। 
অনয ড় েু নো। ড় ন্তু আ  ড়  েহেহে কেোন। অড়েড়রক্ত পোন খোবোর  হনয আমোর েোাঁে িোি 
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েহেহে—এই ড়নহে কেোর ভোবী যো শুরু  রি বিোর মে নো। রোগোরোড়গ, ড়িৎ োর–ক ন পোন 
কখহে েোাঁে নে  রে। েুড়ম কপহেেটো ড় ? ড়নহ র ড়েহ  িক্ষয রোখহব নো? 
  
কয কমহে ড়ডহভোসট িোে কসড়   খহনো এমন  থো বিহব? 
  
নো েো বিহব নো। 
  
কেোর ভোবী  োহন ড়ডহভোহসটর  থো উঠহি আড়ম মন খোরোপ  ড়র এই  হনযই বোর বোর  থো 
েুহি। কমহেরো খুবই আ ব  োে। যোহ  েোরো পেন্দ  হর েোহ   ে ড়েহে খুবই ম ো 
পোে। েুইহেো ড়বহে  রড়েস ড়নহ ই বুেড়ব। ড়েন মোহসর মোথোে কেখড়ব েোসহে েোসহে 
কেোর বউ এমন সব  থো বিহব কয রোহগ মোথোর েোিু িহি যোহব। িুি খোড়ো েহে যোহব। 
এইসব  থোহ  কমোহটই গুরুত্ব ড়েড়ব নো। এইসব মহনর  থো নো। 
  
আেো। 
  
কেোর বউ ড়  পেন্দ  হর নো  হর কস ড়েহ ও ন র রোখড়ব। ধর কস রসমোিোই কখহে 
পেন্দ  হর। েুই  রড়ব ড়  প্রোেই রসমোিোই এ  েোড়ড় ড় হন বোসোে ড়ফরড়ব। কেোর বউ 
 োনহব কস ড়  পেন্দ অপেন্দ েো েুই  োড়নস। 
  
ফরেোে েোসি। নোনু্ট ড়বরক্ত গিোে বিি, েোড়সর  থো নো। আড়ম খুব কট ড়ন যোি  থো 
বিড়ে। বউ  খন করহগ যোহে কসড়েহ ও কখেোি রোখহে েহব। কসই মে বযবস্থো ড়নড়ব। 
ক োন ক োন কমহে আহে রোগহি েোহের নো  ফুহি যোে। ৩খন কখেোি রোখহে েহব বউ-
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এর নোহ র ড়েহ । এহ  বহি িক্ষণ ড়বিোর। ড়বহেহে সুখ কযমন আহে যন্ত্রণোও আহে। 
েুইই সমোন সমোন। 
  
নোনু্ট ড়ভড়সআর কেহড় ড়েি। ফরেোে বিি—আপনোর মোথো ধহরহে আ  েড়ব নো েে নো 
কেখিোম। 
  
নোনু্ট বিি থো  বোে কে। শুহে পরড়ব? 
  
েযোাঁ। 
  
মেোড়র খোটোহনোর ের োর কনই। মেো  ম। মেোড়র খোটোহি ফযোহনর বোেোস পোড়ব নো। 
  
ফরেোে শুহে পড়ি। েঠোৎ  হর েোর খুব ঘুম পোহে। কিোখ  ড়ড়হে আসহে। মহন েহে 
কিেোহর বহসই ঘুড়মহে পড়হব। এর ম প্রিণ্ড ঘুম খুবই ভেোবে–ড়বেোনোে যোওেো মোত্র ও 
 োেীে ঘুম ক হট যোে। ফরেোহের ধোরণো পৃড়থবীহে ড়েন র হমর ঘুম আহে—িিন্ত ঘুম। 
করন বো গোড়ড় যখন িহি েখন এই ঘুম আহস। গোড়ড় কথহম কগহিই ঘুম ক হট যোে। বসন্ত 
ঘুম—বসো অবস্থোে এই ঘুম আহস। ড়বেোনোে শুহিই ঘুম কনই। আর এ টো ঘুম েি—
ড়বেোনো ঘুম। এই ঘুম। ড়বেোনোে আহস—আসি ঘুম। 
  
নোনু্ট বিি, ফরেোে ঘুড়মহে পহরড়েস? 
  
ফরেোে বিি, নো। 
  
নোনু্ট আগ্রহের সহে বিি, ড়বহের পর অহন  অদু্ভে অদু্ভে বযোপোর িক্ষয  রড়ব। 
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ড়  র ম? 
  
কযমন কেোর ভোবীর  থোই ধর। কস মেোড়র কফহি ঘুমুহে পোহর নো। মেো যড়ে েোহ  খুবহি 
কখহেও কফহি কস মেোড়র কফিহব নো। মোর  োে কথহ  কেহিও এই অভযোস কপহেহে। 
  
অনটবও মেোড়র কফহি ঘুমুহে পোহর নো? 
  
নো। এড়েহ  কস আবোর মেো ভে পোে। মেোহ  কস ড়  বহি  োড়নস? 
  
ড়  বহি? 
  
ড়েেো। কেোট কবিোে বিহেো—এখহনো বহি। 
  
ড়েেো বহি ক ন? 
  
আর বড়িস নো। বোচ্চোহের সবই অদু্ভে। অণটব ড়নিঃশ্বোসহ  ড়  বহি  োড়নস? 
  
ড়  বহি? 
  
ড়নিঃশ্বোসহ  বহি ড়নে-নোে। ইন্টোহরড়স্টং নো? 
  
অবেযই ইন্টোহরড়স্টং। 
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নোনু্ট ড়বেোনোে উহঠ বহস আগ্রহের সহে বিি, অণটহবর মহধয এ টো বযোপোর কেহখ আড়ম 
খুবই অবো ।  োহরো ড়বরুহিই েোর ক োন  মহপ্লইন কনই। ধর েুই েোহ  অ োরহণ এ টো 
আেোড় মোরড়ি। কস  োাঁেহব। ড় ন্তু  খহনো  োউহ  ড়গহে বিহব নো–ফরেোে িোিু আমোহ  
আেোড় কমহরহে। এ বোর ড়  েহেহে কেোন—অণটবহ  ড়বেোনোে ড়নহে শুহেড়ে কস  োাঁেহে। 
আড়ম যেই বড়ি ড়  েহেহে। বোবো? কস উের কেে নো—শুধু  োাঁহে। কেহষ অহন  আের 
টোের  রোর পর আেুি ড়েহে ড়নহ র পো কেখোহিো। আড়ম েোড় হে কেড়খ কগোবহর কপো োর 
মে এ টো কপো ো েোহ   োমড়োহে। কবিোরো  োহন এ টো কপো ো েোহ   োমড়োহে ড় ন্তু 
কস বিহব নো। 
  
এটো ড়  ভোি? 
  
ভোি নোহেো বহটই? এটো েি েোর স্বভোব। স্বভোবহেো আর বেিোহনো যোে নো। কেহিটোহ  
ড়নহে আড়ম খুবই ড়িন্তোে থোড় । েোহ  ড়নহে আ  েোর মোমো কগহে। মেমনড়সংে। অণটহবর 
যড়ে ক োন অসুড়বধো েে কসহেো েোর মোমোহ  বিহব নো। ধর কস পু ুহর কগোসি  রহে 
নোমি েখন এ টো  েপ েোর আংগুি  োমহড় ধরি। কস  োাঁেহব ড় ন্তু েোর মোমোহ  
বিহব নো– েপ আমোহ   োমড়োহে। ফরেোে ড়সগোহরট খোড়ব? 
  
নো। 
  
খো এ টো ড়সগোহরট। ড়সগোহরট কখহে কখহে এ টু গল্প  ড়র। 
  
আপনোর মোথো বযথো  হমহে? 
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েযোাঁ  হমহে। েুই ড়বহে  হরড়েস শুহন ভোি িোগহে বুেড়ি—েখনই মোথো বযোথোটো হুস  হর 
 হম কগি। নেুন সংসোর শুরু  রো খুবই আনহন্দর বযোপোর। রোহে বোসোে ড়ফহর যখন 
কেখড়ব কেোর বউ ভোে নো কখহে কেোর  হনয অহপক্ষো  হর আহে—েখন ড়  কয ভোি 
িোগহব। আমোর এ টো ঘটনো বড়ি কেোন। ড়বহের েে ড়েহনর ড়েন েঠোৎ িুি  ীবহনর এ  
কফ্রহণ্ডর সহে কেখো ইেড়েেো । গল্প গু ব  রহে  রহে অহন  রোে  হর কফিিোম। 
বোসোে ড়ফরিোম রোে েুটো েহে। কেড়খ কেোর ভোবী নো কখহে ভোে ড়নহে বহস আহে। এে 
আনন্দ েহেড়েি বুেড়ি এহ বোহর কিোহখ পোড়ন এহস ড়গহেড়েি। ফরেোে। 
  
ড়ি। 
  
ঘুড়মহে পর। ড়বহের টো ো পেসো ড়নহে ড়িন্তো  ড়রস নো। ইনেোল্লোে এ টো ড় েু বযবস্থো  হর 
কফিব। 
  
ড়ি আেো। 
  
আমোর আবোর ঘুম আসহে নো। কেহিটোর  হনয মনটো খোরোপ িোগহে। ড়নহ র এ টো গোড়ড় 
থো হেো হুট  হর মেমনড়সংে িহি কযেোম। 
  
অণটবহ  ড়নহে আপড়ন ড়িন্তো  রহবন নো। মোমোর  োহে ও ভোিই আহে। 
  
কেহিটো এহ বোহরই অনয র ম েহেহে। ড়  সুন্দর  হর কয েোহস। েোড়সটো এহ বোহর 
 ড়ি োর মহধয ড়গহে িোহগ। েুইহেো ড়বহে  রড়েস। কেহি কমহে কেো  েখন বুেড়ব 
কেহিহমহের েোড়স ড়  ড় ড়নে। 
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ফরেোে ঘুমুহে পোরহে নো। ড়বেোনোটো আরোমেোে । মোথোর উপর ফযোন ঘুরহে। সোমোনয 
েীে েীে িোগহে। পোহের  োহে িোের আহে। িোেরটোও পড়রষ্কোর। নোনু্টভোই এ টো 
ক োিবোড়িেও কবর  হর ড়েহেহেন। ঘুমুবোর  হনয আহেো ন ভোি। ড় ন্তু ঘুম আসহে নো। 
মোথো েপ েপ  রহে। ড়বহের এই েোহমিো েোহে কনেো ড়ঠ  েহে বহি মহন েহে নো। 
সংসোহর নেুন এ টো মোনুষ ড়নহে আসোর  হনয অহন  প্রস্তুড়ে িোহগ। েোর ক োন প্রস্তুড়ে 
কনই। আসমোনী কয রোহে ঘুমুহব এ টো ভোি ড়বেোনো ড়  আহে? সুন্দর িোের? েোেো োহনর 
খোটটো সরোহে েহব? ড়েড়ন থো হবন ক োথোে? মঞু্জ েোর ঘহর েোেো োনহ  রোখহব নো। 
রোগোরোড়গ দে দি  রহব। বুহড়ো মোনুষটো যোহব ক োথোে? রোহে মেোড়র খোটোহে েহব—পুরোহনো 
মেোড়রর  হে   োেগোে ফুটো আহে। কসফড়টড়পন ড়েহে ফুটো কমরোমে  রো েহেহে েোহে 
মেো আট োে নো। গভীর রোহে মেোর ড়পন ড়পন েহব্দ ঘুম কভহে যোে। আিহসমী িোহগ 
বহি কস কিোখ নো কমহিই মট ো কমহর পহড় থোহ । সোমোনয রক্তইহেো খোহব। খো । কখহে 
েোন্ত কেো । মেোরো েোন্ত েে নো। রক্ত খোবোর পর েোহের নোি গোহনর উৎসোে আরও 
বোহড়। েোরো প্রবি উৎসোহে  োহনর  োহে উৎসব শুরু  হর। ফরেোে েখন িোেহর মুখ 
কঢহ  ঘুড়মহে পড়োর কিেো  হর। আসমোনী ড়নশ্চেই এ র ম ড় েু  রহব নো। কস বিহব, 
এই এে মেো ঢু ি ড়   হর। বোড়ে িোিোওহেো মেো মোরহে েহব। 
  
কস েোই েুিহে েুিহে বিহব, বোড়ে িোিোহে পোরব নো। ঘুম িহট যোহব। 
  
মেোর  োমড় খোব নো-ড় ? 
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িোেহর মুখ কঢহ  শুহে থো । 
  
গরহমর মহধয িোেহর মুখ কঢহ  শুহে থো ব ড় ? প্লী  বোড়েটো িোিোওহেো। কেোমোর মে 
অিস মোনুষ আড়ম কেড়খড়ন। 
  
েুড়মহেো আর অিস নো। েুড়ম বোড়ে িোিোও। 
  
আড়ম ড়  কেোমোর বোড়ড় ঘর ড়িড়ন নোড় ? সুইিটো ক োথোে? 
  
ের োর পোহে। 
  
ের োটো ক োথোে? 
  
সুইহির পোহে। 
  
উফ ক ন এে ফো িোমী  রে? 
  
এই পযটোহে ফরেোে ড়বেোনো কথহ  নোমহব। সুইি িোিোহব। েু হন ড়মহি মেো মোরহব এবং 
আসমোনী বিহব—েুড়ম ড়  েেো  হর  োি এ টো নেুন মেোড়র ড় নহব? কস েোড়স মুহখ 
বিহব, নো। আসমোনী রোগী রোগী গিোে বিহব, ক ন ড় নহব নো? টো ো কনই? 
  
মেোড়র ক নোর টো ো আহে েহব ড় নব নো। 
  
 োরণটো  োনহে পোড়র? 
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 োনহে পোর। নেুন মেোড়র ড় নহি গভীর রোহে মেোর  োমহড় ঘুম ভোেহব। এবং আমরো 
রোে ক হগ গল্প  রহে পোরব নো। আমোরহেো আর এযোিোমট ঘড়ড় কনই কয রোে ড়েনটো 
এযোিোমট ড়েহে রোখব। ঘুম ভোেহব এবং আমরো গুটুর গুটুর  হর গল্প  রব। মেোরোই েহে 
আমোর  ীবন্ত এযোিোমট ঘড়ড়। 
  
আড়ম কেোমোহ  এ টো এযোিোমট ঘড়ড় কপ্রহ ন্ট  রব। েবু েেো  হর এ টো মেোড়র ড় নহব। 
  
আেো। 
  
আর নরম কেহখ এ টো বোড়িে ড় নহব। 
  
এই বোড়িেটো ড়  েক্ত? 
  
েক্তহেো বহটই মহন েহে েুিোর বেহি সীসোর টু রো ভরো। এই কেোন আমোর পোড়নর 
ড়পপোসো কপহেহে। 
  
আমোরও পোড়নর ড়পপোসো কপহেহে। ভোিই েহেহে ড়পপোসোে ড়পপোসোে  োটো োড়ট। 
  
ফো িোমী ধরহনর  থো বিহবনোহেো যোও েেো  হর আমোর  হনয এ  গ্লোস পোড়ন এহন 
েোও। 
  
স্বোমীহ  এইভোহব হু ুম ড়েে। কেোমোর ড় ন্তু পোপ েহে। 
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কেো  পোপ। পোড়ন ড়নহে এহসো।  গ ভড়েট পোড়ন আনহব। 
  
এে পোড়ন ড়েহে ড়  েহব? 
  
েোহে মেোর রক্ত কিহগ কগহে েোে কধোব। 
  
ইে কেোমোর েোে ভড়েট স্বোমীর রক্ত। েুড়মহেো কডন োরোস কমহে। 
  
উফ িুপ  রহব? 
  
নো িুপ  রব নো। 
  
কেোমোর ক োন বযোপোরটো আমোর  োহে অসেয িোহগ েোড়  েুড়ম  োন? 
  
 োড়ন—এই কয  থোর ড়পহঠ  থো বহি কেোমোহ  রোগোড়ে এটোই কেোমোর  োহে অসেয 
িোগহে। 
  
 োন যখন েখন রোগোে ক ন? 
  
 োরণটো খুব স্পে। 
  
আমোর  োহে  োরণ কমোহটই স্পে নো। 
  
 োরণ েি—আমোর কসোনোর বোংিো গোহনর ড়েেীে িোইন। 
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এই ধরহনর কেহিমোনুষী  থো  োর  োে কথহ  ড়েহখে? 
  
কেোমোর  োে কথহ । 
  
ফরেোহের মোথো েপেপ  রহে। মহন েহে আ  রোহে েোর এ  কফোটো ঘুম েহব নো। 
সোরোরোে ড়বেোনোে শুহে এপোে ওপোে  হর  োটোব। অবড়েয খুব খোরোপ  োটহব নো। 
সোরোরোেই আসমোনীর সহে গল্প  রো যোহব। 
  
যখন আসমোনী সড়েয েোর সহে থো হে আসহব েখন ড়  এ র ম  হর েোরো রোে ক হগ 
গল্প  রহব? আহগ ভোহগ বিোর ক োন উপোহে কনই। ড়বহের পর েেে কেখো যোহব আসমোনী 
খুবই ঘুম  োেুহর। নটো বো হেই শুহে পড়হে ঘুম ভোেহে কভোরহবিোে। সোরোরোে কস 
ঘুমুহে  োহঠর টু রোর মে। 
  
পোড়নর ড়পপোসো েহে। ফরেোে সোবধোহন ড়বেোনো কথহ  নোমিনোনু্ট ভোইহের ঘুম কযন নো 
ভোহে। কটড়বহির উপর ড়পড়রহি ঢো ো পোড়নর  গ। উহেো  হর রোখো পোড়নর গ্লোস। নোনু্ট 
ভোইহের সব ড় েুই খুব কগোেোহনো। পোহে েরড়িহক্সর ক ৌটো ভড়েট ড়বসড় টও আহে। রোহে 
ড়খহে িোগহি খোবোর  হনয। এ ধরহনর বযবস্থো েোহ ও  রহে েহব। রোহে পোড়ন খোবোর 
 হনয  গ ড় নহে েহব। আসমোনীর মহন েে ঠোণ্ডো পোড়ন খোবোর এ টো বযোপোর আহে। 
করসু্টহরহন্ট কখহে কগহি কস সব সমে বিহব—ভোই ফ্রীহ র পোড়ন আহে নো? ফ্রীহ র ঠোণ্ডো 
পোড়ন ড়েন। 
  
কেোট্ট এ টো ফ্রী  ড় নহে পোরহি ভোি েে। িোি টু টু  কেোট্ট এ টো ফ্রী । েোহের বড় 
সোহেহবর খোস  োমরোে আহে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 132 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

  
ফরেোে খুব সোবধোহন ের ো খুহি বোইহর এহস েোাঁড়োি। আশ্চযট বৃড়ে েহে। কস বোরোন্দোে 
েোাঁড়ড়হে বৃড়ে কেখহে িোগি। ড়টহনর েোে েহি ভোি েে বৃড়ের েমেম েব্দ কেোনো কযে। 
আসমোনী খুব বৃড়ে পেন্দ  হর প্রোেই েোর ড়িড়ঠহে থো হব—এই কেোন  োি রোে সোহড় 
ড়েনটোর ড়েহ  অহন ক্ষণ েমেম বৃড়ে েহেহে। ইংহর ী টোইপ বৃড়ে। এখন বি কেড়খ 
ইংহর ী টোইপ বৃড়ে  োহ  বহি? বিহে পোরহি নো।  োড়ন পোরহব নো। ইংহর ী টোইপ বৃড়ে 
মোহন Cats and dogs বৃড়ে। আেো েমেম বৃড়েহ  Cats and dogs বৃড়ে বহি ক ন? 
 ু ুর এবং কবড়োিরো এ  োেীে বৃড়েহে ড়ভহ  নযোেো নযোেো েহে যোে এই  হনয? খুব ভোি 
ইংহর ী  োহন এমন  োউহ  কপহি ড় হেস  রেোম—সযোর েমেম বৃড়েহ  Cats and 
dogs . বৃড়ে বহি ক ন? কেোমোর মোথোে এটো ড়েহে ড়েিোম।  োউহ  কপহি ড় হেস  হর 
ক হন আমোহ   োড়নও। বৃড়ের সমে আমোর সবহি কবেী কয  ো টো  রহে ইেো  হর েো 
েি কটড়িহফোহন  থো বিহে ইেো  হর। কেোমোর বোসোে কটড়িহফোন থো হি আড়ম অবেযই 
কটড়িহফোন  হর কেোমোর ঘুম ভোেোেোম। ইে কেোমোর কটড়িহফোন কনই ক ন? কটড়িহফোহন 
কেোমোর গিো খুব সুন্দর কেোনোে েোড়  েুড়ম  োন?  ী কেোমোহ  বহি ড়ন? আড়ম বিিোম। 
কেোমোর গিোর স্বহর বৃড়ে আসহব, বৃড়ে আসহব এ র ম এ টো ভোব আহে। ড়  বোবু সোহেব, 
আপনোর ড়  মহন েহে আড়ম পোগিী টোইপ  থো বিড়ে? এ টো পোগি কমহে ড়নহে েুড়ম 
কয ড়  ড়বপহে পড়হব—আড়ম ড়েবযহিোহখ কেোমোর ড়বপে কেখহে পোড়ে। েে নম্বর মেো 
ড়বপে সংহ ে। নো েহের কিহেও কবেী—১০০ নম্বর মেোড়বপে সংহ ে। 
  
ফরেোহের িোহের ড়পপোসো কপহে কগি। নোনু্ট ভোইহ  নো  োড়গহে িুড়পিুড়প এ  োপ িো 
বোনোহে পোরহি ভোি েে। িোহের  োপ েোহে বোরোন্দোে েোাঁড়ড়হে বৃড়ে কেখহে কেখহে 
আসমোনীর সহে  থো বিো। আেো এ র ম  থো ড়  সব কেহিরোই বহি নো কস এ ো 
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বহি? মহন েে েোর মে  হর বহি নো।  োরণ েোর  থোে শুধু ভোিবোসোবোড়স থোহ  নো। 
অহন   রুরী বযোপোরও থোহ । এই মুেূহেট কস আসমোনীর সহে কয সব  থো বিহব সবই 
খুব  রুরী  থো। েহব শুরুটো েহব খুব নোট ীেভোহব। 
  
এড়  েুড়ম আমোহ  কফহি এ ো এ ো িো খোে। আবোর ম ো  হর বৃড়েও কেখে? 
  
েুড়ম ঘুমুড়েহি েোই  োগোই ড়ন। 
  
আড়ম ভেং র ভেং র ভেং র রোগ  হরড়ে। 
  
এ টু েোাঁড়োও আড়ম কেোমোর  হনয িো বোড়নহে ড়নহে আসড়ে। 
  
কেোমোহ  ড় েু  রহে েহব নো। আড়ম িহি যোড়ে। 
  
ক োথোে যোে? 
  
কযখোহনই যোই কেোমোর ড় ? 
  
আসমোনী িহি কগহে। ফরেোে আর ড় েুহেই েোহ  আনহে পোরহে নো। পুহরো বযোপোরটোই 
েোর  ল্পনো, ড় ন্তু এই  ল্পনোে েোর েোে কনই। কস ড়নহ র ইেোে ড় েু  রহে পোহর নো। 
খুবই ড়বস্মে র এ টো বযোপোর। ফরেোে েঠোৎ িক্ষয  রি কস এমনভোহব েোে উাঁিু  হর 
আহে কযন েোর েোহে সড়েয সড়েয এ টো িোহের  োপ। কস অেৃেয িোহের  োহপ িুমু  ড়েহে 
িো খোহে। আেো েোর মোথো খোরোপ েহে যোহে নোহেো? 
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৫. নান্টু ভাই-এর  থা 
নোনু্ট ভোই-এর  থো অনুযোেী আ  অড়ফহস িূড়োন্ত র হমর েোহমিো েবোর  থো। িো রী 
কনই পোাঁি ন েোহের পড়রবোর পড়র ন ড়নহে অড়ফহসর সোমহন বহস থো হব। েোরো সোরোক্ষণ 
 াঁাোও মোও  রহব। পড়ত্র োর ফহটোগ্রোফররো আসহর। ম ো কেখহে  ড় েহব পোবড়ি । 
অড়ফহসর সোমহনর রোিোে রোড়ফ   যোম শুরু েহব। েোহমিো আহরো ক োড়েোর  রোর  হনয 
ড়নহেটোষ ধরহনর  হে টো পট োও ফুটোহনো েহব। পুড়িে িহি আসহব। এইসব  মট োন্ড 
শুরু েবোর  থো স োি েেটো কথহ   োরণ বড় সোহেব অড়ফহস আহসন ড়ঠ  সোহড় নটোে। 
এখন বো হে সোহড় এগোহরোটো। আর েেটো ড়েন অড়ফহসর  ো  মট কযমন িহি আহ ো 
েোই িিহে। ক োন র ম েোহমিো কনই। 
  
ফরেোে ড়নড়শ্চে েবোর  হনয আবোহরো ঘড়ড় কেখি—এগোহরোটো বড়ত্রে। েোেহি ড়  েোহমিো 
দেরীর সমে ড়পড়েহে কেেো েহেহে? পোাঁি হনর কয ক োন এ  নহ  ড় হেস  রহি  োনো 
কযে।  োউহ ই কেখো যোহে নো। েু ন েোহরোেোহনর এ  ন টুহি বহস আহে। অনয ন 
েোে ড়েহে আড়োি  হর ড়বড়ড় টোনহে। েোহের মহধয ক োন উহেগ বো উৎ ণ্ঠো কনই। বড় 
সোহেব কয অড়ফহস আহেন েো েোর গোড়ড় কেহখ কবোেো যোহে। গোড়ড়র েোইভোরও ড়নড়শ্চন্ত 
মহন পোন খোহে। ঘটনো যো ঘটোর ঘহট ড়গহে এখন ড়  অি ক োহেহেট অন েয ওহেস্টোনট 
ফ্রন্ট েহে কগহে ড় -নো েোও কবোেো যোহে নো। েেে কস র মই ড় েু েহেহে। ফরেোহের 
আসোর  থো ড়েি সোহড় নটোে। কস েুঘন্টো কেরী  হর কফহিহে। েোেো োহনর েঠোৎ  হর 
েরীর খোরোপ  হর কফিি। ডোক্তোর আনহে েি। ডোক্তোর বিহিন, অড়ক্সহ ন ড়েহে েহব। 
অড়ক্সহ ন েোসপোেোহি ড়নহে ড়গহেও কেেোহনো যোহব আবোর প্রোইহভট বযবস্থোও  রো যোহব। 
প্রোইহভট বযবস্থোে ঘহর এহস অড়ক্সহ ন ড়সড়িন্ডোর ড়েহে যোহব। এ  ন এহস অড়ক্সহ ন 
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কেবোর ড়নেম  োনুন ড়েড়খহে কেহব। ডোক্তোর সোহেহবর  থোে কবোেো কগি। প্রোইহভট বযবস্থো 
অহন  ভোি। কসই অহন  ভোি বযবস্থো  রহে ড়গহে নেে পিোে টো ো খরি েহে কগহে। 
েহব অড়ক্সহ ন  োহ  ড়েহেহে। কমম্বর আড়ি েোড়ন্তমে ড়নিঃশ্বোস ড়নহেন। ফরেোে অড়ফহসর 
ড়েহ  রওনো েবোর আহগ কেহখ এহসহে ড়েড়ন ঘুমুহেন। কবোেো যোহে ঘুমট আরোহমর েহে। 
কিোহখ মুহখ  হের েোপ কনই। 
  
ফরেোে অড়ফহস ঢু ি। অহেো  বোবুর কটড়বহি ড় েুক্ষণ বসো যোে। উড়ন ড় েু  োনহিও 
 োনহে পোহরন। িো ড়র কনই সে মটীহের ড়েহ  সবোই  রুণো এবং মমেোর কিোহখ েো োে। 
এই েৃড়ে ঘৃণোর েৃড়ের কিহেও খোরোপ। ঘৃণোর েৃড়ে কফরে কেেো যোে,  রুণোর েৃড়ে কফরে 
কেেো যোে নো। অড়ফহস ঢুহ ই ফরেোহের মহন েি সবোই েোহ  কেখহে। অথি বযোপোরটো 
কস র ম নে। সবোই  ো   রহে। আিোেোভোহব ক উ কয েোহ  কেখহে েো নো। েহব সব 
মোনুহষর ড়েন নম্বর এ টো কিোখ থোহ । কসই কিোখ বোইহর কথহ  কেখো যোে নো। েহব কসই 
কিোখ যড়ে  োহরো ড়েহ  েোড় হে থোহ  েো পড়রষ্কোর কবোেো যোে। ফরেোে বুেহে পোরহে 
সবোর ড়েন নম্বর কিোখ েোর ড়েহ । 
  
কসই কিোহখ  রুণো এবং মমেো েোড়োও আহরো এ টো ড় েু আহে। কসই ড় েুটো কবোেো ড়  
যোহে নো। অহেো  বোবু বিহিন—ফরেোে সোহেব ক মন আহেন? বসুন বসুন। 
  
ফরেোে বসি। অহেো  বোবু কবি ড়টপহিন। েোাঁর কবি কটপোে কমোসট ক োড  োেীে সংহ ে 
থোহ । েোাঁর কবেোরো কবহির েব্দ শুহন বুেহে পোহর—বোবু ড়  িোহেন। অহেো  বোবুহ  
মুহখ ড় েু িোইহে েে নো। িো িহি আহস, পোড়ন িহি আহস,  োিো সুপোড়র কেেো  েটো েোড়ো 
পোন িহি আহস। কবেোরো এ   োপ িো এহন ফরেোহের সোমহন রোখি। অহেো  বোবু 
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আন্তড়র  গিোে বিহিন, খোন িো খোন। ড়সগোহরট খোহবন? খোন িোহের সহে এ টো 
ড়সগোহরটও খোন। আড়ম ড়নহ  ড়সগোহরট কেহড় ড়েহেড়ে এই  হনযই কবোধ েে অনয ক উ 
ড়সগোহরট খোহে এই েৃেয কেখহে ভোি িোহগ। 
  
ফরেোে ড়সগোহরট ড়নি। অহেো  বোবু ড়সগোহরট ধড়রহে ড়েহিন। ফরেোে বিি, নোনু্ট ভোই 
ড়  এহসড়েহিন? 
  
অহেো  বোবু বিহিন—স োি নটোর ড়েহ  এহসড়েহিন। ঘন্টোখোড়ন  ড়েহিন। িো পোন কখহে 
িহি কগহিন। আড়ম বহিড়েিোম বড় সোহেহবর সহে কেখো  হর কযহে। কবোধ েে  হরহেন। 
যোবোর সমে আমোর সহে কেখো েে ড়ন। 
  
অহেো  বোবু ড়নহ ও এ টো ড়সগোহরট ধরোহিন। িড়জ্জে মুহখ বিহিন আমোর প্রধোন সমসযো 
েহে  োউহ  কখহে কেখহিই ড়সগোহরট কখহে ইেো  হর। ড়নহ ও এ টো ধড়রহে কফড়ি। 
ড়েসোব  হর কেহখড়ে এহেও প্রড়ে ড়েন সোে আটটো ড়সগোহরট েহে যোও। 
  
আপনোর সোমহন ড়সগোহরট খোওেোটো ড়ঠ  েে ড়ন। 
  
খুব ড়ঠ  েহেহে। আরোম  হর খোনহেো কেড়খ। আপনোহ  এ টো সড়েয  থো বড়ি আপনোর 
এবং নোনু্ট সোহেহবর  হনয মনটো খুবই খোরোপ েহেহে। 
  
শুধু আমোহের েু হনর  হনয মন খোরোপ েহব ক ন? আমরো পোাঁি ন নো? বোড়  ড়েন ন 
ড়  কেোষ  রি? 
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অহেো  বোবু ড়বড়স্মে েহে বিহিন–আপড়ন ড় েু  োহনন নো? ড়েন নহ  অব বট  হর কনেো 
েহেহে। ড়সড়নেোড়রড়ট কেহখ কনেো েহেহে। েহব নোনু্ট সোহেব ড়সড়নেোর েহেও ক ন  োড়ন 
বোে পহরহেন। আড়ম এই  হনযই েোহ  বহিড়েিোম বড় সোহেহবর সহে কেখো  রহে। 
  
ড়েন হনর িো ড়র েহে কগহে? 
  
েহেহে।  োউহ  ড় েু বিহে েে ড়ন। েোর আহগই েহেহে। আর েহব নোইবো ক ন বহিন—
ক োম্পোনীর অবস্থোহেো ভোি। আমরো ড়মডি ইস্ট কথহ  ওরসযোিোইন এবং করগুিোর 
কসিোইহনর ড়বরোট এ টো অডটোর কপহেড়ে। ক োম্পোনী  সহমড়ট স প্রডো েোহন যোহব-
টুথহপস্ট, েোিোি সোবোন। েোিোি সোবোনটো েঠোৎ ড়ক্ল   হরহে। সবোই েুাঁহ হে েোিোি 
সোবোহনর ড়েহ । 
  
ফরেোে ড় েু বিহে নো। বিোর মে ড় েু পোহেও নো। কস ড়  বিহব? েোিোি সোবোহনর 
প্রসহপটস ড়নহে আিোপ  রহব? 
  
ফরেোে সোহেব! 
  
ড়ি। 
  
বড় সোহেহবর সহে কেখো  রুন। কিেো  রহে কেো ক্ষড়ে কনই। 
  
ড়ি নো ক োন ক্ষড়ে কনই। 
  
গুড িো । 
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গুড িো  মোহন উহঠ পরুন। িো কখহেহেন, ড়সগোহরট কখহেহেন। অহন  সোমোড়   কসৌ নয 
কেখোহনো েহেহে—আর  ে? 
  
  
  
ওড়রেন ইন্টোরনযোেনোহির বড় সোহেহবর খোস খোমরোে  ড়ম্পউটোর বসোহনো েহে। ড়নেোন্তই 
অল্পবহেসী েুড়ট কেহি অেযন্ত বযি ভড়েহে নোনোন  োহন েন ড়েহে। কবোেোম কটপোহটড়প 
 রহে। সুন্দর ক োন কখিনোর ড়েহ  বোচ্চোরো কযমন আগ্রহের সহে েোড় হে থোহ  এমড়ড 
 োড়মিুর রেমোন সোহেব কসই ভড়েহে েোড় হে আহেন। কযন কখিনোে বযোটোরী ভরো েহে। 
বযোটোরী ভরোর  ো টো কেষ েওেো মোত্র ড়েড়ন কবোম ড়টপহবন–কখিনো উদ্ভট ম োেোর ড় েু 
 রহব। বড় সোহেবহ  বযি বিো যোে। এই বযিেোর মহধয ড়েড়ন কয িো ুড়রিুযে এ  ন 
 মটিোরীহ  ঘহর কঢো োর অনুমড়ে ড়েহেহেন এটো এ টো ড়বস্মে র ঘটনো। ফরেোে বড় 
সোহেহবর ঘহর ঢুহ হে এবং বড় সোহেব ড়েেীে ড়বস্মে র ঘটনো ঘড়টহেহেন। ড়েড়ন েোড়সমুহখ 
ফরেোেহ  বহিহেন, েোাঁড়ড়হে আে ক ন কবোস। ড়েড়ন  খহনো েোর ক োন  মটিোরীহ  বসহে 
বহিন নো। যোহের েোাঁড়ড়হে থো োর  থো েোরো েোাঁড়ড়হে থোহ । যোহের বড় সোহেহবর সোমহন 
কিেোহর বসোর কযোগযেো আহে েোরো ড়নহ রোই কিেোর কটহন বহস। 
  
ফরেোে বহসহে। ড় ন্তু ড় েু বিহে পোরহে নো,  োরণ বড় সোহেব আবোহরো গভীর আগ্রহে 
 ড়ম্পউটোহরর ড়েহ  েোড় হে আহেন। েোাঁর ঘর যথোরীড়ে ঠোণ্ডো। ফরেোহের েরীর বরহফর 
মে েহে যোহে। 
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বড় সোহেব েোর রড় ং কিেোর ঘুড়রহে ফরেোহের ড়েহ  েোড় হে বিহিন, এখন বি ড়  
বযোপোর? 
  
ফরেোহের মহন েি বড় সোহেব েোহ  ড়িনহে পোরহেন নো। রংপুর কথহ  ঢো ো আসোর 
পহথ বড় সোহেব েোহ  নোম ধহর কডহ  িমহ  ড়েহেড়েহিন। কসই নোম এখন সম্ভবে েোর 
মহন কনই। ফরেোে বিি, সযোর আপনোহ  এ টো থযোং স ড়েহে এহসড়ে। 
  
 োড়মিুর রেমোহনর কিোখ সোমোনয সরু েহে এি। ড়েড়ন বিহিন, ড়   হনয বিহেো? 
  
ফরেোে বিি, রংপুর কথহ  ঢো ো কফরোর পহথ আপড়ন আমোহ  এ  েোড়ড় দে ড়েহেড়েহিন। 
বগুড়োর দে। দেটো খুবই ভোি ড়েি। 
  
ও আেো আেো। আড়ম ড়নহ  অবড়েয কটস্ট  হর কেড়খড়ন। ডোেোহবড়টসহেো। ড়মড়ে কখহে 
পোড়র নো। েুড়ম শুধু দে-এর  হনয থযোং স ড়েহে এহসে? 
  
ড়ি সযোর। 
  
আেো ড়ঠ  আহে। কেোমোর নোম কযন ড় ? 
  
সযোর আমোর নোম ফরেোে। 
  
ফরেোে উহঠ েোাঁড়োহে েোাঁড়োহে বিি, সযোর যোই। 
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বড় সোহেব েোড়স মুহখ মোথো কনহড় িহি যোবোর অনুমড়ে ড়েহিন। কয সব  থো বড় সোহেবহ  
বিহব বহি মহন মহন ড়রেোহসটি ড়েহে করহখড়েি কস সব বিো েি নো েহব েোর  হনয 
খোরোপও িোগহে নো। েোে  িহি  োহরো  োহে ড় েু িোওেো মোনড়স   হের বযোপোর। 
  
বড় সোহেহবর ঘহরর ড়ঠ  সোমহনই ড়সড়ে  সোহেব বহসন। কেড  যোড়েেোর। ড়সড়ে  সোহেব 
েোহের ইেোরোে ফরেোেহ  ডো হিন। ওড়রেন ইন্টোরনযোেনোহির কেড  যোড়েেোর ড়সড়ে  
সোহেহবর অড়ফহসর সহবই আড়োহি ডোহ  মরো ড়সড়ে । দ্রহিোহ র  থোবোেটো, আিোর 
আিরণ সবই মৃে মোনুহষর মে। মোনুষটো িো খোহে,  ো   রহে,  থো বিহে ড় ন্তু প্রোণ 
বহি ক োন বযোপোর েোাঁর মহধয কনই। আহবগ েূনয এ  ন মোনুষ। মোেখোহন ভদ্রহিো  
এ বোর ড়সেোপুর ড়গহেড়েহিন। কফরোর পর সবোই বিোবড়ি  রহে িোগি—ড়সড়ে  সোহেব 
ড়সেোপুহর েোর কিোখ েুটো কফহি েুটো পোথহরর কিোখ বড়সহে ড়নহেহেন। মোনুহষর কিোহখ েোাঁর 
নো-ড়   ো  হমট অসুড়বধো েড়েি। 
  
ফরেোে েোর সোমহন েোাঁড়োহেই ড়সড়ে  সোহেব এ টো  োগ  বোড়ড়হে ড়েহে বিহিন, এখোহন 
সই  রুন। েুমোহসর কসিোরী। খোহম টো ো আহে। কি  নো ড়েহে  যোে ড়েহে ড়েিোম। গুহণ 
ড়নন। সহে করড়ভন স্টযোম্প আহে? 
  
ড়ি নো। 
  
েুটো টো ো ড়েন করড়ভন স্টযোম্প আড়নহে ড়েড়ে। আপনোর এ টো করড় স্টোডট ড়িড়ঠ আহে। 
সুই োরিযোন্ড কথহ  এহসহে। ড়িড়ঠটো ড়নহে যোন। িো খোহবন? 
  
ড়ি নো। 
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েোাঁড়ড়হে আহেন ক ন বসুন। 
  
ফরেোে বসি। মরো ড়সড়ে  অনয  োহ  বযি েহে পহরহেন ফরেোহের ড়েহ  ড়ফহরও 
েো োহেন নো। করড়ভন স্টযোম্প ড়নহে আমোর পর েেেবো ড়ফহর েো োহবন। ফরেোে 
সুই োরিযোহন্ডর ড়িড়ঠ পড়হে। 
  
রেমে উল্লোে সোহেহবর ড়িড়ঠ। ভদ্রহিো  েুমোস ড়েন মোস পর এ টো ড়িড়ঠ পোঠোন। কসই 
ড়িড়ঠহে সব সমে েোর এবং েোর পড়রবোহরর ড় েু েড়ব থোহ । ড়িড়ঠর কেহষ অেযন্ত ড়বনহের 
সহে ফরেোেহ  ধনযবোে কেন। ঢো োে েোর  োেগোটো কেহখ শুহন রোখোর  হনয। পুনশ্চ 
ড়েহে আহর ড়ট বো য থোহ  কেহের বোইহর এহস ভোগয পরীক্ষো  হর কেখহে িোইহি  োড়নও, 
সোধযমে  রব। 
  
আ হ র ড়িড়ঠহেও পুনশ্চ ড়েহে কসই বো যড়ট আহে ড় -নো ফরেোে কেহখ ড়নি। েযোাঁ আহে। 
পোড়রবোড়র  েড়বও আহে।  ী  রোর কপোষোহ  স্বোমী-স্ত্রী। িী  রহেন নো—েু নই মগ ভড়েট 
 ড়ফ খোহেন। ড়বহেেীড়ন মড়েিো মোত্রই রূপবেী মড়েিো এমন ধোরণো প্রিড়িে থো হিও 
রেমে উল্লোে সোহেহবর স্ত্রীর কিেোরো কবাঁহট দেেযহের মে। এই মড়েিোহ  কেখহিই মহন 
েে ড়েড়ন ক োন আখড়ো কথহ   ুন্তী কেষ  হর ড়ফহরহেন। প্রড়েপক্ষ সবোইহ  পরোড় ে 
 হর ড়ফহরহেন বহি েোাঁর মুখ ভড়েট েোড়স। কসই েোড়সহে সমগ্র পুরুষ োড়ের প্রড়ে  ুন্তীর 
আহ্বোন আহে। এমন এ  ন মড়েিোর কপ্রহম পহড় েোহ  ড়বহে  রহে সোেস িোহগ। করোগো 
পট ো রেমে উল্লোে সোহেহবর ভীে কিোখ মুখ কেহখ মহনই েে নো েোর কস সোেস আহে। 
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ফরেোে ড়িড়ঠ পড়োে মন ড়েি। করড়ভন স্টযোম্প আসহে আসহে ড়িড়ঠটো পহড় কফিহে েহব। 
ড়িড়ঠর  বোবও পোঠোহে েহব।  বোব পোঠোহে পিোে টো োর মে খরি। এই খরিটো  োাঁটোর 
মে বুহ  িোহগ। মহন েে ড়নেোন্তই অপ্রহেো হন খরিটো  রো েহে। 
  
ফরেোে, 
  
এবোর ড়িড়ঠ পোঠোহে কেরী েি। রুথ এযো ড়সহডন্ট  হর েোসপোেোহি। িী  রহে ড়গহে এই 
ড়বপড়ে। েোহের এ টো েোড় এবং বুহ র পো হরর েুটো েোড় কভহেহে। কেোমোহ  কয েড়বটো 
পোঠোিোম, কসটো এ টু মন ড়েহে কেখ। এযো ড়সহডহন্টর ড়ঠ  েে ড়মড়নট আহগ কেোিো েড়ব। 
পোেোহড়র ঢোি কবহে নোমোর আহগ আহগ  ড়ফ খোওেো েহে।  ড়ফ কেষ  রোর েে ড়মড়নহটর 
মোথোে ঘটনো ঘহট। রুহথর অবস্থো এমন ড়েি কয আড়ম ধহরই ড়নহেড়েিোম েোহ  বোাঁিোহনো 
সম্ভব নো। েহব এই উন্নে কেহে অসম্ভব বহি ক োন বযোপোর কনই। খবর েড়ড়হে পরোর 
সহে সহে কেড়ি প্টোর এযোমু্বহিন্স েোহ  েোসপোেোহি ড়নহে কগি। েুঘন্টো সো টোরীর পর 
ডোক্তোররো েোহ  ড়বপেমুক্ত কঘোষণো  রহিন। খুব বড় ধরহনর ড়বপহের েোে কথহ  কবাঁহিড়ে। 
আল্লোের  োহে েো োহরো শু ড়রেো। 
  
যোই কেো  এখন  োহ র  থো বড়ি—ঢো োে আমোর  োেগোটো আড়ম এ  ড়রহেি এহস্টট 
ক োম্পোনীর  োহে ড়বড়ক্র  হরড়ে। েোরো  ড়মর েোহমর এ টো অংে আমোহ  ডিোহর কেোধ 
 হরহে। ঢো োর  ড়মহে েোরো মোড়ে কস্টোড়রড এযোপোটটহমন্ট েোউস বোনোহব এবং আমোহ  
েুটো এযোপোটটহমন্ট কেহব। আমোর  োহে ড়ডিটো অেযন্ত ভোি মহন েহেহে। ড়রহেি এহস্টট 
ক োম্পোনী কেোমোর সহে কযোগোহযোগ  রহব। েুড়ম েোহেরহ  সব র ম সোেোযয সেোেেো 
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 রহব। েুড়মহেো  োনই ঢো োে আমোর স্বোথট কেখোর কিো  ন কনই।  ো টো কেোমোহ ই 
 রহে েহব। 
  
েুড়ম ভোি কথহ ো। পড়রবোহরর সবোইহ  কশ্রণীমে সোিোম এবং কেোেো কেহব। 
  
অহন  ড়েন এ টো  োেগোে বোস  রড়েহি েঠোৎ কসটো কেহড় ড়েহে ড়গহে কেোমোহের েেে 
সোমড়ে  ড় েু সমসযো েহব। েোর  হনয আড়ম েুিঃড়খে ও িড়জ্জে। ড়বহেহে বোস  রহিও 
আমোর আড়থট  অবস্থো কেোিনীে। কেোমরো ভোি কথহ ো। রুহথর  হনয কেোেো  হরো, কস 
এখহনো পুহরোপুড়র সোহর ড়ন। 
  
আহর ড়ট  থো বিহে ভুহি কগড়ে। রুথ কববী এক্সহপট  রড়েি। েু মোস িিড়েি। এেবড় 
এ টো েুঘটটনো ঘহট যোবোর পহরও কববীর ক োন ক্ষড়ে েে ড়ন। এটো আল্লোের রেমে েোড়ো 
আর ড় েুই নো। 
  
ইড়ে– 
  
রেমে উল্লোে 
  
পুনশ্চ : কেহের বোইহর এহস ভোগয পরীক্ষো  রহে িোইহি  োড়নও সোধযমে কিেো  রব। 
  
করড়ভনুয স্টযোম্প িহি এহসহে। সই  হর ফরেোে উহঠ েোাঁড়োি। ড়সড়ে  সোহেবহ  ধনযবোে 
 োেীে ড় েু বিো ের োর। নো বিহিও েে ইড়ন যন্ত্রমোনব। ধনযবোহের ধোর ধোহরন নো। 
ড়সড়ে  সোহেব টো ো গুণহেন এমন সমে যড়ে খবর আহস েোাঁর কেোট কেহিড়ট পোড়নহে ড়ুহব 
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মোরো কগহে। ড়েড়ন টো ো কগোণো বন্ধ  রহবন নো,  ো টো কেষ  রহবন। কেষ  রোর পর 
েোন্ত গিোে ড় হেস  রহবন— খন মোরো কগহে? 
  
ফরেোে সোহেব! 
  
ড়ি। 
  
বোসোে িহি যোহেন? 
  
ড়ি। 
  
ড়সড়ে  সোহেব  ো  বন্ধ  হর উহঠ েোাঁড়ড়হে বিহিন—িিুন আপনোহ  এ টু এড়গহে কেই। 
  
ফরেোে ড়বড়স্মে েহে বিি, ক ন? 
  
েরীরটো ভোি নো। বড়ম বড়ম আসহে—এ টো পোন খোব। 
  
ড়সড়ে  সোহেহবর এই বযোপোরটো আহে। ড়েড়ন  োউহ  ড়েহে ক োন  ো   রোন নো। িো 
কখহে ইেো  রহি ড়নহ  ড়গহে িো ড়নহে আহসন। পোন কখহে ইেো  রহি ড়নহ ই অড়ফহসর 
সোমহনর পোহনর কেো োহন পোন ড় নহে যোন। 
  
ড়সড়ে  সোহেব েুটো পোন ড় নহিন। এ টো মুহখ ড়েহে অনযটো পহ হট রোখহে রোখহে 
বিহিন–ফরেোে সোহেব। আপনোর খুব খোরোপ সমে যোহে। এই খোরোপ সমে সম্পহ ট 
আমোর ধোরণো আহে। আমোর বড় কমহের  হন্মর পর পর আমোর িো ড়র িহি ড়গহেড়েি। 
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েুবের আড়ম কব োর ড়েিোম। কয  ে  হরড়ে েোর সীমো নোই। পৃড়থবীহে নোনোন ধরহনর 
 ে আহে—মোনড়স   ে, ড়প্রে ন েোরোহনোর  ে, অসুখ ড়বসুহখর  ে। সবহি বড়  ে 
েি ড়ক্ষহধর  ে। এই  েও  হরড়ে। এ বোর ড়ঠ   হরড়েিোম ড়বষ কখহে মহর যোব। 
ঘুহমর অষুধ ক োগোঢ়ও  হরড়েিোম। কমহেটোর মুহখর ড়েহ  েোড় হে মরহে পোড়র নোই। ভোই 
শুনুন আপড়ন ভরসো েোরোহবন নো। এই  োগ টো এ টু রোখুন। 
  
ড়সড়ে  সোহেব মোড়নবযোগ খুহি এ টো  োগ  কবর  রহিন।  োগহ   োর কযন ড়ঠ োনো 
কিখো। ফরেোে বিি, ড়   োগ ? 
  
ড়সড়ে  সোহেব বিহিন, েুটো বোচ্চোহ  পড়োহে েহব প্রোইহভট ড়টউটর িোে। আড়ম আপনোর 
 থো বহি করহখড়ে। যোই পোওেো যোে এখন েোই িোভ। 
  
ফরেোে  োগ টো ড়নি। ড়সড়ে  সোহেব পোহনর ড়প  কফিহে কফিহে বিহিন, কয ড়িড়ঠটো 
এ টু আহগ পড়ড়েহিন কসখোহনও এ টো খোরোপ সংবোে আহে েোই নো? 
  
ফরেোে ড় েু বিি নো। ড়সড়ে  সোহেব বিহিন—আড়ম িক্ষয  হরড়ে ড়িড়ঠটো পড়হে পড়হে 
আপনোর মুখ েোই বণট েহে কগহে। আমোর ড়নহ র বুহ র মহধয েখন এ টো ধোেোর মে 
কিহগহে। সুখ যখন আহস েখন এ ড়ে  কথহ  আহস নো, নোনোন ড়ে  কথহ  আহস। 
ড়বপে যখন আহস েখনও এ ড়ে  কথহ  আহস নো। নোনোন ড়ে  কথহ  আহস। এই 
বযোপোরটো আমোর কিহে ভোি ক উ  োহন নো। আড়ম ড়বপে কথহ  উিোর কপহেড়ে ইনেোল্লোে 
আপড়নও পোহবন। আমোর বড় কমহেটো ইউড়নভোড়সটড়টর পড়ো কেষ  হরহে।  মনওহেিথ 
িিোরেীপ কপহেহে ড়পএইিড়ড  রহে যোহে  োনোডোে। েোর  হন্মর পর আমোর স্ত্রীর বুহ  
েুধ ড়েি নো। ড়টহনর েুধ ড় নব এই টো ো ড়েি নো। বো োর কথহ  ড়িড়ো ড় হন আনেোম—
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ড়িড়ো  িহি েোর পোড়নটো খোওেোেোম। কমহেটো কসই পোড়ন কখহে পোহর নো। উগহি কফহি 
কেে। েখন আড়ম স্ত্রীহ  বিিোম,….. থো  বোে কেন। 
  
ফরেোে েোড় হে আহে। ড়সড়ে  সোহেব রুমোি কবর  হর কিোখ মুেহেন। 
  
ড়সড়ে  সোহেব ধরো গিোে বিহিন, এ টো সমে ড়েি করো   োাঁেেোম। আ  অহন  ড়েন 
পহর  োাঁেিোম। কমহেটো কেহের বোইহর িহি যোহে মনটো েুবটি এই  হনয ক াঁহে কফহিড়ে। 
ড় েু মহন  রহবন নো। 
  
ড়সড়ে  সোহেব উহেো ড়েহ  েোাঁটো শুরু  রহিন। এ বোহরো কপেহন ড়ফরহিন নো। 
  
ফরেোে িক্ষয  রি প্রিন্ড মন খোরোপ ভোবটো এখন আর েোর কনই। কস কবে ভোি কবোধ 
 রহে। েোহ  বোড়ড়ঘর কেহড় ড়েহে েহব। কস ক োথোে ড়গহে উঠহব এই ড়িন্তোটোও এই 
মুেূহেট েোর মোথোে কনই। শুক্রবোহর েোর ড়বহে। েুমোহসর কবেহনর টো ো েোর পহ হট। 
খোরোপ ড় ? েোর ক োন েুহধর ড়েশু কনই যোহ  ড়িড়োর পোড়ন গুহি খোওেোহে েহব। েোহ  
ড়  সুখী মোনুষ বিো যোে নো? েোর ইেো  রহে আসমোনীহ  ড়নহে কবর েহে। টুড় টোড়  
ড় েু ড় ড়নস ড় নহব। সংসোহরর ড় ড়নস েু হন ড়মহি ক নোর অহন  আনন্দ। প্রথহম ড় নহে 
েহব এ টো মেোড়র। ধবধহব েোেোরহের কনহটর মেোড়র। পোহে বড় এবং কবে উাঁিু। মেোড়রর 
কভের বহস থো হি কযন মেোড়রর েোে মোথো স্পেট নো  হর। েু হন িো খোবোর  হনয সুন্দর 
েুটো  োপ ড়পড়রি। ড়বেোনোর িোের। ঘহর ক োন কেড়সং কটড়বি কনই। কেড়সং কটড়বি ড় নহে 
পোরহি ভোি েে। সম্ভব েহব নো। ভোি বড় আেনো ড় হন কেেোহি েুড়িহে ড়েহে েহব। পো 
কথহ  মোথো পযটন্ত কেখো যোে এমন বড় আেনো।  ে েোম পড়হব ক   োহন। আসি 
ড় ড়নহের  থোই মহনড়েি নো—বোড়িে। নরম বোড়িে ড় নহে েহব। ফ্ল্োক্স ড় নহে েহব। 
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ফ্ল্োক্স ভড়েট থো হব গরম পোড়ন। ড়ট বযোগ, িোহের, েুধ, ড়িড়ন থো হব। গভীর রোহে িো কখহে 
ইেো  রহি গরম পোড়ন ড়েহে িো বোনোহনো। এ টো ড়টড়ভ ড় নহে পোরহি খুব ভোি েহব। 
ঢো ো েেহর েোহের বোড়ড়ড়ট সম্ভবে এ মোত্র বোড়ড় কযখোহন ড়টড়ভ কনই। এ  সমে ড়টড়ভ 
ড়েি। কভোহে  ফ্ল্ো িুহেেহনর ড়  েোহমিোে ড়প িোর ড়টউব নে েহে যোবোর পর আর 
সোরোহনো েে ড়ন। ড়টড়ভটো সোরোহে ড়েহি েে। 
  
কটড়িহফোহন আসমোনীর সহে  থো বহি ড়নহে েহব। েোর েরীরটো ক মন ক   োহন। েরীর 
খোরোপ থো হি কবর েহে পোরহব নো। এ ে টো োর নেুন এ টো কফোন  োডট ক নো েহেহে। 
কফোন  োহডটর ড় েুই খরি েে ড়ন। পুহরো  োডটটো খরি  রহি ক মন েে? েোেহি বিো 
যোহব এ ে টো োে  থো বিো েি। 
  
আসমোনী বিি, ক  বিহেন? 
  
ফরেোে বিি,  ড়মন বিড়ে। 
  
আসমোনী েোসহে েোসহে বিি,  ড়মন বিে মোহন? 
  
েুড়ম আসমোন েহি আড়ম  ড়মন। বোংিো ড়সহনমো আর ড় ? েুড়ম বৃড়ে, আড়ম কমঘ। েুড়ম 
 ি আড়ম স্থি। এই েরীর ক মন? 
  
েরীর ক মন মোহন! কেোমোর ড়  ধোরণো আড়ম িীর-হরোগী। খবেটোর আর  খহনো কটড়িহফোন 
 হর েরীর ক মন ড় হেস  রহব নো। 
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আেো যোও  রব নো। আমোহের ড়বহের েোড়রখ ড়  ড়ঠ  আহে? 
  
েুড়েন ড়পড়েহেহে। রড়ববোর। আমরো আমোহের সব আত্মীে স্ব নহের রড়ববোহরর  থো বিড়ে। 
মোমো এর মহধয কেোমোর বোবো-মোর সহে  থো বিহবন। মহন েহে আ  সন্ধযোহবিো যোহবন। 
সন্ধযোহবিো েুড়ম অবেযই বোসোে থো হব। 
  
েযোাঁ থো ব। 
  
এখন ড়   রে? 
  
আসমোনী নোহমর এ টো কমহের সহে  থো বিড়ে। আেো কেোন েুড়ম ড়  আ  আমোহ  
কেো োহন ড়নহে কযহে পোরহব? 
  
ওমো ক ন পোরব নো। আমোর ড়নহ হরো ড় েু ক নো োটো আহে। এই কেোন  থো বোড়ড়হে 
একু্ষনী িহি এহসো। 
  
একু্ষনী িহি আসহে পোরব নো। কেোমোহ  কবে ড় েুক্ষণ  থো বিহে েহব। আড়ম এ ে 
টো ো ড়েহে এ ড়ট কফোন  োডট ড় হনড়ে।  োডট কেষ নো েওেো পযটন্ত  থো বিব। 
  
আেো বি আড়ম কটড়িহফোন ধহর আড়ে। 
  
আসমোনী কেোমোর ক োন ধরহনর বোড়িে পেন্দ। েক্ত নো নরম? 
  
বোড়িে আবোর েক্ত েে নোড় ? বোড়িে মোহনই কেো নরম। 
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বোড়িে কয কক্ষত্র ড়বহেহষ ড়  র ম েক্ত েে েো আমোহের বোড়িে নো কেখহি বুেহব নো। 
আমোহের বোড়িে ড়েহে মোথোে বোড়ড় মোরহি সহে সহে মৃেুয েবোর সম্ভোবনো। ভোি  থো 
কেোমোর খোহটর গেী ড়  কফোহমর? 
  
েযোাঁ কফোহমর। 
  
 ে ইড়ি কফোম? 
  
কমহপ কেড়খড়ন। মোপব? 
  
অবেযই মোপহব, কটড়িহফোহন  থো কেষ কেো  েোরপর মোপহব।  োরণ আড়ম এ টো কফোহমর 
কেোষ  ড় নব। 
  
কেোমোহ  এে খুড়ে খুড়ে িোগহে ক ন? 
  
খুড়ে খুড়ে িোগহে?। 
  
েযোাঁ খুব খুড়ে খুড়ে িোগহে। িো ড়র কফরে কপহেে েোই নো? 
  
িো ড়র কফরে পোইড়ন। আমোর খুবই েুিঃসমে। েোহে ড় ? আমোহ হেো আর েুহধর কমহেহ  
ড়িড়োর পোড়ন খোওেোহে েহে নো। 
  
েোর মোহন? 
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েোর মোহন েুড়ম বুেহব নো। 
  
আসমোনী বিি, আেো আ  ড়  বৃেস্পড়েবোর? 
  
ফরেোে বিি, ক ন বিহেো? 
  
কেোমোর আনন্দ কেহখ মহন েহে আ  বৃেস্পড়েবোর। আড়ম এ টো বই-এ পহড়ড়ে 
এহ   ন মোনুহষর এহ  বোহর আনন্দ থোহ । কযমন ধর আড়ম। আড়ম েড়ে সূহযটর  নযো। 
আড়ম আনহন্দ থোড়  করোববোহর। আেো কেোন, েুড়ম  থো বহি শুধু সমে নে  র। 
  
উাঁহু আড়ম আ  এ েটো োর  থো বিব। এ ে টো ো এখনও কেষ েে ড়ন। 
  
 খন কেষ েহব? 
  
েোও বিহে পোরড়ে নো। েহব আর মহন েে  থো বিহে পোরব নো। 
  
ক ন? 
  
আমোর কপেহন িম্বো িোইন েহে কগহে। িোইহনর কিো গুড়ি ড়বশ্রীভোহব আমোর ড়েহ  
েো োহে। 
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ভোি েহেহে। অড়ি েৃড়েহে কেোমোহ  ভস্ম  হর ড়ে । েযোহিো কেোন কটড়িহফোন রোখোর আহগ 
খুব  রুরী এ টো  থো ড় হেস  ড়র। ড়  রহের েোড়ড় পরব বিহেো? কেোমোর পেহন্দর 
ক োন রহের েোড়ড় পরহে ইেো  রহে। 
  
আমোহ  ড় েু বিহে েহব নো। আড়ম মহন মহন কয রেটো ভোবব কেোমোহ  কসই রহের েোড়ড় 
পহরই আসহে েহব। এই ড়বষহে আমোর আধযোড়ত্ব  ক্ষমেো আহে। ইএসড়প টোইপ ক্ষমেো, 
পরীক্ষো েহে যো । আড়ম কটড়িহফোন করহখই আমোর পেহন্দর রহের  থো এ  টু হরো 
 োগহ  ড়িহখ মোড়নবযোহগ করহখ কেব। েুড়ম কেখহব কয রহের েোড়ড় পহর কবর েহেে কসই 
রেটোর  থোই আড়ম ড়িহখড়ে। 
  
উফ ফোিেু  থো বিহব নোহেো। প্লী । 
  
বোড় ? 
  
আেো যোও বোড় । 
  
কটড়িহফোন করহখ কেই? 
  
েোও। েহব কটড়িহফোন রোখোর আহগ েেো  হর বিহেো আমোর কসোনোর বোংিো গোনটোর পহরর 
িোইনটো কযন ড় ? 
  
আড়ম কেোমোে ভোিবোড়স। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 152 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

আসমোনী েোর মোর  োে কথহ  ড়নহে ধবধহব েোেো রহের এ টো ড়েফন েোড়ড় পহরহে। 
েোেো রহের েোড়ড় কস  খহনো পহর নো। ফরেোেহ  ড়েক্ষো কেেোর  হনয এমন েোড়ড় পরো। 
কস ড়নশ্চেই ভোবহব নো, আ হ র ড়েহন কস েোেো েোড়ড় পড়হব। 
  
  
  
আসমোনী েোড়স েোড়স মুহখ বিি, কেড়খ কেোমোর মোড়নবযোহগর  োগ । 
  
ফরেোে  োগ  কবর  হর আসমোনীর েোহে ড়েি।  োগহ  কিখো—েোেো। আসমোনী খুবই 
অবো  েহে ফরেোহের ড়েহ  েো োহে। কস ড়  বিহব কভহব পোহে নো। আসমোনীর ড়বড়িে 
মুখ কেহখ ফরেোহের খুবই মোেো িোগহে। ইেো  রহে সড়েয বযোপোরটো বহি ড়েহে। 
মোড়নবযোহগ শুধু কয েোেো কিখো  োগ ই ড়েি েো নো, এ টো  োগহ  কিখো ড়েি নীি, এ টোে 
সবু , এ টোে িোি এবং এ টোে  োহিো। অনয  োগ গুড়ি করহখ ফরেোে েোেো কিখো 
 োগ টো কবর  হর ড়েহেহে। কেহিমোনুষী মযোড়  । ড়পড়স সর োহরর কেোটহের মযোড়   বই 
কথহ  কেখো। আসমোনী এেটো অড়ভভূে েহব কস ভোহব ড়ন। ফরেোহের খুবই িজ্জো িোগহে। 
েেোট্ট এই ক ৌেিটো  রোে কস মহন েহে ড়নহ র  োহে কেোট েহে কগহে। 
  
ফরেোে বিি, আসমোনী কেোমোহ  েোেো েোড়ীহে খুবই সুন্দর িোগহে। কেোমোহ  আ  যে 
সুন্দর িোগহে েে সুন্দর এর আহগ  খহনো িোহগ ড়ন। েোেো েোড়ড় েুড়ম ঘন ঘন পরহব। 
  
আসমোনী বিি, কেোমোহ  এই েোই রেো েোটট খুবই  ুৎড়সে িোগহে। এর ম  ুৎড়সে েোটট 
আর  খহনো পরহব নো। কেোমোহ  ক মন িোগহে বিব? 
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বি। 
  
মোে  োটোর আহগ মোহের গোহে েোই মোখোহনো েে। মহন েহে কেোমোর গোহে েোই মোখোহনো 
েহেহে। ড় েুক্ষহণর মহধযই কেোমোহ   োটো েহব। 
  
আসমোনী ড়খি ড়খি  হর েোসহে। েোহ  কেখহে আসহিই সুন্দর িোগহে। েোেো েোড়ড়হে 
েোহ  কমঘ  নযো বহি মহন েহে। 
  
আসমোনীর েোহে েোেো কিখো  োগহ র টু হরোটো এখহনো ধরো। কস এই  োগ  কফহি কেহব 
নো। ক োন এ  ফোাঁহ  িট  হর েোর েযোন্ড বযোহগ িুড় হে কফিহব। কমহেরো সৃ্মড়ে সংগ্রে 
 রহে খুব পেন্দ  হর। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 154 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

৬. রাত্রহিা খুবই অবা  হত্রয়ত্রেন 
রোহেিো খুবই অবো  েহেহেন এই শুক্রবোহর েোাঁর কেহির ড়বহে অথি ড়েড়ন ড় েু  োহনন 
নো। শুক্রবোর মোহনহেো আগোমী  োি। এমন এ টো খবর েোাঁহ  অহনযর  োে কথহ  শুনহে 
েি? ড়েড়ন ড়  এেই েুে, এেই নগনয? রোহেিো খবরটো ড় েুক্ষণ আহগ শুহনহেন। িো 
কখহে কখহে ক োহবে আড়ি মহনর ভুহি বহি কফিহিন, ঘর কেোেোর এ টু গুেোহে েে। 
নেুন কবৌ আসহে। কেোমোর  োহে টো ো পেসো ড় েু আহে? টু টো  ড় েু ইহি ড়রহ র 
 ো   রো ের োর। বোরোন্দোর বোড়ে িহি নো, বোথরুহমর বোড়ে িহি নো। ভোবড়ে বোগোহনও 
এ টো এ ে পোওেোহরর বোত্ব frie i 
  
রোহেিো বিহিন, ড়বড়ড়বড়  হর ড়নহ র মহন ড়  বিে? 
  
ক োহবে আড়ি েংড় ে গিোে বিহিন, ড় েু বিড়েনোহেো। 
  
নেুন কবৌ আসহে মোহন ড় ? 
  
ক োহবে আড়িহ  মূি ঘটনো প্র োে  রহে েি। স োি কবিোর িো-টো ড়েড়ন আগ্রে  হর 
খোন। িো খোওেোর মোেখোহন এড়  ড়বপড়ে? এড়র ো  োপোড়ন োর িোরো ড় হনহেন। িোরো 
িোগোবোর  হনয  ড়ম দেরী  রহে েহব। পাঁিো কগোবহরর সন্ধোহন কযহে েহব। রোহেিোর পযোহি 
পড়হি কবর েওেো যোহব নো। 
  
রোহেিো বিহিন, ফরেোে ড়বহে  রহে? 
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ক োহবে আড়ি বিহিন, হুাঁ। 
  
সব ড়ঠ ঠো ? 
  
ড়ঠ ঠো  নো েহি ড়বহে েহব ড়  ভোহব? 
  
আড়ম  োনিোম নো ক ন? 
  
কেোমোহ  বিোর সুহযোগ পোে ড়ন। 
  
কেোমোহ হেো ড়ঠ ই বিোর সুহযোগ কপহেহে, আমোহ  পোে ড়ন ক ন? 
  
কেোমোর ঘুহমর সমসযো েুড়ম স োি স োি শুহে পড়—েোরপর ধর ইহে…ড়  কযন বহি… 
  
ড়বড়ড়বড়  রহব নো। ড়বড়ড়বড় বন্ধ  র। 
  
ক োহবে আড়ি িোহের  োপ নোড়মহে রোখহে রোখহে বিহিন, রোহেিো েুড়ম স্বভোব িড়রত্র 
বেিোও। নেুন এ টো কমহে আসহে এহসই কেখহব েোর েোশুড়ড়র প্রধোন  ো  েহে েোর 
শ্বশুরহ  ধম োহনো এটো েোর ভোি িোগহব নো। সব কমহেরোই স্বোমীহ  ধম োহে পেন্দ 
 হর। ড় ন্তু যখন কেহখ অনয ক োন কমহে েোর স্বোমীহ  ধম োহে েখন খুব রোগ  হর। 
  
ড়বহের খবরটো েুড়ম  হব ক হনে? 
  
পরশু রোহে। 
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পরশু রোহে ক হনে মোেখোহন পুহরো এ টো ড়েন ড়গহেহে আর েুড়ম আমোহ  ড় েুই  োনোও 
ড়ন। 
  
আেোহর যন্ত্রণো। ড়বহেটো যড়ে আমোর েে আড়ম ড়বহে ড়ঠ  েওেো মোত্র কেোমোহ   োনোেোম। 
ড়বহে ফরেোহের। কস কেোমোহ  নো  োনোহি আড়ম ড়   রব? 
  
আমোহ   োনোহে েোর অসুড়বধো ক োথোে? 
  
আহে ড়নশ্চেই ক োন অসুড়বধো। 
  
রোহেিো স্বোমীর সোমহন কথহ  উহঠ কগহিন। ফরেোে থো হি সরোসড়র েোর  োহে কযহেন। 
ফরেোে কনই, খুব কভোহর উহঠই িহি কগহে। নোসেো খোে ড়ন। এ   োপ িো শুধু কখহেহে। 
েোাঁর সহে কেখো েে ড়ন। ঘুহমর অষুধ খোওেোর পহরও  োি রোহে েোর এ  কফোটো ঘুম 
েেড়ন। ফ হরর আ োন শুহন ঘুমুহে কগহেন। ঘুম কভহেহে স োি েেটোে। ঘুম কভহেই 
েুিঃসংবোে। কেহির ড়বহে েুিঃসংবোেহেো বহটই। মোর  োহে কমহের ড়বহে সুসংবোে। কেহির 
ড়বহে েুিঃসংবোে। 
  
মঞু্জ েোড়ড় কেভ  রড়েি। কব্লহড ধোর নো থো োে েোর গোি ক হট কগহে। রক্ত কবর েহে 
েোেো কফনোে িোি আভো। মঞু্জ ড়বরক্ত েহে আেনোর কভেহরর মঞু্জহ  কেখহে। কযন েোর 
গোি ক হট কফিোে কস আেনোর কভেহরর মঞু্জহ  েোেী  রহে। মোহ  ঢু হে কেহখ কস 
েোর ড়বরক্ত েৃড়ে মোর ড়েহ  ড়ফড়রহে ড়েি। এখন েোহ  কেহখ মহন েহে েোর গোি  োটোে 
রোহেিোরও ক োন সূক্ষ্ণ ভূড়ম ো আহে। 
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রোহেিো বিহিন, ড়   রড়েস? 
  
মঞু্জ বিি, ড়   রড়ে কেখহে পোে নো? 
  
গোিহেো ক হট কফহিড়েস? 
  
ের ো কথহ  সহর যোওহেো মো অন্ধ োর  হর করহখে। ড়নহ র কপহটর কেহি এমন ভড়েহে 
 থো বিহে ভোবোই যোে নো। েোাঁর েোহে ক্ষমেো থো হি েোহরোেোন ড়েহে  োহন ধড়রহে এই 
কেহিহ  বোসোর িোরপোহে  হে টো িের কেেোহেন। অক্ষম মোরো ইেো থো হিও ড় েু 
 রহে পোহরন নো। ড়েড়ন ের ো কেহড় সহর েোাঁড়োহে েোাঁড়োহে বিহিন, কেোর সহে ফরেোহের 
 থো েহেহে? 
  
নো। 
  
কস কয ড়বহে  রহে  োড়নস? 
  
 োড়ন। 
  
কেোহ  ক  বহিহে? 
  
ভোইেো। 
  
 খন বহিহে? 
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কেখে এ টো  ো   রড়ে। ড়  ভযোনভযোন শুরু  রহি?  খন বহিহে েো ড়েহে কেোমোর 
ের োরটো ড় ? 
  
কেোর সহে ড়   থো েহেহে এ টু বি, ের োর আহে। 
  
ড়বরক্ত  হরোনোহেো মো, প্লী । ভোইেোর সহে আমোর এমন ক োন  থো েেড়ন। আ  ড়বহ হি 
কমহে পহক্ষর কিো  ন  থো বিহে আসহব। আমোহ  থো হে বহিহে। 
  
আ  ড়বহ হি আসহব? 
  
মঞু্জ  বোব ড়েি নো। রোহেিো বিহিন, িো খোড়ব? মঞু্জ এই প্রহশ্নর ও  বোব ড়েি। রোহেিো 
কবর েহে রোন্নোঘহর কগহিন। ড় েু ড় েু সমহে েোাঁর দধযট সীমোেীন। ড়েড়ন িো বোড়নহে আবোর 
কেহির  োহে আসহবন। েখন মঞু্জ েোর সহে ভদ্র ভোহব,  থো বিহব ড়েড়ন এ বযোপোহর 
ড়নড়শ্চে।  োরণ কেহি মোর সহে এ টু আহগ খুব খোরোপ বযবেোর  হরহে। েোর  হনয কস 
ড় েুটো েহিও অনুেপ্ত কবোধ  রহব। কেহি যড়ে পুহরোপুড়র অমোনুষ েহে ড়গহে থোহ  েোেহি 
অবড়েয ড়ভন্ন  থো। কসই সম্ভোবনো। ড়েড়ন উড়ড়হে ড়েহেন নো। কেহিহবিোে মঞু্জ অড়ে েোন্ত 
ড়েি। ক োন অড়ভহযোহাগ কনই, ক োন েুেোমী কনই, খোওেো ড়নহে েোহমিো কনই। সন্ধযো েহিই 
পড়হে বসহে। যেক্ষণ পযটন্ত ড়েড়ন নো বিহেন—অহন  েহেহে বোপ ঘুমুহে যোও। েেক্ষণ 
পযটন্ত মোথো েুড়িহে পড়হেই। েখড়ন কবোেো উড়িে ড়েি বড় েহে এই কেহি েোরোম োেো 
টোইপ েহে যোহব। 
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রোহেিো িো ড়নহে মঞু্জর ঘহর ঢুহ  কেহখন েোর কেভ  রো েহে কগহে। কস ড়সগোহরট 
ধড়রহেহে। মোহ  কেহখ কস ড়বরক্ত মুহখ ড়সগোহরট  োনোিো ড়েহে কফহি ড়েি। রোহেিো কেহির 
এই ড়বরড়ক্ত ক্ষমো  হর ড়েহিন। েোমী এ টো ড়সগোহরট, েুটো টোন ড়েহে কফহি ড়েহে ড়বরড়ক্ত 
িোগহবই। ড়েড়ন যড়ে ড়সগোহরট কখহেন, ড়েড়নও ড়বরক্ত েহেন। রোহেিো বিহিন, মঞু্জ িো 
কন। 
  
িো-হেো আড়ম িোই ড়ন। 
  
মঞু্জ ড়বরক্ত মুহখ িোহের  োপ েোহে ড়নি। রোহেিো কেহির সোমহন বসহে বসহে বিহিন, 
ফরেোে ড়বহে  রহে ভোি  থো। ড়বহের বেস েহেহে। পোত্রী ড়ঠ  আহে। অসুড়বধো ড় ? 
কস যড়ে কভহব থোহ  ড়বহেটো সমূ্পণট েোর ড়নহ র বযোপোর,  োউহ  ড় েু বিোর ের োর কনই, 
েোেহিও ড়ঠ  আহে। 
  
ড়ঠ  থো হি কেোমোর এে  থোর ের োর ড় ? 
  
ড়বহে কয  রহে, বউ ড়নহে কস থো হব ক োন ঘহর? েুই ড়  কেোর েোেো োনহ  কেোর ঘহর 
রোখড়ব? 
  
নো। 
  
েোেহি কেোর েোেো োন থো হব ক োথোে? 
  
ভোইেো ড়নশ্চেই ক োন বযবস্থো  রহব। 
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ড়  বযবস্থো  রহব? 
  
নেুন বোসো ভোড়ো  হর ভোবীহ  ড়নহে উঠহব। 
  
কেোহ  বহিহে? 
  
নো আমোহ  ড় েু বহি ড়ন। েুড়ম ভোি  হরই  োন ভোইেোর সহে বহস আড়ম কখ ুহর আিোপ 
 ড়র নো। 
  
আ  সন্ধযোে েোেহি কমহে পহক্ষর কিো  ন আসহব? 
  
েযোাঁ। 
  
েুই থো ড়ব বোসোে? 
  
আড়ম বিহে পোরড়ে নো। আমোর  ো  আহে।  ো  কেষ  রহে পোরহি িহি আসব। 
  
ড়   ো ? 
  
ড়   ো  বিহি েুড়ম বুেহব? 
  
েুই ড়  িো ড়র বো ড়র ড় েু কপহেড়েস? 
  
িো ড়র পোব ক োথোে? বোংিোহেহে িো ড়র আহে? বযবসো  রোর কিেো  রড়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 161 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

বযবসো  রহেও কেো টো ো িোহগ। টো ো পোড়ব ক োথোে? 
  
সব বযবসোে টো ো িোহগ নো। বোংিোহেহের কবেীর ভোগ বযবসোই ড়বনো টো োর বযবসো। 
এখন োর বযবসোে কয ড় ড়নসটো িোহগ েোর নোম বুড়ি। 
  
কেোর ধোরণো কেোর অহন  বুড়ি? 
  
েযোাঁ আমোর বুড়ি খোরোপ নো। এখন েুড়ম যোও আড়ম ড়সগোহরট খোব। 
  
বযবসো টযোবসোর বযোপোহর  োমোইহের সহে পরোমেট  রহে পোড়রস। বযবসোর বযোপোর ওরো 
ভোি বুহে। 
  
মঞু্জ ড়সগোহরহটর পযোহ হট েোে ড়েি। েোহে ড়সগোহরহটর পযোহ ট কেহখ যড়ে রোহেিো েোহ  
মুড়ক্ত কেন। রোহেিো কেহিহ  মুড়ক্ত ড়েহিন। বোরোন্দোে এহস েোাঁড়োহিন। কমহের  োহে যোহবন 
ড় -নো বুেহে পোরহেন নো। সংসোহর সমসযো েওেো শুরু েহেহে। এইসব সমসযো ড়নহে 
কমহের সহে ঠোণ্ডো মোথোে আিোপ  রহে েহব। সব শুনহি  োেোনোরো েোাঁর উপর খুবই রোগ 
 রহব।  োেোনোরো ধহরই ড়নহব মোর  োরহণ সংসোহর ড়বেৃঙ্খিো েহে। রোণীর সহে ড়বহেটো 
েহে নো ক ন এই  বোবড়েড়েও রোহেিোহ ই  রহে েহব। অথি ড়েড়ন ধহরই ড়নহেড়েহিন 
রোণীর সহে ফরেোহের ড়বহেটো ড়েড়ন ড়েহে পোরহবন। ড়েন রোে কভহব সূক্ষ্ম ড় েু পড়র ল্পনোও 
ড়েড়ন  হরড়েহিন। এ  োেীে পড়র ল্পনো অেীহেও ড়েড়ন  হরহেন। েখন  ো   হরহে। 
 োেোনোরোর ড়বহেহে ড়েড়ন এইভোহবই ড়েহিন।  োেোনোরো পোড়িহে ড়গহে কয কেহিহ  ড়বহে 
 রহব বহি ড়ঠ   হরড়েি, কসই ড়বহে ড়েড়ন েহে কেনড়ন। েোর ফি শুভ েহেহে। 
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রোহেিো মহন েি আ ই কমহেহ  ড় েু  োনোহনো ড়ঠ  েহব নো। ড়বহের  থো েহিই কয ড়বহে 
েহে যোহব এমনহেো নো। িড়ল্লে  োেগোে ড়বহের  থো েে, ড় ন্তু ড়বহে িড়ল্লে  োেগোে েে 
নো। ড়বহে এ   োেগোহেই েে। েোাঁর মন বিহে ফরেোহের ড়বহে রোণীর সহে েহব। ড়েড়ন 
কভোর রোহে এর ম এ টো স্বপ্ন কেহখহেন। বউ কসহ  রোণী েোাঁর ঘহর ঢুহ হে। েোর গো 
ভড়েট গেনো, পরহন িোি টু টু ু েোড়ড়। েোহ  সোিোম  রহে  রহে বহিহে—আপনোহ  
এে ড়েন মোঐ মো কডহ ড়ে, আ  েঠোৎ মো ডো হে পোরব নো। আপড়ন ড় ন্তু ড় েু মহন 
 রহে পোরহবন নো। 
  
ফ হরর নোমোহ র স্বপ্ন ভুি েবোর  থো নো। িোাঁহের ড়েসোবটো কেখহে েহব। শুক্লো পহক্ষর 
িোাঁে েহি স্বপ্ন ড়মহি যোহব।  ৃষ্ণপক্ষ েহি ড়মিহেও পোহর আবোর নোও ড়মিহে পোহর। 
  
আ  সন্ধযোহবিোে কমহে পহক্ষর কিো  ন  থো বিহে আসহব। েোহের সহে মুরুব্বী 
মড়েিোও ড়নশ্চেই থো হবন। ড়বহের আিোহপ পুরুষহের সহে মড়েিোরো সব সমে আহসন। 
মড়েিোরো আহসন কভেহরর খবর কবর  রোর  হনয। কসই মড়েিোহ  কভেহরর খবর ড়েড়ন 
সবই কেহবন। ড় েুই িু োহবন নো। এ  কেহির েোহে পুহরো সংসোর। অসুস্থ বৃি এ  ন 
মোনুষ আহে। ঢো ো েেহর ড়নহ হের বোড়ড় ঘর বিহে ড় েু কনই। অহনযর বোড়ড়হে 
পোেোরোেোর ড়েহসহব থো ো। কয ক োন সমে েোরো বোড়ড় কথহ  কবর  হর ড়েহে পোহর। েখন 
কযহে েহব গোে েিোে। কেহের বোড়ড়হে ড়গহে কয থো হব কসই উপোেও কনই। কেহে ড়ভটো 
বোড়ড় েোড়ো আর ড় েু কনই। কসই বোড়ড়হে ক উ থোহ  নো। ঘর-হেোেোর কভহে পহড়হে। 
িোরড়েহ   ংিো, সোপ কখোহপর আেো। 
  
কবৌমো আে কবৌমো। 
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রোহেিো ড়বরক্ত মুহখ ফরেোহের ঘহরর ড়েহ  েো োহিন। কমম্বর আড়ির আ  ির এহসহে। 
 ে ির কবোেো যোহে নো। থোহমটোড়মটোর খুাঁহ  পোওেো যোহে নো।  োউহ  ড়েহে কয 
থোহমটোড়মটোর ড় হন আনোহবন েোও সম্ভব নো।  োহ র কমহেটো েুড়টহে ড়গহেহে। মঞু্জহ  
বিহি িোভ েহব নো। েবু বহি কেখো কযহে পোহর। ড়নহ র ড়বহবহ র  োহে পড়রষ্কোর থো ো। 
ক উ কযন বিহে নো পোহর—শ্বশুহরর ির েহেহে এ টো থোহমটোড়মটোর আড়নহে িরটো কয 
মোপহব েোও  হরড়ন। েহব একু্ষণী মঞু্জর ঘহর ঢুহ  ড় েু বিোর ের োর কনই। েোাঁহ  ঘহর 
ঢু হে কেখহিই মঞু্জ েপ  হর িহি উঠহব। েোর ের োর ড় । গোি বোড়োহিই যড়ে িড় 
কখহে েে েোেহি গোি বোড়োহনো ক ন? এ সমে নো এ সমে মঞু্জ ঘর কথহ  কবর েহব। 
কবর েবোর মুহখ বিহিই েহব। 
  
কবৌমো ও কবৌমো। 
  
রোহেিো মুখ অন্ধ োর  হর শ্বশুহরর ঘহর ঢু হিন। কমম্বর আড়ি বিহিন, আমিড়  খোব 
কবৌমো। 
  
ড়  খোহবন? 
  
আমিড় । 
  
রোহেিো ড়েক্ত গিোে বিহিন—আব্বো শুনুন আপড়নহেো কবহেেহে বোস  রহেন কয ক োন 
এ টো ফি কখহে ইেো  রি মুখ ড়েহে বিহিন, অড়ম ফিটো এহস মুহখর সোমহন েুিহে 
থো ি। আমিড়  এখন পোব ক োথোে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 164 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

িবণ ড়েহে এ টো আমিড়  কখহি মুহখ স্বোেটো ড়ফহর। 
  
বুহড়ো মোনুহষর মুহখ এে স্বোে েওেো ভোি নো। স্বোে েহি েুড়নেোর  ুপথয  রহবন আর কপট 
নোমহব। 
  
মঞু্জ বোসোে আহে নো? েোর  থো শুনিোম। 
  
েযোাঁ আহে। 
  
মঞু্জহ  বহি েোও। এখন  োড়েট  মোস, আমিড় র ড়স ন। 
  
আব্বো শুনুন, আপনোর বেস েহেহে, েরীর ভোি নো। আপড়ন আল্লোেহখোেোর নোম কনন। 
েসড়ব পড়োর মে আমিড়  আমিড়   রহেন ক ন? আমিড় র মহধয আহে টো ড় ? 
  
আমিড়  স্বোে বধট । আমিড় ,  িপোই েুইটোই  োড়েটহ র ফি, েুইটোই স্বোে বধট । মো 
মঞু্জহ   িপোইও আনহে বি। এ টো  োগহ  ড়িহখ েোও। ড়িহখ ড়েহি মহন থো হব নো। 
  
আেো যোন বিব। 
  
কিবু িো এ টু ড়েহে পোরহব মো? 
  
ঘহর কিবু নোই। 
  
কিবু নো থো হি রং িো েোও। বৃি মোনুহষর  হনয রং িো মহেৌষধ। 
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রোহেিো বিহিন, িো ড়েড়ে। আব্বো আপনোহ  এ টো  থো বড়ি এ টু মন ড়েহে শুনুন। 
  
মো কেোমোর সব  থো আড়ম মন ড়েহে শুড়ন। 
  
এটো এ টু কবড়ে মন ড়েহে শুনুন। আপনোর বেস েহেহে। এই বেহস খুব ভোি কসবো 
ের োর। আপড়ন আপনোর কমহের  োহে  হে টো ড়েন কথহ  আহসন। 
  
এইখোহন আমোর কসবো েহে নো কেোমোহ  ক  বিি? এরহি কবড়ে কসবো ক  আমোহ  
 রহব? রোহে যেবোর ঘুম ভোহে, আড়ম ড়বেোনোে নড়োিড়ো  রহেই কেোমোর কেহি ফরেোে 
িোফ ড়েহে উহঠ পহড়। মেোরী েুহি ড় হেস  হর, েোেো োন ড়  েহেহে? এরহি কবড়েহে 
কফরেেোও  রহব নো। 
  
ফরেোেহেো আর সোরো ীবন আপনোহ  সহে ড়নহে ঘুমোহবনো। ও ড়বহে  রহব। কস েোর 
সংসোর কেখহব। 
  
কমম্বর আড়ি েোড়স মুহখ বিহিন, কস সংসোর কেখহব, সংসোহরর ফোাঁহ  ফোাঁহ  আমোহ ও 
কেখহব। কয কেখহে পোহর কস সংসোহর কথহ ও কেখহে পোহর। 
  
রোহেিো িো বোনোহে রোন্নোঘহর ঢু হিন। েোাঁহ  ড়বড়স্মে  হর ড়েহে মঞু্জও প্রোে সহে সহে 
রোন্নোঘহর ঢু ি। মঞু্জ েোর ড়নহ র ঘর আর এ বোড়ড়র বোরোন্দো েোড়ো ক োথোও যোে নো। 
রোন্নোঘহর কস  খহনো উাঁড়  ড়েহেহে বহি ড়েড়ন মহন  রহে পোরহেন নো। রোহেিো বিহিন, 
ড়  আহর   োপ িো খোড়ব? 
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মঞু্জ বিি, িো খোব নো। মো কেোন এই পিোেটো টো ো রোখ, েোেো োন আমিড়  কখহে িোহে 
েোহ  আমিড়  এহন খোইও। আর সোহথ এই টো োটো রোখ সংসোহরর খরি। এখন কথহ  
মোহসর এ  েুই েোড়রহখ আড়ম যো পোড়র কেব। 
  
রোহেিো আনড়ন্দে গিোে বিহিন, এখোহন  ে টো ো? 
  
েুই েো োর। 
  
রোহেিো টো োটো েোহে ড়নহেই শুনহে শুরু  রহিন। সব এ ে টো োর নেুন কনোট। এ টোর 
গোহে এ টো কিহগ আহে। গুনহে  ে েহে। পৃড়থবীর সবহি আনন্দমে  হের এ টো  ে 
েহে টো ো কগোনোর  ে। এ টু আহগ মঞু্জ কয খোরোপ বযবেোর েোাঁর সহে  হরহে েোর 
ড় েুই এখন রোহেিোর মহন কনই। কেহির প্রড়ে মমেোে েোাঁর হৃেে এখন আদ্র। েোর মন 
বিহে এই কেহি ফরেোহের মে পুেু পুেু  হর  ীবন শুরু  রহব নো, কস মোথো েক্ত  হর 
উহঠ েোাঁড়োহব। এই কেহির টো ো পেসো েহব। ঘর বোড়ড় েহব। গোড়ড় েহব। নুন আনহে 
পোন্তো ফুরোে বযোপোর এই কেহির কবিো  খহনো ঘটহব নো। েক্ত ধরহনর কেহি। বেটমোন 
সমে েি  ড়ঠন সমে এই  ড়ঠন সমহে েক্ত ধরহনর কেহিপুহি ের োর। ড়মনড়মহন কমহে 
টোইপ কেহিহের কযোগ কেষ েহেহে। 
  
  
  
গোে িোগোবোর  হনয সবহি ভোি সমে েহে ড়ব োি। করোে থোহ  নো। মোড়ট ভোি  হর 
দেরী  হর িোরো পুহে ড়েহে ড়েহেই সন্ধযো নোহম, সন্ধযোর পরই নোহম রোে। রোহের ঠোণ্ডো 
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েোওেোে নেুন িোগোহনো গোহে েোড়ন্তর পরে পহর। রোহে ড়েড়েহর মোড়ট ড়ভহ  থোহ । গোহের 
গোহে কসই ড়েড়ের  হম। গোহের  হনয যো খুবই প্রহেো ন। 
  
ক োহবে আড়ি এমন এ  মহেন্দ্রক্ষহণ এড়র ো  োপোড়ন ো গোহের িোরো িোগোহিন। িড়ল্লে 
টো ো ড়েহে ড়েড়ন এ টো বোাঁে ড় হন এহনড়েহিন। বোাঁে ক হট গোহের িোরড়েহ  কবড়ো ড়েহে 
ড়েহিন। কিো  ন েোগহির েোে কথহ  বোাঁিোহনোর  হনয গোে কবড়ো কেে। ড়েড়ন ড়েহেন 
েোর কেহির েোে কথহ  বোাঁিোহনোর  হনয। েোাঁর মন বিহে মঞু্জ এই গোেটোও পোড়ড়হে কমহর 
কফিহব। 
  
গোেটো মহন েহে কবাঁহি যোহব। ক োহবে আড়ি গোহের  ীবন রক্ষোর  হনয েীঘট প্রোথটনো 
 রহিন। প্রোথটনোর মোেখোহন বোাঁধো পড়ি, ড়েড়ন কেখহিন, কগট খুহি নোনু্ট ঢু হে। কয ক উ 
বোগোহন ঢু হি ড়েড়ন ড় েুটো েংড় ে কবোধ  হরন, এই বুড়ে কস ক োন িোরোর উপর েোাঁড়ড়হে 
পড়ি। এই বুড়ে েোে বোড়ড়হে গোহের ক োন পোেো ড়োঁড়ি। মোনুহষর এই এ  ড়বড়িত্র অভযোস, 
গোে কেখহিই পোেো ড়োঁহড় গন্ধ কেোাঁ ো। গন্ধ যড়ে  হেই েে পোেো নো ড়োঁহড়ও কেো কেো ো 
যোে। এমহনোহেো েহে পোরহেো কয গোেরো মোনুহষর স্বভোব কপহেহে। ক োন মোনুষ যোহে 
গোহের ড়নি ড়েহে। গোেটো টোন ড়েহে মোনুহষর এ টো েোে ড়োঁহড় কফিি গন্ধ কেোাঁ োর  হনয। 
েখন ক মন েে? মোনুষ এমন অ ৃেে। ক োন মোনুষড়  পোহর েোর ড়নহ র কেহিহমহে 
অনযহ  ড়বড়িহে ড়েহে। ড় ন্তু গোেেে পোরহে। কস েোর সব ফি ড়েহে ড়েহে। ফিগুড়ি 
গোহের সন্তোন েোড়ো আর ড় ? 
  
িোিো োন ক মন আহেন? 
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ক োহবে আড়ি বিহিন, ভোি। েোাঁর খুবই অস্বড়স্থ িোগহে  োরণ নোনু্ট কেহিটো কেিহে েুিহে 
বোগোহনর কভের ড়েহে েোাঁর  োহে আসহে। মোড়টর ড়েহ  েোড় হে েোাঁটহিও এ টো  থো 
ড়েি ড়েড়ন বুেহেন কয কস কেহখশুহন েোাঁটহব। িোড়ো মোড়ড়হে কেহব নো। 
  
বোগোনটোহেো খুব সুন্দর  হর কফহিহেন। আমোহ  ড়িনহে কপহরহেনহেো আড়ম নোনু্ট। 
  
েযোাঁ ড়িহনড়ে। ঘহর ড়গহে কবোস। ফরেোে অবড়েয বোসোে কনই স োহি কবর েহেহে এখহনো 
ড়ফহরড়ন। 
  
েোর ড়বহের বযোপোহর  থো বিোর  হনয আ  বোসোে কিো  ন আসোর  থো নো? 
  
হুাঁ। 
  
আড়ম এই  হনযই এহসড়ে। 
  
ভোি  হরে। ঘহর ড়গহে কবোস আড়ম আসড়ে। েোহের  ো টো কেষ  হর আড়স। 
  
গোে িোগোহেন? 
  
েযোাঁ। 
  
আপনোর বোগোহন ড়  মেিোর গোে আহে? েোরুড়িড়ন, িবে? 
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অবেযই আহে। েোরুড়িড়ন গোে আহে েুটো। িবে গোে আহে িোরটো। এ টো এিোি গোে 
আহে। কেোট এিোি নো বড়টো। 
  
এিোি েে? 
  
এখহনো  োড়ন নো। বোবো েুড়ম এভোহব বোগোহন েোাঁটোেোড়ট  রহব নো। গোে কমহর কফিহব। েুড়ম 
ঘহর ড়গহে কবোস। িো খোও। 
  
আপনোর সহে এ টু গল্প  ড়র। 
  
আড়ম  োহ র সমে গল্প  ড়র নো। েুড়ম ঘহর ড়গহে কবোস। আড়ম আসড়ে। 
  
  
  
নোনু্ট ইস্ত্রী  রো পোে োমো পোঞ্জোবী পহর এহসহে। ড়বহের  থোবোেটো েহব পরহন ভোি  োপড় 
থো ো ের োর। নোনু্টর মুখ েোড়স েোড়স েহিও েোর মন সোংঘোড়ে  খোরোপ। মন খোরোহপর 
েুড়ট বড়  োরহণর এ টো েহে—অণটহবর ির। মেমনড়সংে কথহ  কস ির ড়নহে ড়ফহরহে। 
েড়মটিোর  োে কথহ  কটড়িহফোহন এর কবেী ড় েু  োনো যোে ড়ন।  ে ির? ডোক্তোর এহসহে 
ড় -নো এইসব ড় েু  োনোর আহগই েড়মটিো বিি— কটড়িহফোন এ বোর ধরহিহেো েুড়ম 
েোড়হে িোও নো। এখন কেোমোর সহে ব ব   রহে পোরব নো। রোড়খ ক মন? বহিই কস 
কটড়িহফোন করহখ ড়েি। এরপহর নোনু্ট খুব  ম েহিও এ েবোর কটড়িহফোন  হরহে। ক উ 
ড়রড়সভোর েুহিড়ন। শুধুই এনহগ ড কটোন। নোনু্টর ধোরণো েড়মটিো িোইন খুহি করহখহে। 
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ড়বহের আিোপটো কেষ েহিই নোনু্ট কেহিহ  কেখহে যোহব। আিোপ  খন কেষ েে কসটোই 
েি  থো। ড়বহের আিোপ েি রবোহরর মে শুধুই িম্বো েে। রবোর িম্বো েহে েহে এ  
সমে ড়োঁহড় যোে, ড়বহের আিোপ কেহড় নো। িম্বো েহেই থোহ , েহেই থোহ । 
  
কেহির অসুস্থেো েোড়োও অনয এ টো বযোপোহর নোনু্টর মন খোরোপ। কস েে টো ো এডভোন্স 
ড়েহেড়েি এফড়ডড়স কগট কথহ  এ  ন কিেোরোর মড়েিো এবং েুটো বোচ্চো ভোড়ো  হর 
আনহে।  থো পো ো েহেড়েি। স োি আটটো কথহ  েোরো অড়ফহসর সোমহন িোহের কেো োহন 
বহস থো হব। নোনু্ট অবস্থো বুহে বযবস্থো  রহব। অনযরোও েোহের পড়রবোর পড়র ন ড়নহে 
িোহের কেো োহন আসহব। ক উই আহস ড়ন। অনযরো আহসড়ন েোর যুড়ক্ত আহে। িো ড়র 
কফরে কপহেহে আহন্দোিহনর আর ের োর ড় ? ড় ন্তু েোর  োে কথহ  কয এডভোন্স েেে 
টো ো ড়নহে কগহে কসই কিো  ন ক োথোে? ঠগবো হের যন্ত্রণোে মহন েে এই কেহে বোস 
 রো যোহব নো েোরোম োেো েোিোিটোর  ে বড় বড়  থো—এ ড়েহনর বোচ্চো িোইহি 
এ ড়েহনর বোচ্চো পোহবন। নোড়ড়  োটো েে নোই এমন বোচ্চো িোন? েোও পোহবন। ড়ফিহমর 
িোইন বহি  থো। বোহঘর েুধ অহনহ ই ক োগোড়  রহে পোরহব। ড়ফিহমর কিো  বোহঘর 
েুধ কথহ  সর েুহি কসই সহর ড়ঘ বোড়নহে ড়নহে আসহব। বোহঘর ড়ঘ ক োন বযোপোর নো। 
আপড়ন িোইহি ড়েনে গ্রোম বোহঘর ড়ঘ ড়েহে যোব। কখহে েোম ড়েহবন। 
  
িো ড়র িহি কগহে েোহে নোনু্ট যেটো মন খোরোপ  হরহে েোরহি কবেী মন খোরোপ  হরহে 
এ টো কিো  েোহ  কবো ো বোড়নহে েেে টো ো েোড়েহে ড়নহে িহি কগহে এই েুিঃহখ। 
  
ঘহর  োহ র কিো  কনই। রোহেিো ড়নহ ই িো বোড়নহে ড়নহে কগহিন। েু  োপ িো। েোাঁর 
ড়নহ র  হনযও এ   োপ িো কখহে কখহে ড়েড়ন ড় েুক্ষণ গল্প  রহবন। কভেহরর ক োন 
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খবর কবর  রো যোে ড় -নো। নোনু্ট কেহিটো ফরেোহের কবে ভোি বনু্ধ। ফরেোে মোহে মহধয 
েোর সহে রোে  োটোহে যোে। ড়বহে ড়টহে ড়নহে ফরেোে ড়নশ্চেই বনু্ধর সহে অহন  গল্প 
 হরহে। 
  
ক মন আে বোবো? 
  
নোনু্ট ওহঠ এহস পো েুাঁহে সোিোম  রি। রোহেিো খুড়ে েহিন। এই কেহির সহে েোর যেবোর 
কেখো েহেহে কস পো েুাঁহে সোিোম  হরহে। েোাঁর ড়নহ র েুই কেহি ঈহের ড়েহনও সোিোম 
 হর নো। এ  নহেো ঈহের নোমো ই পহড় নো। 
  
নোনু্ট বিি, ফরেোে আ  ড়বহ হি আমোহ  আসহে বহিহে। ড়বহের আিোপ েহব। ফরেোে 
কগহে ক োথোে  োহনন? 
  
রোহেিো বিহিন, বোবো আড়ম ড় েুই  োড়ন নো। আমোর কেহি কয ড়বহে  রহে এটোও  োনেোম 
নো। আ  স োহি  োনিোম। 
  
আপড়ন ড় েু  োনহেন নো? 
  
নো। পেহন্দর কমহে আহে, ড়বহে  রহব খুব ভোি  থো। আমোহ  বিহেহেো অসুড়বধো কনই। 
আড়ম ড়  বিব—এই কমহে ড়বহে  ড়রস নো। আমোর েোহে ভোি কমহে আহে। বোপ মো যখন 
কেহির েেোর উপর বোস  হর েখন কেহির  থোই েোহের  থো। কেহি যড়ে বহি, উের 
েোরোও বিহব, উের। কেহি যড়ে বহি েড়ক্ষণ, েোরোও বিহব, েড়ক্ষণ। 
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নোনু্ট িোহের  োপ িুমু  ড়েহে ড়েহে বিি, ফরেোহের মন খুব খোরোপ। ড়বরোট েোহমিোর 
মহধয পহড়হে। বেস অল্প। মোথো ড়ঠ  রোখহে পোরহে নো। 
  
রোহেিো অবো  েহে বিহিন, ড়  েোহমিো? 
  
িো ড়রর েোহমিোটোর  থো বিড়ে। 
  
িো ড়রর ড়  েোহমিো? 
  
ঐ কয িো ড়রটো িহি কগি। 
  
রোহেিো েেভম্ব েহে েোড় হে আহেন। এই কেহি ড়  বিহে। ফরেোহের িো ড়র িহি কগহে 
মোহন ড় ? িো ড়র নো থো হি িিহব ড়  ভোহব। রোহেিোর েোে পো ঠোণ্ডো েহে আসহে। 
  
িো ড়র  হব কগি? 
  
অডটোর েহেহে এই মোহসর িোর েোড়রখ। 
  
ও। 
  
রোহেিোর মোথো ড়েমড়েম  রহে, কেহির িো ড়র কনই, কস ড়বহে  রহে। গোহে ফুাঁ ড়েহে 
কবড়োহে এর মোহন ড় ? 
  
িোিী ফরেোহের কয িো ড়র কনই আপড়ন  োনহেন নো? 
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নো বোবো  োনেোম নো। কস  োউহ ই ড় েু বহি নোই। কেোমোর  োে কথহ  প্রথম শুনিোম। 
  
িোিী আপড়ন এটো ড়নহে কমোহটই েুিঃড়শ্চন্তো  রহবন নো। এ টো ড় েু বযবস্থো ইনেোল্লোে েহবই। 
  
ড়  বযবস্থো েহব? 
  
নোনু্ট  বোব ড়েহে পোরি নো। ড়  বযবস্থো েহব েো কস ড়নহ ও  োহন নো। 
  
িো ড়র কগি ক ন? কস ড়   হরড়েি? 
  
ড় েু  হর নোই।  োন ড়েহে কখহটহে। এই কেহে িো ড়র েওেোর  হনয অহন   োরণ িোহগ। 
িো ড়র িহি যোবোর  হনয ক োন  োরণ িোহগ নো। 
  
রোহেিো বিহিন, কেহির িো ড়র কনই, এর মহধয েোহ  ড়বহে  রহে েহে। আড়ম কেো বোবো 
ড় েুই বুেহে পোরড়ে নো। 
  
ড়বহের েোড়রখ আহগ কথহ  ড়ঠ  েহেড়েি, এর মহধয কয িো ড়র িহি যোহব কস ভোহব ড়ন। 
  
কেোমোর বনু্ধ ক োন ড়েনই ক োন ড় েু ভোহব ড়ন। েুড়ম কবোস আড়ম মোগহরহবর নোমো  পহড় 
আড়স। 
  
নোনু্ট রোে আটটো পযটন্ত অহপক্ষো  রি। ফরেোে ড়ফরি নো। এর মহধয শুরু েি বড় বড় 
কফোটোে বৃড়ে। কয েোহর বৃড়ে েহে কসই েোহর েহে থো হি রোিোঘোট ড়ুহব কযহে থো হব। 
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েড়মটিোর বোড়ড়র সোমহনর রোিোটো ড়েন কফোটো বৃড়ে েহিই ড়ুহব যোে। নোনু্টহ  একু্ষড়ণ কবর 
েহে েহব। নেে অণটহবর সহে কেখোই েহব নো। ক োন ড়রক্সো, ক োন কববীহটড়ক্স ঐড়েহ  
যোহব নো। 
  
িোিী আড়ম আ  উড়ঠ। আমোর কেহিটো অসুস্থ েোহ  কেখহে কযহে েহব। আপড়ন ফরেোেহ  
বিহবন আড়ম অণটবহ  কেহখ কফরোর পহথ সম্ভব েহি আবোর আসব। 
  
বৃড়ের মহধয যোহব ড়  ভোহব? 
  
ক োন অসুড়বধো েহব নো। বোসোে ড়  েোেো আহে? েোেো থো হি ড়নহে যোই। 
  
েোেো কনই। এই বোড়ড়হে এহস  খহনো ড় েু কিহেো নো। এটো েি কনই– বোড়ড়। এই বোড়ড়হে 
ড় েুই কনই। 
  
নোনু্ট িহি যোবোর ড় েুক্ষহণর মহধযই ফরেোে ড়ভহ  নযোেো নযোেো েহে উপড়স্থে েি। েোর 
সহে অহন  ড় ড়নসপত্র। ড়বেোনোর িোের, মেোড়র, বোড়িে সবই ড়ভহ হে। ক োহবে আড়ি 
ড়িড়ন্তে মুহখ বোরোন্দোে েোাঁড়ড়হে। েঠোৎ এই প্রবি বষটণ েোাঁহ  ড়িন্তোে কফহিহে।  োপোনী 
গোেটো আ  পুহেহেন আর আ ই এমন বৃড়ে। পোড়ন  হম কগহি ড়ে র পাঁহি যোহব কেো। 
  
ঘহর ঢু হে ঢু হে ফরেোে ড় হেস  রি, বোবো আমোর  োহে ক উ এহসড়েি? 
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ক োহবে আড়ি অনযমনি ভড়েহে বিহিন, নো। অথি নোনু্ট েোর সোমহনই বোসোে এহসহে। 
কবর েবোর সমেও েোাঁর সহে  থো বহি কবর েহেহে। ক োহবে আড়ি কেহির ড়েহ  নো 
েোড় হেই বিহিন, ড়   রো যোে বি কেড়খ? 
  
ক োন প্রসহে ড়   রো যোে? 
  
বৃড়ের  থো বিড়ে। েুই ঘহর যো ড়ভহ  কগড়েস। 
  
বৃড়ের  থো ড় ? 
  
েুই যো ঘহর যো। 
  
রোহেিো েীক্ষ্ণ েৃড়েহে কেহিহ  িক্ষয  রহেন। কেহিহ  ড়িড়ন্তে মহন েহে নো। কস কবে 
সে  স্বোভোড়ব । েোহ  কেহখ মহন েহে নো েোর ক োন সমসযো আহে। এইহেো িুড়ে পহর 
 িেিোে িহি কগহে। বোিড়ে ভড়েট  হর পোড়ন েুিহে। 
  
মো গোহে মোখোর সোবোনটো ড়েহে যোও কেো। 
  
রোহেিো সোবোন ড়নহে কগহিন। গোহে মোথোে সোবোন মোখহে মোখহে ফরেোে বিি, েোেো োন 
েুড়েন ধহর আমিড়  আমিড়   রহেন। আ  আমিড়  ড়নহে এহসড়ে। পড়িড়থহনর এ টো 
বযোহগ আহে।  হে টো আমিড়  িবণ ড়েহে েোেো োনহ  েোও। 
  
রোহেিো বিহিন, আ  ড়  কেোর  োহে  োহরোর আসোর  থো ড়েি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 176 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

ফরেোে বিি, েযোাঁ ড়েি। আসমোনীর মোমো আসহবন বহিড়েহিন। ড়েড়ন ড়সাঁড়ড় কথহ  পহর 
পো মিহ  কফহিহেন। আসহবন নো। 
  
রোহেিো বিহিন, কেোর ড়বহের বযোপোহর  থো বিোর  হনয? 
  
ফরেোে বিি, েযোাঁ। মো েুড়ম ড়ভ েহেো ঘহর িহি যোও। কগোসি কেষ  হরই আড়ম এ  
 োপ আেো িো খোব। মহন েহে আমোর ির আসহে। 
  
িহরর মহধয কগোসি  রড়েস ক ন? 
  
সোরোড়েন ঘুহরড়ে। গো কঘহমহে। ড়বশ্রী িোগহে। 
  
নোনু্ট এহসড়েি। পহর আবোর আসহব বহিহে। 
  
ও আেো। 
  
নোনু্ট বহিড়েি কেোর িো ড়র ড়নহে ড়  সমসযো নো-ড়  েহেহে। 
  
ফরেোে  বোব ড়েি নো। মহগর পর মগ পোড়ন মোথোে ঢোিহে িোগি। রোহেিো রোন্নোঘহর িো 
বোনোহে কগহিন। রোন্নোঘহরর কখোিো ের ো ড়েহে  িঘর কেখো যোে। ড়েড়ন কেখহে পোহেন—
ফরেোে এ  বোিড়ে পোড়ন কেষ  হর আহর  বোিড়ে পোড়ন ড়নহেহে। মহগ  হর পোড়ন 
ঢোিহে। অড়ে দ্রুে ঢোিহে। কস আবোহরো পোড়ন ভরহে। বৃড়ের ক োর আহরো কবহড়হে। 
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িোহের  োহপ িুমু  ড়েহে ফরেোে বিি, িো-টো খুব ভোি েহেহে মো। 
  
রোহেিো বিহিন, কেোর ড়  ির এহসহে? 
  
আসব আসব  রড়েি এমন কগোসি ড়েহেড়ে কয পোড়ন ড়েহে ির ধুহে কফহিড়ে। 
  
ড়ক্ষহধ কিহগহে, আ  রোন্নো ড় ? 
  
ড়েং মোহের কেোি। 
  
ইড়িে মোহের ভো ো কখহে ইেো  রহে। বৃড়েটো যড়ে  হম েোেহি এ টো ইড়িে মোে ড়নহে 
আসব। 
  
এে রোহে মোে পোড়ব? 
  
ইড়িে মোে রোে এ টোর সমে কগহিও পোওেো যোহব। িো-টো সড়েয ভোি েহেহে মো। 
েোেো োনহ  এ   োপ বোড়নহে েোও। 
  
রোহেিো অবো  েহে কেহিহ  কেখহেন। ফুি েোেো েোটট গোহে ড়েহে কভেহরর বোরোন্দোে িো 
কখহে বহসহে। িুি আাঁিহড়হে। আরোম  হর িো খোহে। েোহ  কেহখ ক  বিহব েোর ক োন 
র ম সমসযো আহে। সুখী সুখী কিেোরো। রোহেিো বিহিন, কেোর বোবোর  োহে শুনিোম এই 
শুক্রবোহর নো-ড়  কেোর ড়বহে। 
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এ টু ড়পড়েহেহে মো, করোববোহর েহব। করোববোর রোহে। ড়বহে মোহন েুই ড়েন নহ  ড়নহে 
ওহের বোসোে যোব।  ো ী সোহেব থো হবন।  োগহ  সই  হর বোসোে িহি আসো। 
  
আড়ম আ  স োহিই  োনিোম। 
  
কেোমোহ  বিো েে ড়ন। নোনোন েোহমিোর মহধয মোথো আউিো েহে আহে। 
  
কেোর িো ড়র িহি কগহে? 
  
েযোাঁ। েহব এরহিহেও বড় সমসযো আহে। 
  
এরহি বড় সমসযো আবোর ড় ? 
  
ফরেোে েেোট্ট এ টো ড়নিঃশ্বোস কফহি বিি, রেমে উল্লোে সোহেব সুই োরিযোন্ড কথহ  
এ টো ড়িড়ঠ পোড়ঠহেহেন। ড়িড়ঠটো পহড় কেখ। ড়িড়ঠ পড়হিই বুেহব সমসযো  ে প্র োর ও 
ড়  ড় ? ড়িড়ঠটো আমোর কটড়বহির উপর আহে। উড়ন এই বোড়ড়  ড়ম ড়বড়ক্র  হর ড়েহেহেন। 
যোহের  োহে ড়বড়ক্র  হরহেন েোরো েখি ড়নহে আসহব। কয ক োনড়েন সব খোড়ি  হর ড়েহে 
েহব। বোবোর  হনযই আমোর  েটো কবড়ে েহে। েখ  হর এে গোে িোড়গহেহেন। 
  
রোহেিো অহন ক্ষণ িুপ  হর কথহ  বিহিন, আমরো থো ব ক োথোে? 
  
ফরেোে  বোব ড়েি নো। ড়সগোহরহটর পযোহ ট কথহ  ড়সগোহরট কবর  রি। রোহেিো কেহিহ  
ড়সগোহরট ধরোবোর সুহযোগ ড়েহিন। িহি কগহিন বোইহরর বোরোন্দোে। এই বৃড়ের মহধয ক োহবে 
আড়ি ক োেোি েোহে বোগোহন ড়  কযন  রহেন। 
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রোহেিো েোন্ত গিোে বিহিন, েুড়ম ড়   রে? 
  
ক োহবে আড়ি বিহিন,  ড়মহে পোড়ন  হম কগহে। নোিো ক হট ড়েড়ে। পোড়ন েহে গোহের 
 ীবন। এই পোড়ন যড়ে এ টু কবেী েে েোেহি পোড়নই গোহের ড়বষ। আল্লোেপোহ র ড়  
অদু্ভে বযবস্থো, এই ড়বষ এই অমৃে। 
  
  
  
েড়মটিোর বসোর ঘহর ঢুহ  নোনু্ট খুবই অবো  েি। েড়মটিো কসহ গুহ  বহস আহে। েোর 
 পোহি িোি ড়টপ। পরহনর ড়সহল্কর েোড়ড়টো নেুন। েড়মটিোর সোমহন এ  ভদ্রহিো  বহস 
আহেন। মধযবেি মোনুষ। মহন েে ভদ্রহিো  কবে ড় েু সমে ধহরই আহেন। েোাঁর সোমহনর 
এসহরহে পোাঁিটো ড়সগোহরহটর কেষ অংে। পোাঁিটো ড়সগোহরট, এ টোর পর এ টো কখহেও 
কেো পোাঁি গুণন ড়েন-পহনহরো ড়মড়নট িোগোর  থো। ড়েড়ন ড়নশ্চেই ক োন েোড়সর  থো 
বহিহেন—েড়মটিো েোসহে। নোনু্টর মহন েি হুট  হর ঘহর ঢুহ  পরোটো েোর ড়ঠ  েে ড়ন। 
ের ো বন্ধ থো হি কস  ড়িং কবি ড়টহপ ঘহর ঢু হেো। ের ো ড়েি কভ োহনো েোে ড়েহেই 
খুহি কগি। 
  
েড়মটিো েোড়স বন্ধ  হর নোনু্টর ড়েহ  েো োি। েোর ভুরু  ুাঁিহ  আহে। কিোহখর েৃড়ে েীক্ষ। 
েড়মটিোর সোমহন বসো ভদ্রহিো ও কযন ক মন  হর েো োহেন। নোনু্ট বিি, অণটব ক মন 
আহে। ওহ  কেখহে এহসড়ে। 
  
েড়মটিো উহঠ েোাঁড়োি। এড়গহে এি নোনু্টর ড়েহ । নোনু্ট বিি, অণটহবর ির  ে? 
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ওর ির  হমহে। ঘুমুহে। 
  
কেহখ যোই। 
  
বিিোম নো ঘুমুহে। কেহখ যোহব ড় ? স োহি এহসো। স োহি এহস কেহখ কযও। 
  
ির শুহন মনটো খুবই খোরোপ েহেহে। 
  
এ টো  থো  েবোর বিি, ির এখন কনই। মোর সহে ঘুমুহে। 
  
এহসড়ে যখন কেহখ যোই। 
  
মোর সহে ঘুমুহে। মোও ঘুমুহেন। বিিোম নো স োহি এহসো। 
  
নোনু্ট অবো  েহে েোড় হে আহে। েড়মটিো বিহে কগহি েোহ  প্রোে েোড়ড়হে ড়েহে। কস 
এর ম  রহে ক ন? েড়মটিোর সোমহন কয ভদ্রহিো  বহস আহেন কসই দ্রহিোহ র ড়  ক োন 
ভূড়ম ো আহে? এই ভদ্রহিোহ র সোমহন নোনু্ট থো ু  েড়মটিো েো িোহে নো। যোর কেহি 
অসুস্থ কসই বো ক ন এে কসহ গুহ  বহস থো হব? ড়বহে বোড়ড়হে বো  ন্মড়েহনর ড়নমন্ত্রহণ 
যোবোর সো ও এটো নো। েোেহি গোহে গেনো থো ে। েড়মটিোর েোহে  হে  গোেো িুড়ড় েোড়ো 
আর ড় েু কনই। 
  
নোনু্ট বিি, কেোমোর  হনয রসমোিোই এহনড়েিোম। 
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েড়মটিো েোে বোড়ড়হে রসমোিোইহের েোড়ড় ড়নহে ড়নহে বিি,  োি পরশু এ  সমে এহস 
অণটবহ  কেহখ কযও। 
  
নোনু্ট ের োর ড়েহ  এগুহে। কপেহন কপেহন আসহে েড়মটিো। মহন েহে নোনু্টহ  এহ বোহর 
ঘর কথহ  কবর  হর, ের ো বন্ধ  হর েোরপর কিোহ র সহে গল্প  রহে যোহব। নোনু্টর 
মহন েি অণটহবর ির আসহি সোহর ড়ন। নোনু্টহ  েোড়োেোড়ড় ড়বহেে  রোর  হনয ির কসহর 
যোবোর  থো বহিহে। নোনু্ট ড়  ক োন এ টো করসু্টহরহন্ট অহপক্ষো  রহব? ভদ্রহিো  িহি 
যোবোর পর আবোর ড়গহে কখোাঁ  কনহব? 
  
খুব বৃড়ে েহে। েড়মটিোহের বোড়ড়র সোমহনর রোিোে প্রোে েোাঁটু পোড়ন। আহে পোহে ক োন 
িোহের কেো োন কেখো যোহে নো কযখোহন বহস িো কখহে কখহে এই বোড়ড়র ড়েহ  িক্ষয রোখো 
যোে। নোনু্ট পোড়ন কভহে এগুহে। কয ভদ্রহিো  েড়মটিোর সহে  থো বিড়েহিন েোাঁর ড়  আ  
এ বোড়ড়হে ড়নমন্ত্রণ? ড়েড়ন ফুি ড়নহে এহসহেন। কটড়বহি কগোিোপ ফুহির কেোড়ো। অড়েড়থরো 
আ  োি ড়নমন্ত্রহণ ফুি ড়নহে আহসন। েোর মে কব ুবরো যোে রসমোিোইহের েোড়ড় েোহে। 
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৭. কমম্বর আদ্বি এ দ্বট ভয়াবহ সতয আদ্ববষ্কার 
 রত্রিন 

কমম্বর আড়ি আ  স োহি এ ড়ট ভেোবে সেয আড়বষ্কোর  রহিন। ড়েড়ন কিোহখ এহ বোহরই 
কেখহে পোরহেন নো। এ টো কিোখ নে ড়েি, কসই কিোহখ ড়েহনও কেখহে কপহেন নো। অনয 
কিোখটো ভোি ড়েি। ভোি কিোখটোে ড়েহন কেখহে কপহেন। ড়েড়ন এড়ে  ওড়ে  েো োহেন, 
কঘোিোহট ধরহনর েোপসো েিুে আহিো েোড়ো ড় েু কেখহেন নো। পুহরোপুড়র অন্ধ ড়েড়ন ড়নশ্চেই 
েনড়ন—অন্ধ মোনুষ অন্ধ োর েোড়ো ড় েুই কেহখ নো। ড়েড়ন েিুে ধরহণর আহিো কেখহেন। 
খুব ড়িড়ন্তে েবোর মে ড় েু ড়নশ্চেই ঘহট ড়ন। কিোহখর ডোক্তোহরর  োহে কগহিই েহব। মিম 
টিম ড়েহে কেহব। কিোহখ েোড়ন পড়হি েোড়ন  োটোবোর বযবস্থো  রহব। কমম্বর আড়ি ক্ষীণ 
গিোে ডো হিন ফরেোে ফরেোে। 
  
ফরেোে ঘহর কনই মহন েে উহঠোহন। েোহ  আহরো েব্দ  হর ডো হে েহব। ড়েড়ন কয েব্দ 
 হর ডো হে পোহরন নো, েো নো। ইেো  রহিই এ টো ড়িৎ োরও ড়েহে পোহরন। ড়িৎ োর 
 রহে ইেো  রহে নো। আ  ফরেোহের ড়বহে। ড়েড়ন কিোহখ কেখহে পোহেন নো এমন 
এ টো খবর ড়েহে কবিোরোর মন খোরোপ  রোর ের োর ড় ? আ হ র ড়েনটো পোর কেো  
েোরপর বিহিই েহব। শুভ ড়েহন অশুভ সব েূহর রোখহে েে। ফরেোে ড়নহ  অহন  ড় েু 
ড়নহে খুব েুিঃড়শ্চন্তোে আহে। কবিোরোর েুিঃড়শ্চন্তো বোড়ড়হে িোভ ড় ? কিোহখ কেখহে নো কপহিও 
েোর কেমন অসুড়বধোওহেো েহে নো। েোর ড়েন  োটহে ড়বেোনোে শুহে শুহে। এমনহেো নো 
কয েোহ  কিখোপড়োর  ো   রহে েহব।  োাঁথো কসিোইহের  ো   রহে েহব। 
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েহব বোড়ড়হে নেুন বউ আসহব। নেুন বউ-এর মুখ কেখহে পোরহবন নো এটো খুব  হের। 
কেখহে নো কপহিও ভোব  রহে েহব কযন কেখহে পোহেন। 
  
নেুন বউ আসো পযটন্ত ড়েড়ন এই বোড়ড়হে থো হে পোরহবন ড় -নো েোও বুেহে পোরহেন 
নো। মহন েহে েোহ  আ  কমহের বোড়ড়হে িহি কযহে েহব।  োহেেো এহস েোহ  ড়নহে 
যোহব। কস র মই নো-ড়   থো েহেহে। 
  
নোনোন র ম  থো গে  হে ড়েন ধহর এ বোড়ড়হে েহে। ড়েড়ন সব  থো ধরহে পোরহেন 
নো। এই বোড়ড় কেহড় ড়েহে েহব এমন  থো ড়েড়ন অহন বোর শুহনহেন। ক ন কেহড় ড়েহে 
েহব বুেহে পোরহেন নো। ক উ েোহ  ড় েু বিহেও নো। বোড়ড় ক  ড় হন ড়নহেহে বহি 
শুহনহেন। বোড়ড় ড়বড়ক্র  রো ড়ঠ  নো। েুটো ড় ড়নস ড়বড়ক্র  রো যোে নো। কয বোড়ড়হে সোেড়েন 
থো ো েহেহে কসই বোড়ড় এবং কয গেনো সোেড়েন পরো েহেহে কসই গেনো। েোাঁর  োহে 
পরোমেট িোইহি ড়েড়ন বিহে পোরহেন। েোাঁর  োহে ক উ পরোমেট িোইহেও আসহে নো। 
  
 োিরোহে ফরেোহের সহে ড় েু  থো েহেহে। অহন  রোহে েোর ঘুম কভহে ড়গহেড়েি। 
ড়েড়ন অভযোসমে বিহিন, ফরেোে ক হগ আড়েস? 
  
ফরেোে বিি, েোেো োন, বোথরুহম যোহবন? 
  
নো। 
  
ড়বেোনো নে েহে কগহে? 
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হুাঁ। 
  
েোাঁড়োন িোেরটো বেহি কেই। 
  
ফরেোে িোের বেহি ড়েি। ড়েড়ন বিহিন, কেোর  হনয আড়ম খোস ড়েহি কেোেো  রিোমহর 
বযোটো। আসি কেোেো। 
  
ফরেোে বিি, ড়ক্ষহধ কিহগহে। ড় েু খোহবন? 
  
নো। 
  
আড়ম আপনোর  হনয এ টো কবেোনো এহনড়েিোম। কভহে কেব? 
  
কে। 
  
ফরেোে কবেোনো কভহে েোাঁর েোহে ড়েহে। ড়েড়ন েুটো ড়েনটো  হর েোনো মুহখ ড়েহেন। খুবই 
ড়মড়ে কবেোনো। ফি-ফু্রট মোহনই ড়ভটোড়মন। বুহড়ো বেহস ড়ভটোড়মন খুব  োহ  আহস। 
  
ফরেোে বিি,  োি কয আমোর ড়বহে এটো ড়  আপড়ন  োহনন েোেো োন? 
  
 োড়ন। েুই বহিড়েস। 
  
খুবই গরীড়ব েোিহে ড়বহে, েোে এহ বোহর খোড়ি। 
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কমম্বর আড়ি েংড় ে কবোধ  রহিন। ফরেোে ড়  েোর অভোব অনটহনর  থো বহি েোাঁর 
 োহে িন্দ্রেোরটো িোহে? এে আের  হর কবেোনো কভহে খোওেোহনোর এটোই ড়  রেসয? 
িন্দ্রেোরটো ড়েহে ড়েহি েোর থো ি ড় ? েোর আ  যড়ে বড় ক োন ড়িড় ৎসোর ের োর েে 
টো ো পোহবন ক োথোে? 
  
েোেো োন। 
  
হুাঁ। 
  
আপড়ন  হে টো ড়েন ফুপুর বোসোে থো হে পোরহবন নো? 
  
হুাঁ। 
  
নোনোন েোহমিোে পহড়ড়ে। সোমিোহে পোরড়ে নো। 
  
হুাঁ। 
  
ফুপু আপনোহ  ড়নহে যোহব। আড়ম করো  এ বোর আপনোহ  কেহখ আসব। 
  
হুাঁ। 
  
আেো। 
  
ফুপু আপনোর  হনয এ টো কেহি ক োগোড়  হরহেন কয সব সমে আপনোর সহে থো হব। 
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আেো। 
  
কবেোনোটো কখহে ক মন? 
  
ড়মড়ে। 
  
আপনোর যড়ে  খহনো ড় েু কখহে ইেো  হর কয  োহ র কেহিটোহ  ফুপু আপনোর  হনয 
ড়ঠ   হরহে েোহ  বিহবন। কস এহন কেহব। এর  হনয ফুপুর  োহে টো ো িোওেোর ের োর 
কনই। এই টো োটো আপনোর  োহে রোহখন। এখন বোড়িহের ড়নহি থো । এ  েো োর টো ো 
আহে। সব পিোে টো োর কনোট। েুইে পিোে টো োর কনোট। ড়ঠ  আহে েোেো োন? 
  
হুাঁ ড়ঠ  আহে। 
  
কমম্বর আড়ি মুহখ ড়ঠ  আহে বিহিও েঠোৎ  হর বুহ  ধোেোর মে কবোধ  রহিন। ফরেোে 
ড়  েোহ   হন্মর মে পোড়ঠহে ড়েহে। এ বোড়ড়হে আর  খহনো ড়ফড়রহে আনহব নো? েু 
িোরড়েহনর  হনয পোঠোহিহেো এেগুড়ি টো ো ড়েে নো। 
  
  
  
এটো এ টো ড়বহে বোড়ড়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 187 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

ড়বহে বোড়ড়র  ে রেসয আহে। িোরড়েহ  বযিেো থো হব। কেোটোেুড়ট থো হব। বোচ্চোহের 
 োন্নো থো হব, েোড়স থো হব। কমহেহের পরহণর নেুন েোড়ড়র গন্ধ থো হব, ড়খি ড়খি েোড়স 
থো হব। েোর ড় েুই কনই। সবোই মহন েে ড়নিঃশ্বোস বন্ধ  হর আহে। 
  
কমম্বর আড়ি েোর েীঘট ীবহন অহন  ড়বহে কেহখহেন। আ হ র ড়বহেটো েেে েোর কেখো 
কেষ ড়বহে। আর কেখো েহব নো। অবড়েয এই ড়বহেটোহে ড়েড়ন কেষ পযটন্ত থো হে পোরহবন 
নো। েোর কমহে এহস েোহ  ড়নহে যোহব। এেোড়ো  রোর ড় েু কনই। ড়েড়ন কয ঘহর থোহ ন 
কসই ঘহর ফরেোহের বোসর েহব। ঘরটো ফুি টুি ড়েহে ড়নশ্চেই সো োহনো েহব। আ হ র 
ড়েনটো এ বোড়ড়হে কথহ  কযহে পোরহি ভোি েে। এ টো রোে নো েে থো হিন মঞু্জর ঘহর। 
ড় ংবো বোরোন্দোহেও থো হে পোহরন। থো োর  হনয বোরোন্দো খোরোপ নো। আহিো বোেোস কবেী। 
এখনহেো েীে োি নো, কয েীহে  ে পোহবন। 
  
কমম্বর আড়ির গোহে করোে পহড়হে। ড়েড়ন েোে বোড়ড়হে করোে স্পেট  রহিন। বন্ধ কিোখ 
কমিহিন, নো করোে কেখহে পোহেন নো। এই পৃড়থবীর অপূবট সব েৃেয আর েোাঁহ  কেখহে 
কেেো েহব নো। এমন ভেং র ড়সিোন্তগুড়ি ড়যড়ন কনন, ড়েড়ন ক মন? কমম্বর আড়ির সোমোনয 
শ্বোস ে েহে। এটো ড়নহে ড়িড়ন্তে েবোর ড় েু কনই। ঘহর অড়ক্সহ হনর যন্ত্রপোড়ে আহে। 
ফরেোেহ  বিহিই কস নোহ  িোড়গহে কেহব। এখনই বিহে েহব এমন ক োন  থো কনই। 
  
এটো ড়  মোস? বোংিো মোসটো ড় ? বোংিো ক োন মোহস ফরেোহের ড়বহে েহে েো  োনো 
ের োর। েোাঁর ড়নহ র ড়বহে েহেড়েি আষোঢ় মোহস। ড়  বৃড়ে ড়  বৃড়ে। েে েে নোইেরীহে 
বোড়ড় ভড়েট েহে ড়গহেড়েি। বৃড়ের মহধয শুরু েি পযো -হখিো। এ েোহ   োেোে কফহি 
ড়েহে, ও এহ  কফিহে। ধুনু্দমোর  োন্ড। েোর বোবো খুবই রোগ।  রহিন, ড়িেোর ড়েহে বোড়ড় 
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মোথোে েুিহিন-হেোমরো  রেোে ড় ? কেোমরোর ড়  আহেি েোন নোই। কমহেহেহি পুরুষ 
কেহি সব পযো   োেোে গড়োগড়ড়। কমৌিভী বোড়ড়র ইজ্জে রোখবো নো? েোর  থো কেষ েবোর 
আহগই েোাঁর কেোটেোিো কপেন কথহ  েোাঁহ  েোহপ্ট ধহর  োেোে কফহি ড়েি। িোরড়েহ  শুরু 
েি েোড়স। এড়েহ  শুরু েহেহে  োেোর মহধয েোিো-েুিোভোই যুি।  োেো কখিো সোরোগ্রোহম। 
েড়ড়হে পড়ি। ড়  অদু্ভে পোগিোমী।  হনর বোড়ড়ও গ্রোহমর মহধয। এ  ন ক  বহি বসি, 
েইহিয পযো -হ েো মোইখযো বরযোত্রী কগহি ক মুন েে?  ইনযো পহক্ষর উড়িে েোড়ি েে। 
আমরো ড়গেো বিব—েইহিয পযো -হ েো। পযো   োেো পড়রষ্কোহরর ক োগোড়  র। ভোি  োপড় 
কেও। 
  
কযই  থো কসই  ো । বরযোত্রী যোহে  োেোে মোখোমোড়খ েহে। আেোহর ড়  ড়েন STRUCS1 
  
কমম্বর আড়ি েটফট  রহেন। েোাঁর খুবই ইেো  রহে েোর ড়বহের ড়েহনর গল্পটো  োহরো 
সকে  রহে। ঘহর ক উ কনই। ফরেোহের বউ-এর সহে গল্পটো  রহে পোরহি ভোি েে। 
নেো বউরো অনয বউহের গল্প শুনহে ভোিবোহস। শ্বোস েটো মহন েে বোড়হে। 
  
কমম্বর আড়ির প্রথম স্ত্রীর নোম ড়েি অনুফো। ড়বহের পর েোর নোম েি পযো -বউ। পো  
 োেোর বউ েোই পযো  বউ। বড় সুন্দর ড়েি কমহেটো। গোহের রে সোমোনয  ম ড়েি। েোহে 
ড় ? গোহের রেই সব নো। ড়বহের এ  বেহরর মোথোে েোর মৃেুয েে। পযো  বউ-এর 
কিেোরো কমম্বর আড়ি ভুহি কগহেন। েোর ক োন েড়ব কনই কয েড়ব কেহখ কিেোরো মহন 
 রহবন। শুধু মহন আহে েোর খুব িম্বো িুি ড়েি। িুি েোাঁটু েোড়ড়হে কনহম ড়গহেড়েি। 
এ ড়েন কস রোগ  হর কসই িুি ক হট কফিি। েোহ  কেখহে িোগি কেহিহের মে। কস 
আহর  ইড়েেোস। বড়ই ম োর ইড়েেোস। ক উ ড়  আহে কয এই ইড়েেোসগুড়ি শুনহব? 
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আেো এমন  ড়ো রসুহনর গন্ধ আসহে ক োহেহ ? ক উ ড়  রসুন পুড়হে ড়েহেহে। ড়বহে 
বোড়ড়হে ক উ রসুন পুহড়? এহের ড়   োন্ডেোন কনই? রসুন পুড়োর গহন্ধ েোর নো  িোিো 
 রহে। কিোখ ড়েহে পোড়ন পড়হে। 
  
  
  
আ  আসমোনীর ড়বহে। 
  
আর কবহে কবহে আ হ র ড়েহনই কস অসুহখ পহড় কগহে। স োিহবিো ঘুম কভহেহে। 
ড়বেোনো কথহ  নোমহে ড়গহে কেখি—মোথো েুিহে পোরহে নো। ড়  আশ্চযট েোর ির নো-ড় ? 
কস  পোহি েোে ড়েি, কেমন িরহেো কবোেো যোহে নো, অথি েরীর ক মন কযন  রহে। 
েোে পো ভোরী। কখোিো  োনোিোর ড়েহ  েো োহে পোরহে নো। কিোখ িোিো  রহে। আসমোনী 
বোড়িহে মোথো করহখ আবোর েরীর এড়িহে ড়েি। ড়নহ র উপর রোগ িোগহে। ির েবোর 
 হনয ড়েনে পাঁেষড়ট্ট ড়েন পহড় আহে। আ  ির েহব ক ন? 
  
রোন্নোঘর কথহ  সোড়োেব্দ আসহে। িো নোেেো দেরী েহে। গোহে ির নো থো হি কস অবড়েযই 
রোন্নোঘহরর ের ো ধহর েোাঁড়োে এবং িো ু  গিোে বিহেো, মো এ   োপ িো খোব। িো ু  
গিোে, বিোর মে ক োন বযোপোর নো ড় ন্তু ড়বহের ড়েন বহি আ  িজ্জো িজ্জো িোগহবই। 
  
আসমোনীর পোড়নর েৃষ্ণো েহে। কস প্রড়েড়েন ঘুমুহে যোবোর আহগ মোথোর  োহে পোড়নর  গ 
গ্লোস রোহখ।  োি রোহেও করহখহে অথি এখন কনই। ক উ ড়নহে কগহে কবোধ েে। ক  ড়নহে 
কগহে ড়নেো?  োি রোহে ড়নেো েোর সহে ঘুড়মহেহে। ড়নেো  োহরো সহে ঘুমুহে পোহর নো। 
অনয মোনুহষর গোহের গহন্ধ েোর নো-ড়  ঘুম আহস নো। েঠোৎ েঠোৎ বোসোে কমেমোন উপড়স্থে 
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েহি কেোবোর  োেগোে টোনোটোড়ন েে, েখহনো ড়নেো  োহরো সহে ঘুমুহব নো। কমহেহে  ম্বি 
কপহে ড়নহ র  হনয আিোেো কেোট্ট ড়বেোনো  রহব। ড়বেোনোটো কেোট্ট  রহব এই  হনয কযন 
ক উ মোেরোহে এহস বড় ড়বেোনোর এ  পোহে শুহে নো পহড়। 
  
 োি রোহে ড়নেো যখন বোড়িে ড়নহে আসমোনীর সহে ঘুমুহে এি েখন আসমোনী অবো  
েহে বিি, েুই আমোর সহে ঘুমুড়ব? 
  
ড়নেো গম্ভীর গিোে বিি, হুাঁ। 
  
আসমোনী বিি, ক ন? 
  
মো ঘুমুহে বহিহে। ড়বহের আহগর রোহে নোড়  কমহেহের এ ো ঘুমুহে কেেোর ড়নেম কনই। 
  
কেোহ  ড়নেম ড়নহে মোথো ঘোমোহে েহব নো, েুই কেোর মে আরোম  হর ঘুহমো। 
  
ড়নেো ড়বেোনোে উঠহে উঠহে বিি, অসুড়বধো কনই। 
  
েুই  ে  হর কিোখ মুখ েক্ত বোড়নহে শুহে থো ড়ব, কেহখই আমোর খোরোপ িোগহব। আমোর 
ড়নহ র ঘুম েহব নো। 
  
কেোমোর ঘুম এড়িহেও েহব নো, ওড়িহেও েহব নো। 
  
ড়নেো েোর কেোবোর  োেগোে আিোেো  হর িোের পোেি। বড় খোহটর এ টো অংে আিোেো 
 হর কফিি। আসমোনী কবোহনর  োণ্ড  োরখোনো কেখহে।  ে ধরহনর ড়বড়িত্র স্বভোব কয 
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মোনুহষর মহধয কেখো যোে। কমহেটো শুহেহেও খুব অদু্ভেভোহব।  োহঠর টু রোর মে কসো ো। 
েোেগুড়ি পযটন্ত িম্বো  হর রোখো। কিোহখর েৃড়ে েোহের ড়েহ । ড়নেো বিি, েুইহেো শুহেড়েস 
অহন টো েূহর। এখহনো আমোর গোহের গন্ধ পোড়েস? 
  
ড়নেো বিি, পোড়ে। 
  
আমোর গোহের গন্ধটো ক মন? খুব খোরোপ? 
  
খুব খোরোপ নো। কমোটোমুড়ট খোরোপ। সব মোনুহষর গোহের গন্ধই খোরোপ। 
  
কেোর ড়নহ র গোহের গন্ধ ক মন? 
  
আমোরটো ভোি। সোবোন সোবোন গন্ধ। 
  
কেড়খ কেোর েোেটো আমোর  োহে আন শুাঁহ  কেড়খ। 
  
শুাঁহ  কেখহে েহব নো। 
  
েুই ড়  সব সমে এ র ম কেট িোইন েহে ঘুমোস? 
  
ঘুমোবোর আহগ ড় েুক্ষণ এ র ম শুহে থোড় -েোরপর  োে েহে ঘুড়মহে পড়ড়। 
  
েুই কয খুব অদু্ভে ধরহনর কমহে েহে যোড়েস এটো ড়  েুই  োড়নস। ড়বড়িত্র সব অভযোস 
 রড়েস। পহর এইসব অভযোহসর  হনয  ে পোড়ব। 
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 ে পোব ক ন? 
  
এ  সমে েুই ড়বহে  রড়ব। কেোর স্বোমী িোইহব কেোহ   ড়ড়হে ধহর ঘুমুহে। কেোর যড়ে 
েখন কসই মোনুষটোর গোহের গহন্ধ বড়ম আহস েখন মোনুষটো খুব  ে পোহব নো? 
  
 ে পোহব নো,  োরণ আড়ম ড়বহেই  রব নো। 
  
কেোর  হনয ড়বহে নো  রোটোই ভোি। কেোর ড়  ঘুম পোহে? 
  
উাঁহু। যখন কেখহব আড়ম  োে েহে শুহেড়ে েখন বুেহব আমোর ঘুম পোহে। 
  
েুই েবোসহনর মে শুহে আড়েস।  থো বহি আরোম পোড়ে নো।  োে েহে শুহে পড়–
ড় েুক্ষণ গল্প  ড়র। 
  
ড়নেো  োে েহে েহে বিি, েুড়ম কয কিো টোহ  ড়বহে  রে েোহ  ড় ন্তু আপো আমোর 
এহ বোহরই পেন্দ নো। 
  
ক ন? েোর গোহে খুব খোরোপ গন্ধ? 
  
েোর গো কথহ  ফুহির গন্ধ কবর েহিও আমোর পেন্দ েে নো। 
  
অপেহন্দর  োরণগুড়ি ড় ? 
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ড়নেো েোই েুিহে েুিহে বিি,  োড়ন নো। েহব কিো টোর  হনয আমোর সোমোনয মোেো েে। 
  
মোেো েে ক ন? 
  
খুবই গরীবহেো এই  হনয মোেো েে। েোেোড়ো েুড়ম েোড়ো েোহ  ক উ কেখহে পোহর নো, এই 
 হনযও মোেো েে। কবিোরোহ  সবোই অপেন্দ  হর। সবহি অপেন্দ  হর মো। 
  
আসমোনীর বুহ  ধোেোর মে িোগি। ফরেোেহ  েোর মো সবহি অপেন্দ  হরন এই েথযটো 
 োনো ড়েি নো। েোর মো এই ড়বষহে েোর সহে  খহনো ক োন  থো বহিনড়ন। আসমোনী 
বিি, মো ফরেোেহ  অপেন্দ  হরন এটো কেোহ  ড়েড়ন বহিহেন? 
  
েযোাঁ বহিহেন। 
  
ক ন অপেন্দ  হরহেন কসটো বহিহেন? 
  
নো। উনোর প্রসে উঠহিই মো বহিন—বোাঁটু েোগি। 
  
বোাঁটু বিহবন ক ন? ওহেো বোাঁটু নো। 
  
মোর  োহে কবাঁহট কিহগহে বহি মো বহিহে। মোর  থোে েুড়ম ড়  মন খোরোপ  রহি? 
  
এ টু  হরড়ে। 
  
েোেহি বোবোর  থোে আহরো মন খোরোপ  রহব। 
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বোবোও ড়  েোহ  বোাঁটু েোগি বহিন? 
  
বোবো আহরো খোরোপ  থো বহিন। 
  
ড়নেো ড়খিড়খি  হর েোসহে। আসমোনী খুবই মন খোরোপ  রি। এমন ড়  খোরোপ  থো 
বোবো বহিন কয কসই  থো মহন  হর এভোহব ড়খি ড়খি  হর  োউহ  েোসহে েে। 
  
ড়নেো েোড়স থোড়মহে বিি, বোবো যো ইেো বিু  েুড়ম মন খোরোপ  রে ক ন? কেোমোর 
 োহেহেো মোনুষটো ভোি। ভোি নো? 
  
েযোাঁ। 
  
েোেহিই েহেহে। আপো এখন আমোর ঘুম পোহে। ঘুড়মহে পড়ড়? 
  
আসমোনী ক্লোন্ত গিোে বিি, বোবো ওর সম্পহ ট ড়  বহিন কসটো এ টু বিড়ব? 
  
নো বিব নো। কেোমোর খুবই মন খোরোপ েহব। আপো কেোন মো বহিহে সোরোরোে বোড়ে িোড়িহে 
রোখহে। ড়বহের আহগর রোহে বোড়ে কনভোহনো নো-ড়  অিক্ষণ। 
  
আহিো কিোহখর উপর  ট ট  রড়েি েোরপহরও আসমোনী বোড়ে কনভোি নো। অিক্ষণ যখন 
বিো েহেহে েখন থো ু  বোড়ে িোিোহনো। আসমোনীর ঘুম আসহে নো। অথি ড়নেো ড়  
আরোম  হরই নো ঘুমুহে। কস ক হগ থো হি ভোি েে। ড়নেোর সহে গল্প  রো কযে। ড়  
গল্প  রহেো? ফরেোে নোহমর মোনুষটোহ  েোর েঠোৎ ক ন এে পেন্দ েহেহে কসই গল্প 
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 রহেো। এহে কেোহষর ড় েু কনই। ড়নেো শুধু মোনুষটো ক ন অপেহন্দর েো  োনহব, ক ন 
পেহন্দর েো  োনহব নো, েোহেো েহব নো। েোহ  পেহন্দর  থোটোও  োনহে েহব। 
  
ফরেোে অসোধোরণ ক উ নো। খুবই সোধোরণ এ  ন মোনুষ। আর আসমোনী ড়নহ ও খুব 
সোধোরণ এ টো কমহে। সোধোরণ পেন্দ  রহব সোধোরণ ক । এটোইহেো ড়নেম। 
  
ফরেোহের আহে পোহে আসমোনী যখন থোহ  েখন েোর ড়নহ র বেস খুব  ম মহন েে। 
মহন েে কস বুড়ে িুহির এইট নোইহন পড়ো ক োন কমহে। েখন েোর নোনোন ধরহনর 
ফো িোমী  রহে ইেো  হর। কযমন েু ন কোঁহট কোঁহট যোহে রোিোে এ টো 
আইসক্রীমওেোিো কেখো কগি। আসমোনী থমহ  েোাঁড়ড়হে বিহব, আইসক্রীম খোব। িিীপপ। 
আইসক্রীম ড় হন েোও। ফরেোে আইসক্রীম ড় নহব। ড়নহ র  হনয নো, শুধু েোর  হনয। 
আসমোনী বোচ্চো কমহেহের মে আইসক্রীম কখহে কখহে েোর সহে েোাঁটহব, আসমোনীর 
এেটু ুও খোরোপ িোগহব নো। 
  
ক োথোও মযোড়   কেখোহে কেখোহে এ  কিো  স্বহপ্ন পোওেো বোহের ওষুধ ড়বড়ক্র  রহে। 
েোহ  ড়ঘহর অহন  কিো  ন। আসমোনী বিহব, এই কেোন, মযোড়   কেখব। অথি এ 
ধরহনর  ো  আসমোনী যখন এ ো থো হব বো অনয  োহরো সহে থো হব েখন  খহনো 
 রহব নো। 
  
মোনুষটো যখন পোহে থোহ , েখন মহন েে আসমোনীহ  ক োন ড় েু ড়নহেই আর  খহনো 
েুিঃড়শ্চন্তো  রহে েহব নো। েুিঃড়শ্চন্তো  রোর সব েোে েোড়েত্ব সহের মোনুষটোর, েোর নো। েোর 
এ মোত্র  ো  েহে মোনুষটোর সহে থো ো। আসমোনীর প্রোেই মহন েে কস েোর বোড়  
 ীবন শুধু এই মোনুষটোর পোহে পোহে কোঁহট পোর  হর ড়েহে পোরহব। েোর আর ড় েু 
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িোগহব নো। আসমোনী ড়ঠ   হর করহখহে এ টো  ো  কস অবেযই  রহব—মোনুষটোহ  
রোহে ঘুম পোড়ড়হে কস েোর মোথোর  োহে িুপিোপ বহস থো হব। েোড় হে থো হব মোনুষটোর 
মুহখর ড়েহ । এই  ো টো কস রোহের পর রোে  রহব ড় ন্তু মোনুষটোহ   খহনো  োনহে 
কেহব নো। 
  
আসমোনীর ধোরণো এই মোনুষটোর সহে েোর কেখো েওেোই েি েোর  ীবহনর সবহি গুরুত্বপূণট 
ঘটনো। এই গুরুত্বপূণট ঘটনোটো ঘহট ১৮ই মোিট স োি এগোহরোটোে। আসমোনী ড়ঠ   হর 
করহখহে ১৮ই মোিট কস সোরো ীবন পোিন  রহব। মযোহর  এযোড়নভোসটোরী,  ন্মড়েন এইসব 
ড় েু নো। কস পোিন  রহব ১৮ই মোিট, ২৬কে ড় িক্বে, দিহত্রর ড়েেীে ড়েবস। ঐ ড়েন কস 
ফরেোেহ  অড়ফহস কযহে কেহব নো। েোর বোচ্চোরো ক উ িুহি যোহব নো। ঈহে কযমন নেুন 
 োপড় কেেো েে কস ঐ ড়েন সব বোচ্চোহ  নেুন  োপড় কেহব। ফরেোেহ  পোঞ্জোবী পোে োমো 
ক হন কেহব। ঘহর কয  োহ র কমহে থো হব কসও িোি রহের েোড়ড় পোহব। কস ড়নহ ও 
কসড়েন খুব সো হব। ফরেোে বিহব-আেো আসমোনী ঘটনোটো ড় ? 
  
আসমোনী রেসযমে েোড়স কেহস বিহব, ক োন ঘটনো কনই। সোমোনয এ টু সো হগো ও  রহে 
পোরব নো? শুধু সুন্দরী কমহেরো সো হব আর আমোর মে অসুন্দরী কমহেরো সো হব নো এটো 
ক মন  থো? 
  
ফরেোে ড়ব্রে ভড়েহে বিহব, সবোর নেুন  োমো  োপড় এই  হনয বিড়ে। আ  ড়  ড়বহেষ 
ক োন ড়েন? 
  
আ  ড়বহেষ ড়েন নো, অড়বহেষ ড়েন কসটো কেোমোহ  বিব নো। কেড়খ কেোমোে বুড়ি, েুড়ম 
ড়নহ  ড়নহ  কবর  রহে পোর ড় নো। 
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আমোর বুড়ি খুবই  ম। েুড়ম বহি েোও। 
  
আড়ম ক োনড়েনও বিব নো। েুড়ম কবর  রহব—এটো কেোমোর  হনয এ টো ধোাঁধো। েহব সে  
ধোাঁধোর রেসয কবর  রোই সবহিহে  ড়ঠন। কেড়খ েুড়ম পোহরো ড় -নো। 
  
এ টু ড়েন্টস েোও। 
  
ড়েন্টস ড়েড়ে—আ  েহে দিহত্রর ড়েেীে ড়েবস। 
  
কসটো আবোর ড় ? 
  
ড় িক্বে মোহসর ২৬ েোড়রখ। 
  
  
  
আসমোনীর মোথো েপেপ  রহে, কিোখ িোিো  রহে। রোন্নোঘহর মো মহন েে ভোড়   োেীে 
ড় েু িড়ড়হেহেন েোর েীব্র গন্ধ নোহ  এহস িোগহে। েোর ড়নশ্চেই ির বোড়হে—েোর িহরর 
থোহমটোড়মটোর েি গন্ধ থোহমটোড়মটোর। আহে পোহের গন্ধগুড়ি  ে েীব্র েহে েোর কথহ  
কবোেো যোে েোর ির  ে কবড়ে। ির ড়নশ্চেই এ ে েুই েোড়ড়হে কগহে। ক উ এহস মোথোে 
েোে বুড়িহে ড়েহি কবোধ েে ভোি িোগে। সবোই বযি। ক উ এখন আসহব নো। আসমোনীর 
 হে  ন বোন্ধবীর আসোর  থো। েোরো গোহে েিুহে দে দি  রহব। এহের এ  ন েি 
 ণো—খুব আমুহে টোইহপর কমহে। শুধু  ণোহ ই আসমোনী কটড়িহফোহন েোর ড়বহের  থো 
বহিহে।  ণোর উপরই েোড়েত্ব আসমোনীর অনয বোন্ধবীহের খবর ড়েহে আনো।  ণো েোর 
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েোড়েত্ব খুব ভোিভোহব পোিন  রহব। েঠোৎ ড়বহের ম ো কথহ   ণো ড়নহ হ  ড় েুহেই 
বড়িে  রহব নো।  ণো এহস যখন কেখহব কয আসমোনী িহর প্রোে অহিেন েখন নোনোন 
দে দি শুরু েহব। কসই দে দিও েহব ম োর।  ণো এমন কমহে কয সব ড় েুহেই ম ো খুাঁহ  
পোে। ক উ মোরো ড়গহেহে  ণো খবর কপহে কগি আর মরো বোড়ড়হেই ক োন নো ক োন ম ো 
নো  হর ড়ফরি নো েো  খহনো েহব নো। 
  
 োি েুপুহর কস যখন  ণোহ  কটড়িহফোন  হর বিি, এই  ণো েুই আগোমী োি স োহি 
আমোর বোসোে আসহে পোরড়ব? 
  
 ণো বিি, পোরব। 
  
রোে পযটন্ত থো হে েহব ড় ন্তু। 
  
আেো থো ব। 
  
ড়   হনয আসহে বিড়ে বিহেো? 
  
কেোর ড়বহে এই  হনয আসহে বিড়েস। 
  
ড়   হর বুেড়ি আমোর ড়বহে? 
  
গিোর স্বর কথহ  বুেিোম। ক োন কমহে যখন ড়বহের েোওেোে কেে েখন েোর গিো অনয 
র ম েহে যোে। 
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অনয র ম মোহন ড় ? 
  
পুরুষ পুরুষ গিো। আর যখন ক োন কেহি েোর ড়বহের  থো বহি েখন েোর গিো েহে 
যোে কমহেিী। কস ড়ি ন স্বহর  থো বহি। 
  
েুই ড়  সড়েয সড়েয আমোর গিো শুহনই বুহে কফহিড়েস আমোর ড়বহে? 
  
হুাঁ। আল্লোের  সম গিো শুহনই কটর কপহেড়ে। ড়বহে  োর সহে েহে? ফরেোে নোহমর ঐ 
ভদ্রহিোহ র সহে? 
  
হুাঁ। 
  
খুব ভোি। েোহের পোাঁি স্বোমী। 
  
েোহের পোাঁি স্বোমী মোহন? 
  
েোহের পোাঁি স্বোমী মোহন এই স্বোমী সব সমে েোহে থো হব। েোে েোড়ো েহব। সব ড়মড়িহে 
এই পৃড়থবীহে েে র ম স্বোমী আহেন মন ড়েহে কেোন— 
  
েোহের েূনয স্বোমী, কয  খহনো েোহে থো হব নো। 
  
েোহের এ  স্বোমী, েঠোৎ েঠোৎ েোহে থো হব। কবেীর ভোগ সমে থো হব নো। 
  
েোহের েুই স্বোমী, েোহের এহ র কিহে এ টু কবেী থো হব। 
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েোহের পোাঁি েহে সোরোক্ষণ েোহে থো ো স্বোমী। েুই েোে কেহড় কফিহিও কেখড়ব কস যোহে 
নো, কেোর  হড় আংগুি ধহর েুহি আহে। 
  
কেোর মোথোে ড়  সব সমে এ র ম ম োর ম োর  থো থোহ ? 
  
েযোাঁ থোহ ।  োরণ আড়ম েড়ে খুবই ম োেোর এ টো কমহে। ফোনী কিড়ড। আেো কেোন কেোর 
ড়বহেটো ড়  খুব শু নো টোইপ েহে? 
  
শু নো টোইপ মোহন? 
  
শু নো টোইপ মোহন–কভ ো নো। আগুন ড়েহি িিহব নো–শুধু কধোেো কবর েহব। কয সব ড়বহে 
হুট  হর ড়ঠ  েে কস সব েে শু নো ড়বহে। এ  টু রো েিুে মোথোে ঘহষ আধ বোিড়ে 
পোড়ন ড়েহে কগোসি। েোরপরই  োড়  সোহেহবর পোঠোহনো খোেোে েুটো ড়সগহনিোর। ড়বহে 
কেষ। রোে আটটোে স্বোমীর ক োন এ  বনু্ধর  োে কথহ  কিহে আনো মোইহক্রোবোহস  হর 
স্বোমীর বোড়ড় যোত্রো। রোে এগোহরোটোর ড়েহ  বোসর ঘর। রোে সোহড় এগোহরোটোর ড়েহ  ড়বহের 
েোড়ড় খুহি নি েহে যোওেো। 
  
 ণো িুপ  র প্লী । 
  
নি েবোর  থো শুহন িজ্জো িোগহে! েোেহি ড়বহে  ড়রস নো। 
  
কেোর পোহে পড়ড় প্লী  এই িোইহনর  থো বন্ধ  র। 
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আড়ম ড়বহে  রড়ে নো ক ন  োড়নস? রোে সোহড় এগোহরোটোর  থো কভহব ড়বহে  রড়ে নো–
 থোে আহে নো— 
  
টহ র ভহে কেে েোড়িোম 
কেেুি েিোে বোসো। 
  
আমোর েহব এই েেো। কয টহ র ভহে সব েোড়িোম কেখো যোহব আমোর  ীবন  োটহব 
টহ র মহধয। কেষহমষ েেে এ টো েোউস খুহি বসব। পুরুষরো আসহব, টো ো কেহব, আর 
আড়ম টো ো গুনহে গুনহে েোড়ড় খুিব…… 
  
প্লী   ণো প্লী । 
  
আেো যো এবোর োর মে িুপ  রিোম। আড়ম  োি ড়ঠ   োাঁটোে  োাঁটোে েেটোর, মহধয িহি 
আসব। েুই ড়  কেোর আর ক োন বোন্ধবীহ  বহিড়েস? 
  
নো। 
  
 োউহ  বিোর ের োর কনই। আড়ম েিবি ড়নহে উপড়স্থে েব। ড়বহেটো-ড়  কেোর বোসোহেই 
েহে নো-ড়  ক োন  ড়মউড়নড়ট কসন্টোহর? 
  
আমোহের বোসোহেই। আমোহের এযোপোটটহমহন্ট এ টো েিরুম আহে কসখোহন। 
  
মহন েে অল্প খরহি সব কেহড় ড়েড়েস। 
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আমরো গরীব মোনুষ নো, কবেী খরি  রব এমন টো ো পেসো ড়  আমোহের আহে? 
  
যোহ  ড়বহে  রড়েস কসহেো আহরো গরীব। 
  
স্বোমী গরীব েওেো ভোি। 
  
ক ন? 
  
গরীব স্বোমীরো অহথটর অভোব ভোিবোসো ড়েহে পুড়ষহে ড়েহে কিেো  হর। 
  
কেোর িমৎ োর  থোটো শুহন ভোি িোগি। 
  
েুই  থোটো যে িমৎ োর ভোবড়েস—েে িমৎ োর ড় ন্তু নো। এই ভোিবোসো মহনর ভোিবোসো 
নো, েরীহরর ভোিবোসো। এই ভোিবোসো রোে সোহড় এগোহরোটো কথহ  শুরু েহে…… 
  
প্লী   ণো। প্লী । 
  
আেো যো কেোহ  এখন োর মে ক্ষমো  হর ড়েিোম। 
  
আসমোনীর ির ড়  আহরো বোড়হে? এখন ক মন কযন েরীর  োাঁপহে। মযোহিড়রেো নোহেো? 
মযোহিড়রেোহেই েরীর  োাঁড়পহে ির আহস। প্রড়েবোরই েোর ির েরীর ক াঁহপ আসূহে। 
ডোক্তোরহ  এই  থোটো ড়  বিো েহেহে? মযোহিড়রেোর িহরর রেসয ক  কযন কবর  হরন? 
করোনোল্ড রস। ড়েড়ন কনোহবি পুরিোর পোন এই  োরহণ। আেো আিহফ্রড কনোহবহির ড়  
 খহনো মযোহিড়রেো েহেড়েি? রবীন্দ্রনোথ? রবীন্দ্রনোহথর েহেড়েি? মহন েে েেড়ন। েোর 
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মযোহিড়রেো েহি এই ড়বষহে ক োন নো ক োন গোন থো হেো। আেো ড়েড়ন ড়  প্রিণ্ড ির ড়নহে 
ক োন গোন ড়িহখড়েহিন? কঘোর িোগো মোথোে কিখো ক োন গোন?  োউহ  ড় হেস  রহে 
পোরহি ভোি েে। 
  
আসমোনী প্রোণপহণ কিেো  রহে গোহনর  থো নো ভোবহে। িহরর মহধয ক োন এ টো গোহনর 
সুর মোথোে িহি কগহি ভেোবে সমসযো েহব। কসই সুর মোথোে ঘুরপো  কখহে থো হব। 
 োগ্রে অবস্থোে কসই গোন বো হব, ঘুহমর মহধয বো হব। প্রথহম বো হব মোথোে েোরপর 
কসই সুর সোরো েরীহর েড়ড়হে পড়হব। 
  
ভ   হর আসমোনীর নোহ  ড়সগোহরহটর  ড়ো গন্ধ ঢুহ  পড়ি। আসমোনী কিোখ কমহি কেখি 
বড় মোমো েোর পোহে বহস আহেন। ড়েড়ন  খন ঘহর ঢুহ হেন।  খন বহসহেন কস ড় েুই 
বুেহে পোহরড়ন। আসমোনী ক্লোন্ত গিোে বিি,  টো বোহ  মোমো? 
  
সোহড় সোেটো। 
  
মোত্র সোহড় সোেটো, আড়ম ভোবিোম েুপুর েহে কগহে। 
  
কেোর িরটো ভেোবে। মোথোে পোড়ন ঢোিহে েহব। ড়বহের ড়েহন ড়  অসুখ বোধোড়ি বিহেো। 
  
কসহর যোহব। 
  
খুব কবেী খোরোপ িোগহে? 
  
নো। 
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কেোর বোবোহ  ডোক্তোর আনহে পোড়ঠহেড়ে। ডোক্তোর এহস কেখু । 
  
আেো। 
  
ির ড়  রোহেই এহসহে? 
  
 োড়ন নো মোমো। 
  
কেোহের এযোপোটটহমন্ট েোউহস বোথটোব থো হি ভোি েে। বোথটোব ভড়েট  হর পোড়ন ড়েহে 
কেোহ  েোর মহধয কেহড় ড়েেোম। 
  
বোথটোহবর বোংিো ড়  মোমো? 
  
বোথটোহবর বোংিো মোহন? বোথটোহবর বোংিো ড়েহে েুই ড়   রড়ব? 
  
 োনহে ইেো  রহে। 
  
এে ড় ড়নস থো হে বোথটোহবর বোংিো  োনহে ইহে  রহে ক ন? 
  
েোওহেো  োড়ন নো। 
  
আমোর মহন েে িরটো কেোর মোথোে উহঠ যোহে। ির এ বোর মোথোে উঠহি আহবোি 
েোহবোি ড়িন্তো আহস। 
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মোমো! 
  
ড় ? 
  
েুড়ম ড়  ড়সগোহরটটো কফহি কেহব। ড়সগোহরহটর গন্ধ সেয  রহে পোরড়ে নো। মহন েহে 
আড়ম ড়সগোহরহটর গহন্ধ অেোন েহে যোড়ে। 
  
ড়সগোহরটহেো খোড়ে নো। 
  
ও আেো। মোমো  টো বোহ ? 
  
সোহড় সোেটো। 
  
অহন ক্ষণ আহগ এ বোর বিহি সোহড় সোেটো এখহনো সোহড় সোেটো? 
  
সোেটো সোইড়ত্রে। 
  
এরমহধয মোত্র সোে ড়মড়নট পহর েহেহে? 
  
েুই িুপ  হর থো হেো। কেড়খ আড়ম মোথোে পোড়ন ঢোিোর বযবস্থো  রড়ে। ক োন  থো নো। 
এহ বোহর িুপ। 
  
ড়ি আেো। 
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কিোখ বন্ধ  হর রোখ েোড় হে থোড় স নো। কেোর িোি কিোখ কেহখ ভে িোগহে। 
  
আসমোনী কিোখ বন্ধ  হর আহে অথি কিোখ বন্ধ অবস্থোে কস সবোইহ  কেখহে। এটো ড়  
খুবই ড়বস্মে র ঘটনো নো? মোথোে পোড়ন ঢোিহেন, মো। ড়েড়ন মোথোর কপেহন, কিোখ কখোিো 
অবস্থোেও েোাঁহ  কেখহে পোবোর  থো নো। মোড়ে েহি কেখহে কপে। মোড়েহের মোথোর 
কপেহনও কিোখ থোহ । ড় ন্তু কস মোড়ে নো েহেও কেখহে পোরহে। এটো ড়  এ টো অদু্ভে 
ঘটনো নো? মো ড়  েোড়ড় পহর আহেন েোও কস কেখহে পোহে। ব্ল  ড়প্রহন্টর েোড়ড়। 
ড়ড োইনটো কিোহখ িোগহে। আ  েোাঁর কমহের ড়বহে ড়েড়ন এমন  ুৎড়সে ড়ড োইহনর েোড়ড় 
পহরহেন ক ন। েোাঁহ  বিহে েহব সুন্দর এ টো েোড়ড় পরহে। কমহের ড়বহেহে সবহি 
কবেী সো   রো উড়িে কমহের মোর। 
  
আসমোনীর ঘুম ঘুম পোহে। পোড়নর েীেি ধোরো িুহির কভের ড়েহে গড়ড়হে পরহে-ড়  
আরোমই নো িোগহে। ঘুড়মহে পড়হি এই আরোম িোগহব নো। িহরর ঘুম খুব  হের ঘুম। 
ঘুহমর মহধযও মোথোর কভেরটো িোিো  রহে থোহ । আসমোনীহ  ক হগ থো হে েহব। আ  
েোর ড়বহে।  ে  ো  পহর আহে। কগোসি  হর এ টো েিুে েোড়ড় পরহব। েিুে েোড়ড় 
পহর েড়ব েুিহব। অহন  অহন  ড়েন পর পুরোহনো এিবোহম এই েড়ব কেহখ েোর বড়হমহে 
বিহব—মো, গোহে েিুহের ড়েন কেোমোহ  এে সুন্দর কেখোড়েি? কেোমোর ড়  েখন এে 
িুি ড়েি? 
  
হুাঁ ড়েি। 
  
কেোমোহ  েিুে পরীর মে িোগহে মো। 
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এ ড়েন কেোহ ও এমন েিুে পরীর মে িোগহব। 
  
মোহগো ড়  কয সুন্দর কেোমোহ  িোগহে। েহব মুখটো খুব করোগো। 
  
েখন আমোর খুব ির ড়েিহর মো। 
  
ির ড়েি? 
  
েযোাঁ আ োে পোেোি ির। মোথোে পোড়ন ঢোিোঢোড়ি। ির নোমোহনোর সবোই এে কিেো  রহে। 
ড় ন্তু ির নোমহে নো। 
  
আেোহর। আড়ম থো হি িট  হর ির নোড়মহে ড়েেোম। 
  
ড়  ভোহব ির নোমোড়ে? 
  
িুমু ড়েহে ড়েহে ির নোমোেোম। কিোহখ িুমু ড়েহি ির কনহম যোে। 
  
কেোহ  ক  বহিহে। 
  
ক উ বহিড়ন। আড়ম  োড়ন। 
  
আসমোনী কিোখ কমিি। েোর মহন েি বোড়ড় ভড়েট কিো  ন। েোহের ড়নিঃশ্বোহস ঘহরর বোেোস 
পযটন্ত ভোরী েহে আহে। এে মোনুষ ক োহেহ  এি? কস ভোিমে কেখোর কিেো  রি। নো 
কিো হেো কবেী নো। এইে বড় মোমো। বড়মোমোর পোহে ড়নেো।  োহ র বুেো এ টু েূহর 
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েোাঁড়ড়হে। মোথোর কপেহন মো। বোবো এখহনো ডোক্তোর ড়নহে কফহরন ড়ন। েোেহি বোড়ড় ভড়েট 
কিো  মহন েহে ক ন? আসমোনী আবোহরো কিোখ বন্ধ  রি। ফরেোেহ  মহন মহন এ টো 
ড়িড়ঠ ড়িখহি ক মন েে। 
  
এইহয বোবু সোহেব। আ  কয আপনোর ড়বহে কসটো ড়  মহন আহে? নো সব ভুি কমহর বহস 
আহেন? গোহে েিুহের মোে পোঠোহনোর  থো মহন আহে? েেো  হর  োেি মোে পোঠোহবন 
নো। আড়ম  োেি মোে খোই নো। 
  
শুনুন বোবু সোহেব আমোর েরীর খুব খোরোপ  হরহে। এখন আমোর মোথোে পোড়ন এবং 
 িপড়ট্ট কেেো েহে। আমোর ির  ে উহঠহে শুনহে িোন? এ ে পোাঁি। ড়  সবটনোে েোই 
নো? এ ে পোাঁি কেো  বো েে কেো  ড়বহে ড় ন্তু েহব। আপনোর বোসর রোেটো  োটহব স্ত্রীর 
কসবো  হর। পোরহবন নো? 
  
আমোহের বোসরটো েোসপোেোহি েহি ক মন েে? েোসপোেোহির ধবধহব েোেো ড়বেোনোে আড়ম 
শুহে আড়ে। আমোহ  সযোিোইন কেেো েহে। আর আপড়ন আমোর পোহের  োহে মুখ শু হনো 
 হর বহস আহেন। ঘর ভড়েট সযোভিহনর গন্ধ। সবোর েে ফুিেযযো আমোহের েহব সযোভিন 
েযযো। ম ো েহব নো? 
  
  
  
আসমোনী কিোখ কমিি। কস অবো  েহে কেখি রোে েহে কগহে। ঘর অন্ধ োর। কেেোহি 
ড় হরো পোওেোহরর বোড়ে িিহে। কসই বোড়ের আহিো নরম। ঘরটো অড়েড়রক্ত ঠোণ্ডো। ড়ব ড়ব  
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ড়ব ড়ব  েব্দ েহে। এড়স িিহে নো-ড় ? েব্দটো এড়সর আওেোহ র মে িোগহে। েোহের 
বোড়ড়হেহেো এড়স কনই। েোহ  ড়  ক োন ড়ক্লড়নহ  ভড়েট  রো েহেহে? 
  
েযোাঁ ড়ক্লড়ন  বহিইহেো মহন েহে। এইহেো স্টযোহণ্ডর সহে সযোিোইহনর বযোগ েুিহে। েোহ  
সযোিোইন কেেো েহে। পোহের  োহে এ  ন নোসট েোাঁড়ড়হে আহে। নোসটটোর কিেোরো ক োমি। 
নোসট এপ্রন পহর আহে। এহন েোর নোম কিখো— করোহ েো। এপ্রহনর পহ হটই কেড়থসহ োপ। 
নো েোেহি উড়ন নোসট নো। নোসটরো এপ্রহনর পহ হট কস্টড়থসহ োপ ড়নহে ঘুহরন নো। ইড়ন 
ডোক্তোর। ডোক্তোর এড়গহে আসহেন। ড়েড়ন আসমোনীহ  ড়  কযন বিহিন। আসমোনী পড়রষ্কোর 
শুনহে কপি নো। এড়সর েহব্দ ডোক্তোর কমহেড়টর  থো ঢো ো পহর কগহে। আসমোনীর ইেো 
 রহে েোহ  ড় হেস  রহে–আেো শুনুন, আ  আমোর ড়বহে েবোর  থো ড়েি। বরযোত্রী 
এহসহে ড় -নো আপড়ন ড়   োহনন? যড়ে নো  োহনন এ টু ড়  ক হন কেহবন? আমোর আত্মীে 
স্ব নরো ড়নশ্চেই আহে পোহেই আহেন। েোহের ড় হেস  রহিই  োনহে পোরহবন। 
  
আসমোনী  থো বিোর কিেো  রহে। ড় ন্তু  থো বিহে পোরহে নো। ডোক্তোর কমহেড়ট এড়গহে 
এহস সযোিোইহনর বযোগ নোড়োিোড়ো  রহে। আসমোনী সযোিোইহনর বযোহপর ড়েহ  েোড় হে 
আবোর ঘুড়মহে পড়ি। 
  
  
  
আসমোনীর ড়বহে েে ড়ন। েোর অসুহখর  োরহণ কয েে ড়ন েো-নো। ড়বহে েেড়ন  োরণ আ  
স োি এগোহরোটো েে ড়মড়নহট ফরেোহের েোেো োন মোরো কগহেন। মরো বোড়ড়হে ড়বহে েে 
নো। 
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৮. দ্ববত্রিেী টুদ্বরস্টত্রির মত িাগত্রে 
 োমরুি ইসিোম সোহেবহ  আ  ড়বহেেী টুড়রস্টহের মে িোগহে। েোাঁর গোহে থোই ড়সহল্কর 
কঢোিো সোটট। কসই সোটট িোি, নীি, সবু  অহন   টো রে। কিোহখ সোনগ্লোস। গিোে  যোহমরো 
েুিহিই পুহরোপুড়র টুড়রস্ট। েোাঁর গো কথহ  ভুর ভুর  হর গন্ধও কবর েহে। গোড়ড়র কপেহনর 
সীহট ড়েড়ন গো এড়িহে বহস আহেন। ফরেোে েোাঁর পোহে। গোড়ড় এেোরহপোটট করোড ধহর 
িিহে। ড়েড়ন ক োথোে যোহেন ড়ঠ  কবোেো যোহে নো। ফরেোে কভহবড়েি েোহ  ড়নহে ড়েড়ন 
যোহেন, ড়পড় হে। আসমোনী আহে ড়পড় হে। ড় ন্তু েোেবোহগর কমোহড় এহস ড়েড়ন 
েোইভোরহ  বিহিন—এেোরহপোটট করোড ধহর এড়গহে যোও। েোরপরই ফরেোহের ড়েহ  
েোড় হে বিহিন, কেোমোহের এড়েহ  ভোি  ড়ফ েপ কনই েোই নো। 
  
ফরেোে বিি, আড়ম ড়ঠ  বিহে পোরড়ে নো। 
  
আসমোনী বহিহে কনই। আসমোনী আর ড়নেোহ  ড়নহে এ বোর  ড়ফ েহপর সন্ধোহন কবর 
েহেড়েিোম। 
  
পোন ড়ন? 
  
 হে ড়ট কপহেড়ে। গুিেোহনর ড়েহ । েহব ড়ঠ   ড়ফ েপ নো। ফোস্ট ফুহডর কেো োন। িো 
 ড়ফও ড়বড়ক্র  হর। সবগুড়িই ইেোং কেহিহমহেহের েখহি। আমোর এমন  ড়ফ েপ ের োর 
কযখোহন আমোর মে বুহড়ো মোনুষও কযহে পোহর। 
  
আমরো ড়  এখন ক োন  ড়ফ েহপ যোড়ে? 
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েযোাঁ। ড় েু  থো আহে বোড়ড়হে ড়নড়রড়বড়ি বহস বিহে েে। ড় েু  থো আহে পোহ ট েোাঁটহে 
েোাঁটহে বিহে েে। আবোর ড় েু  থো আহে বিহে েে ভীহড়র মহধয।  ড়ফ েহপ ড় ংবো 
পোহব। কেোমোর িোরপোহে কিো ন থো হব। েোরো সবোই  থো বিহব। েুড়মও বিহব। ক উ 
 োহরো  থো শুনহব নো।  নেোর মহধযই আহে ড়ন টনেো। 
  
ফরেোে ড় েু বিি নো। আসমোনীর মোমো েোহ  ড়বহেষ ড় েু  থো বিহে িোন। কসই ড়বহেষ 
 থোগুড়ি ড়  কস ধরহে পোরহে নো। ড়েড়ন ড়  েোহ  বিহবন, আসমোনীর ভেং র ক োন 
অসুখ েহেহে। এটো েোহ  বিোর ের োর কনই। এটো কস  োহরো সহে  থো নো বহিও 
বুেহে পোরহে। 
  
ফরেোে? 
  
ড়ি। 
  
কেোমোর েোেো োহনর মৃেুযহেো  কেোমরো ড়  সোমহি উহঠে? 
  
ফরেোে বিি, ড়ি। 
  
এখন ক উ  োন্নো োড়ট  রহে নো? 
  
উনোর বেস েহেড়েি। মৃেুয েোর  হনয প্রহেো ন ড়েি। ক উ কেমন  োন্নো োড়ট  হর ড়ন। 
  
কেোমোর খুব খোরোপ সমে যোহে েোই নো? 
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ড়ি। 
  
শুনিোম কয বোড়ড়হে থো হে কসই বোড়ড় কেহড় ড়েহে েহে? 
  
ড়ি। 
  
যোে ক োথোে? নেুন বোসো ভোড়ো  রে? 
  
এখহনো  ড়র ড়ন। 
  
কেোমোর কয িো ড়র কনই এটোও  োনেোম নো। এটো আমোহ  বিো ের োর ড়েি। আসমোনী 
ড়   োহন? 
  
ড়ি  োহন। 
  
এটো ভোি কয েোহ  বহিে। েোর  োহে ড় েু কগোপন  রড়ন। িো ড়র কয কনই, সংসোর 
ড় ভোহব িিহব নো িিহব ড় েু কভহবে? 
  
ড়ি নো। 
  
কয কেহি ড়বহে  রহব েোর ক োন প্লযোড়নং থো হব নো? কেোমোর মোর সহে আমোর  থো 
েহেহে। িমৎ োর মড়েিো। ড়েড়ন েুিঃখ  হর বিড়েহিন েুড়ম কয ড়বহে  রহে যোে এই 
খবরটো েুড়ম েোাঁহ ও েোও ড়ন। কেোমোর কয িো ড়র কনই এটোও ড়েড়ন  োনহেন নো। েুড়ম 
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এ টো কমহের গভীর কপ্রহম পহড়ে এটো খুবই ভোি  থো। যখন ড়ঠ   রহি কমহেটোহ  
েুড়ম ড়বহে  রহব েখনই ড় ন্তু করসপনড়সড়বড়িড়টর বযোপোরই িহি আসহে। আসহে নো? 
  
ড়ি। 
  
ড়সহনমোে বো করোমোড়ন্ট  উপনযোহস  পেট েীন কেহি কপ্রড়ম োহ  ড়বহে  হর। েোহের ক োন 
সমসযো েে নো, েোরো সুহখই সমে  োটোে। ড়রহেি িোইহফ েো েে নো। কেোমোহ  কেহখ মহন 
েহে  ল্পনো এবং বোিহবর সীমোহরখো সম্পহ ট েুড়ম  োন নো। েুড়ম পুহরোপুড়র  ল্পনোহেও 
বোস  রে নো, আবোর বোিহবও বোস  রে নো। েুহের ড়ঠ  মোেোমোড়ে  োেগোে বোস  রে। 
আড়ম ড়নহ  কয ভুিটো  হরড়ে কসটো েহে আসমোনীর আহবহগর মূিয ড়েহেড়ে। কেোমোর 
ড়বষহে ক োনর ম কখোাঁ  খবর  রোর প্রহেো ন কবোধ  ড়র ড়ন। 
  
কখোাঁ  খবর  হর সব  োনহি ড়বহেহে রোড়  েহেন নো? 
  
রোড়  েেোম। আসমোনীর ড়েহ  েোড় হে রোড়  েেোম। 
  
 ড়ফ েপ এ টো পোওেো কগি।  োমরুি ইসিোম সোহেহবর পেন্দ েি নো। কেোট্ট  োেগো। 
কেহিহমহেরো েোাঁড়ড়হে েোাঁড়ড়হে বোগটোর-ফোগটোর খোহে। এহের কেহখ মহন েহে এহের বোড়ড়হে 
রোন্নো েে নো। কেো োহনর বোগটোরই এ মোত্র ভরসো।  োমরুি সোহেব বিহিন, িি এ   ো  
 রো যো  ক োন িোইড়ন  করসু্টহরহন্ট বড়স। 
  
ফরেোে বিি িোইড়ন  করসু্টহরহন্ট  ড়ফ পোওেো যোে নো। 
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িোইড়ন  িো ড়নশ্চেই আহে। িি িো কখহে কখহে  থো বড়ি। এই এিো োে পড়রষ্কোর পড়রেন্ন 
করসু্টহরন্ট ক োনটো? 
  
আড়ম বিহে পোরব নো মোমো। গুিেোন ড়বেবোন কিো হের এিো ো। আড়ম এড়েহ  আড়স 
নো। 
  
িি খুাঁহ  কবর  ড়র। এ টো পেন্দ নো েহি আহর টোে যোব। আসহি আ  আমোর ঘুরহে 
ইেো  রহে। ক োন ক োন ড়েন আহস যখন ঘহর থো হে ইেো  হর নো। মহন েে সোরোড়েন 
ঘুড়র। েোই নো? 
  
ড়ি। 
  
আবোর ক োন ক োন ড়েন আহস যখন ঘর কথহ  কবরুহে ইেো  হর নো।  োহরো সহে  থো 
বিহে ইেো  হর নো। মহন েে ের ো  োনোিো বন্ধ  হর িুপিোপ শুহে থোড় । মোনুষ েহে 
 ন্মোহনোর অহন  যন্ত্রণো আহে। ড়ঠ  বিড়ে নো ফরেোে? 
  
ড়ি। 
  
আেো ধর কেোমোহ  এ টো িহেস কেেো েি—েুড়ম মোনুষ নো েহে অনয কয ক োন পশুপোড়খ 
 ীট পেে েহে  ন্মোহে পোর। েুড়ম ড়  েহে িোইহব? 
  
 োমরুি সোহেব েোড় হে আহেন।  োহিো িেমোর  োিহণ েোর কিোখ কেখো যোহে নো, েহব 
ড়েড়ন কয েীক্ষ্ণ েৃড়েহে েোড় হে আহেন েো কবোেো যোহে। ফরেোে বুেহে পোরহে আসমোনীর 
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মোমো অড়স্থর কবোধ  রহেন। অড়স্থর মোনুষ ড়নহ র অড়স্থরেো িোরড়েহ  েড়ড়হে ড়েহে িোে। 
এই অড়স্থরেো ড়  অসমোনীর ড়বহে ড়নহে? নো-ড়  আসমোনীর অসুখ ড়নহে? িোইড়ন  
করসু্টহরহন্টর ড়নড়রড়বড়িহে ড়েড়ন ফরেোেহ  ড়  ড় হেস  রহবন? কস পহরর  হন্ম ড়  েহে 
 ন্মোহে িোে? নো-ড়  উড়ন বিহবন—আসমোনীর সহে কেোমোর ড়বহের বযোপোরটো আপোেে 
স্থড়গে। েুড়ম ক োন ভদ্র িো ড়র ক োগোড়  র। বউহ  ড়নহে ক োথোে েুিহব কসই বযবস্থো 
 র। েোরপর কেখো যোহব। 
  
পেহন্দর িোইড়ন  করসু্টহরন্ট এ টো পোওেো কগহে। এরো আবোর  ড়ফও ড়বড়ক্র  হর। 
 োমরুি সোহেব েু  োপ এসহপ্রহসো  ড়ফর অডটোর ড়েহিন ফরেোহের ড়েহ  েোড় হে বিহিন, 
কেোমোর ড়সগোহরট কখহে ইেো  রহি খোও। আমোহ  গুরু ন ড়েহসহব সম্মোন কেখোহে ড়গহে 
ড়সগোহরট বন্ধ রোখোর ের োর কনই। কেোমোর  োহে ড়সগোহরট আহে? 
  
ড়ি নো। 
  
আেো আড়ম আড়নহে ড়েড়ে। আমোর ড়নহ রও ড়সগোহরট কখহে ইেো  রহে। 
  
 োমরুি ইসিোম ড়সগোহরট আনহে পোঠোহিন। সব িোেনী  করসু্টহরন্ট অন্ধ োর অন্ধ োর 
থোহ । এড়টও েোই।  োমরুি ইসিোম এই অন্ধ োহরও কিোখ কথহ  সোনগ্লোস খুহিন ড়ন। 
  
ফরেোে! 
  
ড়ি। 
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আসমোনীর অসুখটো ভোি নো বহি ডোক্তোররো সহন্দে  রহেন। 
  
ও। 
  
আহগও এ বোর ডোক্তোররো এ  োেীে সহন্দে  হরড়েহিন। অহন  পরীক্ষো নীড়রক্ষো  রোর 
পর েোরো সহন্দেমুক্ত েহেড়েহিন। ড়বউহমড়ট  ড়ফভোহরর ড়িড় ৎসো  রো েে। এহে 
উপ োরও পোওেো যোে। এখন মহন েহে ভুি ড়িড় ৎসো েহেহে। ভুি ড়িড় ৎসোর মোশুি খুব 
িড়ো েে। িড়ো মোশুি ড়েহে েহব। 
  
ওর অসুখটো ড় ? 
  
এখহনো  োড়ন নো। এখহনো পরীক্ষো নীড়রক্ষোর পযটোহে আহে। ড়নড়শ্চেভোহব  োনো যোে ড়ন। 
  
ডোক্তোররো ড়  সহন্দে  রহেন? 
  
ভেং র ড় েু সহন্দে  রহেন। করড ব্লোড কসি  োউন্ট অহন  কবেী। কবেী েহিও এরো 
ড়ঠ  মে অড়ক্সহ ন সোপ্লোই  রহে পোরহে নো। নোনোন েোড়ব োড়ব বিহে। ব্লোড রোন্সড়ফউেোন 
 রো েহেহে। এহে ডোক্তোররো ভোি ফি কপহেহেন। কিোেীে রক্ত  ড়ণ োর অসুখ। 
  
ড়িড় ৎসো আহে? 
  
কিোড়েে রক্ত  ড়ণ োর অসুহখর আবোর নো-ড়  নোনোন কভরোইড়ট আহে। ড় ন্তু ড় েু কভরোইড়টর 
ভোি ড়িড় ৎসো আহে। এমনও আহে কয কবোন-হমহরো রোন্সহপ্রন্ট  হর করোগ পুহরোপুড়র সোরোহনো 
যোে। কবোন-হমহরো পোওেোটোই সমসযো। 
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সমসযো ক ন? সব কবোন-হমহরো রোন্সহপ্লন্ট  রো যোহব নো। ক্রস মযোড়িং এ কেখহে েহব মযোি 
 হর ড় -নো। ক্রস মযোড়িং  রহে েহব আত্মীে-স্ব হনর সহে। ড়বরোট  ড়টিেো। বোংিোহেহে 
ক্রস মযোড়িং এর বযবস্থোও কনই। ড়সেোপুহর আহে। 
  
আসমোনী ড়  েোর অসুহখর  থো  োহন? 
  
নো। েোহ  বিো েহেহে ড়রউমযোড়ট  ড়ফভোহরর  থো। কেোমোহ  ড়নড়রড়বড়িহে কডহ  আনোর 
উহেেযটো ড়   োন? 
  
ড়ি নো। 
  
আসমোনীর অসুহখর খবর কেেোর  হনয কেোমোহ  ডোড়  ড়ন। অসুহখর খবর কেেোর  হনয 
িোইড়ন  করসু্টহরন্টও িোহগ নো, এসহপ্রহসো  ড়ফও িোহগ নো। কেোমোহ  কডহ ড়ে এই  থোটো 
বিোর  হনয কয ড়বহের বযোপোরটো েুড়ম আপোেে মোথো কথহ  সড়রহে েোও। আসমোনী ড়বহের 
 হনয খুব অড়স্থর েহে আহে। েোন কফরোর পর প্রথম কস কয  থোটো বহিহে েো েহে 
আমোর ড়বহে েেড়ন? 
  
ওহ  ড়  ড়সেোপুহর ড়নহে যোওেো েহব? 
  
 োড়ন নো। আমোর এে টো ো কনই। শুধু আসমোনীহ  এ ো ড়নহিহেো েহব নো। কবোন-হমোহরো 
ক্রস মযোড়িং  রোর  হনয আহরো অহন হ  ড়নহে েহব। আমোর এে টো ো কনই। 
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ড়সগোহরট িহি এহসহে। ফরেোে ড়সগোহরট ধরোি।  োমরুি ইসিোম সোহেব ড়সগোহরট কখহে 
কিহেড়েহিন, ড় ন্তু ড়েড়ন পযোহ হটর ড়েহ  েোে বোড়োহিন নো। 
  
 ড়ফর  োহপ িুমু  ড়েহে নড়োহিন। 
  
ফরেোে! 
  
ড়ি। 
  
িি আসমোনীহ  কেখহে যোই। 
  
ড়ি িিুন। 
  
 োমরুি ইসিোম সোহেব উঠহিন নো বহস রইহিন।  ড়ফ কেষ েহে কগহে েোরপহরও ড়েড়ন 
েূনয  োহপ িুমু  ড়েহেন। 
  
ফরেোে। 
  
ড়ি। 
  
েুড়ম ড় ন্তু আমোর এ টো প্রহশ্নর  বোব েোও ড়ন। 
  
ক োন প্রশ্ন? 
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পহরর  হন্ম েুড়ম ড়  েহে  ন্মোহে িোও? আসমোনীহ ও ড় হেস  হরড়েিোম কস খুব অদু্ভে 
উের ড়েি। কস বিি… 
  
 োমরুি ইসিোম সোহেব  থো কেষ নো  হর উহঠ পড়হিন। ক্লোন্ত ভড়েহে বিহিন, আড়ম 
েোসপোেোহি যোব নো। আমোহ  বোসোে নোড়মহে করহখ েুড়ম যোও। আহর টো  থো আসমোনীর 
অসুখটো কয ভেোবে এই েথয অবেযই কগোপন রোখহব। 
  
ড়ি রোখব। 
  
আসমোনী যখন কেোট ড়েি েখন কস ড় েু অদু্ভে  োন্ড  রহেো। এ টো কেোমোহ  বড়ি…। 
  
ফরেোে অদু্ভে  োন্ড কেোনোর  হনয অহপক্ষো  রহে, ড় ন্তু  োমরুি ইসিোম সোহেব িুপ  হর 
কগহেন। মহন েে অদু্ভে  োহন্ডর গল্প  রহে এখন ড়েড়ন আর উৎসোে পোহেন নো। 
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৯. বাবু সাত্রহব ক মন আত্রেন 
বোবু সোহেব ক মন আহেন? 
  
েোসপোেোহির ড়বেোনোে বহস আসমোনী িুি আাঁিড়োহে। কবে আহেো ন  হরই আাঁিড়োহে। 
ড়বেোনোর উপর স্টযোন্ড িোগোহনো আেনো। ড়নহ হ  কেখহে কেখহে িুি। আাঁিড়োহনো। আসমোনী 
মহন েে সো হগো ও  হরহে। কিোহখ  ো ি।  পোহি ড়টপ। পরহনর েোড়ড়টোও নেুন। 
মহন েহে নো কস েোসপোেোহি আহে। মহন েহে কস। ড়নহ র বোড়ড়হেই বোস  রহে। 
ড়বহ হি মড়েিো সড়মড়েহে নোট  কেখহে যোহব। এটো েোর প্রস্তুড়ে। 
  
বোবু সোহেব আমোর  থোর  বোব ড়েহেন নো ক ন? ক মন আহেন? 
  
ভোি। 
  
আপড়ন ড়   খহনো িক্ষয  হরহেন আমোর িুি  ে িম্বো? 
  
এখন িক্ষয  রড়ে। 
  
েোাঁড়ড়হে আহেন ক ন বসুন। 
  
ফরেোে বসহে বসহে বিি, েুড়ম এ ো ক ন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 221 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

েুড়ম আমোহ  কেখহে আসে এই  হনয ইেো  হর এ ো েহেড়ে। বোবো আর ড়নেো ড়েহিন 
েোহের ক োর  হর  হর বোসোে পোড়ঠহে ড়েহেড়ে। এ  ন আেো ড়েি বড়সহরর মো। েোহ  
বহিড়ে ড়বহ হি আসহে। আেো  ড়র েুড়ম ড়বহ ি পযটন্ত থো হব। 
  
েযোাঁ থো ব। শুধু ড়ব োি পযটন্ত নো যেক্ষণ আমোহ  থো হে কেে েেক্ষণ থো ব। 
  
রোহে িহি যোহব? 
  
রোহেও কযহে িোড়ে নো। েোসপোেোহির কিো  ন যড়ে অনুমড়ে কেে েোেহি কেোমোর ঘহরর 
সোমহনর বোরোন্দোে কয টুিটো আহে কসই টুহি শুহে থো ব। েুড়ম যেবোর আমোহ  ডো হব 
েেবোর আড়ম বোইহর কথহ   বোব কেব। 
  
আসমোনী কেহস কফিি। েোসহে েোসহে বিি, েুড়ম কয ভোহব  থো বিহি েোহে মহন েহে 
েুড়ম সুনীহির ক োন করোমোড়ন্ট  উপনযোস কথহ  উহঠ এহসে। আড়ম েড়ে নীরো। আমোর 
অসুখ েহেহে। নীরোর অসুখ। 
  
নীরো ক ? 
  
নীরো েি সুনীহির ড়ির কপ্রড়ম ো। কেোমোর  হনয ড়সগোহরট আড়নহে করহখড়ে। আমোর সোমহন 
বকস আরোম  হর এ টো ড়সগোহরট খোওহেো। 
  
েোসপোেোহি করোগীর ঘহর বহস ড়সগোহরট খোহবো? 
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েযোাঁ খোহব।  োরণ আড়ম কেোট্ট এ টো পরীক্ষো  রহে িোই। আমোর েরীরটো আ   ে ভোি 
কসই পরীক্ষো। যড়ে কেড়খ ড়সগোহরহটর গন্ধ সেয েহে—েোেহি বুেব েরীর কবে ভোি। 
  
েরীর ভোি িোগহে? 
  
েযোাঁ ভোি িোগহে। আড়ম গোন  োনহি গুনগুন  হর গোন গোইেোম। আড়ম অবড়েয গোন নো 
 োনহিও গুনগুন  হর গোই। সবহি কবড়ে ক োন গোনটো গোই  োন? সবহি কবেী গোই– 
  
ভোিহবহস যড়ে সুখ নোড়ে 
েহব ক ন ড়মহে এ ভোিবোসো। 
  
আেো আড়ম ড়  খুব ব ব   রড়ে? 
  
ফরেোে ড়সগোহরট ধরোি। কস েোড় হে আহে আসমোনীর ড়েহ । েোহ  সোমোনয করোগো 
িোগহে। কিোহখর ক োহণ  োড়ি, কসই  োড়িও সোমোনয। এেোড়ো েোর মহধয অসুস্থেোর ক োন 
ড়িহ্ন কনই। আসমোনী ড়বেোনোর মোেখন কথহ  সহর এ  পোহে িহি কগি। কেেোহি কেিোন 
ড়েহে বসি। েঠোৎ েোহ  সোমোনয ক্লোন্ত মহন েহে। ফরেোে বিি, ড়সগোহরহটর গন্ধটো ড়  
সেয েহে? 
  
আসমোনী বিি, নো। 
  
কফহি ড়ে? 
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নো কফিহব নো। েুড়ম ড়সগোহরট খোে কেখহে ভোি িোগহে। আেো কেোন আমোর উড়িে ড়েি 
কেোমোর েোেো োন ড়বষহে  থো বিো। কেোমোহের বোড়ড়হে এ  ন মোনুষ মোরো কগহে অথি 
েো ড়নহে আড়ম ক োন  থো বড়িড়ন। আসহি ইেো  হর বড়ি ড়ন। কেোমোর সহে অড়প্রে ক োন 
প্রসে ড়নহে  থো বিহে ইেো  হর নো। আড়ম সোরো  ীবণু কেোমোর সহে সুখ ড়নহে  থো 
বিহে িোই। 
  
ফরেোে ড়সগোহরট কফহি ড়েি। আসমোনী বিি, কেোমোহের খুব েুিঃসমে যোহে েোই নো? 
  
ফরেোে েযোাঁ সূি  মোথো নোড়ি। 
  
আহগর বোড়ড়টো ড়  কেোমরো কেহড় ড়েহেে? 
  
আ  েোড়ব। 
  
কেোমরো উঠহব ক োথোে? 
  
আমোর এ  ন কেোটহবোন আহে—- োেোনোরো আপোেে েোর বোড়ড়হে। 
  
েুড়ম ক োন র ম েুিঃড়শ্চন্তো  রহব নো। কেোমোর সব সমসযোর সমোধোন েহে যোহব। 
  
ড়  ভোহব? ড়  ভোহব েো  োড়ন নো। ড় ন্তু েহব। 
  
If winter comes can spring be far behind? 
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ফরেোে েোসহে েোসহে বিি, সোড়েহেয অহন  সুন্দর সুন্দর ক োহটেন আহে। ড় ন্তু 
পৃড়থবীটো ক োহটেন মে িহি নো। পৃড়থবী িহি েোর ড়নহ র ড়নেহম। কসই ড়নেমটো ড়  েোও 
আমরো ভোিমে  োড়ন নো। 
  
প্লী  েোেটড়নহ র মে  থো বিহব নো। অসেয িোগহে। 
  
আেো বিব নো। 
  
আমোর বড় মোমো ড়  আমোহের ড়বহের বযোপোহর কেোমোহ  ড় েু বহিহেন? 
  
নো। 
  
আমোর মহন েে বহিহেন। ড়েড়ন এখন িোন নো কয ড়বহেটো কেো । ড়েড়ন এখন বিহেন—
ড়বহে েহব আমোর অসুখ সোরহি। 
  
কসটোইহেো ভোি। 
  
কসটো কমোহটই ভোি নো; অসুখ সোরোর  হনয অহপক্ষো  রহি আর আমোর ড়বহে েহব নো। 
 োরণ আমোর অসুখ সোরহব নো। 
  
সোরহব নো ক ন? 
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সোরহব নো  োরণ, অসুখটো ভেং র। যড়েও সবোই আমোহ  বিহে ড়রউমযোড়ট  ড়ফভোর। 
আড়ম  োড়ন বযোপোরটো ড় ? ক হনও ভোণ  রড়ে  োড়ন নো। আড়ম প্রড়েেো  হরড়েিোম কেোমোর 
সহে ভোণ  রব নো।  োহ ই সড়েয  থো বিিোম। 
  
ফরেোে িুপ  হর কগহে। কস এখন আর আসমোনীর ড়েহ  েো োহে নো। েোড় হে আহে 
কখোিো ের োর ড়েহ । আসমোনী বিি, এই েুড়ম অনযড়েহ  েোড় হে আে ক ন? েুড়ম 
যেক্ষণ আমোর সোমহন থো হব আমোর ড়েহ  েোড় হে থো হব। 
  
ফরেোে েো োি। আসমোনী বিি, এই কেো ড়ঠ  আহে। এখন মন ড়েহে আমোর  রুড়র 
 থোটো কেোন—আমোর অসুখ যে ভেং রই কেো  আড়ম এ ড়েহনর  হনয েহিও কেোমোহ  
ড়বহে  রহে িোই। মোমো এই ড়বহে েহে কেহব নো।  োহ ই েুড়ম যো  রহব েো েহে  োড় র 
অড়ফহস বযবস্থো  হর রোখহব। আড়ম কগোপহন উপড়স্থে েব। ড়বহে কেষ েহি েোসপোেোহি 
ড়ফহর এহস েোসপোেোহির ড়বেোনোে শুহে থো ব। ড়ঠ  আহে? 
  
েযোাঁ ড়ঠ  আহে। 
  
আেো কেোন পৃড়থবীর সমি কপ্রড়ম  েোর কপ্রড়ম োর িুি েোে ড়েহে েুাঁহে কেখহে িোে। েুড়ম 
 খহনো আমোর িুি েুাঁহে কেখড়ন। নোও িুিগুড়ি েুাঁহে কেখ।  োরণ কবড়েড়েন আমোর মোথোে 
িুি থো হব নো। যখন ক হমোহথরোড়প শুরু েহব সব িুি পহড় যোহব। নোও িুহি েোে েোও। 
  
ফরেোে ফুি স্পেট  রি। 
  
আসমোনী কেোট্ট  হর ড়নশ্বোস কফহি বিি, এখন েুড়ম িহি যোও। 
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িহি যোব। 
  
েযোাঁ িহি যোহব।  োরণ কেোমোহ  কেহখ আমোর খুব খোরোপ িোগহে।  ে েহে, এবং  োন্নো 
পোহে। েুড়ম সোরো  ীবন আমোর পোহে থো হব নো, ভোবহেও পোরড়ে নো। সড়েয সড়েয েেহেো 
ক াঁহে কফিব। আমোহ   োাঁেহে কেহখ েুড়ম  োাঁেহব। পুরুষ মোনুহষর  োন্নো খুব ড়বশ্রী। ড়প্ল  
েুড়ম ড়বহেে েও। ফরেোে অড়বশ্বোসী গিোে বিি, ড়বহেে েব। 
  
েযোাঁ ড়বহেে েহব। আর কেোন আমোহ  ড়বহে  রহে েহব নো। এেক্ষণ কেোমোর সহে ঠোট্টো 
 রড়েিোম। কয কমহে  বহরর উপর েোাঁড়ড়হে আহে েোর আবোর ড়বহে ড় ? আেো বি কেো 
আমোহ  ড়  আ  সুন্দর িোগহে? 
  
েযোাঁ। 
  
কেোমোর কিোহখ আমোহ  কযন সুন্দর িোহগ এই  হনয স োি কথহ  সো ড়ে।  ো ি ড়েহেড়ে, 
মোে োরো ড়েহেড়ে। গোি কগোিোপী িোগহে নো? রোসন ড়েহেড়ে। আমোর কিেোরো অড়ে দ্রুে 
খোরোপ েহে যোহব। আড়ম িোই নো আমোর কসই কিেোরো েুড়ম কেখ।  োহ ই এই কেোমোর 
আমোহ  কেষ কেখো। 
  
ফরেোে েোড় হে আহে। আসমোনী েোসহে।  ী সুন্দর েোড়স। এে সুন্দর  হর এ টো কমহে 
েোহস ড়   হর? েোেোড়ো এখন ড়  েোর েোড়সর সমে 
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আসমোনী েোড়স থোড়মহে বিি, আমোর বোবো খুব েুিঃড়শ্চন্তোে পহড় কগহেন। রোহে েোর ঘুম 
েহে নো। এই  ড়েহন েোর ও ন এে  হমহে কয বিোর নো। ক োহনো পযোন্ট এখন পরহে 
পোহরন নো। ড়ঢিো েহে কগহে। কবে িোহগ। বোবোহ  আ  কেহখ খুবই মোেো িোগি। 
 থোবোেটোও এখন ড়ঠ মহেো বিহে পোহরন নো।  থো আটহ  যোে। 
  
কেোমোহ  ড়নহে খুব েুিঃড়শ্চন্তো  রহেন। 
  
এই মুেূহেট আমোহ  ড়নহে েুিঃড়শ্চন্তো  রহেন নো। েোর ফ্ল্যোট বোড়ড় ড়নহে েুিঃড়শ্চন্তো  রহেন। 
বোড়ড়টো ড়বড়ক্র  রোর কিেো  রহেন। আমোহ  কেহের বোইহর ড়নহে েহব। টো ো ক োথোে? 
বোবো েোর সোরো  ীবহন টো ো-পেসো যো কপহেহেন সব ঐ ফ্ল্যোট ড় নহে কেষ  রহেন। কযই 
মুেূহেট ফ্ল্যোট ড়বড়ক্র েহব, আমরো েহে যোব পহথর মোনুষ— োগ্রে  নেো। 
  
আসমোনী আবোহরো েোসহে। ফরেোে মন খোরোপ  হর েোড় হে আহে। আসমোনী আ  অনয 
ড়েহনর কিহে কবড়ে েোসহে। কবড়ে  থো বিহে। স্পে কেখো যোহে কস ক্লোন্ত েহে পড়হে। 
েোর  পোহি ড়বনু্দ ড়বনু্দ ঘোম। ফরেোহের ড়  বিো উড়িে—এে  থো বিোর ের োর কনই। 
েুড়ম িুপ  হর থো । 
  
আসমোনী েোড়ড়র আাঁিহি মোথোর ঘোম মুেহে মুেহে বিি–এ  ন ভোহিো কমহে ড়েহসহব 
আমোর বোবোহ  বিো উড়িে ফ্ল্যোট ড়বড়ক্র  রোর ক োন ের োর কনই। ড়িড় ৎসো  হর িোভ যো 
েহব েো েহে মহনর সোন্তনো। কেোমরো বিহে পোরহব কমহের ড়িড় ৎসোর  ড়ট েে ড়ন। এই 
মহনর সোন্তনোর  হনয পহথর ফড় র েহব ক ন? ড় ন্তু এর ম ক োহনো  থো আড়ম বড়ি ড়ন। 
আড়ম খুব স্বোথটপর কেো এই  হনয বড়িড়ন। এই কেোন কেোমোহ  আ  ড় ন্তু খুব সুন্দর 
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িোগহে। েোই রেো সোহটটও িোগহে। কেোমোহ  বহিড়েিোম নো েোই রেো সোটটটো পুড়ড়হে 
কফিহব। পুড়োও ড়ন ক ন? 
  
গড়রব মোনুষ কেো, সোটট পুড়োহে মোেো িোহগ। 
  
সোটট গো কথহ  খুহি েোও। আড়ম পুড়োব। আড়মও গড়রব েহব আমোর এে মোেো কনই।  ই 
খুিে নো ক ন? 
  
সোটট সড়েয খুিব? 
  
অবেযই খুিহব। 
  
আসমোনী ড়মড়ট ড়মড়ট েোসহে। মহন েে েোর মহন ক োহনো েুে বুড়ি কখিো  রহে। 
  
আমোর সোমহন সোটট খুিহে িজ্জো িোগহে। 
  
েযোাঁ। 
  
েোেহি এ টো  ো   র–কটড়বহির উপর কেখ এ টো পযোহ ট আহে। পযোহ টটো ড়নহে 
বোথরুহম ঢুহ  পড়। মহন কনই, কেোমোর  হনয সোেটো সোটট ড় হন ড়েিোম? ক োন বোহর ক োন 
সোটট পরহব  োগহ  ড়িহখ করহখড়ে। আ  বুধবোর। আ  কেোমোর  পোহি েোি ো সবু  
রহের সোটট। ড়িরুনীটো ড়নহে যোও। মোথো আাঁিড়োহব। বোথরুম কথহ  কবর েহে আমোর ড়েহ  
েোড় হে ড়মড়ে  হর েোসহব। েোরপর কেইট ের ো ড়েহে িহি যোহব। কেোমোর সহে ব  
ব   হর আমোর মোথো ধহরহে এবং মোথো ঘুরহে। আড়ম শুহে থো ব। 
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কেোমোহ  এ ো কফহি িহি যোব? 
  
েযোাঁ িহি যোহব। আড়ম এ ো থো ব নো—বোবোর আসোর সমে েহে কগহে। ও আহর টো  থো 
প্রড়েড়ট সোহটটর বু  পহ হট এ টো  হর ড়িড়ঠ আহে। কয ড়েন কয সোটট পরহব কসড়েন 
ড়িড়ঠটোও পড়হব। 
  
আেো। আগোমী সোেড়েহন সোেটো ড়িড়ঠ পড়ো েহে যোহব। ইন্টোহরড়স্টং নো। 
  
হুাঁ। 
  
আড়ম ড়  কভহব করহখড়েিোম  োন—আড়ম কভহব করহখড়েিোম সোরো  ীবন কেোমোহ  এর ম 
 হর ড়িড়ঠ ড়িখব। সোটট গোহে ড়েহে অড়ফহস যোে। সোহটটর বু  পহ হট এ টো ড়িড়ঠ। যে 
রোগ কেো , েগড়ো কেো  েুড়ম ড়িড়ঠ পোহবই। আেো কেোন েুড়ম এখহনো েোাঁড়ড়হে আে ক ন? 
বিিোম নো আমোর মোথো ঘুরহে। আড়ম শুহে থো ব। আর কেোন বোথরুম কথহ  কবর েহে 
যড়ে েুড়ম কেখ আড়ম ঘুড়মহে পহরড়ে— খবরেোর আমোর ঘুম ভোেোহব নো। রোহে ঘুহমর অষুধ 
কখহেও আমোর ঘুম েহে নো। ডোক্তোররো বহিহেন ঘুমটো আমোর  হনয খুবই ের োর। 
  
ফরেোে সোটট বেহি মোথোর িুি আাঁিহড় বোথরুহমর আেনোে ড়নহ হ  কেখোর কিেো  রি। 
েোসপোেোহির সব আেনো েোসপোেোহির রুগীহের মহেোই অসুস্থ। আেনোে স্পে ড় েু কেখো 
যোে নো েোরপহরও ফরেোহের মহন েহিো সবু  রহের সোটটটোে েোহ  খুব মোড়নহেহে। 
বুধবোহরর সোহটটর পহ হট শুধু কয ড়িড়ঠ েোই নো। এ টো বিপহেন্ট  িম।  িমটো ক ন 
ড়েহেহে ক   োহন। ড়িড়ঠটো পড়হে ইেো  রহিও এখন পড়ো যোহব নো। েোসপোেোি কথহ  
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কবর েহে পড়হে েহব। এখন পড়হি আসমোনী বুহে কফিহব। এইসব কক্ষহত্র আসমোনীর 
ড়সক্সথ কসন্স অেযন্ত প্রবি। 
  
ফরেোে বোথরুম কথহ  কবর েহে কেখি আসমোনী ঘুড়মহে পহড়হে। গভীর ঘুম। বড় বড় 
ড়নশ্বোস কফিহে। েোর ঘুম ভোেোহনোর ক োহনো মোহন েে নো। ফরেোে েোসপোেোহির বোরোন্দোে 
এহস েোাঁড়োি। ড়নেো এবং েোর বোবোহ  আসহে কেখো যোহে। ড়নেোর েোহে এ টো পযোহ ট। 
ড়নেোর বোবোর েোহে ড় েু বইপত্র। ড়েড়ন েূর কথহ  কু্রি েৃড়েহে ফরেোহের ড়েহ  এ বোর 
েোড় হেই কিোখ ড়ফড়রহে ড়নহিন। এটো ফরেোহের  ল্পনোও েহে পোহর। েোর ড়েহ  কু্রি 
েৃড়েহে েো োহনোর এখন ড় েু কনই। ক উ  োউহ  কেখহে পোে ড়ন এমন ভোব  রহি 
ক মন েে। ফরেোে উহেো ড়েহ  েোাঁটো শুরু  রহে পোহর। মহন েে এটোই সবহি ভোহিো 
বুড়ি। েোেোড়ো আসমোনীর ড়িড়ঠটো পড়হে ইেো  রহে। যে েোড়োেোড়ড় েোসপোেোহির বোইহর 
যোওেো যোহব েে েোড়োেোড়ড় ড়িড়ঠটো পড়ো যোহব। 
  
ফরেোে উহেো ড়েহ  েোাঁটহে শুরু  রি। বোরোন্দোর কেষ মোথোে ড়নশ্চেই ড়সড়ড় বো ড়িফট 
আহে। েোর পুরোহনো েোই রহের সোটটটো েোসপোেোহি রহে কগহে। সোটট কেহখ ড়নেো এবং 
েোর বোবো ড়নশ্চেই ভ্রু  ুাঁি োহবন। যোর যো ইেো  রু । েোহ  এই মুেূহেট আসমোনীর 
ড়িড়ঠ পড়হে েহব। 
  
ড়িড়ঠ বযোপোরটো খুব অদু্ভে—যেক্ষণ পড়ো নো েে েেক্ষণ আাঁড় বুড়  টোনো সোমোনয এ  টু রো 
 োগ । পড়হে শুরু  রহিই কস এ  ন রক্ত মোংহসর মোনুষ। মোনুহষর মহেোই কস রোগ 
 হর। অড়ভমোন  হর। 
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বোবু সোহেব, প্রিণ্ড মোথো ধরো ড়নহে আপনোর  হনয আ  ড়িড়ঠ ড়িখিোম। সব ড়মড়িহে সোেটো 
ড়িড়ঠ কিখো সে  বযোপোর নো। শুধু এই ড়িড়ঠটোই সোমোনয বড়। বোড়  সবগুড়ি এ  িোইন 
েুিোইহনর। 
  
এই ড়িড়ঠ ড়িখহে ড়িখহে আড়ম ম োর এ টো ড় ড়নস ড়ঠ   ড়র। ম োর ড় ড়নসটো েহে 
কেোমোর  হনয এ টো পড়রড়স্থড়ে দেড়র  রো। যোহে েুড়ম সোটট গোহে ড়েহে যখন বোথরুম 
কথহ  কবর েহব েখন কেখহব আড়ম ঘুড়মহে। এই ঘুম আসি ঘুম নোম ি যুম। অড়ভনে 
ঘুম। আমোহ  ঘুমন্ত কেহখ েুড়ম ড়   র েোই আমোর কেখোর ইেো। আমোর ধোরণো েুড়ম 
আমোর পোহে বসহব এবং খুব সোবধোহন (যোহে আমোর ঘুম নো ভোহে)  পোহি েোে রোখহব। 
ড় ংবো মোথো ড়নিু  হর েুাঁহ  এহস… থো  বোড় টো আর ড়িখিোম নো, িজ্জো িোগহে। েুড়ম 
ড়   রহব েো ড়নহে আড়ম মহন মহন এ টো বোড়  ধহরড়ে। কেড়খ বোড় হে ড় েহে পোড়র ড় -
নো। এই কেোন আড়ম আর ড়িখহে পোরড়ে 
  
—প্রিণ্ড মোথোর যন্ত্রণো েহে। অহন  ড় েু কিখোর ইেো ড়েি। ভুি বিিোম, অহন  ড় েু 
নো এ টো  থোই বোরবোর নোনোন ভড়েহে কিখোর ইেো, I Love You, েোও ড়িখহে পোরড়ে 
নো। েরীর ড়বহদ্রোে  হরহে। ভোিবোসোবোড়সর সহে শুধু মন নো, এখন মহন েহে েরীরও 
 ড়ড়ে। েুড়ম ভোহিো কথহ ো। 
  
ইড়ে কেোমোর আসমোনী। 
  
ফরেোে আ োহের ড়েহ  েো োহিো। 
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 ী সুন্দর ে েহ  নীি আ োে। কসোেরোওেোেটীর সোমহনর গোেগুড়িহ ও  ী সুন্দর িোগহে। 
ফরেোহের আবোর েোসপোেোহি কযহে ইেো  রহে। 
  
আসমোনীর বোবো যো ভোবোর ভোবু । কস আসমোনীর েোে ধহর বহস থো হব। উপোে কনই, 
আ  েোহের বোড়ড় েোড়হে েহব। ড়রহেি এহস্টট ক োম্পোড়নর কিো  ন অহপক্ষো  রহে। 
  
  
  
 োেোনোরো মোহের  হনয কেোেিোর বড় এ টো ঘর কেহড় ড়েহেহে। ঘহর খোট আহে, কেড়সং 
কটড়বি আহে। েুটো কিেোর আহে। কটড়বি আহে। কমহেহে  োহপটটও আহে।  োহপটট পুরোহনো 
েহিও পড়রষ্কোর। ঘহরর সহে এটোিড বোথরুম। 
  
 োেোনোরো বিি, এড়স িোগোহনো ঘর কেোমোহ  ড়েহে পোরেোম মো। এ টো ড়েি, ড় ন্তু এটোিড 
বোথরুম কনই। বোবো রোহে ড়েন িোরবোর বোথরুহম যোে এই  হনয এই ঘর। ঘহরর সহে 
বোরোন্দো আহে। ড়বহ হি বোরোন্দোে বহস িো কখহে পোরহব। কেোমোর  োমোইহ  বহিড়ে কস 
েোর অড়ফস কথহ  এ টো ড়টড়ভ এহন িোড়গহে কেহব। 
  
ড়টড়ভর ের োর কনই। 
  
ের োর থো হব নো ক ন? অবেযই ের োর আহে। মো কেোন েুড়ম এমন মুখ  োহিো  হর 
আে ক ন? ঘর পেন্দ েে ড়ন? 
  
ঘর খুব সুন্দর। বোরোন্দোটোও সুন্দর। 
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েোেহি মুখটো  োি ক ন? 
  
গুড়ষ্ঠ শুি কেোর এখোহন থো হে এহসড়ে। ভোবহেই খোরোপ িোগহে। 
  
কমহের বোড়ড়হে মো এহস থোহ  নো? েুড়ম কেো আর সোরো  ীবহনর  নয থো হে আসড়ন? 
  
েোও ড়ঠ । অল্প ড় েু ড়েন থো ব েুই যো বোড়োবোড়ড়  রড়েস এই  হনযও খোরোপ িোগহে। 
মঞু্জ বোড়ড় ভোড়োর  হনয কয র ম কেোটোেুড়ট  রহে েেহেো আ  সন্ধযোহবিোহেই এহস 
বিহব—বোড়ড় ড়ঠ  েহেহে িি। কেহির কয স্বভোব যড়ে এ বোর বহি, আ  িি। আ ই 
কযহে েহব। 
  
আহগ বিু  েোরপর কেখো যোহব। মো কেোন-হেোমোর আর বোবোর  হনয ঘহর খোবোর ড়েহে 
যোহব। খোবোর ঘহর কেোমোহের কখহে যোবোর ের োর কনই। মড় হের মো বহি এ টো  োহ র 
কমহে আহে কেোমোর যখন যো ের োর েোহ  বিহব। মড় হের মোহ  ড়িহনে কেো ঐ কয উাঁিু 
েোাঁে। ড়ঠ  আহে–মো? 
  
েযোাঁ ড়ঠ  আহে। 
  
কেোমোর কেো আবোর ঘন ঘন িো খোবোর অভযোস। কেোমোহ  স োিহবিোে এ  ফ্ল্োক্স গরম 
পোড়ন ড়েহে যোব। ঘহর ড়ট  োপ, ড়িড়ন, েুধ থো হব। শুধু িো-টো বোড়নহে কনেো। 
  
ফরেোে ক োথোে থো হব? 
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এ েিোে বযবস্থো  হরড়ে। বড় ভোই োন বহিহে, কস থো হব নো। কস নোড়  ক োহনো এ  
বনু্ধর সহে থো হব। মঞু্জ ভোইেোর সহে কেো আমোর কেখোই েেড়ন। কস এখোহন থো হব ড়  
নো, েোও  োড়ন নো। বড় ভোই োহনর ঘহর েুটো খোট আহে েোরো েুই ন থো হে পোরহব। 
ক োহনো সমসযো েহব নো। 
  
কমহে েোহের যত্ন  রহে েোহে েোর খুড়ে েওেো উড়িে। ড়েড়ন খুড়ে েহেন যড়ে  োনহেন 
েোর েুই কেহি েোর  হনয বোসো ভোড়ো  রহব। ড়েড়ন ভোড়ো বোসোহে উহঠ যোহবন। মঞু্জ েোহ  
পড়রষ্কোর বহি ড়েহেহে—পোগি েহেে মো। আড়ম বোড়ড় ভোড়ো  রব  ীভোহব? আমোর আহে 
ড়  কেোমোহ  কয মোহস এ  েো োর  হর টো ো ড়েব বহিড়ে এটোই আমোর ফোইনযোি  থো। 
কসটো ড়েব। কেোমোহের এ টো সুড়বধো  হর ড়েড়ে। আমোর থো োর বযবস্থো ড়নহে কেোমোহের 
ড়িন্তো  রহে েহব নো। আমোর বযবস্থো আড়ম  হর কনব। 
  
ফরেোহের সহেও ড়েড়ন  থো বহিহেন। ফরেোে মোথো ড়নিু  হর বহিহে– কেড়খ এ টো ড় েু 
বযবস্থো  রব। কসই বযবস্থোটো  ী কস বিহে পোরহে নো। বযবস্থোটো  হব নোগোে েহব কস 
সম্পহ টও ড় েু বিহে নো। ফরেোহের েৃড়ে ভরসো েোরো েৃড়ে। 
  
ড়েড়ন ফরেোেহ  কমোটোমুড়ট  ড়ঠন গিোে বহিহেন—আমরো  োমোইহের বোড়ড়হে  ে ড়েন 
পহড় থো ব? সে  প্রহশ্নর সে  উের েওেো উড়িে। কসই সে  উেরটো কস ড়েহে নো। 
এমন ভোব  হরহে কযন মোহের  থো কস শুনহে পোহে নো। 
  
েুই ড়  আমোহের সহে থো ড়ব? 
  
উাঁহু। আড়ম নোনু্ট ভোইহের কমহস থো ব। 
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নো, েুই অবেযই আমোহের সহে থো ড়ব। আমোহের  খন  ী ের োর েে। এ বোড়ড়হে 
 োহ  ড়  বিব? 
  
রোহেিো মহন প্রোহণ িোহেন কেহি েোর সহে থো ু । সহে থো হিই অহনযর বোড়ড়হে থো োর 
অপমোনটো গোহে িোগহব। েখন এ টো ড় েু বযবস্থো  রোর  হনয উহঠ পহর িোগহব। 
রোহেিোর মহন ক্ষীণ ভে ঢুহ  কগহে েোর েুই কেহি ক োহনো বযবস্থোই কেষ পযটন্ত  রহব 
নো। বোড়   ীবনটো েোর  োটহব  োমোইহের অন্ন কখহে। অড়ে দ্রুে ড়েড়ন  োহ র বুেোর 
িহর কনহম যোহবন। ফরেোহের বোবো েহে যোহব ড়বনো কবেহনর মোড়ি। বোড়ড়র সোমহন মোড়ট 
 ুড়পহে গোে পুেহব। েোেড়র ড়েহে স োি ড়ব োি গোহে পোড়ন ড়েহব।  োমোইহের গোড়ড় এহস 
থোমহি কেৌহড় ড়গহে গোড়ড়র ের ো খুহি ড়েহব। 
  
ড়নহ র অসেোে অবস্থো ড়নহে  োহরো সহে আিোপ  রহবন কসই উপোে কনই। আহগ যোবেীে 
সমসযো ড়নহে কমহের সহে  থো বিহেন। এখন োর সমসযোটো ড়েড়ন ড় েুহেই কমহেহ  
 োনোহে ড়েহে িোন নো। স্বোমীর সহে আিোপ  রোর প্রশ্নই উহঠ নো। কিো টোর মোথো পুহরোপুড়র 
নে েহে কগহে বহি েোর ধোরণো।  থোবোেটোর ক োহনো ড়ঠ  কনই।  খন ড়  বিহে—ক ন 
বিহে েোও  োহন নো।  োেোনোরোর েোশুড়ড় যখন বিহিন, কবেোই সোহেব! ক মন আহেন? 
  
েোর উেহর কস েড়বড়  হর বিি, গোহের  থো বিহেন? সব েুহি কফহিহে।  োেগো 
পড়রষ্কোর। ক  বিহব েুড়েন আহগ  ে গোে ড়েি,  ে ধরহনর গোে ড়েি। পোাঁিটো িবে 
িোরো িোড়গহেড়েিোম েোর মহধয িোরটো কবাঁহিহে। আর এ টো বের পোর  রহে পোরহি 
গোহের িবে খোওেোেোম। 
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 োেোনোরোর েোশুড়ড় বিহিন, গোহের  থো নো কবেোই সোহেব, আপনোর  থো  োনহে িোড়ে। 
  
ফরেোহের বোবো েেভম্ব েহে বিি, আমোর ড়   থো? 
  
আপড়ন আহেন ক মন? েরীরটো ক মন? 
  
ফরেোহের বোবো এমনভোহব িোরড়ে  কেখহে িোগহিো কযন এমন অদু্ভে প্রশ্ন  ীবহন ক উ 
েোহ   হর ড়ন। 
  
রোহেিো বিহিন, কবেোন সোহেব উনোহ  ড় েু ড় হেস  রো নো  রো অথটেীন। গোে ড়বষহে 
ক োহনো প্রশ্ন থো হি  হরন— বোব ড়েহব। অনযহ োহনো প্রহশ্নর  বোব ড়েহব নো। আপনোর 
কবেোই সোহেহবর আমোর সহে ড়বহে নো েহে এ টো  োাঁঠোি গোহের সহে ড়বহে েহি েোর 
 ীবনটো সুহখ  োটে। 
  
এই  থোে  োেোনোরোর েোশুড়ড় খুবই আনন্দ কপহিন। কেহস কভহে পড়োর মহেো অবস্থো। 
েোসহে েোসহে বিহিন, কবেোন কেো বড়ই রড়স । কবেোন কয এে রড়স  েো কেো  োনেোম 
নো। 
  
রোহেিো কমোহটই রড়স  নো। রস  রোর মহেো মহনর অবস্থো েোাঁর নো। এ বোড়ড়হে পো কেেোর 
পর কথহ  েোহ  নোনোন ধরহনর ড়মথযো  থো বিহে েহে। কযমন  োেোনোরোর েোশুড়ড়হ  
বিহিন–আমোর েুই কেহি বুেহিন ড়বেোন সোহেব। বোিববুড়ি বহি ড় েু নোই।  েবোর 
বিিোম রেমে উল্লোর  োেগোটো ড় হন রোখ। কেহের বোড়ড়র  ড়ম মো কেো ক োহনো  োহ  
আসহব নো সোে ভূহে িুহটপুহট খোহব। কসই সব ড়বড়ক্র  হর এই  োেগোটো ড় হন কফি। 
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ঢো োে বোস  রড়েস ড়ঠ োনো বোগহব নো? েুই ভোই-ই বহি, বোে েোও। বোে ড়েহে অবস্থোটো 
কেো কেহখহেন? এহ বোহর রোিোে। 
  
 োেোনোরোর েোশুড়ড় বিহিন, ড়  বহিন কবেোন সোহেব রোিোে েহবন ক ন? আমরো আড়ে 
ড়   হনয 
  
কসটো কেো ড়ঠ ই। কেোট কেহি আমোহ  ড়  বহি শুনুন। কস বহি—মো মোহসর এই ভোংড়ে 
ড় েুড়েহনর  হনয কেো আর বোড়ড় খুাঁহ  পোওেো যোহব নো। আড়ম কেোহটহির এ টো ঘর ভোড়ো 
 হর ড়েড়ে। কেোমরো েুই বুহড়োবুড়ড় কেোহটহি থো । ও আল্লো আমোর বড় কেহিরও কেড়খ 
েোহে সোে আহে। কসও বিি, এটোই ভোহিো। কেোটহি থো োর অহন  ম ো। িি আমরো 
বোড়   ীবন কেোহটহি  োড়টহে কেই। আড়ম েখন ড়েিোম ধম —বিিোম, কেোরো আমোহ  
আমোর কমহের  োহে ড়েহে ড়নহ রো কেোহটি ভোড়ো  হর থো । সহে অবেযই কেোর বোবোহ ও 
ড়নড়ব। কস কেোহটহির টহবর গোহে পোড়ন ড়েহব। 
  
 োেোনোরোর েোশুড়ড় বিহিন—কবেোন সোহেব! আপড়ন এে ম ো  হর  থো বহিন। আপনোর 
এই গুহণর  থো কেো আহগ  োনেোম নো। আপনোর কেহিরো বোড়ড় ভোড়ো  রহিও আপড়ন 
থো হবন আমোর সহে। আমরো েুই বুড়ড় পোন  েটো খোব। গল্প  রব। ড়টড়ভহে ড়েন্দী েড়ব 
কেখব। কবেোন আপড়ন ড়েন্দী বুহেন কেো? 
  
রোহেিো  োেোনোরোর েোশুড়ড়র  থোে স্বড়ি কপহিন। যো  বুড়ড় েোর ড়মথযো  থোগুড়ি ড়বশ্বোস 
 রহে। এ  োেীে ড়মথযো  থো  োেোনোরোহ  বিো যোহব নো। এই কমহের অহন  বুড়ি। ড়মথযো 
বিহিই ধরো পড়হে েহব। েোর ধোরণো  োেোনোরোহ  যখন বহিহেন ম বোড়ড় ভোড়োর  হনয 
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কেোটোেুড়ট  রহে—েখন কমহে বুহে কফহিহে মো ড়মথযো  থো বিহে। েহব ড়েড়ন েোর কমহের 
উপর সন্তুে। খুবই সন্তুে। 
  
কমহে েোহ  অহন  ড় েু ড় হেস  রহে পোরে। ড় েুই ড় হেস  হর ড়ন। কস বিহে 
পোরে—ভোইহের ড়বহে ড়েে  ই আড়ম কেো ড় েু  োনিোম নো। আড়ম যখন রোনীর সহে 
ড়বহের  থো বিিোম, েখহনো িুপ  হর রইহি। কমহেহ  শুধু মহন পহড় ড়বপহের সমহে 
  
 োেোনোরো ড় েু  োনহে িোে ড়ন। েোেো োহনর মৃেুযর  োরহণ ড়বহে কভহে কগহে, কসই ভোেো 
ড়বহে আবোর  হব ক োড়ো িোগহব কস বযোপোহরও ক োহনো ক ৌেূেি কেখোে ড়ন। এখন কেখোে 
ড়ন বহি কয ক োনড়েন কেখোহব নো েো নো। এ  সমে নো এ  সমে  োনহে িোইহব। রোহেিো 
েখন ড়  বিহবন সব ড়ঠ   হর করহখহেন। ড়েড়ন বিহবন, ঐ ড়বহে েহব নো। কেোর 
ভোইহের ড়বহের েোড়েত্ব আড়ম কেোর েোহে ড়েিোম। মো েুই বযবস্থো  র। এটো বিহে েোর 
ক োহনো অসুড়বধো কনই  োরণ ড়েড়ন  োহনন ড়বহের ড়েন ড়বহে কভহে কগহি কসই ড়বহে আর 
 খহনো েে নো। এটো ড়েড়ন কয এ ো  োহনন েো নো। সবোই  োহন। 
  
েোর উপর খবর পোওেো কগহে কমহেটো ভেের অসুস্থ। ড়িড় ৎসোর  হনয েোসপোেোহি আহে। 
এমন অবস্থো কয কেহে ড়িড় ৎসো েহে নো, ড়বহেে কযহে েহে। েড়ড়ঘড়ড়  হর কয ড়বহে 
ড়েহে িোড়েি এই  হনযই িোড়েি। করোগ কগোপন  হর কমহে পোর। ধহমটর  ি বোেোহস 
নহড়। বোেোস নো থো হিও আপনো আপড়ন নহড়। আল্লোের ইেোরোে ড়বহে কভহে কগি। 
 োউহ  ড় েু  রহে েহিো নো, বিহে েহিো নো। 
  
রোহেিো ড়ঠ   হর করহখহেন রোনীর সহে ফরেোহের ড়বহের বযোপোর ড়নহে এখহনো ক োহনো 
 থো বিহবন নো। িুপিোপ অহপক্ষো  রহবন। েোর মন আহগও বহিহে ড়বহেটো েহব, এখহনো 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 239 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

বিহে েহব।  োেোনোরো এ টু সোেোযয  রহিই েহব। কসই সোেোযয ড়   োেোনোরো  রহব? 
 রহব কেো বহটই বোপ-ভোই বহি  থো। েহব  োেোনোরো মহন  ে কপহেহে। পহর এ  
সমে কমহের সহে ড়নড়রড়বড়িহে অহন   থো বিহবন। 
  
রোনী কমহেড়টহ  আহগ কযমন সুন্দর কেহখড়েহিন, এবোর েোর  োহে আহরো সুন্দর িোগহে। 
ড়বহের  থোবোেটো শুরু েহিই কমহেরো সুন্দর েহে থোহ । সবহি কবড়ে সুন্দর েে গোহে 
েিুহের ড়েন। ড়বহের রোে কথহ  েোহের কসৌন্দযট  মহে শুরু  হর। এটো েহিো সোধোরণ 
 থো। রোনীর ড়বহের  থো শুরু েহেহে বহিই কস সুন্দর েহে, এ ড়বষহে ড়েড়ন ড়নড়শ্চে। এ 
বোড়ড়হে এহসই রোনীহ  ড়েড়ন এ টো েোড়ড় ড়েহেহেন। মুরুড়ব্বরো কবড়োহে এহি 
 োপড়হিোপর, ড়মড়ে ড়নহে আহস। কসইভোহব আনো, েহব েোড়ড়টো ড়নহে েোর সোমোনয মন খুাঁে 
খুাঁে  রহে।  োরণ এই েোড়ড় ফরেোে েোর বউ-এর  হনয ড় হনড়েি। সুন্দর  হর পযোহ ট 
 রো। ফরেোেহ  ড় হেস নো  হরই ড়েহেহেন। ফরেোহের এসব মহন থো হব নো। এখন 
েোর েহে মোথোর ঘোহে  ুেো পোগি অবস্থো। 
  
রোনী েোড়ড়র পযোহ ট েোহে ড়নহে অবো  েহে বিি—েোড়ড় ক ন? 
  
ড়েড়ন মধুর ভড়েহে বিহিন, কেোমোহ   খহনো ড় েু কেেো েে নো। ড় েু ড়েহে ইেো  হর। 
ফরেোেহ  বিিোম এ টো েোড়ড় ড় হন ড়েহে। কস ড়নহ ই পেন্দ  হর ড় হন এহনহে। 
বুেহে পোরড়ে নো কেোমোর পেন্দ েহব ড়  নো। 
  
রোনী িড়জ্জে ভড়েহে বিি, নেুন েোড়ড় পরহে আমোর সব সমে ভোিিো িোহগ। 
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রোহেিো বিহিন, েোড়ড় েোহে ড়নহে কবোেো যোে নো সুন্দর নো অসুন্দর। েোড়ড় সুন্দর েরীহর। 
েোড়ড়টো পহর আস মো। িোি ব্লোউ  আহে নো? িোি ব্লোউ  কয ক োহনো েোড়ড়র সহে মোনোে। 
িোি ব্লোউ  ড়েহে েোড়ড়টো পর। কেড়খ কেোমোহ  মোনোে ড় -নো। 
  
রোনী েযোাঁ সুি  মোথো কনহড় িড়জ্জে এবং আনড়ন্দে ভড়েহে কবর েহে কগি। 
  
রোহেিো কমহেটোহ  েোড়ড় পহর আসহে বহিহেন  োরণ নেুন েোড়ড় পরহিই সবোই  োনহে 
িোইহব েোড়ড়টো ক োহেহ  এহসহে। এটো সবোর  োনো ের োর। ক উ কযন মহন নো  হর 
ড়েড়ন আড়শ্রেো ড়েহসহব কমহের বোড়ড়হে উহঠহেন। এহে েোর কযমন অপমোন। েোর কমহেরও 
অপমোন। ড়েড়ন যেড়েন থো হব। খরিোপোড়ে  হর থো হবন। এমনভোহব খরি  রহবন কযন 
সবোর কিোহখ পহড়।  োি পরশু ড়বেোি এ টো  োেি মোে ড় হন আনোহবন। 
  
রোনীহ  েোড়ড় ড়েড়ন অহন  ড়বিোর ড়বহবিনো  হরই ড়েহেহেন। শুধু েোড়ড়টো ড় হনহে ফরেোে 
এই  থোটো নো বিহি ভোহিো েে। রোনী যড়ে ক োহনোড়েন ফরেোেহ  ড় েু ড় হেস  হর 
েোেহি সমসযো েহব। আ  োি োর কমহে, অ োরহণ  থো বিো এহের স্বভোব। ফরেোেহ  
কেহখ বহি বসহে পোহর। আপড়ন কেো ভোহিো েোড়ড় ড়িহনন। রেটো আমোর খুব পেন্দ েহেহে। 
আর ফরেোে এমন গোধো। এ র ম ক োহনো  থো বিহি, কস সহে সহে বিহব— ই আড়ম 
কেো কেোমোর  হনয েোড়ড় ড় ড়ন ড়ন! 
  
রোহেিো অহন ক্ষণ অহপক্ষো  রহিন রোনী েোড়ড় পহর েোাঁহ  এহস সোিোম  রহব। ড়েড়ন 
ড়বড়স্মে েহে িক্ষয  রহিন কমহেটো এি নো। বোড়ড়র কপেহন ক োটট ক হট বযোডড়মন্টন কখিো 
েহে। ড়েড়ন বোরোন্দো কথহ  কেখহিন রোনী বযোডড়মন্টন কখিহে। েোহ  কেহখ িজ্জো পোবোর 
মহেো ভোবও  রি নো। রোনীর সহে িম্বোমে কয কমহেড়ট কখিহে েোহ  ড়েড়ন ড়িনহে 
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পোরহিন নো। এহের ক োহনো আত্মীে স্ব ন েহব। এখন কথহ  এ বোড়ড়র সবোইহ  ড়িনহে 
েহব। েোহের আিোর আিরণ ড়বহেষণ  রহে েহব। সবোর মন যুড়গহে এমনভোহব িিহে 
েহব কযন ক উ বুেহে নো পোহর ড়েড়ন সবোর মন যুড়গহে িিহেন। এ বোর বুহে কফিহি–
সবটনোে। 
  
আড়শ্রহের  ীবন ভেোবে  ীবন। এই  ীবন সেনীে  রোর ক োহনো বযবস্থো কনই। ড়নহ হ  
এই পড়রবোহরর  োহে অড়ে প্রহেো নীে  হর েুিহে পোরহি  ীবনযোত্রো সে  েহব, ড় ন্তু 
এমন সম্ভোবনো এহ বোহরই কনই। এহের ড়বরোট পড়রবোর। অহন  কিো  ন। িোর পোাঁিটো 
 োহ র কমহে। নেে বের বহেসী েুটো কেহি—যোহের এ মোত্র  ো  এ টু পর পর 
কেো োহন যোওেো এটো ওটো ড়নহে আসো। বো োর  রোর কিো ও আিোেো। ড়বেোি বিেোিী 
এ  ন মোনুষ। মোথো  োমোহনো। েোহ  কেখহিই মহন েে ড় েুক্ষণ আহগ এ টো খুন  হর 
এহসহে। পড়রশ্রম েহেহে বহি ক্লোন্ত েহে িো খোহে। িো কখহে ড়েেীে খুনটো  রহে যোহব। 
  
রোহেিো এই বোড়ড়র ভোব ধরোর কিেো  রহেন। ধরহে পোরহেন নো। এে সেহ  ধরো যোহব 
নো। সমে িোগহব।  োেোনোরোর  োহে শুহনহেন এরো এ োন্নবড়েট পড়রবোর। ড় ন্তু এখন 
কেখহেন—সবোর  হনয এ সহে রোন্নো েে এটো কযমন ড়ঠ  আবোর প্রহেয  পড়রবোহরর 
আিোেো রোন্নোঘর আহে। কসখোহনও রোন্নো েে। এটোও ড়ঠ । 
  
রোহে  োমোইহের সহে রোহেিোর কেখো েহিো।  োমোই ড়বনহে  োিুমোিু েহে বিি, সোভোহর 
ড়গহেড়েিোম। এই ড় েুক্ষণ আহগ ড়ফহরড়ে। আম্মো খোওেো েোওেো েহেহে। 
  
রোহেিো বিহিন, ড়  বোবো কখহেড়ে। 
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খোওেো েোওেোর ক োহনো অসুড়বধো েহি আমোহ  বিহবন। 
  
নো বোবো অসুড়বধো ড়  েহব। 
  
আমোহের মোনুষ কবড়ে। অসুড়বধো েহবই। সবোর রুড়ির ড়েহ  িক্ষ করহখ কেো রোন্নো  রো 
সম্ভব নো। এই  হনয বহি কেেো আহে—ড়েহন মোে, রোহে মোংস। 
  
বোবো আমোর ক োহনোই অসুড়বধো েহে নো। আর  হে টো ড়েহনর কেো বযোপোর। মঞু্জ এ টো 
বোড়ড় ড়ঠ   হর কফহিহে। বোথরুহমর ড় েু  ো   রোবোর  হনয ড়েন িোর ড়েন নোড়  
িোগহব। 
  
ড়েন িোর ড়েন িোগু , বো ড়েন িোর মোস িোগু । আম্মো এটো আপনোর ড়নহ র বোড়ড়। 
 োেোনোরো কমোবোইহি বহিড়েি অড়ফহসর ড়টড়ভটো আনহে। সোভোর কথহ  এহসড়ে কেো মো 
ভুহি কগড়ে।  োি স োহি অড়ফহস ড়গহেই ড়টড়ভ পোড়ঠহে ড়েব। 
  
বোবো েুড়ম বযি েহেো নো। এটোড়  আর ড়টড়ভ কেখোর বেস? আল্লো আল্লো  হর ড়েন পোর 
 রো। েুড়ম পড়রশ্রম  হর এহসে যোও েোে মুখ ধুহে খোওেো েোওেো  র। 
  
 োমোইহের  োে কথহ  এরহি ভোহিো বযবেোর ড়েড়ন আেো  হরন ড়ন। ভড়বষযহে েোর  হনয 
ড়  অহপক্ষো  রহে ড়েড়ন  োহনন নো। ভড়বষযৎ খুব সুহখর েো মহন েে নো। স্ত্রীর ভড়বষযৎ 
স্বোমীর সহে যুক্ত। কযখোহন স্বোমী কথহ ও কনই কসখোহন আর ভড়বষযৎ ড় ? 
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রোে েেটোর ড়েহ   োেোনোরো পোনেোন ড়নহে উপড়স্থে েহিো। রোহেিো বিহিন, খোওেো েোওেো 
 হরড়েস? 
  
 োেোনোরো বসহে বসহে বিি, নো। আমোর কখহে বসহে বসহে রোে বোরটো বো হব। 
  
রোহেিো পোন মুহখ ড়েহে ড়েহে বিহিন, েুপুহরর পর কথহ  কেোর বোবোর সহে কেখো েে 
ড়ন। কস আহে ক োথোে  োড়নস। 
  
ড়টড়ভ কেখহেন। 
  
 োমোই-এর বোড়ড়হে এহস এে ড়টড়ভ কেখোহেড়খ ড় ? ওহ  এহস ঘুমুহে বি। 
  
এ েিোে ভোইেোহের  হনয কয ঘর করহখড়ে, বোবো বহিহেন কসখোহন থো হবন। 
  
রোহেিো আাঁৎহ  উহঠ বিহিন,  ী সবটনোহের  থো কিো  ন ড়  বিহব? আড়ম এ  ঘহর 
কস এ  ঘহর। বুহড়োহ  একু্ষড়ন আসহে বি। কেোর বোবো বড় যন্ত্রণো  রহে। 
  
 োেোনোরো েোন্ত গিোে বিি, বোবো কযখোহন থো হে িোহেন কসখোহন থো ুন। কিো  ন ড়  
বিহব এটো ড়নহে কেোমোহ  এে মোথো ঘোমোহে েহব নো। এ বোড়ড়র কিো  ন এে মোথো 
ঘোমোে নো। 
  
েোই বহি স্বোমী-স্ত্রী আিোেো ঘুমুহে এটো কিোহখ পড়হব নো। সবোর কিোহখ পড়হব। 
  
 োর কিোহখ ড়  পড়হে এটো ড়নহে এে মোথো ঘোমোে ক ন? েুড়ম থো  কেোমোর মহেো। 
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রোহেিো বিহিন, েুই এে রোগী রোগী গিোে  থো বিড়েস ক ন? ঘটনো ড় ? 
  
এ বোড়ড়হে পো কেেোর পর কথহ  েুড়ম ক্রমোগে ড়মথযো বহি যোে। এই  হনয রোগ িোগহে। 
  
ক োন ড়মথযো বিিোম? 
  
এই কয বিে বোড়ড় ভোড়ো েহেহে। বোথরুম ড়ঠ  েে ড়ন বহি কযহে পোরে নো। ভোইেোরো 
কেোমোহের কেোহটহি রুম ভোড়ো  হর ড়েহে িোড়েি। আসি বযোপোর কেো আড়ম  োড়ন। 
ভোইেোর সহে  থো েহেহে। কযখোহন েোর িো ড়র পযটন্ত কনই কসখোহন উদ্ভট  থোবোেটো বিোর 
ের োর ড় ? েোর উপর হুট  হর েুড়ম রোনীহ  েোড়ড় ড় হন ড়েহি ক ন? আমোর কেো মহন 
েে এই েোড়ড়ও েুড়ম ড়নহ  ক ন ড়ন। ভোইেো েোর ড়বহের  হনয কয  টো েোড়ড় ড় হনড়েি 
েোর এ টো ড়েহে ড়েহেে। 
  
যড়ে ড়েহেও থোড়  েোহে কেোষ ড় ? 
  
কেোষ আহে। যখন কেোমোহ  বহিড়েিোম রোনীর সহে ভোইেোর ড়বহের বযবস্থো  হর েোও 
েখন পো ভোরী েহে ড়গহেড়েি—এ  পড়রবোহর ড়বহে, নেুন আত্মীে েহব নো।  ে র ম 
 থো। আ  যখন কেখে সোে েোে পোড়নর ড়নহি িহি কগহে েখন রোেোরোড়ে েোড়ড়। 
  
েোড়ড়টো আড়ম আের  হর ড়েহেড়ে। ড়বহের বযোপোর আমোর মোথোর মহধয কনই। 
  
আের  হর েুড়ম ড় েু েোও ড়ন। এে আের মো কেোমোর মহধয কনই। কেোমোর মোথোে সব 
সমে নোনোন র ম পড়র ল্পনো থোহ । এখোহন আমোহ  নো  োড়নহে ক োহনো পড়র ল্পনো  রহব 
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নো। রোনীর সহে ভোইেোর ড়বহে ড়নহে ক োহনো  থো বিহব নো। েোর ড়বহের কমোটোমুড়ট পো ো 
 থো েহে কগহে। এই বৃেস্পড়েবোহরর পহরর বৃেস্পড়েবোহর পোনড়িড়ন েহব। কেহি বযোং োর। 
কমহে কেহখ পেন্দ  হর কগহে। 
  
রোহেিো ক্ষীণ স্বহর বিহিন, ফরেোহের বযোপোহর েোহের আর আগ্রে কনই। 
  
 োেোনোরো ড়বরক্ত গিোে বিি, কেোমোর যে বেস েহে েেই ড়  বুড়িসুড়ি  হম যোহে কয 
কেহি ড়বহে  রহে যোড়েি, ক োহনো এ টো সমসযোে েঠোৎ ড়বহের েোড়রখ পোহেহে েোর 
বযোপোহর আগ্রে ক ন থো হব বো োহর ড়  কেহি  ম পহড়হে? 
  
ফরেোহের ড়বহেটো কেো আর েহে নো। 
  
ঐ প্রসে ড়নহে আড়ম কেোমোর সহে আর  থো বিহে িোড়ে নো। েুড়ম এখন এহসো আমোর 
সহে। 
  
ক োথোে যোব? 
  
আমোর েোশুড়ড় কেোমোহ  ডো হেন? 
  
এে রোহে ড়  বযোপোর? 
  
এ বোড়ড়র কিো  ন ক উ রোে এ টোর আহগ ঘুমুহে যোে নো।  োহ ই েোহের ড়েহসহব 
রোে কবেী েে ড়ন। আমোর েোশুড়ড়র  োহে প্রড়ে বৃেস্পড়েবোর রোহে আক্তোরী খোনম নোহমর 
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এ  মড়েিো আহসন। ড়েড়ন ধমট ড়নহে  থোটথো বহিন। ড় ড়গর  হরন। আমোর েোশুড়ড় এই 
মড়েিোর খুব ভক্ত। 
  
আড়ম কেো ঘুহমর অষুধ কখহে কফহিড়ে। 
  
কবড়েক্ষণ থো োর ের োর কনই। উনোর সহে কেখো  হর িহি এহসো। 
  
রোহেিো ড়বেোনো কথহ  উঠহে উঠহে ক োমি গিোে বিহিন, েুই আমোর উপর এে করহগ 
আড়েস ক ন কর মো? ভুি ত্রুড়ট আমোর আহে। বেস েহেহে ভুি ত্রুড়ট েহব নো? 
  
 োেোনোরো ক্লোন্ত গিোে বিি, আড়ম কমোহটও করহগ কনই। কেোমোহের অবস্থো কেহখ খোরোপ 
িোগহে। কেোমরো ক োন অবস্থোে কপৌঁহেে কসই সম্পহ ট কেোমোহের ক োহনো ধোরণোও কনই। 
ড়েড়বয বড় বড়  থো বহি কবড়োে। বোবো মেোসুহখ ড়টড়ভহে েোেোেড়বর গোহনর অনুষ্ঠোন 
কেখহেন। 
  
কেোর বোবোর  থো ড়ভন্ন। ওর মোথোরই ড়ঠ  কনই। 
  
মোথো কেোমোহের  োহরোরই ড়ঠ  কনই মো। 
  
 োেোনোরো মোহ  েোর েোশুড়ড়র ঘহর কপৌঁহে ড়েহে বোবোর সন্ধোহন কগি। ক োহবে আড়ি ড়টড়ভর 
অনুষ্ঠোন কেষ  হর ঘুমুহে এহসহেন। েোাঁর মন আ  সোমোনয ভোহিো। ঘুমুবোর  হনয এ ো 
এ টো ঘর কপহেহেন। ড়নড়শ্চন্ত মহন ড়বেোনোে শুহে শুহে ড়সগোহরট খোওেো যোহব।  োহরোর 
ড় েু বিোর থো হব নো। অহন  ড়েন পর ড়টড়ভ কেখহিন। ভোহিো িোগি। এ বোড়ড়র 
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কিো  নহেরও েোর পেন্দ েহেহে। সবোই কবে েোড়স খুড়ে। গোেপোিো ড়বষহে যোর সহেই 
ড়েড়ন  থো বিহেন কসই মন ড়েহে শুহনহে। এ  ন কেো বহিই কফিি—িোিো আপড়ন ঐ 
 োপোড়ন গোহের এ টো িোরো এহন ড়েন কেো টহব িোগোব। টহব েেহেো।  থোটো কয বহিহে 
েোহ  ড়েড়ন কিহনন নো। েহব কযই বিু  কস  োেোনোরোর শ্বশুর বোড়ড়র।  োহ ই েোর  থোর 
মযটোেো রক্ষোর  হনয এ টো িোরো  োি স োহিই আনহে েহব। িোরোর েোম বোবে েোর  োে 
কথহ  টো ো িোওেো যোে নো। ড় ন্তু েোর ড়নহ র েোে এহ বোহরই খোড়ি। মঞু্জ বো ফরেোহের 
 োহে কয টো ো িোইহবন কস উপোে কনই। েোরো ক োথোে থোহ  ড়েড়ন  োহনন নো। এটো এ টো 
ভুি েহেহে। এরো ক  ক োথোে থোহ  েো ক হন আসো ের োর ড়েি।  খন  ী প্রহেো ন 
পহড়। রোহেিোর  োহে টো ো আহে েো ড়েড়ন  োহনন। থো হিও ক োহনো িোভ েহব নো। ড়েড়ন 
যড়ে রোহেিোর পো ধহরও বহস থোহ ন েোহেও ড় েু েহব নো।  োেোনোরোর  োে কথহ  ধোর 
ড়েহসহব ড়নহে কনেো যোে। বোবো েোর কমহের  োহে ধোর িোইহেই পোহর। এহে িজ্জো বো 
অপমোহনর ড় েু কনই। ধোর ড়নহে কফরে নো কেেোটো িজ্জোর। ড়েড়ন কফরে কেো কেহবনই। 
ফরেোহের সহে কযড়েন কেখো েহব েোর পরড়েনই কফরে কেহবন। 
  
বোবো পোন খোহব? 
  
ক োহবে আড়ি আনড়ন্দে কিোহখ কমহেহ  কেখহিন। ড়েড়ন পোন খোন নো। েোরপহরও আগ্রহের 
সহে পোন ড়নহে ড়নহে বিহিন মো কেোন আমোহ  সোমোনয ড় েু টো ো ধোর ড়েহে পোরড়ব? 
  
 ে টো ো? 
  
আড়োইে। িোরো ড় নব, েুে টো ো েোম। টহবর মোড়ট দেড়রর ড় েু খরি আহে।  হে  পহের 
সোর ড়েহে েহব, পটোে, ইউড়রেো।  যোড়মহ ি পটোে ড়েব নো। েোহড়র গুড়ো পোওেো যোে। 
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েোই কেব। নোসটোরীহে আসো যোওেোর ড়র েো ভোড়ো আহে। কসটো ধরড়ে নো।  োরণ আড়ম 
ড়র েোে উড়ঠ নো বিহিই েে। েোাঁড়ট, এহে টো ো বোাঁহি আবোর বযোেোমও েে। আমোর কয 
বেস এহে বযোেোমটো খুবই ের োর। এই বেহস  ুন্তীর আখড়োে ভড়েট েওেোহে সম্ভব নো। 
েোাঁটোেোাঁড়টটো সম্ভব। কসটোই  ড়র। েো েো েো। 
  
 োেোনোরো ড়বড়স্মে েহে বোবোহ  কেখহে। েোর  োহে মহন েহে মো কয এ টু আহগ বহিহেন 
মোনুষটোর মোথো পুহরোপুড়র নে েহে কগহে কসটো খুবই সড়েয। 
  
বোবো টো োটো ড়  কেোমোর এখনই ের োর? 
  
নো এখন ের োর কনই। স োহি ড়েহিও েহব। আর মো কেোন আহর টো  থো।  োমোইহের 
সহে আিোপ  হর কেড়খস কেো—েোহের এে বড় বোড়ড়, কপেহন এে  োেগো খোমোখো পহড় 
আহে। 
  
েুড়ম বোগোন  রহব? 
  
ক োহনো অসুড়বধো কনই—আমোর এ টো ক োেোি িোগহব, এ টো খুরপোই, পোড়ন কেেোর  হনয 
েোেড়ড়। েোমটো ড়েসোব  ড়র—এ টো ক োেোি এ ে টো ো, খুরপোই পাঁড়িে, েোেড়ড় এ ে। 
মোত্র েুই আড়োইে টো োর মোমিো। িোরো ড় নহে েহব। কসটোর খরি আিোেো। 
নোসটোরীওেোিোহের সহে আমোর পড়রিে আহে। নোম মোত্র মূহিয িোরো এহন ড়েব। বোড়ড়র 
সোমহন ফুহির বোগোন। ড়পেহন ফহির। েহব বোড়ড়র সোমহন ড় েু নোড়রহ ি গোে িোড়গহে 
কেব। এই ধর পিোেটো নোড়রহ ি গোে। ড়নউহনেোন নোসটোরীহে ক রোিো কথহ  নোড়রহ ি 
িোরো এহসহে। গোে কবড়ে বড় েে 
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েহব েুই বেহর ফি ড়েহব। বেহর এহ  টো গোে কথহ  েুই খুব  ম  হর েহিও েুে 
নোড়রহ ি পোড়ব। এহ  টো নোড়রহ ি পিোে টো ো  হর ধরহি  ে েে? িট  হর ড়েসোব 
 হর বি কেো- েুে গুণন পিোে।  ে েে? আ  োি আর বড় বড় ড়েসোব  োগ   িম 
েোড়ো  রহে পোড়র নো। 
  
ক োহবে আড়ি উেহরর  হনয অহপক্ষো  রহেন।  োেোনোরো ভোবহে আর কেরী  রো ড়ঠ  
েহব নো। েোর বোবোহ  অড়ে দ্রুে ক োহনো ভোহিো ডোক্তোর কেখোহে েহব। 
  
  
  
রোহেিোহ  কেহখ মহন েহব ড়েড়ন গভীর আগ্রহে আক্তোরী কবগহমর  থো শুনহেন। আসহি 
েো নো। ঘুহমর অষুধ খোবোর  োরহণ ঘুহম েোর কিোখ  ড়ড়হে আসহে। ড়েড়ন কিেো  রহেন 
ক হগ থো হে। কয ঘহর বহসহেন—কসই ঘহরর ের ো  োনোিো বন্ধ। আগরবোড়ে িিহে। 
আগরবোড়ে কধোাঁেোে েম বন্ধ েহে আসহে।  োেোনোরোর েোশুড়ড় আবোর ঘহর ঢু ো মোত্র েোহের 
কিহটোে আের ঘহস ড়েহেহেন। আেহরর  ড়ো গন্ধও েরীর কযন ক মন  রহে। ঘরটো 
কেোট কসই েুিনোে অহন  মড়েিো বহস আহেন। শুধু কয এ বোড়ড়র মড়েিোরোই আহেন েো 
নো, মহন েে বোইহর কথহ ও ক উ ক উ এহসহেন। 
  
আক্তোরী কবগম মড়েিোহের মহধয বহস থো হিও কবোর ো পহর আহেন।  োহিো কবোর োর 
কভের কথহ  েোর কিোখ শুধু কেখো যোহে। কিোখ েুটো বড় বড় এবং েোন্ত। ড়েড়ন ড়মড়ে গিোে 
 বহরর আ োহবর  থো বিহেন। কবনোমো ীর ড়  েোড়ি  বহর েহব েোর বণটনো। 
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 বহর কবনোমো ীর ড়  েোড়ি  োহনন? সু ো আ রোর সহে কবনোমো ীর কেখো েহব  বহর। 
সু ো আ রো ক   োহনন? সু ো আ রো এ টো সোহপর নোম। অ গর সোপ। কসই সোপ 
মোনুহষর মহেো  থো বিহব। সোপটো পৃড়থবীর সোহপর মহেো নো। অনয র ম। এই সোহপর 
নখ আহে।  ে বড় নখ শুনহবন? এ  ন মোনুষ এ ড়েহন যে পহথ েোাঁটহে পোহর েে 
বড়। অথটোৎ প্রোে িড়ল্লে মোইি। এই সোপ কবনোমো ীর গোহে নখ ড়েহে আঘোে  রহব। এ  
এ টো আঘোহে কবনোমো ী মোড়টর ড়নহি পিোে গ  কডহব যোহব। বুহেন অবস্থো। 
  
েোড়ি আহরো আহে— বর আপড়ন যে বড়  হরই বোনোন-হবনোমো ীর  বর কেোট েহে 
থোহ ।  বর েরীহরর উপর িোপ কেে। ক মন কসই িোপ? এমন িোপ কয পো হরর বোম 
ড়েহ র েোড় িহি আহস ডোনড়েহ । আর ডোনড়েহ র েোড় িহি যোে বোম ড়েহ ।… 
  
রোহেিো কবগম ঘুম  োটোহনোর অহন  কিেো  রহেন। ধমটীে আসহরর মোেখোহন ঘুড়মহে পড়ো 
খুবই অনযোে েহব। এই আসর  খন ভোেহব ক   োহন। সু ো আ রো নোহমর সোপটো ড়নহে 
ড়েড়ন এই মুেূহেট ক োহনো ড়িন্তো  রহে নো। সমে আসু  েখন কেখো যোহব। আপোেে কয 
 ো টো  রহে েহব েো েহে ক হগ থো ো…। 
  
রোনী কমহেটোও সু ো আ রো সোহপর  থো শুনহে। েহব মোহেমহধয ড়ফ  ড়ফ   হর েোসহে। 
কমহেটো েোর কেেো েোড়ড়টো পরি নো ক ন? রে পেন্দ েেড়ন? নো-ড়  কমহেটো েোহ  বুড়েহে 
ড়েহে িোহে—খোড়ের  রহে এহসো নো। 
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১০. রাণী মন খারাপ  ত্রর ঘুমুত্রত কগত্রে 
রোণী মন খোরোপ  হর ঘুমুহে কগহে। ঘুমুহে যোবোর আহগ সবোর সহে ড় েুক্ষণ রোগোরোড়গ 
 হরহে। সবহি কবড়ে  হরহে েোর ভোবীর সহে। রোণীর এ টো সুড়বধো আহে যোর সহে কস 
রোগোরোড়গ  হর কস কসটো বুেহে পোহর নো। কস ভোহব ড়নেোন্তই স্বোভোড়ব  ভোহব ড় েু  থো 
বিো েি।  োরণ েগড়ো  রোর সমে রোণীর মুখ েোড়সখুড়ে থোহ । এ র ম স্বভোব েোর 
আহগ ড়েি নো। আহগ রোগোরোড়গর সমে েোর মুখ িোি েহে কযে। েোে পো  োাঁপহে থো ে। 
 হিহ  ভড়েট েবোর পর েঠোৎ এ ড়েন মহন েি, আেো রোগোরোড়গ েোড়সমুহখ  রো যোে নো। 
 ড়ঠন  ড়ঠন  থো কেহস গড়ড়হে পড়হে পড়হে বিহি ক মন েে? কসই কথহ  কস নেুন 
পিড়ে কিেো  হর যোহে। শুরুহে পিড়েটো ড়ঠ মে প্রহেোগ  রো কযে নো। এখন যোে। 
রোণী ড়নহ ই ড়নহ র অড়ভনহে মুগ্ধ েে। আ ও েহেহে।  োেোনোরোহ  কস েোসহে েোসহে 
 ড়ঠন ড় েু  থো বহিহে। এই  থোগুড়িই নো কেহস কস যড়ে শুধু স্বোভোড়ব  গিোে বিহেো 
েো েহি  োেোনোরো ড়নশ্চেই ক াঁহে কফিে। 
  
রোণী রোহের খোওেো কেষ  হর েোর ঘহর ড়গহেহে। েোাঁে মো হব। মুহখ কফস ড়ক্রম ড়েহে 
গহল্পর বই ড়নহে ড়বেোনোে যোহব। গহল্পর বই পড়হে পড়হেই ঘুড়মহে পরহব। রোহে আবোর 
যখন ঘুম ভোেহব েখন বোড়ে কনভোহব। এই েি পড়র ল্পনো। েখন  োেোনোরো ঢু ি। বযি 
ভড়েহে বিি, এই কেোর  োহে ড়রিোহক্সন  োেীে ক োন টযোবহিট থো হি কেহেো। 
  
ভোবটো এ র ম কযন টযোবহিট ড়নহেই ভোবী িহি যোহব। েোর এ  মুেূেট েোাঁড়োবোর সমে 
কনই। অথি রোণী খুব ভোি  হর  োহন  োেোনোরো ক োন প্লযোন ড়নহে এহসহে। এবং এহসহে 
েীঘট সমে  োটোহে। রোণী ভোবীর সহে রোগোরোড়গ  রোর  হনয মহন মহন দেরী েি। কস 
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মুখটো েোড়স েোড়স  হর কফিি। এবং এ  ফোাঁহ  কেহখও কফিি েোর েোড়সমুখ আেনোে 
ক মন কেখোহে। সুন্দর কেখোহে েহব কঠোহট ড়িপড়স্ট  থো হি আহরো সুন্দর কেখোহেো। 
কস েোসহে েোসহে বিি, ভোবী এ  োেীে ক োন টযোবহিট আমোর  োহে কনই! ড়ভটোড়মন 
টযোবহিট আহে অযোড়রহস্টোড়ভট ড়ব। ওটো কেব। 
  
ড়ভটোড়মন টযোবহিট ড়েহে আড়ম ড়   রব? 
  
খোহব। মোনুহষর েরীহর ড়ভটোড়মন ের োর আহে নো। কেোমোরহেো আহরো অহন  কবড়ে 
ের োর। এে কটনেোন ড়নহে বোস  রে। 
  
আমোর ড় হসর কটনেোন? 
  
রোণীর মুহখর েোড়স আহরো ড়বিৃে েি। কস কেড়সং কটড়বহির ড়েহ  এড়গহে কগি। েোর 
পড়র ল্পনো েহে  থো বিোর এ  ফোাঁহ  কস িট  হর কঠোহট ড়িপড়স্ট  ড়েহে কেহব। এমন 
ভোহব কেহব কযন ভোবী েঠোৎ গোঢ় িোি রহের ড়িপড়স্টহ র েোড়স কেখব। রোণী কেড়সং 
কটড়বহির সোমহনর কিেোহর বহসহে। কস বহসহে  োেোনোরোহ  কপেহন করহখ।  োেোনোরো 
এেক্ষণ েোাঁড়ড়হেড়েি এখন বসি। েোর অথট েহে  োেোনোরো কবে ড় েুক্ষণ থো হব। 
  
 োেোনোরো বিি, কেোর  থো ড়ক্লেোর  র। আমোর ড় হসর কটনেোন? 
  
কেোমোর বড় ভোইহের ড়ববোে সংক্রোন্ত  ড়টিেো ড়নহে কটনেোন। 
  
আড়ম কেোর  থো ড় েুই বুেহে পোরড়ে নো। ভোইেোর ড়বহের ড়   ড়টিেো? 
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 োেোনোরো  বোব ড়েি নো। আেনোে েোর িোি কঠোহটর েোড়স কেহখ ড়নহ ই মুগ্ধ েি। 
  
েুই এই ড়িপড়স্ট   খন ড়েড়ি। 
  
রোণী ড়খিড়খি  হর েোসি। েোর েোড়স কেহখ মহন েবোর ক োনই  োরণ কনই কয এই মুেূহেট 
রোহগ েোর েরীর িহি যোহে। 
  
েোসড়েস ক ন বি ভোইেোর ড়বহের ড়   ড়টিেো? 
  
এ  সমে আড়ম শুনিোম েোাঁর সহে আমোর ড়বহের  থো প্রোে ফোইনযোি। ড়বহের বো োর 
 রহে েুড়ম ক োি োেো যোহব এবং আমোহ ও ড়নহে যোহব এর ম  থোও েি। আড়ম খুব 
খুড়ে—কেোমোর ভোইেো ভযোবেো ধরহনর মোনুষ। এরো বর ড়েহসহব ভোি েে।  যোেোরুর বোচ্চোর 
মে সোরো ীবন স্ত্রীর থড়ির কভের থোহ । মোহে মহধয থড়ির কভের কথহ  মোথোটো কবর 
 হর আবোর সুড়ৎ  হর ঢুহ  পহর…। 
  
ড়  ভযোর ভযোর  রড়েস। আসি  থো বি। 
  
আসি  থো েহে আড়ম যখন ড়বহে ড়নহে কমোটোমুড়ট ড়নড়শ্চে। বোসর রোহে বহরর সহে ড়  
 থো টথো বিব কস সব ড়নহে ড়রেোহসটি ড়েড়ে েখন েঠোৎ শুড়ন ড়েড়ন অনয ক োন কমহেহ  
ড়বহে  রহে রওনো েহেহেন। আ োেী নো-ড়  ফো োেী এই র ম নোম। 
  
 োেোনোরো গম্ভীর গিোে বিি, েুই কযমন েঠোৎ  হর ভোইেোর ড়বহের  থো শুহনড়েস। 
আমরোও েঠোৎ  হর শুহনড়ে। বোসোর ক উ  োনে নো। ভোইেো  োউহ  ড় েু বহি ড়ন। 
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আসহি ওরো ড়র স  হর অসুস্থ এ টো কমহেহ  পোর  রহে কিহেড়েি। কমহের এ  মোমো 
মেোিোিবো । ভোইেো সে  সোধোরণ মোনুষ, ঐ ধুরন্ধহরর িোি ড় েু বুেহে পোহর ড়ন। ফোহে 
পহড় ড়বহেহে রোড়  েহেহে। ড়বহের বযোপোরটো  োনো োড়ন েহি সমসযো েহব এই  হনয ওরো 
এমন িোি কিহিহে কয ভোইেো  োউহ   োনোেও ড়ন। ধহমটর  ি বোেোহস নহড়। ড়বহে ড়ঠ ই 
কভহেহে। 
  
রোণী বিি, শুধু কয কভহেহে েোই নো।  হনর এমন অসুখ কস কয ক োনড়েন ড়বহের েোড়ড় 
পরহব কসই আেোও কনই। ড়ঠ  নো ভোবী? 
  
ড়ঠ হেো বহটই। কমহের  যোনসোর েহেহে। বড়হ োড় এ  েু বের। 
  
রোণী েোসহে েোসহে বিি, েোেহি ড়  আড়ম এ  েু বের অহপক্ষো  রব? এে ড়েন 
অহপক্ষো  রোওহেো মুেড় ি ভোবী। কেখো যোহব অনয ক োন কমহের ধুরন্ধর মোমো কেোমোর 
ভোইেোহ  ভড় হে ভোড় হে ড়বহে  রোহে ড়নহে যোহব। কসই কমহেও অসুস্থ–েোাঁপোনীর করোগী। 
অসুস্থ কমহেহ  ড়র স  হর পোর  হর কেেো। 
  
কেোর েহেহে ড়  েঠোৎ এইসব  থো আমোহ  বিড়েস ক ন? 
  
রোণী ড় েুক্ষণ ড়খিড়খি  হর েোসি। এমন েোড়স কয েোর প্রোে কোঁিড়  উহঠ কগি। েোড়স 
থোড়মহে বিি—এ টো  ো   রহি ক মন েে ভোবী। িি আমরো আক্তোরী কবগমহ  বড়ি 
কযন উড়ন এ টো কস্পেোি কেোেোর বযবস্থো  হরন যোহে আ োেী মযোডোহমর যন্ত্রণোর দ্রুে 
সমোড়প্ত েে। ড়েড়ন কযন মোস ড়েহনহ র মহধয ড়সন কথহ  ড়বহেে েন। আর আমরো ধুমধোম 
 হর ড়বহেটো  রহে পোড়র। 
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েঠোৎ  হর আমোহ  এইসব  থো বিোর  োরণ ড় ? 
  
 োরণ েহে েুড়ম এই িোইহন ড়িন্তো  রে। 
  
কমহেটো মহর যো  আড়ম এই ড়িন্তো  রড়ে? 
  
েুড়ম ড়িন্তো  রে কযন কেোমোর ভোইেোর সহে আমোর কভহে যোওেো ড়বহেটো আবোর ক োড়ো 
িোহগ। 
  
পোগহির মে এইসব ড়  বিড়েস? 
  
খুবই সড়েয  থো বিড়ে। েুড়ম ড়নহ ও  োন এটো সড়েয  থো।  োন নো? 
  
নো  োড়ন নো। 
  
মোঐমো েঠোৎ  হর আমোহ  এ টো েোড়ড় উপেোর ড়েহেহেন। 
  
আমোর মো কেোহ  এ টো েোড়ড় ড়েহে পোহরন নো? 
  
উড়ন বহিহেন ফরেোে ভোই েোড়ড়টো আমোর  হনয ড় হন এহনহেন। 
  
মোহেো আর বো োহর ড়গহে েোড়ড় ড় নহব নো। েোর যো ক নো োটো েো ভোইেোহ  ড়েহেই 
 রোহে েে। 
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আড়ম েোড়ড়র পযোহ ট খুহি কেড়খ—েোড়ড়টো কেোমোর ভোই েোর েবু স্ত্রী আ োেীর  হনয 
ড় হনহে। 
  
েোড়ড়হে বুড়ে েোর নোম কিখো ড়েি? 
  
রোণী েোসহে েোসহে বিি, নোম কিখো ড়েি নো। েহব এ টো ড়িড়ঠ ড়েি। আহবগপূণট ড়িড়ঠটো 
পড়হব? 
  
 োেোনোরো েোড় হে আহে। রোণী বিি, ভোবী কেোমোহ  এ টো  থো বিহে িোড়ে—কেোমোর 
ভোইেোহ  আমোর খুবই অপেন্দ। কেোমরো যখন েোর সহে ড়বহের  থোবোেটো শুরু  রহি 
েখনই রোহগ আমোর েরীর িহি যোড়েি। কযহেেু আড়ম খুবই েোন্ত এবং টোইপ কমহে 
কসহেেু িুপ  হর ড়েিোম। মহন মহন কভহবড়ে–ড়  আর  রো।  পোহি যো আহে েহব। কসই 
বযোপোর কেোমরো আবোর শুরু  হরে। এখন আর রোগ িোগহে নো। এখন ম ো িোগহে। 
  
 োেোনোরো উহঠ েোাঁড়োহে েোাঁড়োহে বিি, কেোর সহে এই ড়নহে পহর  থো েহব। 
  
ড়ভটোড়মন টযোবহিট কেব ভোবী?। 
  
 োেোনোরো গম্ভীর মুহখ িহি কগি। রোণী কঠোহটর ড়িপড়স্ট  মুেি। েোে মুখ ধুহে গহল্পর বই 
ড়নহে ড়বেোনোে িহি কগি। গহল্পর বইহের কভেহর ফরেোে ভোইহের ড়িড়ঠটো আহে। গহল্পর 
বই পড়ো শুরু  রোর আহগ ড়িড়ঠটো ড়  আহর বোর পড়হব? ড়িড়ঠহে এমন ড় েু কনই ড় ন্তু 
পড়হে কগহি েঠোৎ  হর ক ন  োড়ন মন খোরোপ েে– 
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আসমোনী, 
  
কেোমোহ  ড়বহের েোড়ড় ড়েহসহব খুব সিো ধরহনর েোড়ড় ড়েড়ে। সিো েোড়ড় ক নোর এ মোত্র 
 োরণ অথটননড়ে । আমোর ভেং র েড়রদ্র অবস্থো কেহখ েুড়ম কয  ে বড় ধোেো খোহব কসটো 
কভহব খুব আেং গ্রি। 
  
েোড়ড়টো সিো েহিও রেটো খুব সুন্দর। েুড়ম েে আসমোনী। আড়ম অহন  খুাঁহ  খুাঁহ  
আসমোনী রহের েোড়ড়টো কবর  রিোম। েোড়ড়টো যখন পড়হব েখন মহন েহব এ  টু রো 
আ োে পৃড়থবীহে কনহম এহসহে। আসমোনী এখন বিহেো এ টো গোহে েেটো পোড়খ েেটো 
উহড় কগি  টো থো ি? 
  
রোণী ড়িড়ঠ বইহের কভের করহখ ড়িড়ঠর ধোাঁধোর রেসয কবর  রোর কিেো  রহে িোগি। এই 
ধোাঁধোর অথট ড় ? এটো ধোাঁধো নো ক োড িযোংগুহে ? খুব ইেো  রহে ফরেোে ভোইহ  ড় হেস 
 রহে। কসটো সম্ভব নো। 
  
রোণীর মন খোরোপ েওেো শুরু েহেহে। েোর ভে িোগহে। এ বোর েোর মন খোরোপ েওেো 
শুরু  রহি দ্রুে মন খোরোপ েহে থোহ । এবং এ  সমে এে কবড়ে মন খোরোপ েে কয 
বোথরুহমর ের ো বন্ধ  হর এ গোেো ঘুহমর অষুধ কখহে কফিহে ইেো  হর। ইেোটো এে 
প্রবি কয ইেোটো িহি যোবোর পহরও েোর েোে পো  োাঁপহে থোহ । েরীর ঘোমহে থোহ । 
কস  োহন এটো ভেং র ক োন অসুখ। এই অসুখ কথহ  েোর মুড়ক্ত কনই। 
  
খুবই আশ্চহযটর বযোপোর। ফরেোে নোহমর এ  ন মোনুষ েোর কভেহর এই অসুখটো দেরী 
 হর ড়েহেহে। কয অসুখটো দেরী  হরহে কস ড় ন্তু ড় েুই  োহন নো। েোর  োনোর ক োন 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 258 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

 োরণও কনই। এবং কস ক োনড়েনও  োনহব নো। ক োন এ ড়েন েেে কস খবর পোহব রোণী 
নোহমর এ টো কমহে বোথরুহম মোরো কগহে। বোথরুহমর ের ো কভহে কডড বড়ড কবর  রহে 
েহেহে। মোনুষটো েেে কসৌ নযবেে মরো বোড়ড়হে আসহব। েুএ টো সোন্তনোর  থো বিহব 
েোেোে মউে আল্লোের েোহে। সব মোনুষহ  এ ড়েন মরহে েহব ইেযোড়ে। মোনুষটো  োনহবও 
নো রোণী নোহমর এে ভোি এ টো কমহে ক ন শুধু শুধু মহর কগি?  োরণ কস ক োন ড়িড়ঠপত্র 
ড়িহখ যোহব নো। 
  
েহব ড়িড়ঠ ড়িখহে পোরহি কস খুব গুড়েহে ড়িহখ বিহে পোরে ড়   হর ফরেোে নোহমর 
খুবই সোধোরণ এ  ন মোনুষ েোর কভেহর এে বড় সমসযোর সৃড়ে  রি। ড়িড়ঠটো কস 
ফরেোেহ ই ড়িখে। সুন্দর খোহম ভহর রোখে। বোসর রোহে ড়মড়ে ড়মড়ে  থো নো বহি গম্ভীর 
মুহখ বহরর েোহে এ টো ড়িড়ঠ ধড়রহে কেেো। ড়বহেই েহে নো। ড় হসর বোসর, ড় হসর ড়িড়ঠ। 
ঘটনোটো এর ম— 
  
রোণী যথোরীড়ে  হিহ  ড়গহেহে। গোড়ড় েোহ   হি  কগহট নোড়মহে িহি কগহে। অনয 
ড়েহনর কিহে আ  েোর সো হগো  সোমোনয কবড়ে। েোড়ড় পহরহে,  পোহি ড়টপ ড়েহেহে। 
ড়প্রড়ন্সপযোি আপো বহি ড়েহেহেন  হিহ র কমহেরো কঠোহট ড়িপড়স্ট  ড়েহে পোরহব নো। 
েোরপহরও কস েোি ো  হর ড়িপড়স্ট  ড়েহেহে।  োরণ আ  েোর অড়েড়প্রে বোন্ধবী রীেোর 
 ন্মড়েন। ক্লোহসর কেহষ েোরো েিহবহধ গুিেোহন যোহব। গুিেোহন এ টো কেো োহন সোউেোনট 
ফ্রোহেড ড়িহ ন খোওেো েহব। েোরপর রীেোর বোসোে যোওেো েহব। কসখোহনও অহন  দে দি 
এর বযবস্থো। কসড়িম কিৌধুরী নোহমর এ  গোে হ  খবর কেেো েহেহে। ড়েড়ন েোসন রো োর 
গোন  রহবন। 
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রোণী  হিহ  ঢু হে ড়গহে কেহখ কগট বন্ধ। েোহরোেোন বোইহর েোাঁড়ড়হে আহে। কস বিি, 
আপো েোড়োেোড়ড় বোসোে িহি যোন। েেহরর অবস্থো ভোি নো। গন্ডহগোি েহব। ড়বরোট 
গন্ডহগোি। 
  
ড় হসর গন্ডহগোি? 
  
ড় হসর গন্ডহগোি বিহে পোরব নো। বোসোে িহি যোন। 
  
রোণী ড়   রহব বুেহে পোরহে নো। রীেোর  হনয ড়  অহপক্ষো  রহব? ক্লোহসর কমহেরোও 
অবেযই আসহব। গন্ডহগোহির  থো েোরো ড়নশ্চে  োহন নো,  হিহ  এহস  োনহব। রোণী 
আবোহরো কগহটর  োহে ড়ফহর কগি। েোহরোেোনহ  বিহি কস যড়ে কেোট কগটটো খুহি কেে। 
েোেহি কস  হি   ম্পোউহন্ডর কভেহর অহপক্ষো  রহে পোরহব। ড়প্রড়ন্সপোি আপোর অড়ফস 
কথহ  কটড়িহফোন  রো কযহে পোহর। বড় ভোই োহনর অড়ফহস কটড়িহফোন  রহি ড়েড়ন গোড়ড় 
পোড়ঠহে ড়েহবন। 
  
কগট পযটন্ত যোবোর আহগই েঠোৎ  হর ভেোবে েোহমিো শুরু েহে কগি। ড়নউ মোহ টহটর ড়ে  
কথহ  কিোহখর ড়নড়মহষ এ টো  েী ড়মড়েি িহি এি। ড়ব ট েহব্দ  হে টো কবোমো পড়ি। 
গোড়ড়র  োি ভোেো-ভোড়ে শুরু েহে কগি। ড়মড়েহির কিো  হনর েোহে বড় বড় বোাঁে। 
অহনহ র েোহে ক হরোড়সহনর ড়টন। গোড়ড় কভহে গোড়ড়হে আগুন কেবোর বযবস্থো। বোাঁে েোহে 
কিো গুড়ি এমন ভোহব কেোটোেুড়ট  রহে কযন এরো মোনুষ নো। অড়ে ড়েংস্র ভেং র ক োন 
প্রোণী। 
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কিো  ন কয কযড়েহ  পোরহে েুটহে। এ টো কিো  বোে েোহে রোণীর ড়েহ  আসহে। রোণীর 
মহন েি কস অেোন েহে পহড় যোহব। আর েখড়ন কস কেহখ ফরেোেহ । অবো  েহে 
ফরেোে ভোই  েী ড়মড়েি কেখহেন। অবো  েহে কেখোর মেই েৃেয। এ টো বোস পুড়হে। 
বোস ভড়েট কিো  ন। বোস কথহ  েোরো িোড়ফহে নোমোর কিেো  রহে। 
  
রোণী েুহট এহস ফরেোেহ  বিি, আপড়ন আমোহ  বোসোে কপৌঁহে ড়েন। আড়ম অেোন েহে 
যোড়ে। 
  
েেক্ষহণ উহেো ড়ে  কথহ  আর এ টো ড়মড়েি আসহে শুরু  হরহে। কসই ড়মড়েহি 
মোনুহষর সংখযো অহন  কবড়ে। েোরো আসহে ধীহর ধীহর েহব এই ড়মড়েি মহন েহে 
আহগরটোর কিহেও ভেোবে।  োরণ এহের  হে   হনর েোহে কখোিো বনু্দ । ড়েহনর 
কবিোেও েোহে মেোি। 
  
ফরেোে রোণীহ  বিি, িিুন ক োন এ টো গড়িহে ঢুহ  পড়ড়। 
  
রোণী  োাঁহেো  োাঁহেো গিোে বিি, আপড়ন আমোর েোে ধহর কটহন ড়নহে িিুন। আড়ম েোাঁটহে 
পোরড়ে নো। আমোর েরীর েক্ত েহে কগহে। 
  
ফরেোে েোহ  ড়নহে প্রথহম এ টো গড়িহে ঢু ি। কসখোন কথহ  অনয এ টো গড়ি ড়েহে 
বড় রোিোে। কসই রোিোে ক োন গন্ডহগোি কনই, সব স্বোভোড়ব । কেো োন পোট কখোিো। এ টো 
কেো োহন আবোর ড়েন্দী গোনও েহে। ড়রক্সো িিহে। ফরেোে বিি, আপনোর ভে ড়  এ টু 
 হমহে? 
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রোণী ড়বস্মহে কবোবো েহে কগি। ফরেোে ভোই আসহি েোহ  এেক্ষণ ড়িনহে পোহরন ড়ন। 
েোহ  অনয ক োন কমহে ভোবহেন বহিই আপড়ন আপড়ন  হর বিহেন। ফরেোে ভোইহের 
সহে েোর খুব কবড়ে কেখো েে ড়ন েোর পহরও ড়িনহে নো পোরোর কেো  থো নো। রোণী েোড়ড় 
পহরহে বহি ড়  েোহ  অনয র ম িোগহে? 
  
ফরেোে বিি, আপনোহ  এখন এ টো ড়রক্সো  হর ড়েহি আপড়ন বোসোে কযহে পোরহবন 
নো? 
  
রোণী বিি, পোরব নো। আমোহ  বোসোে কপৌঁহে ড়েহে েহব। েোর আহগ আড়ম এ  গ্লোস 
পোড়ন খোব। 
  
ফরেোে বিি, আপনোর বোসো ক োন ড়েহ ? 
  
এই প্রহশ্ন রোণী পুহরোপুড়র ড়নড়শ্চে েি ফরেোে ভোই েোহ  কমোহটই ড়িনহে পোহরন ড়ন। 
বযোপোরটো খুবই ম োর। এে পড়রড়িে এ  ন মোনুষ েোহ  ড়িনহে পোরহে নো। আশ্চযটহেো! 
  
রোণী বিি, খোড়ি পোহে আড়ম বোসোে কযহেও পোরব নো। আমোহ  আপড়ন েেো  হর ক োন 
এ টো  ুেোর কেো োহন ড়নহে যোন। আড়ম এ হ োড়ো সযোহন্ডি ড় নব। 
  
আহগর সযোহন্ডি ক োথোে? 
  
ক   োহন ক োথোে। আড়ম সযোহন্ডি কফহিই কেৌড় ড়েহেড়ে। 
  
আপনোর ভে ড়   হমহে? 
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সোমোনয  হমহে। পুহরোপুড়র  হমড়ন। খুব পোড়নর ড়পপোসো কপহেহে। এ  গ্লোস পোড়ন খোব 
আর সযোহন্ডি ড় নব। 
  
সযোহন্ডি নো ড় নহি েে নো? কয ক োন সমে গন্ডহগোি শুরু েহব। 
  
শুরু েহিও এখন আমোর ভে িোগহব নো। আপনোর ড়  আমোহ  বোসোে কপৌঁহে ড়েহে ক োন 
আপড়ে আহে? 
  
এ টো ড়রক্সো ড়নন, আড়ম খোড়ি পোহে েোাঁটহে পোরড়ে নো। এখন পোড়ন নো কখহিও েহব। 
আমোর ড়পপোসো মহর কগহে। 
  
ফরেোেহ  কেহখ মহন েি কস খুব অস্বড়ি কবোধ  রহে। ড়রক্সোে বহসহে খুব। সোবধোহন 
কযন ড় েুহেই গোহের সহে গো কিহগ নো যোে। ক মন ড়ব্রে ভড়েহে িোরড়েহ  েো োহে। 
মোনুষটো মহন েে  খহনো ক োন েরুণী কমহেহ  ড়নহে ড়র েোে উহঠ ড়ন। 
  
রোিোে আইসক্রীমওেোিোর এ  ভযোন গোড়ড় কেখো কগি। রোণীহ  অবো   হর ড়েহে ফরেোে 
বিি, আইসক্রীম খোহবন? 
  
রোণী আইসক্রীম  খহনো খোে নো। প্রথমে আইসক্রীম কখহে েোর ভোি িোহগ নো। ড়েেীেে 
েোর টনড়সহির সমসযো আহে। ঠোণ্ডো ড় েু কখহিই েোর গিো ফুহি ভেং র  োণ্ড ঘহট। 
েোরপহরও কস স্বোভোড়ব  গিোে বিি, েযোাঁ আইসক্রীম 3791 
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রোণী কসড়েন কবে ড় েু  োণ্ড  রি কযমন, সযোহন্ডি ক নোর পর েোর মহন েি, েোর কিখোর 
বি পহেন্ট কনই। বি পহেন্ট ড় নহে েহব। কস ফরেোেহ  ড়নহে বি পহেন্ট ড় নহে কগি। 
েোরপর মহন েি রীেোর  হনয ড়গফট ক নো েে ড়ন। ড়গফট এবং ফুহির কেোড়ো ড় নহে 
েহব। কস ফরেোেহ  সহে ড়নহে ড়গফট ড় নি। েোরপর ফরেোেহ  বিি েোহ  রীেোর 
বোসোে কপৌঁহে ড়েহে। 
  
রীেোহের বোসোে যোবোর সোরো পথটো রোণী গল্প  রি। নোনোন গল্প– 
  
আড়ম এখন কযখোহন যোড়ে কসটো আমোর বোসো নো। আমোর বনু্ধর বোসো। ওরো নোম রীেো। 
আ  রীেোর  ন্মড়েন। রীেোহের বোসো কথহ  আড়ম বড় ভোই োনহ  কটড়িহফোন  রব। ড়েড়ন 
গোড়ড় ড়েহে ড়নহে যোহবন। রীেোর বোবোহ  আমরো ড়  ডোড়   োহনন? আমরো ডোড়  ফুটবি 
ক োি। ক ন ডোড়   োহনন?  োরণ রীেোরো এগোহরো ভোই কবোন। এই সমহে ক োন 
ভদ্রহিোহ র এগোহরো কেহি-হমহের  থো  খহনো শুহনহেন? রীেোর বোবোর েহি এগোহরো  ন 
কপ্লেোর আহে বহিই ওনোহ  আমরো ডোড়  ফুটবি ক োি। নোমটো ভোি েহেহে নো? 
  
হুাঁ। 
  
আেো শুনুন। আপড়নও িিুন নো রীেোহের বোসোে? 
  
আড়ম আড়ম ক ন? 
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ওহের বোড়ড়হে অহন  ম ো েহব। গোহনর আসর েহব। কসড়িম কিৌধুরী নোহম এ  ন 
গোে হ  খবর কেেো েহেহে। উড়ন েোসন রো োর গোন শুনোহবন। আপড়ন ড়  েোসন রো োর 
গোন শুহনহেন। 
  
এ টো েুটো শুহনড়ে। 
  
েোসন রো োর আসি নোম ড় ন্তু েোসন কর ো। কর ো নোম েোর পেন্দ েি নো। ড়েড়ন সবোইহ  
বহি ড়েহিন—আমোহ  এখন কথহ  ক উ কর ো ডো হব নো। আমোহ  ডো হে েহব রো ো। 
কসই কথহ  ড়েড়ন রো ো। 
  
ও। 
  
রীেোহের বোসোর সোমহন কববীহটড়ক্স কথহ  নোমোর সমে এ বোর রোণীর ইেো েি ড়নহ র 
পড়রিে ড়েহে। েোরপহরই মহন েি —থো  ড়  ের োর। ক োন এ  সমে মোনুষটোহ  এই 
ঘটনো বহি িমহ  কেেো যোহব। 
  
েোর পরপরই রোণীর ড়বহে ড়ঠ  েহে যোে। েোর বড় ভোই আসগর সোহেব কবোহনর ড়বহের 
পো ো  থো ড়েহে কফহিন। কেহি ডোক্তোর। কেহির বোবো বড় বযবসোেী। বযবসো সূহত্র কেহির 
বোবোর সহে আসগর সোহেহবর পড়রিে। 
  
কেহি েোর বনু্ধ বোন্ধব ড়নহে কমহে কেহখ কগি। কমহে েোহের পেন্দ। কযড়েন ড়বহের েোড়রখ 
ড়ঠ  েহব কসড়েন রোণী অসীম সোেহসর পড়রিে ড়েি। এ ো এ ো েোর বড় ভোইহের অড়ফহস 
উপড়স্থে েি। আসগর সোহেব ড়বরক্ত েহে বিহিন, ড়  বযোপোর েুই এখোহন ক ন? 
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রোণী ফুাঁপোহে ফুাঁপোহে বিি, েোর এই ড়বহেহে মে কনই। এখোহন ড়বহের েোড়রখ েহি কস 
েোে কথহ  িোফ ড়েহে পহড় মহর যোহব। 
  
আসগর সোহেব েেভম্ব গিোে বিহিন, কেোর ড়  পেহন্দর ক উ আহে? কিোখ কমোে। কিোখ 
মুহে স্বোভোড়ব  গিোে  থো বি। আহে ক উ? 
  
রোণী বিি, নো। 
  
এমন ক োন কেহি ড়  আহে যোর সহে ভোব েহেহে? কটড়িহফোহন  থো েে বো ড়িড়ঠ িোিোিোড়ি 
েে? 
  
নো। 
  
েোেহি এখোহন ড়বহে েহে অসুড়বহধ ড় ? কেহি কেখহে সুন্দর। ডোক্তোর। টো ো পেসো 
আহে। ফযোড়মড়ি ভোি। 
  
রোণী িুপ  হর রইি। আসগর সোহেব বিহিন, পেহন্দর ক উ নো থো হি কযখোহন ড়বহে 
ড়ঠ   হরড়ে কসখোহনই ড়বহে েহব। কিোহখর পোড়ন কফহি িোভ েহব নো। কিোহখর পোড়নর েোম 
েে নেো পেসো। 
  
রোণী আবোর ফুাঁপোহে শুরু  রি। ফুাঁপোড়নর মহধযই  োাঁপো  োাঁপো গিোে বিি, েোর খুব 
পেহন্দর এ  ন মোনুষ আহে। মোনুষটো েি  োেোনোরো ভোবীর ভোই। ফরেোে ভোই। 
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আসগর সোহেব েেভম্ব গিোে বিহিন, েোর সহে কেোর কযোগোহযোগ আহে? 
  
রোণী বিি, নো। 
  
কটড়িহফোহন  থো েে? 
  
 খহনো  থো েে ড়ন। 
  
ড়িড়ঠ কিখোহিড়খ? 
  
নো। 
  
ফরেোে সোহেব ড়  কেোর পেহন্দর বযোপোর  োহনন? 
  
নো। 
  
সড়েয  থো বি। 
  
সড়েয  থোই বিড়ে। উড়ন ড় েুই  োহনন নো। 
  
 থোবোেটো িিো োড়িন সমহে রোণী এ  মুেূহেটর  হনযও ফুাঁপোড়ন বন্ধ  রি নো। েোড়ড়র 
অহধট টো কস কিোহখর পোড়নহে ড়ভড় হে কফিি। আসগর সোহেব ধম  ড়েহে বিহিন,  োন্নো 
বন্ধ  র। আড়ম বযবস্থো  রড়ে। েহব ক উ কযন  োনহে নো পোহর কয কেহি কেোর ড়নহ র 
পেন্দ। যড়ে  োহন আড়ম টোন ড়েহে কেোর ড় ব ড়োঁহড় কফিব। ড়নহ ই েোে কথহ  ধোেো 
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ড়েহে মোড়টহে কফহি কেব। আড়ম বিব, কেহি আমোহের ড়নহ হের পেন্দ। পোড়রবোড়র  ভোহব 
পেন্দ। এখন েুই আমোর সোমহন কথহ  যো। কেোর মুখ কেখহে ইহে  রহে নো। 
  
রোণীর বড় ভোই েোর  থো করহখড়েহিন। েোহের ড়েসোব মহে অড়ে অপেোথট এ  ন কেহির 
সহে কবোহনর ড়বহে কেবোর কিেো  হরহেন। কসই কিেোে ক োন িোভ কয েে ড়ন েো নো। 
এ টো িোভ েহেহে—রোণীর ভেং র এ  অসুখ েহেহে। অসুহখর িক্ষণ েি েোহ  েঠোৎ 
েঠোৎ বোথরুহম ঢুহ  ের ো বন্ধ  হর ড়েহে ইেো  হর। অড়ে সোমোনয এ টো বযোপোর কথহ  
এে বড় অসুখ ক ন েি কস  োহন নো। ক োনড়েন েেে  োনহবও নো। 
  
রোণী গহল্পর বইটো খুিি। বইহের কভের কথহ  ড়িড়ঠটো আবোর কবর েহে এহসহে। েোর 
 োহে মহন েহে—এমন এ টো ড়িড়ঠ যড়ে েোর  োহে কিখো েে। ড় ংবো এমন যড়ে েে কস 
রোণী নো, েোর নোম আসমোনী… 
  
রোণীর কিোখ ড়ভহ  উঠহে। ড় েুক্ষণ আহগই কস অহন  েোসোেোড়স  হরহে এখন কিোহখ 
পোড়ন আসহবই। ড় েু  রোর কনই। 
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১১. নান্টুর মন আ  অতযন্ত ভাি 
নোনু্টর মন আ  অেযন্ত ভোি। 
  
গে রোহে কস এ টো েুিঃস্বপ্ন কেহখড়েি। ঘুম ভোেোর পর মহন েহেহে েোর  ীবহন ভেং র 
ড় েু ঘটহে যোহে। এখন মহন েহে উহেোটো ঘটহব। স্বহপ্নর মহধয এই বযোপোরটো আহে 
যো কেখো যোে েোর উহেোটো েে। যড়ে ক উ কেহখ কস মোরো যোহে েোেহি েোর েোেোে 
বোহড়। নোনু্ট স্বহপ্নর মহধয কেহখহে এ টো নযোংটো পোগি েোহ  েোড়ো  হরহে। পোগহির 
েোহে বেটো। কস ড় েুক্ষণ পর পর বেটো েুাঁহড় মোরহে। বেটো নোনু্টর গোহে িোগহে নো। ঘটনোটো 
বোিব েহি বেটো েুাঁহড় মোরোর পর পোগহির েোহে আর বেটো থো ে নো। স্বহপ্নর ঘটনো বহিই 
বেটোর ক োন অভোব েহে নো। 
  
স্বহপ্নর  োরহণই স োহি িো খোবোর সমে েোর মনটো খুবই খোরোপ ড়েি। ড় ন্তু নটোর ড়েহ  
েোর মন অসম্ভব ভোি েহে কগি। েড়মটিো েোহ  এ টো ড়িড়ঠ পোড়ঠহেহে। সম্বোহাধনেীন 
ড়িড়ঠ েহিও ড়িড়ঠ পহড় কবোেো যোে েড়মটিোর মন গহিহে। 
  
  
  
আমোর েূর সম্পহ টর এ  ভোই অহেড়িেো কথহ  এহসহেন। ড়েড়ন কয সব ড়গফট ড়নহে 
এহসহেন েোর মহধয আহে এ   োটুটন অহেড়িেোন ড়সগোহরট। এ বোড়ড়হে ড়সগোহরট খোবোর 
কিো  কনই বহি কেোমোহ  পোঠোিোম। 
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ভোি  থো, েুড়ম ড়  আ  েেটো কথহ  এগোহরোটোর মহধয এ টু আসহে পোরহব। কেোমোর 
সহে ড় েু  রুরী  থো আহে। 
  
ইড়ে— 
  
েড়মটিো। 
  
 যোেোরুর কেহের ড়সগোহরট বহিই েেহেো পযোহ হট রূপোিী রহের  যোেোরু। এমন 
অসোধোরণ ঘটনো ঘটি অথি ফরেোেহ  কেখোহনো কগি নো। কস সূযট উঠো সহে সহে 
েোসপোেোহি িহি যোে। ড়ফহর রোে েেটোর পর। কমহস এহস কগোসি  হর ড়বেোনোে শুহে 
পহড়। ক োন  থো কনই, ড় েু কনই। মোনুষ নো কযন করোবট। কয করোবহটর এ টোই  ো  
স োিহবিো কবর েহে যোওেো গভীর রোহে কফরো। নোনু্ট। ধোরণো কস রোহে ঘুমোেও নো। মোহে 
মহধয নোনু্ট ঘুম কভহে কেহখহে ফরেোে িুপিোপ ড়বেোনোে বহস আহে। ড়সগোহরট খোহে। 
অন্ধ োর ঘহর ড়সগোহরহটর আগুন উঠো নোমো  রহে। 
  
ফরেোে থো হি েোহ  েু পযোহ ট ড়সগোহরট কেেো কযে। 
  
নোনু্ট েেটোর অহন  আহগ কবর েি। েেহর রোড়ফ   যোম কয ভোহব কবহড়হে ক োথোও কযহে 
েহি এ  েু ঘন্টো আহগ কবর েহে েে। েোেোড়ো েোহ  রহসোমোিোই ড় নহে েহব। কয 
কেো োহন কফ্রে রহসোমোিোই পোওেো যোে কসটো আবোর উহেো ড়েহ । অণটহবর  হনযও ড় েু 
এ টো ড়নহে েহব। বোবোহ  কেখহিই কস প্রথহম বোবোর মুহখর ড়েহ  েো োে নো, েো োে 
বোবোর েোহের ড়েহ । িট  হর কেহখ কনে েোহে উপেোহরর ক োন পযোহ ট আহে ড় -নো। 
কখিনোর কেো োহন কপো ো মো ড়  োেীে ক োন কখিনো কখোাঁ   রহে েহব। বোচ্চোহের অদু্ভে 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 270 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

সোইহ োিড় । কয সব ড় ড়নে েোরো সবহি ভে পোে েোর কখিনো আবোর েোহের  োহনর 
 োন। অণটব সবহি ভে পোে সোপ। অথি রোবোহরর সোপ েোর সবহি পেহন্দর। গে  ন্মড়েহন 
েোহ  এ টো রোবোহরর সোপ কেেো েহেড়েি কসই সোহপর কি  ধহর নো থো হি েোর রোহে 
ঘুম েে নো। সোপ কখোপ পোওেো কগহি ড় নহে েহব। 
  
  
  
ের ো খুহি ড়েি েড়মটিো। নোনু্ট বিি, ক মন আে? 
  
েড়মটিো বিি, ভোি। 
  
েোর আ হ র গিো অনযড়েহনর মে বরফ েীেি নো। মুখটোও মহন েহে েোড়স েোড়স। নোনু্ট 
বিি, ড়সগোহরহটর  হনয ধনযবোে। 
  
েুড়ম ড়  িো খোহব? 
  
এ   োপ কখহে পোড়র। অণটব ক োথোে? ওর  হনয এ টো প্লোড়স্টহ র মো ড়েো এহনড়ে। 
  
অণটব িুহি িহি কগহে। 
  
নোনু্ট সোেহস ভর  হর বহি কফিি—ওর সোমোহরর েুড়ট  হব? ওহ  ড়নহে এ টো প্লযোন 
ড়েি। 
  
ড়  প্লযোন? 
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নোনু্ট েড়বড়  হর বিি, ড়ঠ  ওহ  ড়নহে প্লযোন নো। কেোমোহের েু নহ  ড়নহেই প্লযোন। 
ভোবড়েিোম এই েুড়টহে কেোমোহের ড়নহে কনপোি ঘুহর আসব। ড়েমোিে  নযো কনপোি। ঢো ো 
কথহ  কয খরহি  ক্সবো োহর যোওেো যোে, কসই খরহি কনপোি ঘুহর আসো যোে। ড়বহেে 
কেখো েি। কেে ড়বহেে ঘুরহি ড়েশুহের েোন বৃড়ি েে। কনপোহির কেোহটহি েুটো ঘর ড়নহে 
ড়নিোম। এ টোে কেোমরো মো-হবটো, এ টোে আড়ম। ঘর পোেোপোড়ে কনেোরও ের োর কনই। 
কেোমরো থো হি কেোেিো বো ড়েনেিোে, আড়ম এ েিোে। 
  
নোনু্ট কভহবড়েি  থো শুহনই েড়মটিো করহগ যোহব। কস রোগি নো। েহব মুখ সোমোনয গম্ভীর 
 হর কভেহর িহি কগি। ড়ফহর এি িো ড়নহে। শুধু িো নো। ফুট ক   আহে, রহসোমোিোই 
আহে। নোনু্ট এ  ড়পস ক   েোহে ড়নি। মহনর ভুহি ক   িোহে ড়ুড়বহে এ   োমড় ড়েি। 
েড়মটিো কেহখও ড় েু বিি নো। অনয সমে এমন এ টো বযোপোর কেখহি কিোখ সরু  হর 
েো োহেো। 
  
েুড়ম েোেহি আমোহের কনপোি ড়নহে িোে? 
  
কেহের কভেহর ক োথোও যড়ে কযহে িোও—কসখোহনও ড়নহে পোড়র। ক োন সমসযো কনই। 
  
মহন েে কেোমোর অহন  টো ো েহেহে। 
  
আহর নো। িো ড়রই কনই। টো ো পোব ক োথোে? েহব বযবস্থো এ টো েহবই। িো ড়র বো ড়র 
আর  রব নো বহি ড়ঠ   হরড়ে। বযবসো  রব। ফুড ড়ব হনস। 
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ফুড ড়ব হনস মোহন? 
  
ড়বরোনীর কেো োন কেব। বোবুড়িটর সহে  থো েহেহে। স োহি এ  েোড়ড় ড়বরোনী েহব। 
ড়ব োহি এ  েোড়ড়। মোস ড়েহন  বোবুড়িট করহখ রোন্নোর ক ৌেিটো ড়েহখ কফিব। েোরপর 
বোবুড়িট ড়বহেে  হর ড়নহ রোই রোাঁধব। বোবুড়িটর খরিটো কবাঁহি কগি। খুবই িোহভর বযোপোর। 
  
েোই নো-ড় ? 
  
েোড় র ড়বড়রেোনীহে ড়বরোনী ড়বড়ক্র  হর ক োড়টপড়ে েহে কগি। 
  
কেোমোর ড়বড়রেোনীর নোম ড়  েহব—পো ীর ড়বড়রেোনী? 
  
নোনু্ট েো েো  হর কেহস কফিি। েড়মটিোর রড়স েোটো েোর খুব মহন ধহরহে। েড়মটিো কয 
েোর বযোপোহর আগ্রে কেখোহে েোর  হনযও ভোি িোগহে। েোর ক োন বযোপোহর েড়মটিো অহন  
ড়েন এে আগ্রে কেখোে ড়ন। নোনু্ট িোহে িুমু  ড়েহে আনড়ন্দে গিোে বিি, িোভটো ক মন 
েহব এ টু বুড়েহে বড়ি——ড়মড়ডেোম সোই  এ টো পোড়েহি িোি ধহর ড়বে ক ড় । কবস্ট 
ক োেোড়িড়ট বোসমড়ে িোি েি ড়ত্রে টো ো ক ড় ।  োহ ই িোি িোগহে েেে টো োর। ড়বে 
ক ড়  িোহি িোগহে েে ক ড়  মোংস। েে ক ড়  খোড়সর মোংহসর েোম পহর—ক ড়  এ ে 
টো ো ড়েহসহে এ  েো োর টো ো। ড়েসোবটো ড়  ফহিো  রে? 
  
কিেো  রড়ে। 
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ড়ঘ মেিোপোড়ে এইসব ধর পহনহরোে টো ো।  োহ ই কটোহটি খরি েহে ড়েন েো োর টো ো। 
ফুি কপ্লট পিোে টো ো  হর ড়বড়ক্র  রহি কনট পোব েে েো োর টো ো। খরি বোে ড়েহে 
প্রড়ে পোড়েহি িোভ থো হব ড়েন েো োর টো ো। েুই পোড়েহি েে েো োর টো ো। মোহস এ  
িক্ষ আড়ে েো োর টো ো। ইস্টোবড়িেহমন্ট খরি, বোবুড়িটর কবেন, বে কবেোরো সব ড়মড়িহে 
ধরিোম পিোে েো োর টো ো েোরপহরও মোহস কনট প্রড়ফট েহব এ  িক্ষ ড়ত্রে েো োর 
টো ো। ইনেোল্লোে। 
  
ভোিহেো। নোনু্ট আনড়ন্দে গিোে বিি, কেো োহনর নোম ড়ঠ   হরড়ে অণটব ড়বরোণী েোউস। 
  
আমোর কেহির নোহম ড়বরোনীর নোম ড়েহে েহব নো। কেোমোর নোহম নোম েোও। নোনু্ট ভোইহের 
ভোই ড়বরোনী। মোমো েোড়িম আহে। ভোই ড়বরোনীও েহব। 
  
নোনু্ট সোমোনয েহম কগি। কবোেো যোহে বযোপোরটো েড়মটিো ড়ঠ  পেন্দ  রহে নো। েোর কিোখ 
সরু েহে কগহে। গিোও অহন  গম্ভীর শুনোহে। 
  
েড়মটিো েীেি গিোে বিি, বোবুড়িটর খরিওহেো কেোমোর িোগহব নো। েুড়মহেো  হে মোস 
পহর ড়নহ ই রোাঁধহব। এটো মন্দ নো। ক উ যড়ে ড় হেস  হর অণটহবর বোবো ড়   হরন? 
আমরো বিব, বোবুড়িট। আমোহের ক োন খোওেো েোওেোর প্রহেো ন েহি কেোমোহ  বোবুড়িট 
ড়েহসহব ভোড়ো  হর ড়নহে আসব। কেোমরো ড়নশ্চেই বোইহরর রোন্নোর  ো ও  রহব,  রহব 
নো? 
  
নোনু্ট অহেড়িেোন ড়সগোহরট ধরোি। ড়ব্রে গিোে বিি, কেোমোর পেন্দ নো েহি ড়বরোনী 
েোউহসর পড়র ল্পনো বোে ড়েহে কেব। 
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েড়মটিো  ড়ঠন গিোে বিি, আমোর পেন্দ অপেন্দ ড়েহে ের োর ড় ? আড়মহেো কেোমোর 
ক উ নো। কেোমোর যো ইেো েুড়ম  রহব। েুড়ম বোবুড়িট েহিও ড় েু নো।  ুেো পোড়িেওেোিো 
েহিও ড় েু নো। 
  
নোনু্ট অহন   হে বিি, ও আেো। 
  
েড়মটিো বিি, কেোমোহ  ড়   হনয কডহ ড়ে এখন কেোন। কেোমোহ হেো বহি বহি আড়ম 
েেরোন েহেড়ে। ইেো  হরই েুড়ম গো  রে নো। আ  আড়ম েোহমিো িুড় হে কফিব। 
রো েোেী কথহ  আমোর বড় ভোই এহসহেন। উড়ন সব বযবস্থো  হরহেন। আমোহের ক োথোও 
কযহে েহব নো। ড় েু নো।  োগ পত্র ড়নহে এখোহন কিো  ন আসহব। েুড়ম আড়ম এ সহে 
সোইন  রব। 
  
নোনু্ট পুহরোপুড়র ে িড় হে কগি। আ হ র ড়েহন এমন ক োন ঘটনো ঘটোহব েো েোর 
 ল্পনোহেও ড়েি নো। নোনু্ট প্রোে ড়ফস ড়ফস  হর বিি, েুড়ম ড়  ড়বহে  রে নোড় ? 
  
েড়মটিো সে  ভোহব বিি, েযোাঁ  রড়ে। 
  
কেোমোহের ড়বহের পর অণটব ড়  আমোর সহে থো হব? 
  
েড়মটিো ড়বরক্ত গিোে বিি, উদ্ভট  থো বিহব নো। অণটব কেোমোর সহে কমহস ড়গহে উঠহব? 
অবসর সমহে ড়বরোনী েোউহসর  োস্টমোরহের ড়বরোনী খোওেোহব? কপ্লট ধুহে কেহব। েুড়ম 
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সোরো  ীবহন নোনোন ধরহনর যন্ত্রণো  হরে। আর যন্ত্রণো  রহব নো। আরোম  হর কবোস। িো 
কখহে িোইহি বি আবোর িো ড়েড়ে। 
  
নোনু্ট েোড় হে আহে। কস ড়  বিহব বুেহে পোরহে নো। বসোর ঘহরর ের োটো কখোিো। েঠোৎ 
উহঠ কেৌহড় ড়  পোড়িহে যোহব? বো অনয ড় েু ড়   রো যোে? েড়মটিোর পো কিহপ ধরহি 
ক মন েে? স্বোমী যড়ে স্ত্রীর পোহে ধহর েোহে কেোষ েে নো। 
  
ড়সাঁড়ড়হে পোহের আওেো  পোওেো যোহে। ওরো মহন েে িহি এহসহে। েড়মটিো বিি, কেব 
আহর   োপ িো? 
  
নোনু্ট বিি, েোও। 
  
রোহের স্বপ্নটোর  থো মহন পড়হে। স্বহপ্ন পোগি কেখো কয এমন ভেোবে েো ক   োনে। 
ঘহর এ টো কখোেব নোমোর বই রোখো ের োর।  ড়টি স্বপ্নগুড়ির অথট আহগ ভোহগ  োনো 
থো হি ধোেো কখহে েে নো। নোনু্টর কিোহখ পোড়ন এহস কগহে। েড়মটিো সোমহন কনই, এটো 
ভোি েহেহে। েোহ  কিোহখর পোড়ন কেখহে েি নো। 
  
ঘহর কিো  ন খোেোপত্র ড়নহে উপড়স্থে েহেহে। নোনু্ট উহঠ েোাঁড়ড়হে েোড়স মুহখ বিি, আসুন 
আসুন। 
  
কযন কস এ বোড়ড়রই এ  ন, অড়েড়থহ  সোের আমন্ত্রণ  োনোহে। 
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১২. ফরহাি আসমানীত্রির বসার ঘত্রর বত্রস আত্রে 
ফরেোে আসমোনীহের বসোর ঘহর বহস আহে। এ টো  োহ র কমহে িো ড়েহে কগহে। কসই 
িো অহন ক্ষণ আহগ কেষ েহেহে। েোর  োহে ক উ আসহে নো।  ড়িংহবি কটপোর পর 
ড়নেো ের ো খুহি ড়েহেহে। কসই বহিহে—কভেহর এহস বসুন। েোর গিো অেযন্ত েীেি। 
ফরেোে কসই েীেি গিোহ  গুরুত্ব কেে ড়ন। যোর কবোন ভেোবে র ম অসুস্থ েোর গিোে 
ক োন র ম উষ্ণেো থো োর  থো নো। 
  
ফরেোে বিি, আসমোনী ড়  বোসোে? 
  
ড়নেো বিি, হুাঁ। 
  
বোসোে  খন এহসহে? 
  
গে োি সন্ধযোে। 
  
আড়ম  োনেোম নো। আ  েোসপোেোহি ড়গহে শুড়ন…। 
  
আপোহ  ড়নহে ড়সেোপুর যোওেো েহব। এই  হনযই িহি আসো। 
  
 হব যোে ড়সেোপুর? 
  
এখহনো ড়ঠ  েে ড়ন। মোমো কিেো  রহেন। যে েোড়োেোড়ড় যোওেো যোে। 
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আড়ম আসমোনীর সহে এ টু  থো বিব। 
  
আপড়ন বসুন। 
  
ফরেোে বহসহে। এর মহধয এ  ঘণ্টো সমে পোর েহেহে। েোর িো খোওেো েহেহে। খবহরর 
 োগ  পড়ো েহেহে। কটড়বহি েুটো মযোগোড় ন ড়েি। কসই মযোগোড় নও কেষ েহেহে। কভের 
কথহ  ক উ আহস ড়ন। িট  হর কভেহরর ঘহর ঢুহ  পরোর অড়ধ োর েোর কনই। েোহ  
ক উ কডহ  নো ড়নহে কগহি কস কযহে পোরহব নো। েোহ  বোইহরর কগস্টহের মে িুপিোপ 
বহস থো হে েহব। 
  
আসমোনী ড়নশ্চেই েোর ঘহর শুহে আহে। েোর ঘরটো  খহনো কেখো েে ড়ন। ড়নশ্চেই ঘরটো 
খুব সুন্দর  হর সো োহনো। আসমোনী বিহেো—কেোমোহ  আমোর ঘরটো এ ড়েন কেখোহে 
েহব। ঘহরর মহধয এ টো  ুমোরী গন্ধ আহে। কয ক োন বুড়িমোন কিো  ঘহর পো ড়েহেই 
বুেহব এখোহন এ টো  ুমোরী কমহে বোস  হর। 
  
ড়ববোড়েেো কমহের ঘর ড়  অনযর ম? 
  
অবেযই অনযর ম। ড়বহের পর কেোমোহ  ড়নহে আড়ম কয ঘহর থো ব কসই ঘরহেো আড়মই 
সো োব েখন ড়ডফোহরন্সটো বুেহব। 
  
ফরেোে েোসহে েোসহে বহিহে, আমোর কেো ধোরণো ক োন প্রহভে কনই। এ টো েহে পোহর 
কেোমোর এই ঘহর কেহিহের ক োন  োপড় কনই, এসহর কনই। ড়বহের পহর কয ঘহর থো হব 
কসখোহন আমোর  োপড় থো হব, এ টো এসহর থো হব। 
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আসমোনী গম্ভীর গিোে বহিহে—েুড়ম এখহনো ধরহে পোর ড়ন। আড়ম এ টো ড়ডফোহরহন্সর 
 থো বড়ি——কযমন ধর  ুমোরী কমহেহের েৃড়ে থোহ  ঘহরর বোইহর। েোরো আ োে কেখহে 
পেন্দ  হর। ড় ন্তু ড়বহের পর কমহেহের েৃড়ে ঘহরর কভের ক ন্দ্রীভূে েে।  োহ ই  ুমোরী 
কমহের খোহটর অবস্থোন এমন েহব কয খোহট শুহে আ োে কেখো যোে। আর ড়ববোড়েেো কমহের 
খোটটো েহব ড়সড়িং ফযোহনর ড়নহি। খোহটর পড় েন এমন কযন স্বোমী-স্ত্রী েু নই সমোন বোেোস 
পোে। ক উ কবড়ে, ক উ  ম েো কযন নো েে। 
  
ফরেোে েোসহে েোসহে বহিহে—েুড়ম েুে সব বযোপোর ড়নহে ড়েনরোে ভোব েোই নো? 
  
আড়ম েুে বো  ড়টি ক োন ড়বষে ড়নহেই ড়েনরোে ভোড়ব নো–কেোমোহ  ড়নহে ড়েনরোে ভোড়ব। 
আেো এই কয আড়ম ড়েনরোে কেোমোহ  ড়নহে ভোড়ব এই  থোটো ড়  কেোমোর ড়বশ্বোস েহেহে? 
  
েযোাঁ েহেহে। 
  
আসমোনী েখন কেোট্ট  হর ড়নিঃশ্বোস কফহি বহিহে—কেোমোর বযোপোরটো ড় ন্তু অনযর ম। 
েুড়ম সোরোক্ষণ আমোর  থো ভোব নো। েুড়ম নোনোন ধরহনর েোহমিোর মহধয বোস  র বহি 
েোহমিো ড়নহে ভোব। আমোর  থো ভোব েখনই যখন আড়ম কেোমোর সোমহন থোড় । এই 
 হনযই কেোমোহ  ড়বহে  হর কফিোর  হনয আড়ম এে বযি। ড়বহের পর কেোমোহ  বোধয 
েহে আমোর সহে অহন  কবড়ে সমে থো হে েহব। েখন বোধয েহে আমোর  থো ভোবহে 
েহব। বিহেো আড়ম ড়ঠ  বিিোম ড় -নো। 
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ফরেোে উের কেে ড়ন। েহব আসমোনীর  থো সড়েয। এই কয কস এ  ঘন্টো আসমোনীহের 
বসোর ঘহর বহস আহে। এই এ  ঘন্টো কস শুধু আসমোনীর  থো ভোহব ড়ন। েোহ  অহন  
ড় েু ভোবহে েহেহে। কযমন কস কবে ড় েু সমে ধহরই েোর মোর  থো ভোবহে। 
  
আসমোনীহের ফ্ল্যোট বোড়ড়র ড়েহ  রওনো েবোর আহগ ফরেোে মো-বোবোর কখোাঁ  ড়নহে 
ড়গহেড়েি। রোহেিো কবগম কেহিহ  আড়োহি ড়নহে ড়গহে ড়ফসড়ফস  হর বহিহেন—ড়নউ 
মোহ টট কথহ  খুব বড় এ টো  োেি বো রুই মোে ড় হন ড়েহে পোরড়ব? খুব ের োর। টো ো 
আড়ম কেব। এ  েো োর টো োে েহব নো? 
  
এ  েো োর টো ো েোহমর মোে? 
  
খুব বড় মোে। কযন সবোর কিোহখ পহড় এ র ম মোে। 
  
ের োর ড় ? 
  
আহে ের োর আহে। মোেটো ড়ব োি পোাঁিটো েটোর ড়েহ  আনড়ব। পোরড়ব নো। 
  
ফরেোে েোন্ত গিোে বিি, পোরব ড় ন্তু েঠোৎ এ  েো োর টো ো েোহমর মোহের ের োর 
পড়ি ক ন? 
  
 োমোইহের বোড়ড়হে পহর আড়ে, খরি টরি নো  রহি মোন থোহ  নো। 
  
মোন রক্ষোর  হনয এ  েো োর টো ো েোহমর মোে  ে ড়েন ড় নহব? 
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কেোর সহে েহ টর ইস ুি খুিব নো। কেোহ  যো  রহে বিড়ে  র। 
  
ড়বহ হি আড়ম এ টো প্রোইহভট ড়টউেযোড়ন  ড়র। মোেটো এখন ড় হন ড়েহে যোই মো? 
  
এখন ড় নহি এরো মোেটো ক হট কবাঁহধ কফিহব। বড় মোে ক হট কফিহি েোর আর কসৌন্দযট 
ড় ?  োমোই কেখহে পোহব নো। কস অড়ফহস। কস বোসোে ড়ফহর সন্ধযোে। 
  
রোহেিো মোহের  হনয এ  েো োর টো ো ড়েহিন। গিো নোড়মহে বিহিন, যড়ে ড় েু কবড়ে 
িোহগ েুই ড়েহে ড়েস। 
  
ফরেোহের মন সোমোনয খোরোপ েহেহে। েোর মো  োমোইহের বোড়ড়হে েোর সম্মোন ড়নহে বযি। 
অনয ড় েুই এখন আর েোাঁর কিোহখ পড়হে নো। এ বোর অন্তে বিহে পোরহেন, কেোর ড়  
েহেহে বিে? কেোর কিোহখর ড়নহি  োড়ি ক ন? ড় ংবো ড় হেস  রহে পোরহেন, আসমোনী 
কমহেটো ক মন আহে? ওহ  এ বোর কেখহে যোব। েুই আমোহ  ড়নহে যো কেো। খুবই 
আশ্চহযটর বযোপোর আসমোনী সম্পহ ট  োহরোর ক োন আগ্রে কনই। েোর বোবো এখন পযটন্ত 
আসমোনীর  থো ড় েু ড় হেস  হরন ড়ন। আসমোনী যড়ে টহব িোগোহনো ক োন  োপোনী 
ফুহির গোে েে, েোর বোবো। ড়নশ্চেই প্রড়েড়েন েোহ  কেখহে কযহেন। 
  
  
  
ফরেোে ঘড়ড় কেখি। কেড় ঘন্টোর মে েহেহে, কস বহস আহে। এহের সমসযোটো ড় ? এরো 
েোহ  বড়সহে করহখহে ক ন? 
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আসমোনীর মোমো বসোর ঘহর ঢু হিন। ফরেোে উহঠ েোাঁড়োি।  োমরুি ইসিোম সোহেবহ  
কেহখ মহন েহে ড়েড়ন সোরোরোে ঘুমোনড়ন। কিোহখর ড়নহি  োড়ি। কঠোট শুড় হে আহে। ড়েড়ন 
কয েোাঁড়ড়হে আহেন কসই েোাঁড়ড়হে থো োর ভড়েটোও অস্বোভোড়ব । ক মন কযন  ুাঁহ ো েহে 
আহেন। েোাঁহ  খুবই ক্লোন্ত িোগহে। 
  
ফরেোে ক মন আে? 
  
ড়  ভোি। 
  
 োমরুি ইসিোম সোহেব ড়নহ  বসহিন নো, ফরেোেহ ও বসহে বিহিন নো।  ুাঁহ ো েহে 
েোাঁড়ড়হে েোাঁড়ড়হে  থো বিহে িোগহিন। 
  
অহন ক্ষণ অহপক্ষো  রে, সড়র। িো ড়েহেহে? 
  
ড় । 
  
আসমোনীর েরীরটো কবে খোরোপ  হরহে। এে দ্রুে এেটো খোরোপ  রোর  থো। আমোর 
মহন েে —মন ড়ব ি েহে কগহে। মন ড়ব ি েহি এ র ম েে। ভেোবে ড়বপহের সোমহন 
েোাঁড়োহি সোধোরণ ড়িন্তোেড়ক্ত নে েহে যোে…। 
  
ফরেোে বিি, মোমো আড়ম ওর সহে এ টু  থো বড়ি? 
  
 োমরুি ইসিোম সোহেব ক্লোন্ত ড়নিঃশ্বোস কফহি বিহিন, এইখোহনই সমসযোটো েহেহে। ও 
কেোমোর সহে  থো বিহে িোহে নো। এেক্ষণ েোহ  বুেোবোর কিেো  রিোম। িোভ েে ড়ন। 
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ও ড়  বিহে? 
  
কেোমোহ  েোর অসুস্থ মুখ কেখোহব নো। এইসব েোড়ব োড়ব বিহে। কযহেেু কস িোহে নো, 
আমোর মহন েে কেোমোর কেখো নো  রোই ভোি েহব। এড়িহেই কস প্রিণ্ড মোনড়স  িোহপর 
মহধয আহে। কসই িোপটো আর বোড়োহনো ড়ঠ  েহব নো। 
  
আড়ম ড়  িহি যোব? 
  
েযোাঁ িহি যোও। কেহের বোইহর যোবোর আহগ কস যড়ে কেোমোর সহে  থো বিহে িোে আড়ম 
কেোমোহ  খবর কেব। 
  
আড়ম ড়  ড়বহ হি এ বোর আসব? 
  
আসহে পোর। েহব আমোর মহন েে নো কস কেোমোর সহে  থো বিহব। আসমোনী ভেং র 
ধরহনর ক েী কমহে। যো বিহব েোই। 
  
এপোটটহমন্ট েোউহস ড়িফট আহে, ফরেোে নোমহে ড়সড়ড় ড়েহে। েোর  োহে মহন েহে কস 
কনহমই যোহে কনহমই যোহে, ড়সড়ড় কেষ েহে নো। ড়সড়ড় ড়েহে উঠহে  ে, নোমহে  ে নো, 
ড় ন্তু এখন নোমহেও  ে েহে। ক্লোড়ন্তহে েরীর কভহে আসহে। ইহে  রহে করড়িং ধহর 
খোড়ন ক্ষণ ড়বশ্রোম  রহে। েঠোৎ  হর খুব ঘুমও পোহে। কমহস ড়ফহর ড়গহে আরোম  হর 
ড় েুক্ষণ ঘুমুহে পোরহি ভোি েে। ড়িন্তো ভোবনোেীন ড়নড়শ্চন্ত ঘুম।  েড়েন েহে কগি কস 
আরোম  হর ঘুমুহে পোরহে নো। ঘুড়মহে পড়হে পোরহি েরেোম  হর মোে ক নোর  থো 
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ভোবহে েহব নো। নোনু্ট ভোইহের  থো ভোবহে েহব নো। ড়িিহেনস রোইমস, পোটট টুর বইটো 
ক োথোে পোওেো যোহব েো ড়নহেও ভোবহে েহব নো। ফরেোে প্রোইহভট ড়টউেযোনী শুরু  হরহে। 
েোর েোত্রর মো ড়িিহেনস রোইমস পোটট টু বইটো নো-ড়  ক োন কেো োহন খুাঁহ  পোহেন নো। 
ফরেোহের েোড়েত্ব বইটোর কখোাঁ   রো। 
  
এ  ড়বহেেী অষুধ ক োম্পোনী কমড়ডহ ি ড়রহপ্র নহটড়টভ কিহে ড়বেোপন ড়েহেহে। কসখোহন 
কিখো—কবেন ভোেো আ ষটণীে। েড়ব এবং বোহেোডোটোসে কযোগোহযোগ  রুন। ফরেোহের 
 োহে বোহেোডোটো আহে। েড়ব কনই। ড়ি আর সোইহ র েড়ব েুিহে েহব। েোড়স েোড়স মুহখর 
েড়ব।  োউহ  ড়েহে সুপোড়রে  রোহে পোরহি ভোি েে। ক োন মন্ত্রী বো এ ধরহনর ক্ষমেোবোন 
ক উ। েহব মন্ত্রীর সুপোড়রহে  ো  েহব নো,  োরণ পোাঁি েো োর েরখোি যড়ে পহড় কসই 
পোাঁি েো োহরর মহধয িোর েো োর েরখোহি মন্ত্রীর সুপোড়রে থো হব। বোংিোহেহের মন্ত্রীরো 
 ুড়োহিো সুপোড়রে  রহে খুব পেন্দ  হরন। নেুন ধরহনর ক োন সুপোড়রে যড়ে ক উ েোর 
 হনয  রে। কযমন ধরো যো — ড়ব েোমসুর রোেমোন সোহেব েোর েরখোহির উপহর কগোটো 
কগোটো অক্ষহর েোহ  ড়নহে েুিোইহনর  ড়বেো ড়িহখ সুপোড়রে  রহিন– 
  
এই কেহিটো ভোি এবং সৎ 
েোর ড়বষহে ইেোই আমোর ড়িড়ন্তে অড়ভমে। 
—েোমসুর রোেমোন 
  
বোহ্  ড়বেোটো কেো ভোি েহেহে। ফরেোে ক্লোন্ত ভড়েহে েোাঁটহে। প্রোণপহণ কিেো  রহে—
আসমোনীর ড়বষহে এখন আর ড় েু ভোবহব নো। ড় েু নো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 284 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

ড়েনটো ক মন কমঘিো কমঘিো। এ র ম কমঘিো ড়েহন আসমোনীহ  ড়নহে কবড়োহে কবর 
েহিই আসমোনী বোর বোর েো োহেো আ োহের ড়েহ  এবং বিহেো কেোমোর ড়  মহন েে 
বৃড়ে েহব? 
  
ফরেোে কবড়ের ভোগ সমেই বিহেো,  োড়ন নোহেো। 
  
আমোর খুব কটনেোন িোগহে। 
  
ক ন? 
  
আ োহে ঘন  োি  হর কমঘ েহিই আমোর কটনেোন শুরু েে। যড়ে বৃড়ে নো েে, যড়ে বৃড়ে 
নো েে। 
  
কটনেোহনর ড়  আহে? সব কমহঘ ড়  আর বৃড়ে েে? 
  
েে নো বহিই কেো কটনেোন। 
  
আসমোনী আ  সহে থো হি েোর কটনেোন েে।  োরণ আ োে দ্রুে  োহিো েহে।  োহিো 
কমঘ ড়নহে কয গোনটো আহে কসটো কযন ড় ? 
  
কমঘ  োহিো আাঁধোর  োহিো আর  িং  কয  োহিো। 
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ফরেোে ড়নউ মোহ টহটর ড়েহ  রওনো েি। রোইমহসর বইটো ড় হন, মোে ড় নহে ঢু হব। 
এর মহধয যড়ে ভোিমে বৃড়ে নোহম েোেহি মোহের েোম  হম যোহব। বৃড়ের ড়েহন ইড়িে 
মোহের েোম বোহড়। অনয সব মোহের েোম  হম যোে। 
  
মোনুহষর মন যড়ে এ র ম েে কয কস এ সহে এ টোর কবড়ে ক োন ড় েু ড়নহে ভোবহে 
পোহর নো েোেহি িমৎ োর েে। মনটোহ  সব সমে ক োন নো ক োন ড় েু ড়নহে বযি রোখো 
কযহে পোরে। ড় ন্তু মোনুহষর মন এ  সহে েে বোহরোটো ড়বষে ড়নহে ভোবহে পোহর। ফরেোে 
ড়নড়শ্চে কয যখন মোহের বো োহর ঢুহ  রুই এবং  োেি মোহের েোম  মোহে বযি থো হব 
েখহনো েোর মহনর এ টো অংে ভোবহব আসমোনীর  থো। ক মন আহে আসমোনী? আ  
যড়ে বৃড়ে নোহম কস ড়  েোর ড়বেোনোর  োনোিো কথহ  বৃড়ে কেখহব? করোগ যন্ত্রণোে  োের 
মোনুষ ড়  বৃড়ে পেন্দ  হর? 
  
  
  
ের ো খুহি রোণী অবো । বৃড়েহে ড়ভহ   ব হব েহে ফরেোে েোাঁড়ড়হে আহে। েোর েোহে 
 োনহ োে েড়ড় বোধো ড়বেোি এ টো  োেি মোে। ফরেোে ড়ব্রে গিোে বিি, বোড়ড়হে ক োন 
 োহ র কিো  আহে। মোেটো কভেহর কনহব। 
  
রোণী অবো  েহে বিি, মোে ক ন? 
  
মো বহিহেন এ টো বড় মোে ড় হন কেোমোহের এখোহন ড়েহে কযহে। মোহ  এ টু খবর 
কেহব?। 
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উড়ন এখন বোড়ড়হে কনই। পোহের বোড়ড়হে ড়মিোে েহে—ড়মিোহে কগহেন। উড়ন কযহে িোন 
ড়ন আমোর মো ক োর  হর ড়নহে কগহেন। 
  
েুড়ম মোহ  বহি ড়েও কয মোে ড়েহে কগড়ে। 
  
আপড়ন ড়  এখন িহি যোহবন? 
  
েযোাঁ। 
  
বৃড়ের মহধয ক োথোে যোহবন? অবেযই যোহবন নো। উনোরো িহি আসহবন আড়ম খবর পোঠোড়ে। 
  
ফরেোে েোন্ত গিোে বিি, খবর পোঠোহে েহব নো। আসহি আড়ম মোর সহে কেখো  রহে 
িোড়ে নো। মোর সহে এখন  থো বিহে ইেো  রহে নো। এড়িহেই মনটো খোরোপ, েোাঁর সহে 
 থো বিহি মন আহরো খোরোপ েে। আড়ম যোই। 
  
রোনী বিি, আপড়ন এ টু রসুন। এ  ড়মড়নট। আপনোর এ টো ড় ড়নস আমোর  োহে আহে। 
ড়নহে যোন। 
  
ফরেোে অবো  েহে বিি, আমোর ড়  ড় ড়নস? 
  
রোণী নীিু গিোে বিি, আপড়ন আপনোর স্ত্রীর  হনয ড়বহের েোড়ড় ড় হনড়েহিন। আসমোনী 
রহের েোড়ড়। 
  
ফরেোে অবো  েহে বিি, কেোমোর  োহে ড়  ভোহব কগি? 
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রোণী েোর  বোব নো ড়েহে িহি কগি। েোড়ড়র পযোহ ট েোহে ড়ফহর এহস বিি, আড়ম ড় ন্তু 
পযোহ টটো খুহি কফহিড়েিোম। ড় েু মহন  রহবন নো। পযোহ হটর কভের এ টো ড়িড়ঠ ড়েি। 
ড়িড়ঠটো পযোহ হট ড়েহে ড়েহেড়ে। 
  
ফরেোে েোড় হে আহে। কমহেটোর ভোবভড়ে ক মন কযন িোগহে। েোর সহে  থো বিহে 
ড় ন্তু েোর ড়েহ  েো োহে নো। কমহেটোর সহে আসমোনীর কিেোরোর ক োন ড়মি কনই। ড় ন্তু 
েোরপহরও েোহ  ক ন  োড়ন আসমোনীর মে কেখোহে। 
  
রোণী বিি, আড়ম শুহনড়ে উড়ন খুব অসুস্থ। আপড়ন আবোর যখন েোাঁহ  কেখহে যোহবন েখন 
অবেযই েোড়ড় এবং ড়িড়ঠ ড়নহে যোহবন। 
  
ও  োহরো সহেই কেখো  রহে িোহে নো। আ  আমোর সহে কেখো  হর ড়ন। স োিহবিো 
অহন ক্ষণ বহসড়েিোম। 
  
এখন েোড়ড় ড়নহে আবোর যোন। স োহি েেে মন খুব খোরোপ ড়েি। মোনুহষর মন খুব 
কবড়েক্ষণ খোরোপ থোহ  নো। 
  
আসমোনীর সহে ড়মিটো ক োথোে ফরেোে কবর  রহে পোরহে নো। গিোর স্বরও অনযর ম 
ড় ন্তু ক ন  োড়ন মহন েহে আসমোনী  থো বিহে। 
  
ফরেোে বৃড়ের মহধযই কবর েহে কগি। রোণী বোরোন্দোে এহস েোাঁড়োি। এই বোড়ড়র বোরোন্দো 
কথহ  অহন  েূর কেখো যোে। মোনুষটো ক মন ক্লোন্ত ভড়েহে বৃড়ের কভের ড়েহে যোহে। 
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কেখহে রোণীর  ে েহে। কস ক ন  োড়ন কিোখও ড়ফড়রহে ড়নহে পোরহে নো। মোনুষটো যড়ে 
েঠোৎ ক োন  োরহণ কপেহন ড়ফহর েোেহি খুব িজ্জোর বযোপোর েহব। 
  
রোণীর েোে  োাঁপহে। বোথরুহম ঢুহ  ের ো বন্ধ  রোর ইেোটো আবোর মোথো িোড়ো ড়েহে। 
েোর রীড়েমে  োন্নো পোহে। েোর ক ন এই সমসযো েি? 
  
  
  
আশ্চযট আসমোনীহ  কমোহটই অসুস্থ কেখোহে নো। কস খোহট কেিোন ড়েহে বহসহে। িুি েোড়ো। 
েোর িম্বো িুি ড়বেোনো স্পেট  হরহে। আসমোনীর পরহণর েোড়ড়র রে উজ্জ্বি। সবু   ড়মহন 
িোি ফুহির  ো । েোর অসুস্থেোর এ মোত্র িক্ষণ েোর পোহের উপর েোেো রহের িোের 
এবং ড়বেোনোর পোহের কটড়বি ভড়েট অষুধ। 
  
ফরেোে বহসহে আসমোনীর খোহট। বৃড়ের কভের এহসহে বহি আধ কভ ো। মহন েে েোর 
ঠোণ্ডো কিহগহে। কস  হে বোর েোাঁড়ি ড়েি। আসমোনী েোড়স েোড়স মুহখ েোড় হে আহে। েোর 
কিোহখ িোপো ক ৌেু । মহন েহে একু্ষণী কস ম োর ড় েু বিহব, ড় ন্তু আসমোনী িুপ  হরই 
আহে। ড় েু বিহে নো। ফরেোে বিি, ক মন আে? 
  
আসমোনী কসই প্রহশ্নর  বোব নো ড়েহে বিি, স োহি কেোমোর সহে কেখো  ড়রড়ন বহি রোগ 
 হরো নো। েঠোৎ  হর খুব মন খোরোপ  হরড়েি। েঠোৎ মহন েি ড়  আশ্চযট সবোই থো হব 
শুধু আড়ম থো ব নো। এটো ক মন  থো। 
  
মন খোরোপ ভোবটো ড়  এখন  হমহে? 
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নো  হম ড়ন। েহব কেোমোহ  কেহখ খুড়ে েহেড়ে। 
  
কেোমোহ  আ  অসুস্থ মহন েহে নো। 
  
মহন নো েহিও আড়ম ভেোবে অসুস্থ। আমোর করোগটোর নোম েহে ক্রড়ন  মোইিহেড 
ড়িউহ োড়মেো। এই করোহগর ড়েনটো ির থোহ । আড়ম আড়ে ড়েেীে িহর। 
  
ও। 
  
আসমোনী েোড়স েোড়স মুহখ বিি, েোসপোেোহি থো োর সমে অল্পবহেসী এ  ন ডোক্তোহরর 
সহে আমোর কবে ভোব েহে ড়গহেড়েি। েোহ  যখন বিিোম, অসুখটো ড়  আড়ম ভোিমে 
 োনহে িোই—েখন কস রোহ যর ড়িটোহরির ড়েহে কযহে শুরু  রি। এই করোগ ড়বষহে আড়ম 
এখন এ  ন ড়বহেষে। েুড়ম ড় েু  োনহে িোইহি ড় হেস  রহে পোর। 
  
আড়ম ড় েু  োনহে িোড়ে নো। 
  
েুড়ম এমন গম্ভীর েহে আে ক ন? কেোমোহ  কেহখ মহন েহে কেোমোর AML েহেহে। 
  
AML টো ড় ? 
  
আহর  ধরহনর ব্লোড  যোনসোর—এ ুউট মোেোহিোহ নোস ড়িউহ োড়মেো। মোেোহিোহ নোস 
আবোর েুর হমর েে। মোইহিোমহনোসোইড়ট  এবং ড়পউর মহনোসোইড়ট । শুনহে ড়বরক্ত 
িোগহে? 
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িোগহে। 
  
আমোর ইেোং ডোক্তোর সোহেহবর  োহে শুনিোম ড়বহেহে যোহের এ ধরহনর ভেোবে অসুখ েে 
েোহেরহ  মৃেুযর  নয প্রস্তুে  রোর বযবস্থো থোহ । সোইড় েোড়রস্টরো এহস ড়েহনর পর ড়েন 
েোহের সহে  থো বহিন। মৃেুযর  হনয মোনড়স  ভোহব প্রস্তুে  হরন। েোসয র নো? 
  
েোসয র ক ন? 
  
যোহের এ ধরহনর অসুখ েে েোরো মৃেুযর  হনয আপনো কথহ ই দেরী েহে যোে। 
সোইড় েোড়রহস্টর ের োর রুগীর আত্মীে স্ব নহের  হনয। েোর ড়প্রে নহের  হনয। কযমন 
কেোমোর  হনয ের োর েহব। েুড়ম এ   ো   র ড়বেোনোে পো কেোহি আরোম  হর কবোস। 
েুড়ম এমন ভোহব বহসে কয কেহখ মহন েহে ভোইভো পরীক্ষো ড়েহে বহসে। এবং আড়ম 
েড়ে ভোইভো কবোহডটর কিেোরমযোন। 
  
ফরেোে পো েুহি বসি। আসমোনী বিি, আড়ম খুব ড়েগগীরই ড়িড় ৎসোর  হনয কেহের 
বোইহর যোড়ে। 
  
 হব যোে? 
  
 হব েো বিব নো।  োরণ বিহিই েুড়ম এেোরহপোহটট উপড়স্থে েহব। কেোমোহ  কেহখ েখন 
ভেং র ধরহনর  ে েহব। কেোমোহ  এখোহন করহখ িহি যোড়ে। আর েেহেো কেোমোর সহে 
কেখো েহব নো। এই  েটো আমোর সেয েহব নো। যখন িো ড়র  রহে। িো ড়রর প্রহেো ন 
েুড়েন, ড়েন ড়েহনর  হনয বোইহর কযহে েখনও সেয েে নো। সোরোরোে ঘুমুহে পোরেোম 
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নো। ফোাঁ ো ফোাঁ ো িোগহেো।  োহ ই আড়ম  হব কেহের বোইহর যোড়ে েো কেোমোহ   োনোব 
নো। েুড়ম েঠোৎ এ ড়েন শুনহব আড়ম িহি কগড়ে। কেখহব ের োে ড়বরোট েোিো েুিহে। 
  
ফরেোে ড় েু বিি নো। েোড় হে রইি আসমোনীর ড়েহ । আসমোনীর গিোর স্বর ড়  সোমোনয 
বেহিহে? এ টু কযন অনযর ম িোগহে। আসমোনী বিি, বোবোর সহে আ  কেোমোর কেখো 
েহেহে নো? 
  
েযোাঁ। 
  
েোহ  আহগর কিহে অহন  েোড়সখুড়ে িোহগ ড়ন? 
  
বুেহে পোড়র ড়ন। 
  
বোবো খুড়ে  োরণ কমহের ড়িড় ৎসোর  হনয েোাঁহ  ফ্ল্যোট ড়বড়ক্র  রহে েহে নো। আমোর 
ড়িড় ৎসোর  হনয ক  টো ো ড়েহেন  োন? 
  
নো। 
  
আড়নস সোহেব নোহমর এ  ভদ্রহিো । েোাঁর  থো কেোমোহ  ড়িড়ঠহে ড়িহখড়েিোম। ঐ কয 
মোমো যোর সহে আমোর ড়বহে কেহবন বহি ড়ঠ   হর করহখড়েহিন। ভোড়গযস ঐ ভদ্রহিো  
আমোহের বোসোে এহসড়েহিন। আমোর সহে গল্প-টল্প  হরড়েহিন। েো নো  রহি আমোর 
প্রড়ে েোাঁর মমেো দেরী েে নো। টো ো পেসো ড়েহে বোবোহ  সোেোযয  রোর  হনযও এড়গহে 
আসহেন নো। আড়ম মোহে মোহে শুহে শুহে অদু্ভে সব কযোগোহযোহগর  থো ভোড়ব। ম োর 
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বযোপোর ড়   োন আড়নস সোহেব ড় ন্তু আমোহ  েোসপোেোহি বো বোসোে কেখহে আহসন ড়ন। 
অথি উড়ন ঢো োহেই আহেন। অদু্ভে নো? 
  
েযোাঁ অদু্ভে। 
  
খুব পড়রড়িে অহনহ ই আমোহ  কেখহে আহস ড়ন। কযমন  ণো। আমোর এে ড়প্রে বোন্ধবী। 
ড় ন্তু কস আহস ড়ন। আবোর ক উ ক উ এহসহে যোহের সহে অড়ে সোমোনয পড়রিে। এমন 
এ  নও এহসহে যোহ  আড়ম ক োনড়েন কেড়খড়ন। 
  
কস ক ? 
  
খুব সুন্দর মে এ টো কমহে। কেোমোহ  মহন েে কিহন। কমহেটো ড়বপহে পহড়ড়েি েুড়ম 
েোহ  বোসোে কপৌঁহে ড়েহেহে। এমন  োহরো  থো ড়  মহন পড়হে? 
  
নো। কমহেটো কেোমোহ  কিহন ড়  ভোহব? 
  
 োড়ন নো। ড় হেসও  ড়র ড়ন। আমোর এখন এমন সমে যোহে কযখোহন ড় েু ড় হেস 
 রহে ইেো  হর নো। েহব আড়ম ড়নড়শ্চে কমহেটো কেোমোহ  খুব ভোিমে কিহন। শুধু কিহন 
নো, কেোমোহ  অসম্ভব পেন্দও  হর। কস কযহেেু কিহন েুড়মও কিন। এ টু মহন  রোর 
কিেো  রহিই মহন পড়হব। কমহেটোর ড়িবুহ   োটো েোগ আহে। কিোখও কেোট বড় আহে। 
ডোন কিোখটো বো কিোহখর কিহে সোমোনয বড়। িট  হর কবোেো যোে নো, ভোি  হর েো োহি 
কবোেো যোে। 
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এমন  হর বণটনো ড়েে ক ন? 
  
বণটনো ড়েড়ে যোহে েুড়ম কমহেটোহ  খুাঁহ  কবর  রহে পোর। 
  
নোম বহি ড়ন? 
  
নোম বহিহে ড় ন্তু নোমটো কেোমোহ  বিব নো। কমহেটোহ  কেোমোর খুাঁহ  কবর  রহে েহব। 
  
েোর ড়  ক োন ের োর আহে? 
  
েযোাঁ ের োর আহে। আমোর অসুখটো সোরহব নো। আড়ম িোই আড়ম কযমন কেোমোহ  
ভোিহবহসড়ে কেমন ক উ কেোমোহ  ভোিবোসু । 
  
আসমোনী েুড়ম খুবই উদ্ভট  থো বিে? 
  
আসমোনী েোসহে েোসহে বিি, অসুহখ মোথোর ড়ঠ  কনই। উদ্ভট  থো বিহেও পোড়র। 
আেো কেোমোর েোেো োহনর সহে কেোমোর খুব ভোব ড়েি নো? েুড়ম েোর অহন  কসবোযত্ন 
 রহে। রোহের কবিো েোেো নোেী ড়মহি গুটুর গুটুর  রহে।  রহে নো? 
  
েযোাঁ  রেোম। 
  
এখন ড়  কসই েোেো োহনর  থো েুড়ম ভোব? ভোব নো।  ীড়বে মোনুষরো অড়ে দ্রুে মৃে 
মোনুষহের  থো ভুহি যোে। এখন কেোমোর আমোর  হনয খুব  ে েহব  োরণ আড়ম  ীড়বে। 
আড়ম মোরো যোবোর সহে সহে আমোর প্রড়ে কেোমোর ভোিবোসো অড়ে দ্রুে  মহে শুরু  রহব। 
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এে দ্রুে  মহব কয কেোমোর ড়নহ রই িজ্জো। িোগহব। আেো কেোন আড়ম অহন ক্ষণ ধহর 
ব ব   হরড়ে। এখন আমোর মোথো ধহর কগহে। েরীর ড়েমড়েম  রহে। েুড়ম ড়  েেো 
 হর উঠহব? 
  
ফরেোে উঠি নো আহগর মে বহস রইি। 
  
আসমোনী বিি, কেোমোর েোহের এই েোড়ড়টো ড়  আমোর  হনয? 
  
েযোাঁ। কেোমোর ড়বহের েোড়ড়। 
  
ড়বহে েহি েহব নো ড়বহের েোড়ড় পরব। এই েোড়ড় েুড়ম ড়ফড়রহে ড়নহে যোও। যড়ে ভোি েহে 
কেহে ড়ফড়র েখন েোড়ড় ড়নহে এহসো। খুব আগ্রে ড়নহে েোড়ড় পরব। যড়েও কসই সম্ভোবনো 
খুবই ক্ষীণ। 
  
আসমোনী কিোখ বন্ধ  হর ড়বেোনোে এড়িহে পড়ি। েোর েরীর  োাঁপহে।  গৎ সংসোর 
অস্পে েহে আসহে। েোর খুব ইেো  রহে কস ফরেোেহ  বহি—খবেটোর েুড়ম যোহব নো। 
েুড়ম আমোহ   ড়ড়হে ধহর আমোর পোহে শুহে থো হব। যোর যো ইেো ভোবু । আমোর ড় েু 
যোে আহস নো। ড় ন্তু েো সম্ভব নো। আমরো অসম্ভহবর  গহে বোস  ড়র নো। 
  
  
  
রোহেিোর মন আ  কবে ভোি। 
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বড় মোেটো আনোে খুব  ো  েহেহে। মোেটো শুধু কয বড় ড়েি েো-নো, স্বোেু মোে ড়েি। 
 োেোনোরোর েোশুড়ড় পযটন্ত বিহিন, অহন  ড়েন পর এে ভোি মোে কখিোম। টোট ো মোহের 
স্বোেই আিোেো। 
  
রোহেিো খুড়ে খুড়ে গিোে বিহিন, ফরেোেহ  বিব ভোি পোংগোস মোে ড়েহে কযহে। ও মোে 
কিহন। খুব স োহি আড়রিো ঘোহট যোহব। কফ্রে মোে ড় হন ড়নহে আসহব। কেড়খ  োি পরশুর 
মহধয…। 
  
 োেোনোরোর েোশুড়ড় বিহিন, এইসব ড়  বিহেন কবেোন। করো  করো  মোে ড় নহে েহব 
নো-ড় । 
  
রোহেিো েৃড়প্তর গিোে বিহিন, করো  করো  ড়  আর ড় নড়ে নো-ড় ? আড়ে আর মোত্র েুই 
িোরড়েন। সবোইহ  ড়নহে পোংগোস মোে এ টো নো েে কখিোম। 
  
েুই িোরড়েন আহেন নো-ড় ? 
  
ড়ি কবেোন। মঞু্জ বোসো ড়ঠ   হর কফহিহে। েোর বড় ভোইহ  ড়েহে খবর পোড়ঠহেহে। আড়ম 
খুবই রোগ  হরড়ে। বড় ভোইহ  ড়েহে খবর পোঠোড়ব ক ন? েুই ড়নহ  এহস ড়েড়ব নো। েুই 
ক োথো োর েোহিবর? 
  
বযি থোহ । 
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ওর বযিেোর  থো আমোহ  বিহবন নো কবেোন। যে বযিেো বোবো-মোর কবিোে। বনু্ধ বোন্ধহবর 
কবিোে েোহে অবসর আহে। কবেোন আড়ম ড়ঠ   হরড়ে ওর ড়বহে কেব। এ টো কমহে 
কেখহবন কেো। কমহেটো সুন্দর েহে েহব, আর ভোি বংে। কেহিহেো আপড়ন কেহখহেন। 
ড়েক্ষ  বোবোর কেহি আর ড় েু থো ু  নো থো ু  িড়রত্র ড়ঠ  আহে। 
  
েোহেো থো হবই। 
  
ওর বহেসী কেহিহের কেো কবেোন কেড়খ—মে খোহে, গোাঁ ো খোহে আবোর কফনড়সড়ডি খোহে। 
ওহের সহে যখন আমোর েুই কেহিহ  ড়মিোই েখন বড় েোড়ন্ত িোহগ। মহন মহন বড়ি—
আল্লোেপো  কেোমোর েরবোহর েো োর শু ুর। 
  
কবেোন আপনোর  থো শুহন ভোি িোগি। 
  
মঞু্জর এ টো ঘটনো বড়ি কবেোন। এ ড়েন ড়র েো  হর এহসহে। ড়র েো ভোড়ো েে টো ো। 
আমোর  োহে বিি–মো েেটো টো ো আহে। আমোর  োহে সব বড় কনোট। আড়ম ড়েিোম েে 
টো ো! ও আল্লো েোরপর কথহ  কেড়খ  হে ড়েন পর পর ঐ ড়র েোওেোিো আহস। আমোহ  
সোিোম  রোর  হনয আহস। আড়ম ভোবিোম বযোপোর ড় । এ ড়েন ড় হেস  রিোম। 
ড়র েোওেোিো বিি, সযোর ঐ ড়েন েোর েুিঃহখর  থো শুহন পোাঁিে টো ো বখড়েস ড়েহেহেন। 
এখন কবেোন আমোর  থো েি েুই যড়ে পোাঁিে টো োই ড়েড়ব। েোেহি েে টো ো ভোড়ো কেেোর 
 হনয এে বযি ক ন? 
  
রোহেিো কেহির গল্প আহরো ড় েুক্ষণ  রহেন, কমহেহ  ঘহর ঢু হে কেহখ কথহম কগহিন। 
 োেোনোরো থমথহম গিোে বিি, মো এ টু বোইহর  এহসোহেো। 
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রোহেিো েংড় ে গিোে বিহিন, ড়  েহেহে? 
  
 োেোনোরো বিি, ড় েু েে ড়ন এ টু বোইহর এহসো  থো আহে। 
  
রোহেিো কমহের সহে বোরোন্দোে কগহিন।  োেোনোরো  োাঁহেো  োাঁহেো গিোে বিি, কেোমরো ড়  
আমোর সোমোনয মোন সম্মোনও রোখহব নো? 
  
ক ন ড়  েহেহে? 
  
 োেোনোরো িোপো গিোে বিি, ম ু ভোইেো কেোমোর  োমোইহের অড়ফহস ড়গহেড়েি। েোর নো-
ড়  পোটটনোহরর সহে ড়  সমসযো েহেহে। েুই ড়েহনর মহধয িড়ল্লে েো োর টো োর ক োগোড় নো 
েহি ক হি যোহব। টো োর  হনয কেোমোর  োমোইহের অড়ফহস ড়গহে  োন্নো োড়ট  হরহে। মে 
কখহে ড়গহেড়েি। হুাঁস েোন কনই  োমোইহের পোহে ধরহে যোে। 
  
রোহেিো  োাঁহেো  োাঁহেো গিোে বিহিন— োমোই ড়  টো ো ড়েহেহে? 
  
কেোমোর  োমোইহেো েোড়  মুেম্মে মেড়সন নো। ক উ িোইহব আর টো ো কবর  হর ড়েহে 
কেহব। কস খুবই ড়বরক্ত েহেহে এবং আমোর উপর রোগ  হরহে। 
  
কেোর উপর রোগ  রোর ড়  আহে? েুইহেো আর টো ো িোস নোই। 
  
আমোর বোপ ভোইহেো কিহেহে। পোহে ধহর কিহেহে। এ বোর কিহেওহেো ক উ িুপ  রহব 
নো। িোইহেই থো হব। 
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আমোহ  এইসব বিড়েস ক ন? আড়ম ড়   রব? 
  
েুড়ম িোরড়েহ  কয উেোপোেো গল্প  রে এইগুড়ি বন্ধ  রহব। মঞু্জ ভোইেোর  োহে খবর 
পোঠোহব কস কযন কেোমোর  োমোইহের অড়ফহস ভুহিও নো যোে। আর এখোহনও কযন নো 
আহস। 
  
ও ক োথোে থোহ  েোইহেো আড়ম  োড়ন নো। 
  
 োেোনোরো ক াঁহে কফহি বিি, েুড়ম এ টো  ো   র মো। বোবোহ  ড়নহে অনয ক োথোও িহি 
যোও। কেোমোহের  হনয আমোর মোথো  োটো যোহে। বোবো ড়   হরহে েুড়ম  োন? েোহরোেোহনর 
 োে কথহ  এ ে টো ো ধোর  হরহে। 
  
রোহেিো বিহিন, আমরো যোব ক োথোে? 
  
 োড়ন নো ক োথোে যোহব। আমোর অসেয িোগহে মো। মহর কযহে ইেো  রহে। 
  
 োেোনোরো খুব  োন্নো োড়ট  রহিও রোহেিো স্বোভোড়ব  রইহিন। অনযড়েহনর মেই েোহ  েোড়স 
খুড়ে মহন েি। আ  বৃেস্পড়েবোর। রোহে আক্তোরী কবগম এহিন। রোহেিো মোথোে কঘোমটো 
ড়েহে খুবই আগ্রহের সহে ধহমটর  থো শুনহে কগহিন। কযন আ  ক োন ঘটনোই ঘহট ড়ন। 
আ হ র আহিোিনোর ড়বষে আের ওেোহক্তর গুরুত্ব। 
  
আক্তোরী কবগম বিহেন—আের ওেোহক্তর মে গুরুত্বপূণট ওেোক্ত আর নোই। ক ন  োহনন? 
 োহনন নো? ড়মিোে, ক োরোনখোড়নর কেোেো সব আের ওেোহক্ত েে নো? ক ন েে এই  থোটোড়  
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 খহনো মহন আহস নো? আেো শুহনন বড়ি——আের ওেোহক্ত করো হ েোমে েহব। আবোর 
এই আের ওেোহক্তই বোবো আেম গন্ধম ফি কখহেহেন। ইউনুস নবী মোহের কপট কথহ  
 খন কবর েহেড়েহিন? ড়ঠ  আের ওেোহক্ত। ইউনুস নবী মোহের কপট কথহ  কবর েহে 
প্রথম কয  ো টো  হরন েো েি পো  পড়বত্র েহে েুই রো োে কেো রোনো নোমোয আেোে 
 হরন। মোহের কপহট বহস ইউনুস নবী কয কেোেোটো পহড়ড়েহিন, কসই কেোেোটো ড়েহে আ  
আমরো ড় ড় র  রব। বহিন িো ইিোেো ইল্লো আন্তো কেোবোেোনো ো ইড়ন্ন  ুন্তু 
ড়মনো  ুেোহিড়মন। 
  
ড় ড় র েহে। রোহেিো কবগম কিোখ বন্ধ  হর গভীর মনহযোহগ মোথো েুাঁড় হে ড় ড় র 
 রহেন।  োেোনোরো এহস মোর  োাঁহধ েোে ড়েহে িোপো গিোে বিি, মো েুড়ম কেোমোর ঘহর 
যোও। মঞু্জ ভোইেো এহসহে। কেোমোর ঘহর বহস আহে। েুড়ম অড়ে দ্রুে েোহ  ড়বেোে  র। 
কেোমোর  োমোই যড়ে শুহন কস এখোহন এহসহে েোেহি খুবই রোগ  রহব। 
  
  
  
মঞু্জর গোহে ইস্ত্রী  রো সোটট পযোন্ট।  ুেো ক োড়ো ি ি   রহে, ড় ন্তু েোহ  কেখোহে  োনো 
েোড়েোর মে। কয ক উ েোহ  কেহখ বিহব—েোর  ীবহনর উপর ড়েহে প্রবি েড় বহে 
কগহে। 
  
মঞু্জ মোহ  কেহখ বড়বড়  হর বিি, মো আমোহ  বোাঁিোও। েুই ড়েহনর মহধয িড়ল্লে েো োর 
টো ো ক োগোড়  রহে নো পোরহি আমোহ   োহন কমহর কফিহব। সড়েয  োহন কমহর কফিহব। 
আড়ম কয এখোহন আড়ে—এখোহনও আমোর কপেহন কিো  িোগোহনো আহে। রোিোে েোাঁড়ড়হে 
আহে। 
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রোহেিো শু হনো গিোে বিহিন, আড়ম টো ো পোব ক োথোে? 
  
কেোমোর  োহে টো ো আহে আড়ম  োড়ন। েোেো োহনর িন্দ্রেোরটোও কেোমোর  োহে। এইগুহিো 
েোও–আর কেোমোর কমহের  োে কথহ  টো ো ক োগোড়  হর আমোহ  েোও। 
  
েুই ড়  মে কখহে এহসড়েস? মে ফে ড় েুই খোই ড়ন। মে কখহে পেসো িোহগ। মোগনো 
ক উ মে খোওেোে। মো েুড়ম সমে নে  হরো নো। 
  
কেোহ হেো বিিোম, আমোর  োহে ড় েুই কনই। 
  
ধোনোই পোনোই  হর িোভ েহব নো মো। আড়ম টো ো নো ড়নহে যোব নো। 
  
রোহেিো আেং  অড়স্থর েহিন। মঞু্জ ড়বশ্রী ভোহব েো োহে। েোর কিোখ িোি। মুখ কথহ  
ড়ব ট গন্ধ কবর েহে। কস ড়স্থর েহে বসহেও পোরহে নো। এই বসহে, এই উহঠ েোাঁড়োহে। 
রোহেিো ক াঁহে কফিহিন। 
  
মঞু্জ বিি, ক াঁহে িোভ েহব নো মো। বিিোমহেো টো ো নো ড়নহে আড়ম যোব নো। 
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১৩. দ্বৈিত্রেন্স রাইমস পাটট টু বইটা পাওয়া কগত্রে 
ড়িিহেন্স রোইমস পোটট টু বইটো পোওেো কগহে। ফরেোে বই ড়নহে েোত্রীর বোসোে ড়গহেহে। 
  
েোত্রীর মো বই েোহে ড়নহে বিহিন, থযোং স। বই পোড়েিোম নো, পোড়েিোম নো এখন েু 
 ড়প েহে কগহে। আড়ম আমোর এ  বোন্ধবীহ ও এই বইটো ক োগোড়  রহে বহিড়েিোম। 
কসও এহনহে। অসুড়বধো কনই। ফরেোে সোহেব আপড়ন যোবোর সমে বই এর েোম ড়নহে 
যোহবন। 
  
ফরেোে বিি, েোম ড়েহে েহব নো। আড়ম বই কফরে ড়েহে কেব। 
  
কফরে কনহব? 
  
অবেযই কফরে কনহব। 
  
আপনোর েোত্রী বহিহে কস আ  পড়হব নো। েোর নো-ড়  মোথো ধহরহে। সব বোনোহনো  থো। 
আপড়ন কিেো  হর কেখুন। যড়ে পড়হে নো িোে আ  েুড়ট ড়েহে কেহবন। 
  
ড়ি আেো। 
  
ফরেোহের েোত্রীর বেস েে। কমহেটো এেই সুন্দর কয কেখহিই েোে ড়েহে েুাঁহে কেখহে 
ইেো  হর। সুন্দরী কমহেরো গম্ভীর প্র ৃড়ের েে। এও কস র ম। যখন েখন ভুরু  ুাঁিহ  
বড়হের মে েো োে। কমহেড়টর নোম িীিোবেী। অড়ে আধুড়ন  যুহগর ইংহরড়  ড়মড়ডেোহম 
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পড়ো কমহের  হনয নোমটো খুবই পুরোহনো। ড়নশ্চেই এই নোম। রোখোর কপেহন ক োন গল্প 
আহে। গল্পটো এ ড়েন ক হন ড়নহে েহব। ফরেোে বিি, কেোমোর মোথো ধরো ড়  খুব কবড়ে? 
  
িীিোবেী িুি েোাঁড় হে বিি, কবড়ে নো অল্প। 
  
আ  পড়হে ইেো  রহে নো? 
  
নো। 
  
েোেহি থো  পড়হে েহব নো। আমোহরো পড়োহে ইেো  রহে নো। 
  
আ  আমোহের েু হনরই েুড়ট েোই নো সযোর? 
  
েযোাঁ েু হনরই েুড়ট। 
  
সযোর আপনোরও ড়  েরীর খোরোপ? 
  
েরীর খোরোপ নো। মন খোরোপ। 
  
ক ন? 
  
আমোর এ  ন অড়ে ড়প্রে মোনুষ ড়েি। েোর প্রিণ্ড েরীর খোরোপ। কস ড়িড় ৎসোর  হনয 
আ  কেহের বোইহর িহি কগহে। এই  হনযই মনটো খোরোপ। যোবোর সমে েোর সহে আমোর 
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কেখোও েে ড়ন। কেোমোর খুব ড়প্রে ন ক উ যড়ে বোইহর িহে যোে কেোমোর মন খোরোপ েহব 
নো? 
  
েহব। 
  
িীিোবেী আ  উড়ঠ? 
  
িীিোবেী ঘোড়  োে  হর সোে ড়েি। ড় ন্তু ফরেোহের উহঠ কযহে ইেো  রহে। বোচ্চো এই 
কমহেটোর সহে গল্প  রহে ইেো  রহে। েোহ  বিো কযহে পোহর—িীিোবেী আড়ম কয 
সোটটটো পহর আড়ে এটো সুন্দর নো। ড়  সুন্দর িোি রে আ  করোববোরহেো  োহ ই আ হ র 
 হনয এই সোটট। অসুস্থ কয মোনুষটোর  থো আড়ম বিিোম, কস সপ্তোহের সোেড়েহনর  হনয 
সোেটো সোটট ড় হন ড়েহেহে। েোর নোম েি আসমোনী। কেড়খহেো কেোমোর ক মন বুড়ি। 
আসমোনীর ইংহরড়  ড়  বি।… 
  
ফরেোে উহঠ েোাঁড়োি। এখন ক োথোে যোহব কস বুেহে পোরহে নো। আসমোনী ড়বেীন েেরটো 
ক মন কেখোর  হনয সোরোড়েন ঢো ো েেহর কোঁহট কবড়োহনো কযহে পোহর। েোাঁটহে েোাঁটহে 
ক োন আইসক্রীমওেোিোর সহে কেখো েহি আইসক্রীম ড় নহে েহব। আহগ কস যখন 
আসমোনীর সহে েোাঁটহেো, আসমোনী আইসক্রীম কখহেো। কস কখহেো নো। আসমোনী খুব রোগ 
 রহেোিীিোবেী কমহেটোর মে ভুরু  ুাঁিহ  বিে—েুড়ম এমন ক ন বিে? ড়  েে আমোর 
সহে এ টো আইসক্রীম কখহি। েু ন বেি মোনুষ বোচ্চোহের মে আইসক্রীম কখহে কখহে 
যোহে ম োর েৃেয নো? নো, আ  আইসক্রীম কখহে েহব। 
  
শুধু আইসক্রীম কখহি েহব নো আ  নোড়পহের কেো োহন ড়গহে িুিও  োটহে েহব। 
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আসমোনীর খুব েহখর েৃেয নো-ড়  কেহিহের িুি  োটোর েৃেয। কস বিে—আমরো যখন 
কেোট ড়েিোম, আমোহের বোসোর সহেই ড়েি এ টো নোড়পহের কেো োন। নোড়পে  ি  ি  হর 
িুি  োটহেো কেখহে আমোর এে ম ো িোগে। এখহনো ম ো িোহগ। আমরো কমহেরো মোথোর 
িম্বো িুি  োটহে পোড়র নো বহি কেহিহের িম্বো িুি  োটো েহে কেহখ ম ো পোই। আড়ম ড়  
ড়ঠ   হরড়ে  োন? িুি  োটো ড়েহখ কনব। কেোমোর িুি যেবোর িম্বো েহব েেবোর ক হট 
কেব। িুি  োটো কেষ েবোর পর নোড়পেহের মে মোথো বোড়নহে কেব। 
  
ফরেোহের  োহে মহন েহে কস সোরো ীবন খুব পড়রশ্রম  হরহে। ড়নিঃশ্বোস কফিোর মে 
সমেও েোর ড়েি নো। আ  েুড়ট পোওেো কগহে। প্রিণ্ড  মট বযি এ েেহর আ  েোর  ো  
কনই। আ  সোরোড়েন রোিোে েোাঁটো। পোহ ট বহস থো ো। নোড়পহের কেো োহন ড়গহে িুি 
 োটোহনো, মোথো মোড়িে  রোহনো। পুরোহনো বনু্ধহের সহেও কেখো  রো কযহে পোহর। অড়ফহস 
িহি যোওেো যোে।  যোড়েেোর ড়সড়ে  সোহেহবর সহে বহস এ   োপ িো খোওেো কযহে পোহর। 
ড়বহেহে েোর কমহেটো ক মন পড়োহেোনো  রহে কস সম্পহ ট  োনহে িোইহে পোহর। কেহের 
পড়িড়ট স ড়নহেও  থো বিো যোে।  থো বিোর ড়বষে বস্তুর ক োন অভোব কনই। 
  
গভীর রোহে ফোমটহগট কপহরোি পোহম্পর  োহে কগহি ক মন েে। ঐ কমহেড়টহ  েেে 
কসখোহন পোওেো যোহব। ড়নড়ে নযোরোও এ  অহথট ড়ভকু্ষ হের মে। ড়ভকু্ষ রো কযমন ড়নড়েটে 
 োেগোে ড়ভক্ষো  হর, এরোও েোই  হর, ড়নেৃে  োেগোে কসহ গুহ  št েোহ  বিহিই েহব 
অহন  ড়েন আহগ কেোমোহ  কেহখ েঠোৎ বুহ  এ টো ধোেোর মে কখহেড়েিোম।  োরণ 
কেোমোর কিেোরো কেখহে আমোর অড়ে ড়প্রে এ  হনর মে। েখন আমোর েোহে এ  েোড়ড় 
বগুড়োর দে ড়েি। আমোর খুব ইেো  রড়েি দে এর েোড়ড়টো কেোমোহ  ড়েহে। ক ন  োড়ন 
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কেেো েে ড়ন। আ  ড়নহে এহসড়ে। আড়ম খুবই খুড়ে েব যড়ে েুড়ম দেটো নোও। েুড়ম ভোি 
কথহ ো ক মন? আমোর অড়ে ড়প্রে হনর নোমটো  োনহে িোও? ওর নোম আসমোনী। ওর 
ক োন েড়ব আমোর  োহে কনই। েড়ব থো হি কেখহে ওর সহে কেোমোর কিেোরোর ড়  অদু্ভে 
ড়মি। 
  
 োেোনোরোহের বোড়ড়হে এ বোর যোওেো যোে। বোবোর সহে অহন ড়েন কেখো েে নো। ঐ 
বোড়ড়হে কস অহন বোর ড়গহেহে। েোহ  পোওেো যোে ড়ন। ড়েড়ন বোড়ড়হে ড়েহিন নো। ক োন 
র ম  ো   মট কনই মোনুষ সবহি বযি থোহ ।  োহ র মোনুষহের বোড়ড় ঘহর পোওেো যোে। 
অ োহ র মোনুষহের  খহনোই পোওেো যোে নো। 
  
  
  
 োেোনোরোহের বোড়ড়র সোমহনর ফোাঁ ো  োেগোে ক োহবে আড়ি ড়  গোহের কযন িোরো পুাঁেহেন। 
কেহিহ  কেহখ ড়বড়স্মে গিোে বিহিন, আহর েুই। 
  
ফরেোে বিি, ক মন আে বোবো? আড়ম প্রোেই আড়স। কেোমোর সহে কেখো েে নো। যো  
আ হ  কেখো েহে কগি। ড়   রে? 
  
 ড়ম ড়ঠ   রড়ে। এ  োেগোর মোড়ট ভোি। গোে ঠোই ঠোই  হর বড় েহব। কেোর ড়  েরীর 
খোরোপ নো-ড় । কেোহ  ক মন অদু্ভে িোগহে। 
  
িুি  োড়টহেড়ে মহন েে এই  হনয। 
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েরীহরর যত্ন ড়নড়ব বুেড়ি। এ সোরসোই   রড়ব। আমোর ড়নহ র েরীরটো কয ভোি আহে 
েোর প্রধোন  োরণ এই বুহড়ো বেহসও ক োেোি ড়েহে মোড়ট ক োপোই। েরীর ড়ঠ  রোখোর 
 হনয সবোরই এ সোরসোই  ের োর শুধু গোহের কবিোে ড়ভন্ন বযবস্থো। গোহের 
এ সোরসোই  িোহগ নো। 
  
ফরেোে েোসি। ক োহবে আড়ি বিহিন, কেোর  োহে টো ো থো হি আমোহ  ে েুই টো ো 
ড়েহে যো। েোহরোেোহনর  োে কথহ  এ ে টো ো ড়নহেড়েিোম এই ড়নহে হুিুসু্থি বযোপোর েহে 
কগহে। এে কিো  থো হে েোহরোেোহনর  োে কথহ  ক ন টো ো ধোর  রিোম। বড়হিোহ র 
 োে কথহ  টো ো ধোর  রহি সমসযো কনই। েোহরোেোন টোইপ মোনুষহের  োে কথহ  টো ো 
ধোর  রহিই সমসযো। আহে কেোর  োহে টো ো? 
  
ফরেোে েুে টো ো কবর  হর ড়েি। ক োহবে আড়ি িড়জ্জে গিোে বিহিন, যড়ে থোহ  আহরো 
এ েটো টো ো ড়েহে যো। কেহির  োে কথহ  ড়ভকু্ষহ র মে টো ো ড়নহে েহে। মোনুষ েহে 
 হন্মড়ে বহি আমোর এই অপমোনটো েহে। মোনুষ নো েহে গোে েহে  ন্মোহি আমোর এই 
অপমোনটো েে নো। েুই  খহনো শুহনড়েস এ টো বটগোে, িোরো বট গোহের  োহে ক োন 
ড় ড়নস ধোর িোইহে। 
  
গোে েোড়ো েুড়ম আর ড় েু ভোব নো বোবো? 
  
গোে ড়নহে ভোবো ড়  অনযোে? 
  
ফরেোে বোবোর পোহে বসহে বসহে বিি, ক োন অনযোে নো। েুড়ম কযহেেু মোনুষ, গোে নো। 
কসহেেু মোহে মহধয আহেপোহের মোনুষহের  থোও ভোবহব। 
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ভোড়ব নো কেোহ  ক  বিি। ভোড়বহেো। খুবই ভোড়ব। 
  
নো বোবো েুড়ম ভোব নো। এ টো কমহের সহে আমোর ড়বহে ড়ঠ ঠো  েহেড়েি। েোেো োন মোরো 
যোওেোে ড়বহেটো েে ড়ন। েোরপর কস অসুস্থ েহে পড়ি। েুড়ম  খহনো েোর  থো  োনহে 
িোও ড়ন। কমহেটোহ  এ বোর কেখহে যোওেোর ইেোও প্র োে  হরোড়ন। 
  
ক োহবে আড়ি িড়জ্জে গিোে বিহিন, িি যোই কেখো  হর আড়স। আ ই যোই। েোে ধুহে 
িুড়ে বেহি পো োমো পহর আড়স। পোাঁি ড়মড়নহটর মোমিো। খোড়ি েোহে যোওেো ড়ঠ  েহব নো। 
েরড়িক্স, ডোব,  িো, এইসব ড়নহে কযহে েহব। কেোর  োহে টো ো আহে নো? 
  
ও কেহে কনই বোবো। ড়িড় ৎসোর  হনয বোইহর কগহে। 
  
আেো ড়ঠ  আহে। ভোি েহে আসু , েোরপর ইনেোল্লোে কেখহে যোব। কেোর  োহে ড়সগোহরট 
থো হি কেহেো খোই। 
  
ফরেোে ড়সগোহরট ড়েি। ক োহবে আড়ি ড়সগোহরট ধরোহে ধরোহে বিহিন, ঐ কমহেটোর  থো 
কয ড় েু ড় হেস  ড়র নো, কেোর মোহের ভহে ড় হেস  ড়র নো। কেোর মোর ধোরণো আমোহের 
সংসোহর এে সব েোহমিো কয েহে সব ঐ কমহেটোর  হনয েহে। 
  
েোর মোহন? 
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ওর সহে ড়বহে ড়ঠ  েবোর পর কথহ ই েোহমিো শুরু েি। কেোর িো ড়র িহি কগি। ড়বহের 
ড়েন কেোর েোেো োন মোরো কগহিন। আমোহের বোড়ড় কথহ  কবর  হর ড়েি। এখন পহরর 
বোড়ড়হে অনুেোস েহে আড়ে। 
  
েুড়ম ড়  মোর  থো ড়বশ্বোস  র? 
  
েুই পোগি েহেড়েস? কেোর মো যখন সড়েয  থো বহি েখহনো আড়ম ড়বশ্বোস  ড়র নো। ঐ 
ড়েন মঞু্জ টো োর  হনয এহসড়েি—ড়   োন্নো োড়ট। কেোর মো েোহ  এ টো পেসো কেে ড়ন। 
কেহষ কস এহসহে আমোর  োহে। আড়ম  ন্মেোেো ড়পেো। ড়বপহে পড়হি আমোর  োহেহেো 
আসহবই।  োাঁেহে  োাঁেহে বিি, বোবো আমোহ  টো ো ক োগোড়  হর েোও। 
  
ফরেোে ড়বড়স্মে েহে বিি, ওর টো ো ের োর ক ন? 
  
 োড়ন নো ক ন। আ  োি আড়ম ড় েু  োনহে িোই নো।  োনহে কিহেহেো ক োন িোভ কনই। 
ড় েু  রহে পোরব নো। শুধু শুধু ক হন ড়  েহব। িো খোড়ব কর বযোটো? 
  
িো? বোড়ড়হে িো কখহে িোভ কনই, বোসোর সোমহন এ টো করসু্টহরন্ট আহে িি। কসখোহন বোপ 
কবটোে িো খোই। ওরো িো-টো ভোি বোনোে। 
  
িি যোই। 
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ক োহবে আড়ি ক্লোন্ত গিোে বিহিন, এখোহন আড়ম ভোিই আড়ে। আমোর ক োন অসুড়বধো 
েহে নো।  োহ   হমট বযি আড়ে। েহব মোহে মহধয পুরোহনো ড়েহনর  থো মহন েে। েখন 
মনটো খুব খোরোপ েে। 
  
পুরোহনো ক োন  থো? 
  
েুই যখন িো ড়র  রড়ে। ঢো োর বোইহর কথহ  গভীর রোহে বোসোে ড়ফরড়ে। বোপ বযোটো 
এ  সহে ভোে কখেোম। মহন কনই ঔ কয  োেি মোহের ড়বরোট এ  মোথো েুই আমোর 
পোহে েুহি ড়েড়ি। েহব এইসব কভহব মন খোরোপ  ড়র নো। মন খোরোপ  রহিহেো ক োন 
িোভ কনই। শুধু শুধু মন খোরোপ  রব ক ন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহত্রমি । চৈত্রের দ্বিতীয় দ্বিবস । উপনযাস  

 310 

www.bengaliebook.com                                  সূদ্বৈপে 

 

 

১৪. নান্টু ভাই কপািাও রান্না  রত্রেন 
নোনু্ট ভোই কপোিোও রোন্নো  রহেন। কপোিোও এবং মুরড়গর ক োরমো। েোাঁহ  খুবই আনড়ন্দে 
মহন েহে  োরণ অণটব খোহট পো েুড়িহে বহস আহে। আ  রোহে কস। বোবোর সহে থো হব। 
অণটব গভীর আগ্রহে বোবোর  মট োন্ড কেখহে। নোনু্ট ভোই। কেহির আগ্রে কেহখও ম ো 
পোহেন। ড়েড়ন ফরেোহের  হনয অহপক্ষো  রহেন। ফরেোে এহি েোহ  ড়ডম আনহে 
পোঠোহবন। ফোহমটর ড়ডম নো, কেেী ড়ডম। ড়ডহমর পুড়ডং বোনোহে েহব। ড়ডহমর পুড়ডং কেহির 
খুব পেন্দ। রোন্নো কেষ  হরই ড়ভড়ডওর কেো োহন কযহে েহব। ড়মড়  মোউহসর  যোহসট 
আনহে েহব। খোওেো েোওেোর পর বোবো কবটো ড়মহি  যোহসট কেখো েহব। কয ভোহবই কেো  
কেহিহ  আনহন্দ রোখহে েহব। আ  অণটহবর েুিঃহখর ড়েন।  োরণ আ  সন্ধযোে েোর মোর 
ড়বহে। মো-বোবোর ড়েেীে ড়বহেহে কেহি কমহের উপড়স্থে থো ো ড়নড়ষি। কসই  হনযই কবোধ 
েে েড়মটিো এে সেহ  কেহিহ  কেহড় ড়েহেহে। 
  
নোনু্ট বিি, মনটো খোরোপ নো-ড়  কর বযোটো? 
  
অণটব বিি, নো। 
  
 খহনোই ক োন ড় েু ড়নহে মন খোরোপ  রড়ব নো। সব সমে Do ফুড়েট। 
  
অণটব পো েুিোহে েুিোহে বিি, আেো। 
  
আর এই কয আড়ম এ   োেগোে থো ড়ে, কেোর মো অনয  োেগোে থো হে। এটোও ক োন 
বযোপোর নো। কেোর  হনয বরং িোভ। েুই এ টো  োেগোর বেহি েুটো  োেগো পোড়েস। 
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হুাঁ। 
  
অণটবহ  এখন ক ন  োড়ন অহবোধ ড়েশু মহন েহে নো। কস ক মন বেি মোনুহষর মে 
গম্ভীর ভড়েহে বহস আহে। নোনু্টর মহন েহে অণটহবর সহে  ড়টি সংসোড়র  ড়বষে ড়নহে 
আিোপ  রো যোে, এবং আিোপ  রোই উড়িে। এই পৃড়থবীহে সবহি বড় বোন্ধবী েে মো 
এবং  নযো, এবং সবহি বড় বনু্ধ ড়পেো ও পুত্র। েুই বনু্ধ  ড়টি আিোপ যড়ে নো  হর, ক  
 রহব? 
  
অণটব। 
  
হুাঁ। 
  
কেোর মোর আ  কয ড়বহে েহে কসই কিো টো ক মন? 
  
হুাঁ। 
  
কেোহ  আের  হর? 
  
হুাঁ। 
  
কবড়ে? 
  
হুাঁ। 
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আমোর কিহেও কবড়ে? 
  
এ টু কবড়ে। 
  
কেহির কেষ উেরটো নোনু্টর ভোি িোগি নো। ড়নহ হ  কস এই কভহব সোন্তনো ড়েি কয কেহি 
মোনুষ, নো কভহব ড়িহন্ত  থো বিহে। কস ড়ঠ   হর রোখি কয কেহিহ  সড়েয ভোিবোসো এবং 
ন ি ভোিবোসোর মহধয প্রহভেটো বুেহে েহব। েহব এখন নো, এ টু বড় েহিই বুেহে 
েহব। সব ড় েুরই এ টো সমে আহে। 
  
কেোর মো আমোর সম্পহ ট কেোহ  ড় েু বহি? 
  
নো। 
  
ভোি মন্দ ড় েুই বহি নো? 
  
অণটব বোবোর প্রহশ্নর উের নো ড়েহে পো নোিোহে নোিোহে বিি–কপপড়স খোব। 
  
নোনু্ট বিি, এ টু দধযট ধহর বস বোপধন। কেোর ফরেোে িোিু িহি আসহব। কস এহিই 
েোহ  কপপড়স আর ড়ডম আনহে পোঠোব। ড়ডহমর পুড়ডং বোনোব। ড়ডহমর পুড়ডং ড়  কেোর 
পেন্দ? 
  
হুাঁ। 
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ফরেোে িোিুহ  ড়  পেন্দ? 
  
হুাঁ। 
  
ফরেোে খুবই ভোি কেহি। এর ম ভোি কেহি বোংিোহেহে নোই। ভোি কেহিহের  পোহি 
েুিঃখ থোহ । এই  হনয েোর  পোহিও েুিঃখ। 
  
নোনু্ট আেো  হরড়েি কেহি বিহব, ক ন েুিঃখ? 
  
অণটব েো  রি নো। কস আহগর মেই পো েুিোহে িোগি। নোনু্টর ইেো  রহে ফরেোহের 
েুিঃখ  ে ড়নহে কেহির সহে আিোপ  রহে। অল্প বেস কথহ ই মোনুহষর েুিঃখ  ে সম্পহ ট 
ধোরণো েওেো ের োর। েোেহি বেস  োহি েুিঃখী মোনুহষর প্রড়ে মমেো েে। 
  
নোনু্ট গরম ড়ঘহে িোি ড়েহে নোড়হে নোড়হে বিি, কয কমহেড়টর সহে ফরেোে িোিুর ড়বহের 
 থো েহেড়েি েোর এ টো ভেং র অসুখ  হরহে। খুবই ভেং র অসুখ। কস ড়িড় ৎসোর 
 হনয কেহের বোইহর কগহে। বুেহে পোরড়েস? 
  
হুাঁ। 
  
কেোর ফরেোে িোিুর খুব ইেো ড়েি কসও সহে যোহব। টো ো কনই যোহব ড়  ভোহব? এখন কস 
পোগহির মে রোিোে েোাঁহট। রোহে ঘুমোে নো। যেবোরই আমোর ঘুম ভোহে আড়ম কেড়খ কস 
িুপিোপ ড়বেোনোে বহস আহে। আমোর কিোহখ পোড়ন এহস যোে। 
  
অণটব বিি, বোবো কপপড়স খোব। 
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দধযট ধর বোবো। এ টু দধযট ধর।  ীবহন বড় েহে েহি দধযট ধরহে েে। দধযট ইংহরড়  ড়  
 োড়নস? 
  
কপহেন্স। আমোর দধযট ড়েি নো বহি—আ  এই েেো। ড়টড়ভ কেখড়ব। ড়টড়ভ কেহড় কেব? 
  
নো। 
  
এটো ভোি। ড়েনরোে ড়টড়ভ কেখো ক োন  োহ র  থো নো। কিোহখর ক্ষড়ে েে। 
  
নোনু্ট কপোিোও এ পোড়ন ড়েহে পোড়েহির মুহখ ঢো নো ড়েহে কেহির  োহে এহস বসি। কস 
সোমোনয উড়েি।  োরণ ভো ো িোহি গরম পোড়ন কেেোর  থো, কস ড়েহেহে ঠোণ্ডো পোড়ন। কপোিোও 
েেে বো নরম েহে যোহব। 
  
অণটব। 
  
হুাঁ। 
  
কেোর ফরেোে িোিুর  হনয আ  এ টো সুসংবোে আহে। কস কমহস এহিই সুসংবোেটো কেব 
েোরপর কেখব কস  ে খুড়ে েে। সুসংবোেটো ড়   োনহে িোস? 
  
নো। 
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এটোহেো বোবো ড়ঠ  নো। মোনুহষর সুহখর সংবোে, েুিঃহখর সংবোে সব  োনোর আগ্রে থো হে 
েহব। সুসংবোেটো েি কেোর ফরেোে িোিুর  হনয আড়ম টো ো ক োগোড়  হরড়ে। এখন শুধু 
এ টো পোসহপোটট  ড়রহে কপ্লহন েুহি কেেো। পোসহপোটট কবর  রো এ ড়েহনর মোমিো। 
ইনেোল্লোে আগোমী পরশুর ফ্ল্োইহট েোহ  েুহি কেব। বোবো  ো টো ভোি  হরড়ে নো? 
  
 োড়ন নো। 
  
খবরটো যখন েোহ  কেব কস কয ড়  খুড়ে েহব এটো কভহবই আনহন্দ আমোর কিোহখ পোড়ন 
এহস যোহে। খুব যখন আনন্দ েে েখন মোনুহষর কিোহখ পোড়ন আহস। কেোর আহস নো 
বোবো? 
  
নো। 
  
এখন নো এহিও পহর আসহব। পৃড়থবীর সবহি পড়বত্র পোড়ন ড়   োড়নস বোবো? 
  
নো। 
  
মহনর আনহন্দ কিোহখ কয পোড়ন আহস কসই পোড়ন পৃড়থবীর সবহি পড়বত্র পোড়ন। 
  
বোবো কপপড়স খোব। 
  
আর েেটো ড়মড়নট কপোিোটো নোড়মহে আড়ম ড়নহ ই যোব। 
  
আড়মও যোব। 
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অবেযই যোড়ব। কেোহ  কফহি যোব নো-ড় ? বোবোহর আড়ম  োউহ  কফহি যোই নো। কিো  ন 
আমোহ  কফহি যোে। 
  
নোনু্ট ঘড়ড় কেখি। নটো বোহ । েড়মটিোর ড়বহে েেে েহে কগহে। ড়েেীে ড়বহেহেো ক োন 
 ো  মহ র ড়বহে নো। েোেসোরো ড়বহে।  োড় র সোমহন েুটো ড়সগহনিোর। েোরপর শু নো 
কখোরমো ড়িবোহনো। নোনু্টর ড়বহের সমে কখোরমো বোে পহড় ড়গহেড়েি। সব আনো েহেহে। 
কখোরমো আনো েে ড়ন।  নযো পহক্ষর এ  ন খুব দে দি শুরু  রি—কখোরমো আনহে েে 
এটো  োহনন নো? 
  
কখোরমো ড়নহে দে দি  রহিও  হনর গেনো কেহখ সবোই খুড়ে। পুরোহনো আমহির ভোরী ভোরী 
গেনো। খোে  ম কসোনো কবড়ে। এ টু িোপ ড়েহি গেনো কবাঁহ  যোে। সবই নোনু্টর মোহের 
গেনো। নোনু্টর মো খুব অভোহব অনোটহন ড়েন  োটোহিও েোর ড়বহের এ ড়ট গেনো েোে েোড়ো 
 হরন ড়ন। কেহির কবৌহ  ক োন এ ড়েন কেহবন বহি যহক্ষর মে আগহি করহখড়েহিন। 
  
নোনু্ট আ  স োহি খুব এ টো খোরোপ  ো   হরহে। েড়মটিোর  োে কথহ  মোর গেনো কিহে 
ড়নহে এহসহে। েড়মটিো এহে ড়নশ্চেই মহন  ে কপহেহে।  ে কপহিও ড় েু  রোর কনই। 
গেনো ড়বড়ক্র  হর টো োর বযবস্থো নো  রহি ফরেোেহ  আসমোনীর  োহে পোঠোহনো কযে নো। 
  
নোনু্টর মহন েি কবহেেহে বহস েোর মো েোর উপর খুব রোগ  রহেন। ড়বরক্ত গিোে 
বিহেন—নোনু্ট েুই ক মন কেহি বিহেো। গেনো কিহে ড়নহে িহি এড়ি? কমহেটোর  োহেই 
থো হেো। অণটহবর ড়বহের সমে কস গেনোগুড়ি অণটহবর কবৌহ  ড়েে। গেনো কয ড়বড়ক্র  রড়ি 
এখন অণটহবর কবৌহ  ড়  ড়েড়ব? 
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নোনু্ট মহন মহন প্রশ্ন  রি, মো  ো টো ড়  খুব ভুি  হরড়ে? নোনু্টর মহন েি েোর মো 
বিহেন—েুই আমোর পোগিো কেহি। ভুি েুই  রড়ব নোহেো ক   রহব? বযোটো কেোন, ভুি 
 হর মহন যড়ে আনন্দ পোে েোেহি ভুিগুড়িই শুি। 
  
অণটব ড়বড়স্মে েহে কেখহে েোর বোবোর কিোহখ পোড়ন। কস  োাঁপো  োাঁপো গিোে বিি, বোবো 
 োাঁেে ক ন? 
  
নোনু্ট বিি, রোন্নোর সমে কিোহখ কধোাঁেো কিহগহে। এই  হনয কিোখ ড়েহে পোড়ন পড়হে।  োাঁেড়ে 
নোহেো। আড়ম  োাঁেব ক ন? নোনু্ট অবো  েহে কেখি েোর কেহির কঠোট কবাঁহ  যোহে। বোবোর 
 োন্নো কেহখ কেহির  োন্নো কপহে যোহে। অণটব প্রোণপণ কিেো  রহে  োন্নো সোমিোবোর। 
পোরহে নো। এইহেো কেহির কিোহখ পোড়ন। 
  
নোনু্ট কেহিহ   োহে কটহন ড়নি। েোর মহন েি এই পৃড়থবীহে েোরহি সুখী মোনুষ আর 
ক উ কনই। 
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১৫. কপত্ররাি পাত্রম্পর কমত্রয়টা 
কপহরোি পোহম্পর কমহেটো অবো  েহে মোনুষটোহ  কেখহে। সুন্দর এ  ন মোনুষ। িম্বো, 
ফসটো। দেহের েোড়ড় েোহে েোর সোমহন েোাঁড়ড়হে আহে। ড়  সুন্দর  হরই নো  থো বিহে। 
কযন কস রোিোর ক োন কমহে নো। দ্রঘহরর ক োন কমহে। েোহ  েুড়ম েুড়ম  হরও বিহে নো। 
আপড়ন  হর বিহে। 
  
অহন ড়েন আহগ আপনোহ  কেহখড়েিোম। েখন আমোর েোহে এ  েোড়ড় দে ড়েি। আমোর 
ইেো ড়েি আপনোহ  দেটো কেব। কসড়েন কেেো েে ড়ন। আ  ড়নহে এহসড়ে। আপড়ন যড়ে 
কনন েোেহি আড়ম খুব খুড়ে েব। আমোর নোম ফরেোে। 
  
কমহেরুড়ন্নসো নোহমর ড়নড়ে নযো েোে বোড়ড়হে দে ড়নি। ক্ষীণ গিোে বিি, আমোহর দে 
কেওহনর ইেো  যোন েইি? 
  
ফরেোে বিি, আপড়ন কেখহে আমোর অড়ে ড়প্রে এ  হনর মে। কস খুব অসুস্থ। কেহের 
বোইহর কগহে ড়িড় ৎসোর  হনয। েোর  থো খুব মহন পড়হে বহিই আপনোর  থো মহন 
পহড়হে। 
  
আপড়ন েোর  োহে যোন নো  যোন? 
  
টো ো ড়েি নো বহি কযহে পোড়র ড়ন। পহর অবড়েয আমোর এ  বনু্ধ টো ো ক োগোড় 
 হরড়েহিন। ড় ন্তু টো োটো আমোর ভোইহ  ড়েহে েহেহে। ও মেোড়বপহে পহড়ড়েি–টো োটো 
পোওেোে উিোর কপহেহে। 
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কমহেরুড়ন্নসো সে  ভোহব বিি, আপহনর ভোিবোসোর মোনুষটোর নোম ড় ? 
  
ফরেোে বিি, েোর নোম আসমোনী। নোমটো সুন্দর নো? 
  
বিহে বিহে ফরেোহের গিো ধহর এি। কমহেরুড়ন্নসো বিি, বৃড়ে আসহেহে ভোই োন। 
আপহন ঘহর যোন। আড়ম খুবই খোরোপ এ টো কমহে। েোরপহরও আড়ম আপহনহর বিিোম, 
কেখহবন আপনোর ভোিবোসোর মোনুষ আপনোর  োহে ড়ফরো আসব। 
  
বৃড়ে কনহমহে। বৃড়ে নোমহিই কিো  ন আশ্রহের খুাঁহ  এড়ে  এড়ে  েুহট যোে। ফরেোে 
কস র ম ড় েু  রি নো। বৃড়ের কভের কস এগুহে। েোর মহধয ক োন বযিেো কনই। 
  
আসমোনী এ বোর বহিড়েি, এই কয বোবু সোহেব শুনুন। এ বোর আমরো েুমেুমো বৃড়েহে 
েোে ধরোধড়র  হর রোিোে েোাঁটব। বৃড়ে ড়বিোস  রব। ক মন? 
  
ফরেোে বিি, আেো। 
  
মহন থোহ  কযন? 
  
আমোর মহন থো হব। 
  
ফরেোহের মহন আহে। 
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েোর মহন থো হিহেো ড় েু যোে আহস নো। ড়বশ্বব্রহ্মোহন্ডর ড়যড়ন ড়নেন্ত্র –েোাঁর ড়  মহন আহে? 
েোাঁর েেহেো মহন কনই। মোনুহষর মহন স্বপ্ন ঢুড় হে ড়েহে ড়েড়ন েেে েূহর সহর যোন। ড় ংবো 
ক  বিহব ড়েড়ন েেে েূহর যোন নো। খুব  োহেই থোহ ন। স্বপ্ন ভহের যন্ত্রণোে মোনুষ যখন 
েটফট  হর, ড়েড়নও  হরন।  োরণ এইসব স্বপ্নহেো ড়েড়নই দেড়র  হরহেন। স্বপ্ন ভহের 
 ে অবেযই েোাঁহ ও সইহে েহব। 
  
ফরেোে কপেহন েো োহিো কমহেটো ড়ঠ  আহগর  োেগোে েোাঁড়ড়হে ড়ভ হে। এ টুও নহড় 
ড়ন। এ  েৃড়েহে েোড় হে আহে েোর ড়েহ । কসই েৃড়েহে গভীর মমেো। বৃড়ে েহে। 
আসমোনী এ বোর বহিড়েি—বৃড়ে েি কমহঘর অশ্রু। কমঘ  োাঁেহে,  োরণ কমঘমোিোর  ন্মই 
েহেহে  োাঁেোর  হনয। 
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