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১. নীল ুআমোর তিকে এগোকরো চমচনকের বড় 
নীলু বেয়ে আমার চেয়ে এগায়রা মমমনয়ের বড়। োর জয়ের এগায়রা মমমনে ির আমার 
জে হে এবং িারুণ একো হহচে শুরু হে। র্াক্তার শময়ের আমল অবাক হয়ে চেেঁমেয়ে 
ওয়িন, আয়র যমজ। বাচ্চা চিমখ। মিক েখন ইয়লকট্রমেমে েয়ল মগয়ে োরমিক অন্ধকার 
হয়ে যাে। আমরা িুই চবান গলা িামেয়ে মেৎকার করয়ে থামক। র্াক্তার শময়ের আমল 
হামরয়কয়নর জয়নে চোেঁোয়ে থায়কন। আমার নামনজান েুয়ে ঘর চথয়ক চবরুয়ে মগয়ে িামনর 
একো গামলা উয়ল্ট চিয়লন। 
  
আমার জয়ের েমে োরমিক অন্ধকার হয়ে মগয়েমেল বয়ল বাবা আমার নাম রায়খন রামত্র। 
নীলু জয়নর ির ির খুব কািমেল, োই োর নাম কান্না। এইেব কামবেক নাম অবমশে 
মেকল না। একজন হল নীলু। োর োয়থ মময়ল চরয়খ আমম হলাম মবলু। োর োর বের 
ির আমায়ির মেন নম্বর চবানমে হল; মমল মিয়ে নাম রাখয়ল শুধু চময়েই হয়ে থাকয়ব এই 
জয়নে োর নাম হল চেোরা। নীলু, মবলু এবং চেোরা। 
  
বাবার রাখা নাম না মেকয়লও বাবা মকন্তু হাল োড়য়লন না। েুয়যাগ চিয়লই চেেঁমেয়ে 
র্াকয়েন, চকাথাে আমার বড় চবমে কান্না? চকাথাে আমার চময়জা চবমে রামত্র? জেমিয়ন 
বই উিহার চিবার েমে বইয়ের িৃষ্ঠাে িৃষ্ঠাে চগাো চগাো হরয়ি মলখয়েন, মামমণ রামত্রয়ক 
ভালবাোর েমহে মিলাম মকংবা মামমণ কান্নায়ক িরম আিয়রর েমহে চিওো হইল। 
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বইয়ের েয়ে েব েমে একো কয়র োর বরচরমেে কমবো থাকে। চে কমবো মেমন োর 
চেে চথয়ক োমিয়ে চেম কয়র বেঁমধয়ে আনয়েন। আে বেয়রব জেমিয়ন আমম এবং নীলু। 
চয কমবোমে চিলাম চেো শুরু হয়েয়ে এভায়ব।– 
  
‘োেমে বের চগল ির ির 
আজয়ক িয়ড়য়ে আয়ে 
েব জেমিন নেয়ো মমলন 
ভোল মবশ্বহায়ে।’ 
  
যমজ চবান বয়লই আমরা িু’জন েব েমে একই কমবো চিোম। শুধু কমবো নে। গয়ের 
বইও একই হে। িুজয়নর জয়নে িুমে মশশু চভালানাথ মকংবা িাকুরমার ঝুমল। 
  
আমরা িু’জন চয চিখয়ে অমবকল একরকম এ মনয়ে বাবার ময়ধে একো চগািন গবড এবং 
অহংকার মেল! নেুবা চকউ এয়লই হামেমুয়খ বলয়েন–এরা যমজ। একজয়নর নাম রামত্র, 
একজয়নর নাম কান্না। যার েুল চোে চোে ও হয়ে কান্না। মা বড় মবরক্ত হয়েন। ভ্রূ 
কুেঁেয়ক বলয়েন— যমজ চময়ে মনয়ে এে চ াল মিোয়নার মক আয়ে? যমজ-িমজ আমম 
িুেয়ক্ষ চিখয়ে িামর না, মেিঃ! 
  
আমায়ির িু’জনয়ক যায়ে চিখয়ে এক রকম না চিখাে এ জয়নে োর চেষ্টার ক্রমে মেল 
না। আমার েুল চকয়ে চোে চোে কয়র মিয়লন। একজয়নর গায়ের রঙ চযন অনেজয়নর 
চেয়ে আলািা হে চে জয়নে নীলুয়ক েপ্তায়হ মেন মিন কােঁো হলুি মিয়ে চগােল করায়ে 
লাগয়লন। মকেুয়েই মকেু হল না। আমরা যেই বড় হয়ে থাকলাম আমায়ির চেহারার মমল 
েেই বাড়য়ে লাগল। নীলু। চযমন লম্বা। আমমও চেমন লম্বা। োর মেবুয়কর মনয়ে চয 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 4 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

রকম একমে লাল রয়ঙর মেল আমারও অমবকল চে রকম মেল। োর চযমন শোমলা 
গায়ের রঙ আমার োই। মা িযডন্ত ভুল করয়ে লাগয়লন। চযমন একমিন বারান্দাে বয়ে 
চেেঁেুয়লর চখাো েড়ামে, মা ঝয়র্র মে এয়ে েেণ্ড একো েড় কষায়লন। 
  
এক মখমল িান মিয়ে বললাম। কেক্ষণ আয়গ? 
  
আমম শান্ত বরচয়র বললাম, আমায়ক বলমন। চবাধহে নীলুয়ক বয়লে। আমম মবলু। 
  
আমার চোে েুল যখন লম্বা হল েখন চিখা চগল বাবা এবং মা োড়া আমায়ির চকউ 
আলািা করয়ে িায়র না। চকন িায়র না চে-ও এক রহেে। নীলুর েয়ে আমার চবশ মকেু 
অমমল আয়ে। চযমন নীলুর নাক একেুখামন োিা। ওর চোখ িুমে একেুখামন উিয়রর মিয়ক 
ওিায়না। েবুও চিােলার নজমুল োো আমায়ির িুয়বানয়ক যখমন চিয়খন েখমন বয়লন, 
চক চকান জন? চক চকান জন? নীলু। োয়ে খুব মজা িাে। আমার অবমশে রাগ লায়গ। 
এইেব আবার মক  ং? নজমুল োো েব েমেই  ং কয়রন। মা নজমুল োোয়ক েহেই 
করয়ে িায়রন না। নজমুল োোর গলা শুনয়লই মুখ কুেঁেয়ক বয়লন, ভােঁড় চকাথাকার। েব 
েমে ভােঁড়ামম। 
  
আমায়ির মনয়ে েবয়ে চবমশ ভােঁড়ামম কয়রন অবমশে আমার বড় মামা। মিনাজিুর চথয়ক 
চবড়ায়ে এয়লই মহা উৎোয়হ আমায়ির িু’জনয়ক োময়ন বমেয়ে উেঁেু গলাে বয়লন, চিখা 
যাক আমম নীলু মবলুয়ক আলািা করয়ে িামর মক-না। ওোন েু মি হেঁ এই জন হয়ে 
আমায়ির মবলুমমণ। বড় মামা ভােঁড়ামম করয়ল মা রাগ করয়েন না, বরং একেু চযন খুমশই 
হয়েন। েবয়ে খুমশ হে নীলু। চে চহয়ে কুমেকুমে। নীলুর নাম কান্না না হয়েই ভালই 
হয়েয়ে। চে হােয়েই জায়ন, কােঁিয়ে জায়ন না। আমরা যখন ক্লাে চেয়ভয়ন উিলাম নীলু 
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আমার কাে চথয়ক আলািা হয়ে চগল োর হামে মনয়ে। যা-ই চিয়খ োয়েই োর হামে 
িাে। মা হেে মকেু মনয়ে ধমক মিয়েয়েন। চে মুখ মিমরয়ে হামে চগািন করবার চেষ্টা 
করয়ে। মা কমিন বরচয়র বলয়েন, হােে চকন েুমম? 
  
কই হােমে না চো। 
  
মুখ চিরাও। োকাও আমার মিয়ক। 
  
নীলু মুখ চিরায়ল আমরা চিখোম হামে থামাবার চেষ্টাে োর গাল লালয়ে হয়ে উয়িয়ে। 
  
চকন েুমম শুধু শুধু হােে? হামের মক হয়েয়ে বল েুমম, চোমায়ক বলয়ে হয়ব। 
  
আর হােব না। মা! এখন চথয়ক শুধু কােঁিব। 
  
বয়লই চে আমার মিক কয়র চহয়ে চিলল। মা েেণ্ড একো েড় কষয়লন। 
  
বােঁির চকাথাকার। চোমার হামে আমম ঘুমেয়ে মিমে চিখ! 
  
নীলুর চোয়খ জল আেয়ে মকনা মা চিখয়ে চেষ্টা করয়েন। চকাথাে মক? নীলু। এমনভায়ব 
িােঁমড়য়ে আয়ে চযন মকেুই হেমন। মা ক্লান্ত হয়ে বলয়েন, মিক আয়ে যাও আমার োময়ন 
চথয়ক। 
  
নীলু এমনভায়ব েুয়ে চযে চযন আড়ায়ল মগয়ে চহয়ে বুক হালকা করয়ব। নীলুো এমন 
হয়েয়ে চকন? এ বামড়য়ে েবাই একেু গম্ভীর। চেোরা যার বেে মাত্র িােঁে চে িযডন্ত কম 
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কথা বয়ল। নীলুকার কাে চথয়ক এে কথা বলা মশখল? কার কাে চথয়ক অকারয়ণ হােমর 
এই অদু্ভে অেুখ চজাগাড় করল? 
  
আমার এবং নীলুর খাে িমক্ষণ মিয়কর বড় ঘরোে। নীলু ঘুমাে চেোরায়ক েয়ে মনয়ে। 
োর একা এক ভে কয়র। আকবয়রর মা ঘুমাে বারান্দাে। আমরা র্াকার্ামক করয়ল োর 
উয়ি আোর কথা। চে একবার ঘুমায়ল মনমিন্ত। োরা রায়ে এক চেয়কয়ের জয়নেও জাগয়ব 
না। এমমনয়ে অবমশে বলয়ব, ভইন, আমার েজাগ ঘুম। ইেু শব্দ হইয়লই েউখ চখালা। 
আকবয়রর মা চকান কাজ মিকমে করয়ে িায়র না। েেুর মমথো কথা বয়ল। অয়নকবার 
োয়ক মবিাে চিোর চেষ্টা করা হয়েয়ে, লাভ হেমন মকেুই। চে ঘাড় বােঁমকয়ে বয়লয়ে, 
যাইোম না। চিমহ চকময়ন মবিাে চিে। োমাশা না? এই বুয়ড়া বেয়ে যাইোম কই? 
  
আকবয়রর মা রায়ে ভােোে চখয়ে ঘুমায়ে এয়ে মজয়েে কয়র, কইয়গা মাইোরা, ভূয়ের 
মকো হেঁনয়ে োও? নীলু ভীেু চে শুনয়ব না, মকন্তু চযয়হেু আমম শুমন কায়জই োয়কও 
শুনয়ে হে। আকবয়রর বায়ির গিো কই। শাইয়লর মইয়ধের চলাম খাড়া হইো যাে 
বুঝেমন মাইোরা। শীয়ের েমে। খুব জার। আকবয়রর বায়ির মাে মারয়ে যাওয়নর কথা। 
আমায়র কইল োমুক চি… 
  
নীলু গয়ের মাঝখায়ন মজয়েে কয়র, েুই কয়র বলে? 
  
ো মিক। গমরব মাইনয়ষর কথাবােডা েুই-েুকামর মিো। 
  
আকবয়রর মার ভাষা মিক চবাঝা না চগয়লও গে ধরয়ে চকায়না অেুমবয়ধ হে না। েব 
গয়ের চশয়ষ আকবয়রর বাবা। যার োহয়ের চকায়না েীমা চনই, একো ভূয়ের গলা োয়ে 
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ধয়র কুময়ড়া গড়াগমড় করয়ব। এবং েব চশয়ষ ভূেো জেল চভয়ঙ েুয়ে যায়ব। যাবার েমে 
বলয়ব, এেঁই বােঁর োেঁইরা মিলাম। বুেঁঝেে? জােঁয়ন বােঁেমল। 
  
গে চশষ হয়লই নীলু বলয়ব, িূর, ভূে আবার আয়ে নামক? 
  
আকবয়রর মা চোখ কিায়ল েুয়ল বলয়ব, এইো চকমুন চবকুয়বর ময়ো কথা কইলা? চিশো 
ভমেড ভূে আর চিত্নীয়ে। আমার োয়থ একবার যাইও আমরার নীলগয়ের বামড়ে। মনয়জর 
েউয়ক্ষ ভূে চিখবা। 
  
আকবয়রর মা শুধু চয আমায়ির ভূয়ের গে চশানাবার চেষ্টা কয়র োই না, মায়কও চশানায়ে 
চেষ্টা কয়র। েুয়যাগ চিয়লই একো গে চেয়ন আনয়ে োে, বুঝয়েন আম্মা, একবার হইল। 
মক…। মা এক ধমক মিয়ে থামময়ে চিন। আয়জবায়জ গে মা এয়কবায়রই েহে করয়ে 
িায়রন না। শুধু আকবয়রর মা নে বাবায়কও এমমনভায়ব থামায়না হে, যা বলয়ে োও 
েরােমর বলয়ে িার না? এে চিনও চকন? 
  
চিনাই নামক? 
  
হোেঁ, চিনাও। চবমশ রকম চিনাও। যা বলার ো েহজভায়ব বলয়ে িারা উমেে। 
  
ও। 
  
রাগ করয়ল নামক আবার? 
  
না। আমম এে েহয়জ রাগ কমর না। 
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বাবার এই কথামে খুব েমেে। বাবা রাগ করয়ে িায়রন না। নীলুর ধারণা বাবা চমাো বয়লই 
রাগ করয়ে জায়নন না। চমাো মানুষয়ির এই একো বড় অেুমবয়ধ। কথাো হেে েমেে। 
আমায়ির সু্কয়লর চমাো আিাগুমলয়ক মকেুয়েই রাগায়না যাে না। আর মেকনা। আিাগুমল 
কারণ োড়াই মেড়মবড়, করয়ে। আমায়ির মা মনয়জও চরাগা বয়লই চবাধহে োর রাগ চবমশ। 
মেমন রায়গন না। শুধু আমায়ির চেয়ের মোয়নজার বাবুর েয়ে। োর নাম েণব বেু। এর 
অয়নক রকম গুণ আয়ে। েমৎকার গান গাইয়ে িায়রন। এবং েমৎকার গে করয়ে 
িায়রন। োরয়ে বড় কথা েমৎকার রমেকো করয়ে িায়রন। এবং রমেকোগুমল কয়রন 
গম্ভীর মুয়খ। 
  
চযমন একমিন নীলুয়ক বলয়লন, এই নীলু কাল মক হয়েয়ে জামনে? 
  
না চো মক হয়েয়ে? 
  
উচ্চাে েেীয়ের চয ওতাদাি আয়েন মুনমে মীর আমল, মেমন কাল মজলা সু্কয়লর মায়ি রাগ 
জেজেন্তী চগয়ে িুমে চময়র্ল চিয়েয়েন। একো বড় চময়র্ল। একো চোে চময়র্ল। চোেো 
চিয়েয়েন গান গাওোর জয়নে আর বড়ো চিয়েয়েন গান থামায়নার জয়নে। 
  
েণব বাবুয়ক আমরা র্ামক মোয়নজার কাকু। মা র্ায়কন মোয়নজার। বাবা র্ায়কন চবাে। 
ভাল মকেু রান্নাোন্না হয়ল বাবা বলয়ব, চিমখ চবােয়ক একো খবর িাও চো। খাওো-
িাওোর ির একেু গান-বাজনা হয়ব। 
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মোয়নজার কাকু অবমশে েহয়জ গান-বাজনা কয়রন না। েয়ব যমি ধয়র-য়বেঁয়ধ একবার 
বোয়না যাে েখন গান েয়ল গভীর রাে িযডন্ত। আমরা অবমশে এে রাে িযডন্ত থাকয়ে 
িামর না। ধমক মিয়ে মা আমায়ির মনয়ে িামিয়ে চিন। েয়ব অয়নক রাে িযডন্ত আমরা 
চজয়গ গান শুমন। আমায়ির মনয়জর গান চশখার খুবই েখ। মায়ক চবশ কয়েকবার বলয়ে 
মা মোয়নজার কাকুয়ক বলয়লন, ওয়ির একেু গান চশখান না। 
  
মোয়নজার কাকু গম্ভীর গলাে বলয়লন, চবৌমি ওয়ির বেে কম। 
  
কম বেে চথয়কই চো শুয়নমে গান-বাজনা শুরু করয়ে হে। 
  
উেঁহ, েংগীয়ের জয়নে মমো োড়া মকেু হে না। চেই মময়োো অে বেয়ে হে না। আিমন 
যমি মশখয়ে োন চশখায়ে িামর। 
  
রক্ষা কর, এই বেয়ে আর আেঁ আেঁ করয়ে িারব না। 
  
মোয়নজার কাকুয়ক একমাত্র নীলু োড়া আমরা েবাই চবশ িেন্দ কমর। নীলু। যমিও 
মোয়নজার কাকুর রমেকোে েবয়ে উেঁেু গলাে হায়ে মকন্তু আড়ায়ল বয়ল, আমার মোয়নজার 
কাকুয়ক ভাল লায়গ না। 
  
চকন, ভাল না লাগার মক আয়ে? 
  
আয়ে একো–মকেু। আমম জামন না মক। 
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নীলু। মায়ঝ মায়ঝ এয়লায়ময়লা কথাবােডা বয়ল এবং চেগুমল েমেো হয়ে যাে। চেোরা 
চযমিন মরীড় চথয়ক িয়ড় মগয়ে িা চভয়ঙ চিয়লয়ে চেমিন েকালয়বলায়েই নীলু বয়লয়ে, 
আমম রায়ে বরচয়ে চিয়খমে চেোরা খাে চথয়ক িয়ড় মগয়ে িা চভয়ঙ চিয়লয়ে। মোয়নজার 
কাকু েেয়ে নীলুর আশংকাও েমেে হয়ে চগল। 
  
আমরা সু্কয়ল মগয়েমে। থার্ড মিমরেয়র্ মজওগ্রামি আিা এয়ে বলয়লন, নীলু মবলু চোমরা 
িু’জন বাোে যাও চো, চোমায়ির মনয়ে এয়েয়ে। আমরা অবাক হয়ে বাোে এয়ে চিমখ 
আকবয়রর মা চেোরায়ক ঘুম িাড়ায়ে, বাোে মা-বাবা চকউ চনই। চিােলার নজমুল োো 
শুধু বোর ঘয়র মুখ কায়লা কয়র বয়ে আয়েন। আমরা মকেুক্ষয়ণর ময়ধেই একো অদু্ভে 
কথা শুনলাম। মা নামক মোয়নজার কাকুর েয়ে চকাথাে েয়ল চগয়েন। আর আেয়বন না–
এ রকম একো মেমি মলয়খ চগয়েন। 
  
বাবা মিরয়লন রাে এগায়রাোে। আমরা চজয়গ বয়ে আমে। অয়নক চলাকজন এয়েয়ে। 
চকউ যায়ে না। েবাই গম্ভীর মুয়খ বয়ে আয়েন বেবার ঘয়র। বাবা ঘয়র  ুয়ক এমন ভাব 
করয়লন চযন মকেুই হেমন। হামেমুয়খ বলয়লন, চরণু ঝগড়া কয়র েকায়লর চট্রয়ন মিনাজিুর 
োর বাবার বামড় েয়ল চগয়ে। আমম মেলাম না। ভামগেে েণব বাবু বুমি কয়র েয়ে চগয়েন। 
নেয়ো একা এক চময়েয়েয়ল এে িূর যায়ব, চিয়খন না অবস্থাো। এই চময়েজােোর মে 
রাগ আর কায়রার চনই। হা হা হে। এয়ির মনয়েও েয়ল না। না মনয়েও েয়ল না। 
  
চলাকজন েব বারোর ময়ধে েয়ল চগল। আমরা মনয়জয়ির ঘয়র েুিোি শুয়ে মেলাম। বাবা 
এয়ে ঘয়র  ুকয়লন। 
  
মামমণরা ঘুমাে? 
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আমরা চকউ জবাব মিলাম না। বাবা মৃিু বরচয়র বলয়লন, আজ রায়ে চোমরা আমার েয়ে 
ঘুমায়ব মামমণরা? 
  
নীলু শব্দ কয়র চকেঁয়ি উিল। 
  
চে েমে আমার এবং নীলুর বেে বার, চেোরার োে। 
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২. মো িকল চগকেকেন 
মা েয়ল মগয়েয়েন এবং আর চকায়নামিন মিয়র আেয়ব না— এো আমরা খুব েহয়জই বুয়ঝ 
চিললাম। শুধু চেোরা বুঝয়ে োইল না। চে এমমনয়েই কম কথা বয়ল। এখন কথাবােডা 
িুয়রািুমর বন্ধ কয়র মিল। মিনরাে চে শুধু মায়ক খুেঁজে। মার চশাবার ঘয়রর োময়ন 
কেবার চয মগয়ে িােঁড়াে। র্াকার্ামক না মকেু না, শুধু িরজার োময়ন েুিোি িােঁমড়য়ে 
থাকা। আমম একমিন চিখয়ে চিয়ে র্াকলাম, এই চেোরা। 
  
উেঁ। 
  
এখায়ন একা একা িােঁমড়য়ে আমেে চকন? 
  
চেোরা মাথাো অয়নকখামন মনেু কয়র চিলল চযন খুব-একো অিরাধ কয়রয়ে। 
  
মক করমেে েুই? 
  
মকেু না। 
  
আে আমার োয়থ নিীর িায়ড় মকেুক্ষণ হােঁোহােঁমে করব, আেমব? 
  
না। 
  
আমম লক্ষে কমর চে একা একা ঘুয়র চবড়ায়ে োে। কায়রা েয়ে থাকয়ে োে না। েন্ধোয়বলা 
চকউ মকেু বলার আয়গই চে আমার োথী বই মনয়ে বয়ে একিম মনেু বরচয়র িড়য়ে থায়ক 
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‘কমলািুমল কমলা িুমল 
কমলা চলবুর িুল 
কমলা িুমলর মবয়ে হয়ব 
কায়ন চমামের িুল।’ 
  
যখমন চে িড়য়ে বয়ে এই একমে কমবোই চে িয়ড়। েখন যমি বামড়র োময়ন চকায়না 
মরকশা। এয়ে থায়ম চে িড়া বন্ধ কয়র চোখ বড় বড় কয়র োমকয়ে থায়ক। এক েমে বই 
বন্ধ কয়র অিরাধীর মে আয়তাদ আয়তাদ উয়ি িােঁড়াে। মনিঃশয়ব্দ েয়ল যাে বারান্দাে। আবার 
মিয়র এয়ে িড়য়ে বয়ে–কমলািুমল, কমলািুমল কমলা চলবুর িুল…। 
  
একমিন নীলু বলল, চেোরা মা আমায়ির কাউয়ক িেন্দ কয়রন না চো োই েয়ল চগয়েন। 
আর আেয়বন না। 
  
আো। 
  
চয আমায়ির ভালবায়ে না। আমরাও োয়ক ভালবামে না, মিক না? 
  
হেঁ। 
  
েুই আর মায়ক খুেঁজমব না–আো? 
  
চেোরা মৃিু বরচয়র বলল, আমায়ির িেন্দ কয়র না চকন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আমরা েবাই চো চময়ে এই জয়নে, চেয়ল হয়ল িেন্দ হে। আমায়ির চো চকান ভাই 
চনই। বুয়ঝমেে? 
  
হেঁ। 
  
চেোরা মায়ের আির িােমন বলয়লই হে। োর জয়ের ির ির মা অেুস্থ হয়ে িয়ড়ন। 
চেোরা বড় হয়ে থায়ক আকবয়রর মার চকায়ল। মার অেুখ যখন োরল েখয়না অবস্থার 
িমরবেডন হল না। মা মায়ঝ মায়ঝই মবরক্ত বরচয়র বলয়ে লাগয়লন, ঘর ভমেড হয়ে যায়ে 
চময়ে মিয়ে, ভাল লায়গ না। চেোরা যখন হােঁেয়ে মশখল, েুকেুক কয়র হােে। মায়ের ঘয়র 
মগয়ে িােঁড়াে েুয়যাগ চিয়লই। মা গভীর গলাে র্াকয়েন, আকবয়রর মা ওয়ক মনয়ে যাও 
চো, এখুমন ঘর চনাংরা। করয়ব। োর িুবের বেে হয়েই মা ওয়ক িামিয়ে মিয়লন আমায়ির 
ঘয়র। রায়ে ঘুমায়ব নীলুর েয়ে। িুধ খাবার জয়নে কােঁিয়ল আকবয়রর মা উয়ি িুধ বামনয়ে 
চিয়ব। চেোরা েখন চকায়না ঝায়মলা কয়রমন। এখয়না কয়র না। নীলুর গলা জমড়য়ে 
ঘুমাে। নীলু বয়ল, গে শুনমব? 
  
বল। 
  
এক চিয়শ মেল এক রাজা। োর িুই রানী িুয়ো ও েুয়ো… 
  
এ িযডন্ত আেয়েই চেোরার চোখ বুয়জ আয়ে। চকায়নামিন আর চে গে চশষ িযডন্ত চশানা 
ट्र  म्षी। 
  
ইিানীং বাবা চেোরায়ক েয়ে মনয়ে ঘুমায়ে োন। চেোরাও চবশ ভাল-মানুয়ষর মে যাে। 
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মকন্তু মাঝরায়ে একা একা েুয়ল আয়ে আমায়ির ঘয়র। চরাজ এই কাণ্ড। একরায়ে অদু্ভে 
একো বোিার ঘেল, চেোরা েবাইয়ক র্াকয়ে লাগল, মা এয়েয়ে মরকশা মনয়ে। আমরা 
ধড়মড় কয়র উয়ি বেলাম, চকাথাে? 
  
বারান্দাে িােঁমড়য়ে চিখলাম। 
  
বমলে মক? 
  
হহচে শুয়ন বাবা উয়ি এয়লন। চকাথাে মক, খা-খা করয়ে োরমিক! চেোরা িারুণ অবাক 
হল। বাবা বলয়লন, বরচে চিয়খমে মা। 
  
উেঁহ, বরচে না। আমম চিখলাম। 
  
চেোরা চোখ বড় বড় কয়র েবার মিয়ক োকায়ে লাগল। চে বোিারো মকেুই বুঝয়ে 
িারয়ে না। বাবা চেোরায়ক েয়ে মনয়ে েয়ল চগয়লন। চে রায়ে আমম এবং নীলু এক খায়ে 
ঘুমায়ে চগলাম। এবং অয়নক রাে িযডন্ত িুজয়নই মনিঃশয়ব্দ কািলাম। অথে িু’জনই এমন 
ভাব করয়ে লাগলাম চযন ঘুমময়ে িয়ড়মে। 
  
  
  
ধীয়র ধীয়র অয়নকগুমল িমরবেডন ঘেল বামড়য়ে। বাবা অেেন্ত বুমিমান মেয়লন। মেমন 
িমরবেডনগুমল করয়লন খুব োবধায়ন। একমিন সু্কল চথয়ক মিয়র এয়ে চিমখ মার আলনাে 
চকায়না কািড় চনই। েব বাবা চকাথাে েমরয়ে চিয়লন। োর মিন োয়েক ির বারান্দাে 
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মার চয বড় বাধাই করা েমবমে মেল চেমেয়ক আর চিখা চগল না। বাবা-মার চশাবার ঘয়র 
োয়ির চবশ কয়েকমে েমব মেল, চেগুমলও েরায়না হল। 
  
আমায়ির ঘয়র মা-বাবা এবং আমায়ির মেন জয়নর চয েমবমে মেল চেমে শুধু বাবা েরায়লন 
না। রান্নাবান্না করবার জয়নে রমজান নায়মর একজন বুয়ড়া মানুষ রাখা হল। এই চলাকমে 
এয়েই েেণ্ড ঝগড়া শুরু করল আকবয়রর মার েয়ে। িুজয়নরই মক ঝােঁঝাল কথাবােডা। 
মকন্তু রমজান চলাকমে ভাল। চে চেোরায়ক চকায়ল মনয়ে ঘুয়র ঘুয়র ভাে খাওোে। 
আমায়ির ওির োর খবরিামররও েীমা মেল না। 
  
এই েইন্ধো রাইয়ে বাগায়না ঘুরাঘুমর করণ মিক না। 
  
অে চেেঁেুল খাওন বালা না, বুমি নষ্ট হে। 
  
ভাে খাওয়নর আয়গ মবেমমল্লা কইরা এটু্ট লবণ মুয়খর মইয়ধে চিওন িরকার। 
  
রায়ের চবলাে খাওো-িাওো চশষ হয়ল চে গম্ভীর হয়ে একো খবয়রর কাগজ মনয়ে 
আমায়ির িড়ার ঘয়র মগয়ে বেে। খবয়রর কাগজ িড়য়ে িড়য়ে এমন েব কথাবােডা 
বলে চয নীলু চহয়ে উিে মখলমখল কয়র। 
  
হেঁ খুব েংকেমে অবস্থা। বুঝমে নীলু আিা, অবস্থা েংকেমে। 
  
চকন? 
  
চনিায়ল িাহামড়  ল। হেঁ। 
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এই অবস্থাে ঝগড়া চলয়গ চযে আকবয়রর মার েয়ে, আকবয়রর মা চকাময়র িুই হাে 
মিয়ে রণরমেনী মূমেডয়ে এয়ে িােঁড়াে। 
  
মবিোর জাহাজ চয বইয়েন িাকঘয়রর বােনমর্ চকর্া ধুইব? 
  
েুি থাক। অমশমক্ষে মূখড চময়ে মানুষ, এয়ির মনয়ে েলায়িরা মুশমকল। 
  
রমজান োড়াও একজন ভেংকর চরাগা িােঁে চনই ওতাদাি রাখা হল। এই ওতাদািমের নাম 
মুনশী চোভায় হান। মেমন আমায়ির মেন চবানয়ক েপ্তায়হ মেন মিন গান চশখায়বন। আমরা 
মেন জয়নই গান মশখয়ে শুরু করলাম। েকালয়লা হরয়মামনোম মনয়ে বয়ে োয়রগা চরগামা 
গামািা। খুবই মবরমক্তকর বোিার। ওতাদাি চোভায় হান চবমশক্ষণ গান চশখায়ে িায়রন না। 
মকেুক্ষয়ণর ময়ধেই োর হােঁিামনর োন ওয়ি। গান থামময়ে বয়লন, ঘয়র চকায়না মেমিন আয়ে 
মকনা চিখ চো খুমক। না থাকয়ল একো মুরমগর মর্ম চভয়জ মিয়ে বল। হায়ের মর্ম না। 
হায়ের মর্ম গন্ধ কয়র, চখয়ে িামর না। 
  
গায়নর ওির চথয়ক আমায়ির মন উয়ি মগয়েমেল, কায়জই আমায়ক মিয়ে গান হল না। 
চেোরা এবং নীলু। মশখয়ে লাগল। মকেুমিন ির নীলুও চকয়ে িড়ল। রইল। শুধু চেোরা। 
মাে েয়েয়কর ময়ধে চিখা চগল চবণী িুমলয়ে হারয়মামনোম বামজয়ে চেোরা গাইয়ে, নবীর 
িুলালী চময়ে চখয়ল মমিনাে। ও ও ও চখয়ল মমিনাে। 
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ওতাদাি চোভাহান ঘাড়-োন িুমলয়ে বয়লয়েন, মারহাবা মারহাবা মক েনেয়ন গলা। এইবার 
লক্ষ্মী মেনা মগয়ে চিখ চো চকায়না মেমিন আয়ে মকনা। না থাকয়ল মধুর চিাকান চথয়ক 
চযন একো আমৃমি মনয়ে আয়ে। আর ো মিয়ে বল। 
  
  
  
চে বের শীয়ের েমে মা আমায়ির মেন চবানয়ক মেরাজগে চথয়ক আলািা আলািা মেমি 
মলখয়লন। বাবা একমিন েন্ধোে িাংশুমুয়খ মেনমে খায়ম বন্ধ মেমি মনয়ে আমায়ির ঘয়র 
এয়ে িােঁড়ায়লন। কােঁিা গলাে বলয়লন, চোমায়ির মা মেমি মলয়খয়েন। চোমরা মক চেই 
মেমি িড়য়ে োও? 
  
বাবার গলা কােঁিমেল। আমম িমরষ্কার বুঝয়ে িারলাম। বাবা োয়েন আমরা বমল, না। বাবা 
কিায়লর ঘাম মুয়ে মনেু বরচয়র বলয়লন, আমরা েবাই োয়ক ভুলয়ে চেষ্টা করমে। এখন 
আবার মেমিিত্র শুরু করয়ল কষ্ট হয়ব। নেুন কয়র কষ্ট হয়ব। 
  
বাবা থাময়েই চেোরা বলল, আমার মেমি িাও। খামনকক্ষণ েুি চথয়ক নীলু বলল, আমার 
মেমিোও িাও। শুধু আমম মকেুই বললাম না। বাবা ধরা গলাে বলয়লন, মামমণ রামত্র, 
চোমারো? 
  
আমম োই না। 
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মক চলখা মেল নীলু এবং চেোরার মেমিয়ে আমম জামন না। নীলু। েমতাদ কথাই আমায়ক 
বয়ল। শুধু মেমির বোিায়র মকেু বলল না। আর চেোরা চো োর খামই খুলল না। বন্ধ 
খাম হায়ে মনয়েই ঘুয়র চবড়ায়ে লাগল। 
  
আমম বললাম, খুয়ল চিব? 
  
না। 
  
না খুলয়ল িড়মব মক কয়র? 
  
আমম িয়র িড়ব। 
  
চযন িড়য়লই মেমির মজা চশষ হয়ে যায়ব। আমম েমতাদ মিন ভাবলাম মক মলয়খয়েন মা 
মেমিয়ে? ক্লায়ে আিারা মক িড়ায়লন মকেুই বুঝয়ে িারলাম না। অংক আিা িুবার ধমক 
মিয়লন, এই মবলু চোমার িড়াে আজয়ক মন চনই, মক বোিার? 
  
মকেু না আিা। 
  
আমম মক বলমে েুমম চো মকেুই শুমনে না। 
  
শুনমে আিা। 
  
না শুমনে না। বল চো আমম মক বলমেলাম? 
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আমম বলয়ে িারলাম না। েব চময়েরা চহয়ে গমড়য়ে িড়য়ে লাগল। আমার ক্লায়ের চময়েরা 
মবমেত্র কারয়ণ আমায়ক অিেন্দ কয়র। েব েমে আমার চিেয়ন চলয়গ থায়ক। আমায়ির 
বাথরুয়মর চিোয়ল আমায়ক মনয়ে অয়নক কথাবােডা চলখা। একো চনংো চময়ে এবং একো 
চনংো চেয়লর েমব আেঁকা আয়ে। চময়েোর গায়ে চলখা মবলু ক্লাে নাইন খ শাখা। অথে 
চকাথাও নীলুর নায়ম মকেু চলখা চনই। আমম কখয়না বাথরুয়ম যাই না। যমি চযয়েই হে 
োহয়ল অয়নকক্ষণ চেখায়ন বয়ে কামি। ইয়রজার মিয়ে চলখাগুমল েুয়ল চিলয়ে চেষ্টা কমর–
মকেুয়েই চেগুমল উিায়না যাে না। 
  
মবলু মন মিয়ে িড়াশুনা করয়ব, বুঝয়ল। এরকম করয়ল চো হয়ব না। 
  
ক্লায়ের চময়েগুমল আবার হহচে কয়র চহয়ে উিল। বামড়য়ে মিয়র এয়ে অয়নকক্ষণ একা 
একা বয়ে রইলাম। রায়ে রমজান ভাইয়ক বয়ল মিলাম, মক্ষয়ধ চনই, মকেু খাব না। অয়নক 
রায়ে ঘুমায়ে মগয়ে চিমখ আমার-বামলয়ের মনয়ে মায়ের িািায়না খামো চরয়খ চিো। 
মনিেই বাবার কাণ্ড। 
  
ঘয়র চকউ চনই। নীলু এখয়না িড়য়ে। চেোরা রান্নাঘয়র রমজান ভাইয়ের েয়ে মক চযন 
করয়ে। আমম িরজা বন্ধ কয়র খাম খুয়ল চিললাম। মা আমায়ক মবলু নায়ম েয়ম্বাধন 
কয়রনমন, েথমবায়রর মে মলয়খয়েন রামত্র। 
  
মামমণ রামত্র, 
আমম জামন রাগ কয়রে েুমম। মকন্তু মক করব মা। উিাে মেল না। েুমম যখন বড় হয়ব 
েখন বুঝয়ব। মানুয়ষর মন খুব মবমেত্র মজমনে। একবার চকায়না মকেুয়ে মন বয়ে চগয়ল 
ো চিরায়না যাে না। আমম বহ চেষ্টা কয়রমে। মানুষ হয়ে জোয়নার ময়ো কয়ষ্টর মকেু 
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চনই। আমম চোমায়ির চেয়ড়েুয়ড় এয়েমে। েবু রােমিন চোমায়ির কথাই ভামব। রােমিন 
োথডনা কমর চয কষ্ট আমম িামে। ো চযন কখয়না আমার মামমণয়ির না হে। 
–চোমার মা। 
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৩. থোর্ড চপচরেকর্ অংে আপো 
থার্ড মিমরেয়র্ অংক আিা ক্লায়ে  ুয়কই বলয়লন, মবলু ক্লাে চশয়ষ আমজ েুমম আমার েয়ে 
চিখা করয়ব। 
  
আমার মনো খারাি হয়ে চগল। অংক আিা আয়জবায়জ েশ্ন করয়বন। কয়েকমিন আয়গ 
হাি োইয়মর েমে অংক আিার েয়ে চিখা। আিা আমায়ক আড়ায়ল চর্য়ক মনয়ে বলয়লন, 
চোমার মা শুনলাম ঐ চলাকোর েয়ে ইমেো েয়ল চগয়ে, েমেে নামক? 
  
না েমেে না। 
  
চকাথাে আয়ে োহয়ল? 
  
আমম েুি কয়র রইলাম। 
  
আিা গলা মনেু কয়র বলয়লন, বলয়ে িার না, না? 
  
মেরাজগয়ে আয়েন। 
  
ও বাচ্চাকােঁো হয়েয়ে নামক? 
  
আমম জামন না আিা? 
  
আমায়ক চক চযন বলল একো চেয়ল হয়েয়ে। 
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আমার মনয়জর ধারণা চময়েয়ির ময়ো হৃিেহীন িুরুষরা হয়ে িায়র না। চেয়লরা চকউ 
এখয়না আমায়ক আমার মা েেয়ে মকেু মজয়েে কয়রমন। অথে চেনাজানা চময়েয়ির ময়ধে 
এমন চকউ চনই চয মকেু জানয়ে োেমন। 
  
ক্লায়ের বনু্ধয়ির কথা বািই মিই, বনু্ধয়ির মা-খালায়ির িযডন্ত চকৌেূহয়লর েীমা চনই। 
চকায়না না চকায়না ভায়ব চেয়ননু্টয়ন ঐ েেে আনয়বই। 
  
মবলু চোমরা আয়গ মকেু চের িাওমন? আয়গই চো চের িাওো উমেে। 
  
চোমার মা নামক যাবার আয়গ বহ োকা-িেো মনয়ে চগয়ে? 
  
মা মগয়েয়েন োে িুবের আয়গ। এখয়না চকউ চেো ভুলয়ে িায়র না চকন চক জায়ন? 
  
অংক ক্লােো আমার খুব খারািভায়ব কােল। ক্লাে চশষ হওো মাত্র চগলাম। আিার কায়ে। 
আিার মনয়জর চকায়না ঘর চনই। কমন রুয়ম একগািা মেোয়রর েয়ে বয়ে আয়েন। মেমন 
আমায়ক আড়ায়ল মনয়ে মগয়ে বলয়লন, চোমায়ির বামড়য়ে বেস্ক মমহলা চকউ চনই? 
  
কায়জর একমে চময়ে আয়ে। আকবয়রর মা। 
  
চে োড়া চকউ চনই? 
  
মজ না আিা। চকন? 
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চোমরা চো বড় হয়ে এখন, মকেু মকেু মজমনে চোমায়িব বলা িরকার, চকউ বলয়ে না। 
োই চোমায়ক র্াকলাম। 
  
আমম আড়ষ্ট হয়ে িােঁমড়য়ে রইলাম। আিা খামনকক্ষণ ইেতাদে কয়র বলয়লন, মবলু চোমার 
এবং নীলুর িুজয়নরই এখন ব্ৰা িরা উমেে। 
  
আমম চোখ-মুখ লাল কয়র িােঁমড়য়ে রইলাম। 
  
চোমার বাবায়ক বলয়ব মকয়ন মিয়ে। বাবায়ক বলাব ময়ধে লজ্জার মকেু চনই। আর যমি 
লজ্জা লায়গ োয়ক আমম একমে মেমি মলয়খ মিয়ে িামর। 
  
মিন, একো মেমি মলয়খ মিন। 
  
মিক আয়ে, ক্লাে েুমের ির মেমি মনয়ে চযও। আয়রকমে কথা, নীলু। চমায়েই িড়ায়শানা 
করয়ে না। চোমার বাবায়ক বলয়ব চকায়না োইয়ভে মেোর চরয়খ মিয়ে। অংয়ক চে খুব 
কােঁো। অংক জায়ন না বলয়লই হে। 
  
আিা আমম বলব। 
  
আয়ে েুমম যাও এখন। এই েব বললাম চিয়খ মকেু ময়ন করমন চো? 
  
মজ না। 
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ময়ন হয়ে েুমম আমার ওির রাগ কয়রে। রাগ করার মকেু চনই মবলু। চোমায়ক আমম 
খুব িেন্দ কমর। এে ঝায়মলার ময়ধেও চয চময়ে েমে মবষয়ে েবয়ে চবমশ নাম্বার িাে 
োর েশংো চো করয়েই হে। 
  
অংক আিা একেু হােয়লন। 
  
মবলু? 
  
মজ। 
  
কখয়না চকায়না অেুমবধা হয়ল আমায়ক বলয়ব। 
  
মিক আয়ে আিা বলব। 
  
চশান আয়রকো কথা। ইয়ে মক চযন বয়ল চোমার বাবা-নামক আবার মবয়ে করয়েন? 
  
মজ না। 
  
েুমম চবাধহে জায়না না। বাবার মবয়ের কথা চো চময়েয়ির জানার কথা নে। 
  
বাবার মবয়ের কথা মকেুমিন চথয়কই চশানা যায়ে। মিনাজিুর চথয়ক বড় মামা এয়েমেয়লন। 
মেমন িযডন্ত মনলুয়ক আড়ায়ল চর্য়ক মজয়েে কয়রয়েন, িুলাভাই নামক মবয়ে করয়েন? মনলু 
োর বরচভাবমে চহয়ে চভয়ঙ িয়ড়য়ে। 
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হােমেে চকন? 
  
হামের কথা বলয়ল হােব না মামা? 
  
আমম মক হামের কথা বললাম নামক? মবয়ে করয়ল চোয়ির অবস্থাো মক হয়ব চভয়বমেে? 
  
মক আর হয়ব। আমার চো ময়ন হে। ভালই হয়ব। কথা বলার একজন চলাক িাওো 
যায়ব। 
  
কথা বলার চলায়কর চোর অভাব? 
  
হোেঁ মামা। মবলুর েয়ে মক আর কথা েব বলা যাে? মা জােীে একজন চকউ লায়গ। বাবা 
মবয়ে করয়ল ভাল হে মামা। 
  
করয়েন নামক? 
  
জামন না মামা। েয়ব চিােলার নজমুল োো একমিন আমায়ক মজয়েে করয়লন, চোমার 
বাবা এখন একো মবয়ে করয়ল ময়ন হে েংোর বরচাভামবক হে। 
  
েুই মক বলমল? 
  
আমম বললাম, ো চো মিকই। 
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মামা গম্ভীর হয়ে িড়য়লন। নীলু বলল, োরির একমিন এক বুয়ড়ামে ভদ্রয়লাক এয়ে 
বামড়োমড় ঘুয়রেুয়র চিখয়লন। মার েয়ে বাবার েম্পকড মক রকম মেল মজয়েে মেয়েে 
করয়লন। 
  
োই নামক? 
  
হোেঁ মামা, মবয়ে চবাধহে চলয়গ যায়ে। 
  
নীলু মখলমখল কয়র উিল। আমম মনয়জও অবাক হলাম। এেব মকেুই আমম জামন না। নীলু 
আজকাল অয়নক কথাই আমায়ক বয়ল না। োেই চে োর বান্ধবীর বামড় যায়ে হিাৎ কয়র 
োর েয়ে এে খামের হল চকন–মজয়েে করায়ে চে গা এমলয়ে চহায়েয়ে। এ বামড়র 
েবাই বিয়ল যায়ে। বাবা বিয়লয়েন েবয়েয়ে চবমশ। আমায়ির জেমিন চগল। জুন মায়ের 
িশ োমরখ। বাবা চকায়না কমবো মলখয়লন না। কয়েকমিন আয়গ চিখলাম চেোরায়ক মক 
জয়নে চযন ধমকায়েন। চেোরা অবাক হয়ে োমকয়ে আয়ে। বাবার এরকম আেরণ োর 
কায়ে েমূ্পণড নেুন। বামড়ও মিরয়েন। আজকাল অয়নক রায়ে। গেকাল বামড় মিরয়লন 
োয়ড় এগায়রাোর মিয়ক। আমম চজয়গ বয়ে মেলাম। বাবা মবরক্ত হয়ে বলয়লন, এে রাে 
িযডন্ত চজয়গ বয়ে আে চকন? আর থাকয়ব না। িশো বাজয়েই ঘুমায়ে যায়ব। 
  
আমম শান্ত বরচয়র বললাম, েুমম আমার েয়ে এে চরয়গ চরয়গ কথা বলে চকন? 
  
চরয়গ চরয়গ কথা বলমে নামক? 
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আমম উির না মিয়ে মনয়জর ঘয়র েয়ল এলাম। বাবা খাওো-িাওোর ির আমার ঘয়র 
িায়শর জানালার ধায়র এয়ে িােঁমড়য়ে র্াকয়লন, এই মবলু, মবলু। আমম ঘুয়মর ভান কয়র 
িয়ড় রইলাম। বাবা চবশ খামনক্ষণ চেখায়ন িােঁমড়য়ে চথয়ক েয়ল চগয়লন। 
  
বাবা এরকম মেয়লন না, বাবা বিয়ল যায়েন। নীলু। চো বিয়ল চগয়ে। আমম মনয়জও 
চবাধহে বিলামে। একা একা থাকয়ে ইয়ে কয়র। চেমিন খুব ঝগড়া করলাম নীলুর 
েয়ে। আমম মায়ঝ মায়ঝ অয়েনা েব মানুষয়ির মন গড়া মেমি মলমখ, নীলু। চেো জায়ন। 
েবু চে একো মেমি হায়ে মনয়ে হােয়ে হােয়ে বলল, চেমিত্র নামক চর? োরির মুখ 
বােঁকা কয়র িড়য়ে শুরু করল–আিনায়ক একমে কথা বলা হেমন। এখন োবণ মাে চো, 
োই খুব বৃমষ্ট হয়ে। রােমিন ঝমঝম বৃমষ্টশ নীলু। বহ কয়ষ্ট হামে থামময়ে বলল, োবণ 
মাে চকাথাে চর, এো চো আমশ্বন মাে। চোর মাথাো খারাি। মহ-মহ-মহ। আমম মেমি চকয়ড় 
মনয়ে নীলুর গায়ল একো েড় কমষয়ে মিলাম। নীলু িারুণ অবাক হয়ে চগল। আমম এরকম 
মেলাম না। 
  
বাবা মবয়ে করয়ল েংোর বরচাভামবক হয়ল চো ভালই হে। নীলু মিকই বয়লয়ে, েব বামড়য়ে 
মা জােীে একজন চকউ িরকার। চে েমেমে চময়েয়ির ব্ৰা মকয়ন চিয়ব। 
  
মকন্তু আমার বড় মামা চেমিকো চিখয়েন না। োর ভাবভমে চিয়খ ময়ন হয়ে খুব খারাি 
মকেু-একো হয়ে যায়ে। মামা বলয়লন, চখােঁজখবর না রাখাে এো হয়ে। নানান ধান্ধাে 
থামক। চখােঁজখবর চনই ো মিক। মামার বামড়র েয়ে এখন েম্পকড চনই বলয়লই হে। 
মামারা অয়নকমিন ধয়র আয়েন না। আয়গ ঘনঘন আেয়েন এবং যেবার আেয়েন 
েেবারই মজি করয়েন। আমায়ির মিনাজিুয়র চনবার জয়নে। বাবা বেবোিামের ঝায়মলা 
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েুয়ল এমড়য়ে চযয়েন। মা স্পষ্ট বলয়েন, চোমায়ির চবৌয়ির েয়ে আমার বয়ন না। বাবা 
মা মারা চগয়ল বায়ির বামড় থায়ক না। চেখায়ন যাওো যাে না। 
  
বাবা আবার মবয়ে করয়বন মক-না এই েেয়ে বড় মামার এরকম চকৌেূহয়লর কারণ মক 
আমম ধরয়ে িামর না। মামায়ির েয়ে আমার বাবার চেমন আন্তমরকো চনই। এইেব 
মনয়েও মার েয়ে োর ঝগড়া হে। মা বলয়েন, আমার ভাইয়ির েুমম েহে করয়ে িার 
না, এর কারণ মক আমায়ক বল চো? 
  
েহে করয়ে না িারার মক আয়ে? 
  
কথা বল না, েুিোি থাক। 
  
এয়কক জয়নর এয়কক রকম বরচভাব। আমার বরচভাবই হয়ে কথা কম বলা। 
  
চিােলার নজমুল হেঁিা োয়হয়রর েয়ে চো খুব বকবক কর। 
  
আমম বকবক কমর না। উমন কয়রন। আমম শুমন। 
  
আমার ভাইয়ির েয়ে চো োও কর না। 
  
ওনার বকবকামন চশানা যাে। চোমার ভাইয়িরো চশানা যাে না। 
  
ও–োই বুমঝ? 
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বাবা েুি। মা কাো কাো গলাে বলয়লন, চবশ চো আমম ওয়ির বলব চযন আর না আয়ে। 
  
মামায়ির আো বন্ধ হেমন। আমার ধারণা বাবার কাে চথয়ক োরা োকা-িেো মনয়েন। 
আমার েব মামারাই বেবো করয়েন। োকার িরকার োয়ির চলয়গই থাকে। এো অবমশে 
আমায়ির অনুমান। কারণ মামারা হিাৎ এয়ে উিমস্থে হয়লই মা গম্ভীর মুয়খ বলয়েন, 
িরকার োড়া চো চোয়ির আো হে না, আবার িরকার হয়েয়ে বুমঝ? মামারা অেস্তুে 
ভমেয়ে হােয়েন। 
  
এবায়রা যখন এয়লন েম্ভবে োকার জয়নেই এয়লন। বাবার বেবো িামের অবস্থা েম্পয়কড 
খুব বেতাদ হয়ে চখােঁজখবর শুরু করয়লন। আমার ঘয়র  ুয়ক গম্ভীর মুয়খ মজয়েে করয়লন, 
িুলাভাইয়ের বেবো চকমন েলয়ে চর? 
  
ভালই চবাধহে। আমম চো এইেব মিক জামন না। 
  
না জানয়ল হয়ব চকন? চখােঁজখবর রাখয়ে হে। িুলাভাইয়ের চেয়ল চনই। চোয়িরই চো 
চখােঁজ করয়ে হয়ব। মিক না? 
  
আমম েুি কয়র থামক। বড় মামা মেগায়রে ধরান একো। মনেু গলাে বলয়লন, ময়ন হল 
িুলাভাইয়ের বেবো ভায়লাই হয়ে। চোয়ির গান-বাজনা চশখায়েন, এেব চো িারুণ 
খবোন্ত বোিার। হামে চিাষার ময়ো, লাভ হে না মকেু। 
  
লাভ হয়ব না চকন? 
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আয়র িূর, িুই-একমিন োয়রগামা করয়লই যমি গান হে োহয়ল মক আর কথা মেল নামক? 
আমম চকায়না উির মিলাম না। বড় মামা হিাৎ কয়র বলয়লন, চোয়ির এখন শামড় িরা 
উমেে, বুঝমল? চোর আর নীলুর। বড় হয়ে চগমেে। 
  
কথাো এমন অোেমেকভায়ব বলা চয আমম হকোমকয়ে চিলাম। বড় হয়ে যামে। বড় 
হওোো খুব-একো মক বায়জ বোিার? 
  
রাতাদাঘায়ে একা একা েলায়িরা করমব না। ঐমিন চিখলাম েন্ধোর িব নীলু বামড় আেল। 
  
বনু্ধর বামড় মগয়েমেল। জেমিন। 
  
জেমিন-িেমিন যাই চহাক একা একা চযন না যাে। েুন্দরী চময়েয়ির অয়নক রকম 
যন্ত্রণা। 
  
আমরা েুন্দরী বুমঝ? 
  
হেঁ, ইয়ে েুন্দরী চো বয়েই। আেনা মিয়ে মনয়জয়ির চিমখে না? 
  
আমম হিাৎ বয়ল বেলাম, চক চবমশ েুন্দর মামা? আমম না নীলু? 
  
মামা জবাব মিয়লন না। োেঁয়ক খুব চবমশ মেমন্তে ময়ন হয়ে লাগল। 
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ক্লাে নাইয়নর হাি ইোমলড িরীক্ষায়ে নীলু অংক এবং ইংয়রমজয়ে িাে করয়ে িারল না। 
অংয়ক চিল। চেইশ আর ইংয়রমজয়ে একমত্রশ। োয়ক খুব মবেমলে ময়ন হল না। হামেমুয়খ 
বলল, িূর–আমম আর িড়াশুনা করব না। 
  
করমব না চো মক কারমব? 
  
মবয়ে করব। 
  
মবয়ে করমব মায়ন? কায়ক মবয়ে করমব? 
  
মবয়ে করার চলায়কর অভাব আয়ে নামক? আমম হোেঁ বলয়ল একু্ষমণ িুমেনো চেয়ল েয়ল 
আেয়ব। 
  
োই নামক? 
  
হেঁ, েুই কী ভামবে আমায়ক? 
  
আমম েেে িায়ল্ট বললাম, বাবা িরীক্ষার চরজাল্ট চিয়খ রাগ করয়বন। 
  
রাগ করবার কী আয়ে? েবাই একরকম হে? চকউ ভাল কয়র, চকউ কয়র না। 
  
বাবা রাগ করয়লন না। েয়গ্রে মরয়িােো চিখয়লন অবাক হয়ে। 
  
এ রকম হয়েয়ে চকন নীলু? 
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িড়াশুনা করয়ে আমার ভাল লায়গ না বাবা। 
  
আয়গ চো লাগে। 
  
আয়গও লাগে না। চজার কয়র িড়ড়াম। 
  
ভাল না লাগয়লও অয়নক মকেু করয়ে হে নীলু। চোমায়ির জয়নে একজন মেোর চরয়খ 
মিয়ল চকমন হে? 
  
নীলু কথা বয়ল না। বাবা বলয়লন, চোমার কী ময়ন হে মবলু মা? 
  
ভালই হয়ব। 
  
নীলু হালকা বরচয়র বলল, এখন চথয়ক আমম একা একো ঘয়র থাকয়ে োই বাবা। 
  
িমিয়মর ঐ ঘরো িমরষ্কার কয়র মিয়লই হয়ব। আমম রমজান ভাইয়ক বলব। 
  
একা থাকার িরকার কী? চোমার চো আবার ভূয়ের ভে। 
  
এখন আমার ভূয়ের ভে চনই বাবা। 
  
আমার ময়ন হে না। এো ভাল হয়ব। 
  
ভালই হয়ব বাবা। 
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মিক আয়ে। চেোরা কার েয়ে থাকয়ব? 
  
চোমার েয়ে মকংবা মবলুর েয়ে। 
  
উমি েয়ল চগল। বাবা গন্ধীর হয়ে বলয়লন, চোর েয়ে ঝগড়াঝােঁমে হয়েয়ে? 
  
মজ না। 
  
নীলু োরা িুিুর মজমনেিত্র েমরয়ে িমিয়মর ঘরো চগাোল। আমম কয়েকবার বললাম, 
এই–রামত্রয়বলা ভে িামব। নীলু। চকায়না উির মিল না। মবয়কয়লর ময়ধে চিখলাম ঘর 
হেমর হয়ে চগয়ে। একো খাে। িড়ার চেমবল। আলনা। মায়ের চেমেং চেমবল মিয়ে 
েমৎকার োমজয়েয়ে। আিয়যডর বোিার হয়ে এক িােঁয়ক আমায়ির ঘর চথয়ক মায়ের 
েমবোও মনয়ে চগয়ে। 
  
চেোরা িয়ড়য়ে খুব মুশমকয়ল। চে রায়ে কার েয়ে ঘুয়মায়ব বুঝয়ে িায়ে না। আমায়ক 
চে মিক িেন্দ কয়র না। বাবার েয়েও থাকয়ে োে না। মকন্তু নীলু বয়ল মিয়েয়ে চে একা 
একা ঘুয়মায়ব। আমম চেোরায়ক বললাম, ওর যা ভূয়ের ভে, চিখমব রাে আেো বামজয়লই 
এই ঘয়র েয়ল আেয়ব মকংবা চোয়ক মনয়ে যায়ব। 
  
চেোরা খুব-একো ভরো িায়ে না। চে মুখ কায়লা কয়র িুিুর চথয়কই আমার চিেয়ন 
ঘুরয়ে। 
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েুমের মিন মবকায়ল োধারণে নজমুল োো আমায়ির েয়ে এয়ে ো খান। আজ মেমন খবর 
িািায়লন োর ঘয়র মগয়ে চযন আজয়কর োো খাওো হে। মেমন মুক্তাগাোর মণ্ডা 
আমনয়েয়েন। নীলু বলল, িূর–আমম যাব না। 
  
যামব না চকন? 
  
আমার মাথা ধয়রয়ে। 
  
িুয়ো এেমিমরন খা। 
  
বললাম চো ভাল লাগয়ে না। 
  
নীলু োর ঘয়র  ুয়ক িরজা বন্ধ কয়র মিল। 
  
নজমুল োোর শরীর ভাল মেল না। োির মুমড় মিয়ে বয়ে মেয়লন। নজমুল োো, োধারণে 
ো চখয়ে চখয়ে মজার মজার গেগুজব কয়রন। আজ চে েব মকেুই হল না। নজমুল োো 
মবরেমুয়খ বলয়লন, চোর বাবার একো মবয়ের কথা হয়ে। চময়েমের হােয়বে মারা চগয়ে 
একািুয়রর যুয়ি। একমে চেয়ল আয়ে। ন’বের বেে। চেয়লো োর নানার কায়ে থায়ক। 
  
আমম মকেু বললাম না। নজমুল োো বলয়লন, চময়েো খুব ভাল। আমম মেমন। োইমামর 
সু্কয়লর মেোর। একমিন মনয়ে আেব। এখায়ন। চোরা কথাবােডা বমলে। 
  
মজ আো। 
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েৎ মায়ের অেোোর-েেোোর েম্পয়কড যা চশানা যাে চে েব মিক না। োোড়া চোরা চো 
যয়থষ্ট বড় হয়েমেে। এে বড় বড় চময়েরা চো োধারণে বনু্ধর ময়ো হে। মিক না? 
  
জামন না, হেে হে। 
  
চোর বাবার অবস্থাো চিখয়ে হয়ব না? রাে-মবরায়ে বামড় চিরার বায়জ অভোে হয়ে 
যায়ে। 
  
আমম েুিোি বয়ে রইলাম। 
  
নীলু আয়েমন চয? 
  
ওরা নামক মাথা ধয়রয়ে। 
  
ও নামক িরীক্ষা খুব খারাি কয়রয়ে? 
  
মজ। 
  
েংোয়র মবশৃঙ্খলা আোর জয়নে এো হয়েয়ে। বুঝয়ে িারমেে চো? 
  
োো আয়রা মকেু বলয়ে যামেয়লন, রমজান ভাই এয়ে বলল, ইউমনভামেডমের একজন 
মাস্টার নামক মনয়ে বয়ে আয়ে। 
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োো অবাক হয়ে বলয়লন, মকয়ের মাস্টায় র? মাস্টার এখায়ন কী জয়নে? মবলু েুই উিয়র 
আমার কায়ে িামিয়ে চি চো। 
  
বোর ঘয়র গম্ভীর চেহারার একজন ভদ্রয়লাক বয়ে আয়েন। বেে খুব চবমশ নে। মকন্তু 
অনে রকয়মর একমে ভামরমি ভাব আয়ে। ভদ্রয়লাক আমায়ক চিয়খই বলয়লন, একেু চিমর 
কয়র চিললাম, না? 
  
আমম মকেুই বুঝয়ে িারলাম না। 
  
আমম আয়গই আেোম। ভাবলাম জনেমিয়ন খামল হায়ে আো মিক না। মকন্তু চোমায়ির 
এখায়ন চো মকেু িাওো যাে না। আমম ঘণ্টাখামনক চঘারাঘুমর কয়রমে। কমবোর বই িাওো 
যাে। কমবো চো েুমম িড় না, নামক িড়? 
  
আমম অবাক হয়ে বললাম, আিমন চবাধহে নীলুর কায়ে এয়েয়েন। আমম ওর চোে চবান 
মবলু। আমরা যমজ চবান। ভদ্রয়লাক িীঘড েমে তাদমম্ভে হয়ে বয়ে রইয়লন। 
  
নীলু আমায়ক বয়লমন। োর যমজ চবান আয়ে। চলাকজন কী েব েয়ল চগয়ে নামক? 
  
মকয়ের চলাকজন? 
  
আমজ নীলুর জেমিন না? 
  
না চো। 
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ও আমায়ক বয়লমেল আেয়ে। েম্ভবে িাট্টা। আমম বুঝয়ে িামরমন। আমম িাট্টা বুঝয়ে িামর 
না। 
  
ভদ্রয়লাক চোখ চথয়ক েশমা খুয়ল কােঁে মুেয়ে লাগয়লন। আমম বললাম, আিমন বেুন, 
আমম নীলুয়ক চর্য়ক মনয়ে আমে। 
  
চোমায়ির চেহারাে অদু্ভে মমল। যমজ চবানয়ির ময়ধেও মকেু মর্িায়রন্স থায়ক। একজন 
চমাো হে। অনেজন চরাগা মকন্তু…। 
  
ভদ্রয়লাক েুি কয়র চগয়লন। 
  
আিমন বেুন আমম একু্ষমণ চর্য়ক আনমে। 
  
নীলুয়ক ভদ্রয়লায়কর কথা বলয়ে চে িোকায়শ হয়ে চগল। 
  
এইেব কী চর নীলু? ভদ্রয়লাক চক? 
  
মুমন্নয়ক চো মেমনে? মুমন্নর িূর-েম্পয়কডর ভাই। 
  
োয়ক আেয়ে বয়লমেমল? 
  
হেঁ। 
  
চকন? 
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এমমন বয়লমে। 
  
আে োহয়ল। কী চয কাণ্ড। 
  
আমম চযয়ে িারব না। আমার মাথা ধয়রয়ে। 
  
নীলুর মাথা ধয়রয়ে এবং গায়ে চবশ জ্বর শুয়ন ভদ্রয়লাক অে হােয়লন। 
  
আো মিক আয়ে, আমম োহয়ল যাই। ওর জয়নে িুয়ো বই এয়নমেলাম— মিয়ে মিও। 
  
আিমন বেুন, ো চখয়ে যান। 
  
চোমার বাবা আয়েন? 
  
মজ না। উমন রাে কয়র চিয়রন। 
  
চোমার বাবা যখন থাকয়বন েখন একমিন আেব। 
  
ভদ্রয়লাক উয়ি িােঁড়ায়লন। হামেমুয়খ বলয়লন, আমম আেব। এো চবাধহে নীলু ভায়বমন। 
এয়ে িয়ড়মে চিয়খ হকোমকয়ে চগয়ে। 
  
আিমন বেুন না, ো চখয়ে যান। উিয়র নজমুল হিা োো আয়েন, োেঁর কায়েও বেয়ে 
িায়রন। 
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না না, মিক আয়ে। 
  
আমম ভদ্রয়লাকয়ক চগে িযডন্ত এমগয়ে মিলাম। ভদ্রয়লাক শান্ত বরচয়র বলয়লন, চবশ একো 
অবরচমতাদকর অবস্থা হয়ে চগল। োই না? আমার েবয়লম হয়ে আমম িাট্টা-োমাশা মিক 
ধরয়ে িামর না। ময়ন হে আমার বুমিশুমি মনেু তাদয়রর। 
  
বয়লই ভদ্রয়লাক উেঁেু গলাে চহয়ে উিয়লন। একজন ভামরমি ধরয়নর গম্ভীর চেহারার 
ভদ্রয়লাক এমন চেয়লমানুয়ষর ময়ো চহয়ে উিয়বন আমম কেনাও কমরমন। 
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৪. নীল ুবলল তস রোক  খোকব নো 
নীলু বলল চে রায়ে খায়ব না। 
  
চকান খামব না চর? 
  
বললাম না। জ্বর। 
  
রমজান ভাই কাউয়ক না খাইয়ে োয়ড় না। চে ক্রমাগে ঘোনঘোন করয়ে লাগল, রাইয়ে 
ভাে না খাইয়ল এক েড়ুইয়ের রক্ত িামন হে। 
  
নীলু শব্দ করল না। োর ঘয়রর িরজাও খুলল না। চেোরার ময়ন ক্ষীণ আশা মেল হেয়ো 
চশষিযডন্ত নীলু। োয়ক চর্য়ক চনয়ব। চে েব মকেুই হল না। রাে নো বাজয়েই নীলু। 
োর ঘয়রর বামে মনমভয়ে মিল। 
  
খুব বৃমষ্ট হল চে রায়ে–ঝমঝম কয়র বৃমষ্ট। আকবয়রর মা বলল, আমশ্বন মায়ে মবমষ্ট, লক্ষণ 
খুব বালা। 
  
আমম অয়নক রাে িযডন্ত বাবার জয়নে অয়িক্ষ করয়ে লাগলাম। বাবায়ক কী েব খুয়ল বলা 
উমেে? বাবা খুব চিমর করয়ে লাগয়লন। ঝড়বৃমষ্টয়ে এমিয়ক েব ভামেয়ে মনয়ে। 
  
বাবা মিরয়লন গভীর রায়ে। আমম ঘুমময়ে িয়ড়মেলাম। রমজান ভাই আমায়ক চর্য়ক েুয়ল 
মিেমিে কয়র বলল, চোে আিা, লক্ষণ চবমশ বালা না। 
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চকন কী হয়েয়ে? 
  
মি খাইো আইয়ে। 
  
েমতাদ রাে আমার ঘুম হল না। 
  
  
  
চেোরা এক কাণ্ড কয়রয়ে। রাোরামে মবখোে হয়ে চগয়ে। িুমে িমত্রকার (চিমনক বাংলা, 
অবজাভডার) েথম িাোে োর েমব োিা হয়েয়ে। চেমেয়র্ন্ট মজোউর রহমায়নর হাে 
চথয়ক মশশুেংগীে েয়ম্মলয়নর গ শাখাে বরচণডিিক মনয়ে। 
  
অথে বাবা চেোরায়ক  াকাে চযয়েই মিয়ে োনমন। গায়নর েোয়রর কে ধরাধমর কে 
েুিামরশ। বাবার এক কথা, না, এইেয়বর িরকার চনই। 
  
চশষিযডন্ত নজমুল োো যখন েয়ে চযয়ে রামজ হয়লন েখনই শুধু গম্ভীর মুয়খ বাবা রামজ 
হয়লন। 
  
 াকাে মগয়ে চে চয এই কাণ্ড কয়রয়ে োও আমরা জামন না। রমজান ভাই িমত্রকা িয়ড়। 
েথম জানল এবং এমন চোেঁোয়মমে শুরু করল–। 
  
চেোরা চয চভেয়র চভেয়র এমন ওতাদাি হয়ে উয়িয়ে ো আমরা বুঝয়েই িামরমন। েকাল 
চবলা ঘুম চভয়ঙই অবমশে শুনোম— 
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চকায়েমলো বয়লয়র মাই 
অেনা চমায়র বায়র বায়র 
মিো িরয়িশ গাওন মকনু্ন 
েিরে মিোরাবা চোমামবনা নেনানা িরশন বায়র বায়র। 
  
  
  
একই মজমনে েকায়ল একবার মবয়কয়ল একবার। মাথা ধয়র যাওোর মে অবস্থা। বাবা 
িযডন্ত গায়নর েোরয়ক একমিন বলয়লন, েে োে মাে ধয়র একই মজমনে গায়ে শুনয়ে 
খুবই মবরক্ত লায়গ। 
  
গায়নর েোর একগাল চহয়ে বলয়লন, েমে হয়ল চিখয়বন। হা হা হা। েমে চহাক না। 
  
মিয়র আেবার ির চেোরার একো েংবধডনাও হল। আমম চেোরায়ক েয়ে কয়র মনয়ে 
চগলাম। বাবা চকাথাও যানোন না। নীলুও যায়ব না। 
  
েংবধডনা অনুষ্ঠায়ন ঐ ভদ্রয়লায়কর েয়ে চিখা হয়ে চগল। মেমন হামেমুয়খ এমগয়ে এয়লন, 
আয়র নীলু, এই চময়ে চোমার চবান? েুমম চো বলমন চোমার এমন গুণী চবান আয়ে। 
আে েুমম, চোমার েয়ে কথা আয়ে। 
  
একবার ভাবলাম বমল, আমম মবলু। মকন্তু মকেুই বললাম না। 
  
আমম মিন িয়শায়কর ময়ধে েয়ল যাব। ইউমনভামেডমে খুয়ল যায়ে। 
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ও। 
  
িরশুমিন আেয়ে বয়লমেলাম আমেমন চো? 
  
আমম অবরচমতাদ চবাধ করয়ে লাগলাম। 
  
আমম অয়নকক্ষণ অয়িক্ষা কয়রমেলাম। একবার ভাবলাম যাই চোমায়ির বাোে। 
  
আমম মবলু। নীলু আয়েমন। 
  
ভদ্রয়লাক েশমা খুয়ল কােঁে িমরষ্কার করয়ে লাগয়লন। 
  
এে িয়র বলে চকন? েথয়ম বলয়লই হে। 
  
ভদ্রয়লাক রাগী চোয়খ োকায়লন। আমার মিয়ক। আমম এমগয়ে চগলাম োময়নর মিয়ক। 
একবার চিেন মিয়র চিখলাম মেমন চকমন চযন খড়গ িৃমষ্টয়ে োমকয়ে আয়েন আমার 
মিয়ক। আমার চকন জামন খুব কষ্ট হয়ে লাগল। 
  
আমায়ক চকউ চেমন িেন্দ কয়র না। চকন কয়র না। আমম জামন না। নীলু অনে ঘয়র েয়ল 
যাবার ির চেোরাও েয়ল মগয়েয়ে োর েয়ে। আকবয়রর মা আয়গ আমার ঘয়রর োময়ন 
িামে চিয়ে ঘুমাে, এখন ঘুয়মায়ে ওয়ির ঘয়রর োময়ন। নজমুল োো েব ঈয়ি আমায়ির 
উিহার চিন। আমম লক্ষে কয়রমে নীলুর উিহারো হে অয়নক েুন্দর অয়নক িামম। 
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ক্লায়ের চময়েরাও আমায়ক িেন্দ কয়র না। েগয়রব চবায়নর মবয়েয়ে েগর ক্লায়ের িােঁেমে 
চময়ে োড়া েবাইয়ক িাওোে করল। আমম ঐ োর-িােঁেজন চময়েয়ির ময়ধে একজন। 
েবাই এরকম কয়র চকন আমার েয়ে? 
  
নীলু ইিানীং আমার েয়ে কথা বলা চেয়ড়ই মিয়েয়ে। মনয়জর চথয়ক মকেু মজয়েে কবয়ল 
েয়বই জবাব। চেমিন চিখলাম খুব োজয়গাজ করয়ে। আমম বললাম, চকাথাে যামেে চর? 
  
যামেে এক জােগাে। 
  
চকাথাে? চকায়না বনু্ধ? 
  
নীলু েুি কয়র রইল। 
  
ঐ ভদ্রয়লায়কর কায়ে যামেে বুমঝ? 
  
চগয়ল কী হে? 
  
োেই যাে নামক? 
  
মায়ঝ মায়ঝ যাই। 
  
এরকম যাওো মিক না। চলাকজন খারাি বলয়ব। 
  
খারাি বলয়ল বলুক না। আমম কী িায়ে ধয়র চোধমে–আমায়ক খারাি না বলার জয়নে। 
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আমম মকেুক্ষণ েুি চথয়ক বললাম, ঐ ভদ্রয়লায়কর নাম কী? 
  
রমকব ভাই, অংক িড়াে। খুব মশগমগর আয়মমরকা েয়ল যায়ব। 
  
উমনই বয়লয়েন বুমঝ? 
  
মুমন্ন বয়লয়ে। উমন মুমন্নর খালায়ো ভাই হন। 
  
চকান মুমন্ন? কায়লা মুমন্ন? 
  
হেঁ। 
  
নীলু কিায়ল একো মেি িয়র অয়নকক্ষণ আেনার মিয়ক োমকয়ে আবার মেিমে েুয়ল 
চিলল। হালকা গলাে বলল, মুমন্নর ধারণা রমকব ভাই ওয়ক মবয়ে করয়ব। 
  
করয়ব নামক? 
  
কী জামন করয়েও িায়র। আমার মকেু যাে আয়ে না। করয়ে োইয়ল করয়ব। 
  
যাে আয়ে না, োহয়ল যাে চকন? 
  
নীলু চথয়ম চথয়ম বলল, আমম ওয়ির বামড় চগয়লই মুমন্ন রাগ কয়র। িারুণ রাগ কয়র। মকন্তু 
মকেু বলয়ে িায়র না। আমার খুব মজা লায়গ। চেই জয়নে যাই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 47 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

মেিঃ, নীলু। এইেব কী? 
  
শুধু মুমন না। ওর মাও রাগ কয়রন। চেমিন মক বলমেয়লন শুনমব? 
  
মক বলমেয়লন? 
  
বলমেয়লন, মুমন্নর েয়ে রমকব ভাইয়ের মবয়ের কথা েব িাকািামক হয়ে আয়ে, োবণ 
মায়ে। মবয়ে? র্াহা মমথো। চকায়না কথাই হেমন। 
  
েুই জানামল কী কয়র চকায়না কথা হেমন? 
  
আমম মজয়েে করলাম। 
  
কায়ক মজয়েে করমল? 
  
রমকব ভাইয়ক। আবার কায়ক? 
  
খুব খারাি হয়ে নীলু। 
  
খারাি হয়ল আমার হয়ে, চোর চো হয়ে না। েুই আমার েয়ে বকবক কমরে না। যা 
ভাগ। 
  
নীলু আজকাল সু্কয়লও মনেমমে যায়ে না। েকালয়বলা সু্কয়ল যাবার জয়নে হেমর হেমর হয়ে 
হিাৎ বলয়ব, আজয়ক আর যাব না। চিে বেথা করয়ে। 
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চেমিন চেমলনা আিা (আমায়ির চহর্ মমেয়ট্রে) আমায়ক োর ঘয়র চর্য়ক মনয়ে চগয়লন। 
রাগী গলাে বলয়লন, েুমম কী গে শুক্রবার কায়লামে চরাগা একো চেয়লর েয়ে চহয়ে 
চহয়ে কথা বলমেয়ল? মবউমে লমির োময়ন? 
  
কই না চো আিা। 
  
আমমও োই ভাবমেলাম। ঐো নীলু। আয়জবায়জ চেয়লর েয়ে আজকাল খুব মমশয়ে ময়ন 
হে। চোমার বাবায়ক বলয়ব। ঐ েব চলািার োইয়ির চেয়ল। িায়নর চিাকায়নর োময়ন 
িােঁমড়য়ে মেগায়রে খাে, চময়ে চিখয়ল মশে চিে। বলয়ব েুমম চোমার বাবায়ক। 
  
মজ বলব। 
  
মিক আয়ে চোমার বলার িরকার চনই। োয়ক বলয়ব। আমার েয়ে চিখা করয়ে। 
  
মজ আো। 
  
োোড়া ও চো চরগুলার ক্লায়েও আয়ে না। বামড়য়ে শােন না থাকয়ল যা হে। 
  
নীলু। এেব শুয়ন গা িুমলয়ে হােয়ে লাগল, িূর ঐ চেয়লর েয়ে আমম ঘষাঘমষ করব চকন? 
আমায়ক মজয়েে করল কো বায়জ। আমম বললাম। োরির আমম বললাম।–আিনার হায়ে 
চো ঘমড় আয়ে আমায়ক মজয়েে করয়েন চকন? চে বোো একিম ঘাবয়ড় চগল। আমো 
আমো কয়র বলল আমার ঘমড় নষ্ট। আমম বললাম— চময়েয়ির েয়ে কথা বলয়ে খুব ভাল 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 49 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

লায়গ, না? চেয়লোর চয কী অবস্থা। িূর চথয়ক অনে বনু্ধগুমল োয়ক চিখয়ে। মহ-মহ-মহ। ঐ 
িােঁমজগুমল আয়গ আমায়ক চিখয়লই মশে মিে। এখন আর চিে না। 
  
আর কথা হেমন। ঐ চেয়লর োয়থ? 
  
আর কথা হয়ব চকন? 
  
চেমলনা আিা বাবার েয়ে কথা বলয়বন। 
  
বলুক। 
  
বাবা খুব রাগ করয়বন। 
  
করয়ল করয়ব। 
  
  
  
বাবা েমেে েমেে রাগ করয়লন। চবশ রাগ। মেৎকার চেেঁোয়মমে। শুধু োই না, এক িযডায়ে 
েেণ্ড একো েড় কমষয়ে মিয়লন। নজমুল োো েুয়ে এয়লন, মেিঃ মেিঃ এেব কী কাণ্ড! চময়ে 
বড় হয়েয়ে না? 
  
বাবা ঝােঁঝাল বরচয়র বলয়লন, ওর সু্কল এখন বন্ধ। েুমম একো চেয়ল চিখ চো, ওর মবয়ে 
মিয়ে চিব। 
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আো চেো চিখা যায়ব। মবয়ে মিয়ে োইয়ল মবয়ে চিয়ব। মবলু, মা, েুমম আমায়ির িুকাি 
ো িাও চো। চলবু মিয়ে। 
  
নীলু চযন মকেুই হেমন এমন ভমেয়ে বলল, আমায়কও এক কাি ো মিে চো। 
  
িরমিন নীলু সু্কয়ল চগল না। েন্ধোয়বলা বাবার োময়নই োর েমতাদ বই-খাো বারান্দাে 
জমা করয়ে লাগল। বাবা ইমজয়েোয়র বয়ে অবাক হয়ে চিখয়ে লাগল। 
  
কী করমেে নীলু? 
  
বইিত্রগুমল েব চিয়ল মিমে বাবা। িড়ায়শানা চো আর করমে না। বই মিয়ে কী হয়ব? 
  
িড়ায়শানা করমব না আর? 
  
না। েুমম মনয়ষধ করয়ল। োোড়া আমারও ভাল লায়গ না। 
  
কী করমব মিক কয়রমেে? 
  
এখয়না মকেু মিক কমরমন। 
  
বাবা আর মকেু বলয়লন না। রায়ে ভাে খাবার েমে হিাৎ অোেমেকভায়ব বলয়লন, রায়গ 
মাথাে অয়নয়ক অয়নক মকেু বয়ল, চে েব ময়নর ময়ধে িুয়ষ রাখা মিক না। 
  
নীলু মুখ না েুয়লই বলল, আমম ময়নর ময়ধে মকেু িুয়ষ রামখমন। 
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আর চকায়না কথাবােডা হল না। 
  
চে রায়ে বাবা বাইয়র চগয়লন না। গম্ভীর হয়ে চেোরার িড়া চিমখয়ে মিয়ে বেয়লন। 
চেোরা ক্লাে মেয়ে উয়িয়ে। নেুন ক্লায়ে উয়িয়ে বয়লই িড়ায়শানাে খুব আগ্রহ। চে 
হামেমুয়খ োর বইিত্র চিখায়ে লাগল। বাবা এক েমে আমার িড়ায়শানারও চখােঁজ মনয়লন, 
িড়ায়শানা মিকমে হয়ে  চো? 
  
মজ হয়ে। 
  
মে-য়েস্ট কয়ব? 
  
এখয়না চিমর আয়ে। 
  
চকান কয়লয়জ িড়মব মকেু চভামবমেে?  াকাে চযয়ে োে নামক? 
  
নাহ। 
  
 াকা না যাওোই ভাল, যা চগালমাল। এই স্ট্রাইক ওই স্ট্রাইক। 
  
ো মিক। 
  
নীলু আমায়ির কায়েই মক-একো গয়ের বই মনয়ে উবু হয়ে আয়ে, চযন চকায়না মকেুই োর 
কায়ন যায়ে না। 
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নীলু এে মন মিয়ে কী িড়মেে? 
  
ভূয়ের গে। 
  
নাম কী? 
  
র্াকবাংলা রহেে। 
  
খুব ভয়ের নামক? 
  
খুব না। মকেু ভয়ের। 
  
বাবা হিাৎ বলয়লন, চোরা েবাই মময়ল মামার বামড় চথয়ক ঘুয়র আে না। একো চেে 
হয়ব। চেোরার চো চবাধহে ময়নই চনই। 
  
ময়ন আয়ে বাবা, িুকুর িায়ড় িুয়ো োল গাে আয়ে। আর িুকুয়রর ঘায়ে বয়ে থাকয়ল 
এক রকম মাে আয়ে। চোখগুয়লা বড় বড়। মিক না নীলু আিা? 
  
হেঁ। েোলা মাে। 
  
বাবা আবার বলয়লন, কী চর যামব চোরা? যাে যমি চোর মামায়ক মলমখ। এয়ে মনয়ে যায়ব। 
  
েুমম যায়ব না? 
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নাহ। আমার বেবোেেবো খুব খারাি। চোরা চো জামনে না। অবমশে আমম মনয়জই বমল 
না। মকেু। চেেো আমম খুব েম্ভব মবমক্র কয়র চিব। বেে হয়ে চগয়ে, এইেব ঝায়মলা 
এখন আর ভাল লায়গ না। 
  
নীলু বাবার কথা শুনল, মকন্তু মকেু বলল না। 
  
যামব মামার বামড়? 
  
যাওো যাে। 
  
আো মিক আয়ে, মলয়খ চিব চোর মামায়ক। চিৌষ মায়ের মিয়ক চগয়ল ধান কাো চিখমব। 
  
চে রায়ে ঘুমায়ে চগলাম িশোর মিয়ক। চেোরা োর বামলশ মনয়ে এয়ে হামজর। আিা, 
আজ চোমার েয়ে ঘুমাব। 
  
আে। হিাৎ আমার েয়ে চয। 
  
নীলু আিা বয়লয়ে আজ চে একা একা ঘুয়মায়ে োে। 
  
বামে চনভায়ে চেোরা মিেমিে কয়র বলল, একো কথা মজয়েে কমর আিা, রাগ করয়ব 
না চো? 
  
না রাগ করব চকন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 54 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আয়গ গা েুেঁয়ে বল রাগ করয়ব না। 
  
রাগ করব না, বল। 
  
চেোরা চবশ খামনকক্ষণ ইেতাদে কয়র বলল, চময়েয়ির যখন শরীর খারাি থায়ক েখন 
চকায়না চেয়লয়ক েুমু চখয়ল নামক চিয়ে বাচ্চা হে? 
  
বয়লয়ে চক এেব? 
  
বলয়ে চক এেব? 
  
না হে না। এই েব মজমনে মনয়ে না ভাবাই ভাল। 
  
োহয়ল বাচ্চা মকভায়ব হে? 
  
জামন না মকভায়ব হে, ঘুমা চো। 
  
চেোরা ঘুমময়ে িড়ল োে েয়ে েয়ে। চেোরাও অয়নকো আমার মে, এ বামড়য়ে োর 
কথা বলার চকউ চনই। সু্কয়ল চেমন বনু্ধবান্ধব চনই। চেমিন চিখলাম মেমিয়নর েমে 
ওয়ির ক্লায়ের েব চময়ে মময়ল েুলোন। মবমবোনা োয়হববাবুর হবিকখানা চখলা চখলয়ে। 
চেোরা িূয়র িােঁমড়য়ে েৃমষে নেয়ন চিখয়ে। 
  
আমম চেোরার গায়ে হাে রাখয়েই চেোরা বলল, মায়ক কাল রায়ে আমম বরচয়ে চিয়খমে 
আিা। খুব লম্বা লম্বা েুল। 
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আমম অবাক হয়ে বললাম, েুই ঘুমােমন? 
  
উেঁহ। 
  
আে িুজয়ন মময়ল এক কাজ কমর, নীলুয়ক ভে চিমখয়ে আমে। 
  
চেোরা উয়িজনাে উয়ি বেল। মকভায়ব ভে চিখায়ব? জানালার কায়ে মগয়ে ‘হেঁম’ করয়ব? 
  
ো করা যাে। যামব? 
  
েল। 
  
আমরা িরজা খুয়ল িা মেয়ি মেয়ি বাইয়র এয়ে চিমখ বাবা ইমজয়েোয়র শুয়ে আয়েন। োর 
িায়শর চমাড়াে গুমেশুমে চময়র নীলু বয়ে আয়ে। বাবা নীলুর মাথাে হাে বুলায়েন। নীলু। 
েম্ভবে কািয়ে। বাবা আমায়ির চিয়খ হালকা গলাে বলয়লন, মকয়র চেোরা–বাথরুয়ম 
যামব নামক? 
  
না বাবা, আমরা নীলু আিায়ক ভে চিখাবার জয়নে এয়েমে। 
  
বাবা চহয়ে উয়িয়লন। িীঘডমিন ির বাবা এমন উেঁেু গলাে হােয়লন। 
  
নীলু, চোখ মুয়ে বলল, আমায়ক ভে চিখায়না এে েতাদা না! 
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আমায়ির বামড়মের একমে নাম আয়ে ‘উির িীমঘ’। বামড়র কে েুন্দর েুন্দর নাম থায়ক। 
মকন্তু এ বামড়মে চিখয়ে চযমন অদু্ভে, নামমেও চেমমন। মায়ের খুব েখ মেল চশ্বে িাথয়রর 
একো নেুন চনম চেে লাগায়বন, মাধবী মভলা চলখা থাকয়ব চেখায়ন। 
  
বামড়মে মকয়নমেয়লন আমার িািা। মেমন ধুরন্ধর েকৃমের চলাক মেয়লন। িাোর েমে যখন 
মেমনমেংহ শহয়রর চবমশর ভাগ ধনী মহনু্দ জয়লর িায়ম বামড় মবমক্র কয়র কলকাোে েয়ল 
চগল, আমার িািা। েখন উির িীমঘ ও শ্ৰীকালী চেে মকয়ন চিলয়লন। োকা যা চিোর 
কথা োর অয়ধডকও নামক চিনমন। এই েব আমার মায়ের কাে চথয়ক চশানা। মা নামক 
মবয়ের ির অয়নকমিন চিখয়েন বামড়র মামলক বামক োকার জয়নে এয়ে বয়ে আয়ে এবং 
িািা নানান রকম োলবাহানা করয়েন। োর মকেু মিন ির িািা মারা যান। আমার ধারণা 
চলাকমেয়ক োকা-িেো না চিোর জয়নেই মনিারুণ যন্ত্রণাে িািার মৃেুে হয়েয়ে। োেঁর চিয়ে 
কোন্সার হয়েমেল। 
  
আমায়ির উির িীমঘ বামড়মে েকাণ্ড। চিােলা বামড়। েয়ব োয়ি ওিার চকায়না মেেঁমড় চনই। 
মার খুব েখ মেল োয়ি ওিার মেেঁমড় করয়বন। চজােনা রায়ে োয়ি হােঁোহােঁমে করা যায়ব। 
হােঁোহামে করার জােগার অভাব এ বামড়য়ে চনই। অয়নকখামন জােগা জুয়ড় বামড়। কােঁিাল 
চিোরা আম এবং চেেঁেুল গাে মিয়ে বামড়ো চঘরা। বামড়র োময়ন িুয়লর গাে আয়ে চবশ 
কয়েকো এবং জােগাে জােগাে মেয়মন্ট মিয়ে উেঁেু চবিীর মে কয়র বাধায়না। চেখায়ন 
বয়ে খুব আরাম কয়র গয়ের বই িড়া যাে। আমার যখন মকেু ভাল লায়গ না েখন আমম 
লাল চবিীগুয়লার চকায়না-একমেয়ে বয়ে থামক। নীলুর ময়ে ওগুয়লা আমার চগাোঘর। 
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আজ আমার মন খুব ভাল মেল। মন ভাল হওোর চকায়না কারণ ঘয়েমন। মকন্তু ভায়লা 
লাগমেল। েবু আমম চগাোঘয়র এয়ে েুিোি বয়ে রইলাম। চেোরা চিােলার বারান্দাে 
বয়ে গলা োধমেল। চবশ লাগমেল শুনয়ে। এমন েমে একো অদু্ভে বোিার ঘেল। নীলুর 
চেই রমকব ভাই হিাৎ কয়রই চযন আমার োময়ন এয়ে উিমস্থে হয়লন। এখায়ন আেয়ে 
হয়ল চগে খুয়ল অয়নকখামন হােঁেয়ে হে। কখন চগে খুলয়লন এবং কখনই-বা এয়লন। 
  
ভাল আে? 
  
আিমন ভাল আয়েন? 
  
আমম অয়নকক্ষণ ধয়র লক্ষে করমেলাম, েুমম িাথয়রর মূমেডর মে বয়ে আে। চোমার বাবা 
বাোে আয়েন? 
  
মজ না। েন্ধো নাগাি আেয়বন। 
  
আমম োর েয়ে চিখা করব আজয়ক, কী বল? 
  
মিক আয়ে। 
  
আমম িরশুমিন েকায়ল  াকা েয়ল যাব। ভাবলাম যাবার আয়গ চিখা কয়র যাই। আর আো 
হয়ব মকনা জামন না। 
  
আর আেয়বন না বুমঝ? 
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ভদ্রয়লাক গম্ভীর হয়ে বলয়লন, েুমম কী আেয়ে বল? 
  
আমম েুি কয়র রইলাম। 
  
মক, কথা বলমে না চয? 
  
আমম মকন্তু মবলু, আিমন আমায়ক নীলু ভাবমেয়লন। 
  
ভদ্রয়লাক েশমা খুয়ল কােঁে িমরষ্কার করয়ে লাগয়লন। 
  
নীলু মক বাোে আয়ে? 
  
মজ আয়ে। আিমন চভেয়র এয়ে বেুন, আমম চর্য়ক মিমে। 
  
না মিক আয়ে র্াকয়ে হয়ব না। 
  
র্াকয়ে হয়ব না চকন? আিমন চো ওর েয়েই কথা বলয়ে এয়েয়েন? 
  
ভদ্রয়লাক মাথা নাড়য়লন। 
  
মিক ো না। আমম নিীর ধার মিয়ে অয়নকখামন হােঁমে। আজও োই করমেলাম। হিাৎ 
চোমায়ক চিখলাম। ভাবলাম নীলু। 
  
ও। 
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নীলু অয়নকমিন মুমন্নয়ির বামড়য়ে যাে না। ময়ন হে ওর েয়ে ঝগড়া হয়েয়ে। েুমম জায়না 
মকেু? 
  
মজ না। ওর েয়ে আমার কথা বন্ধ। 
  
ভদ্রয়লাক অদু্ভে িৃমষ্টয়ে োমকয়ে রইয়লন। োরির বলয়লন, চোমরা চয বাচ্চা চময়ে এোও 
ময়ন থায়ক না। 
  
আমম বুমঝ বাচ্চা চময়ে? 
  
হেঁ! চোমরা আমড় িাও এবং ভাব িাও। মিক না? 
  
আমম চিই না, নীলু মিয়ে িায়র। আেুন, চভেয়র এয়ে বেুন। নজমুল োো আয়েন, 
চিােলাে োর ঘয়র ও বেয়ে িায়রন। 
  
নজমুল োো চক? 
  
আমায়ির একজন ভাড়ায়ে চিােলাে একো ঘর মনয়ে থায়কন। 
  
নীলু চশান, আমম এখন আর ঘয়র  ুকব না। 
  
আমম মকন্তু মবলু। 
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ও হোেঁ মবলু। েুমম এক কাজ কর, আমম নীলুব জয়নে একো গয়ের বই এয়নমেলাম, ‘ঘনািার 
গে’ ওো ওয়ক মিয়ে মিও। 
  
আমম অে হােলাম। ভদ্রয়লাক েীক্ষ্ণ িৃমষ্টয়ে োকায়লন, হােে চকন? 
  
আিমন একেু আয়গ বয়লমেয়লন নীলুর েয়ে চিখা করবার জয়নে আয়েনমন, এখন বলয়েন 
বই মনয়ে এয়েয়েন োই হােমে। 
  
মিক েখন চিােলার বারান্দা চথয়ক নজমুল োো র্াকয়লন, এই–এই মবলু উমন চক? 
  
নজমুল োোর গলা ভে ধরায়না, চযন হিাৎ ভূে চিয়খয়েন। অয়নকক্ষণ চথয়কই বারান্দাে 
িােঁমড়য়ে মেয়লন হেে। 
  
িমরেে কমরয়ে চিবার ির নজমুল োো অমেমরক্ত বেতাদ হয়ে িড়য়লন। 
  
আয়র আিমন জমমর আহয়মি োয়হয়বর চেয়ল? আিনায়ক মেমনব না বয়লন মক? আিনার 
বাবা মেয়লন কামলনারােণ স্কলার। 
  
আমম বাবার মে হইমন অবমশে। 
  
আয়র আিমনই কম মক। অংয়কর েয়িের! মক েবডনাশ। 
  
েয়িের না। চলকোরার 
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আমার কায়ে চলকোরারও যা চেয়িেরও ো। কী আিযড কাণ্ড বয়লন চিমখ! নীলুর েয়ে 
আলাি হল মকভায়ব? 
  
ও আমায়ক একো অংক মজয়েে কয়রমেল, আমম করয়ে িামরমন। 
  
বয়লন মক! কী অংক? 
  
ও মজয়েে করল–িােঁয়ের েয়ে িুই চযাগ করয়ল কখন েে হে? 
  
কখন হে? 
  
যখন ভুল হে েখন হে। অংকো আেয়ল েহজ। 
  
নজমুল োো ঘর কােঁমিয়ে চহয়ে উিয়লন। আমায়ক ধমক মিয়ে বলয়লন, যা নীলুয়ক আেয়ে 
বল। বলমব েয়িের োয়হব এয়েয়েন। ো-োর বেবস্থা করয়ে হয়ব। 
  
আমম ঘর চথয়ক চবয়রাবার েমে শুনলাম ভদ্রয়লাক বলয়েন, আিমন মক বুঝয়ে িায়রন চক 
মবলু চক নীলু? 
  
িামর। নীলুো খুব হাে চনয়ড় কথা বয়ল। 
  
রমকব োয়হব চিােলাে বয়ে আয়েন শুয়ন নীলু িারুণ অবাক হল। চে মক, আমম চো 
বয়লমে এ বামড়য়ে চযন কখয়না না আয়েন। 
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মক জয়নে বয়লমেে? 
  
িূর ভাল্লায়গ না। 
  
ভাল্লায়গ না চকন? 
  
এমনভায়ব কথা বয়ল চযন আমম বাচ্চা চময়ে। 
  
যামব না োহয়ল? 
  
উেঁহ। 
  
নীলু যমিও বলল উেঁহ, মকন্তু আমম চিখলাম চে কামমজ বিয়ল শামড় িরয়ে। 
  
শামড় িরমেে চকন? 
  
ইো হয়েয়ে িরমে। চোয়ক মজয়েে কয়র কািড় িরয়ে হয়ব? 
  
নীলু অয়নক েমে মনয়ে মুয়খ িাউর্ার মিল। এবং এক েমে মেরুনী হায়ে এয়ে বলল, 
েুল চবেঁয়ধ মিমব? 
  
আমম েুল চবেঁয়ধ মিয়ে বললাম, আজ আর চোয়ক চকউ বাচ্চা চময়ে বলয়ব না। 
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নীলু রাগী বরচয়র বলল, েুই মক ভাবমেে আমম চোেলাে যামে? চমায়েই না, আমম বাগায়ন 
হােঁেয়ে যামে। চেোরার গলা োধা চশষ হয়লই যাব। 
  
আমম চিখলাম নীলু। েমেে েমেে চেোরায়ক মনয়ে বাগায়ন চবড়ায়ে। অিূবড লাগয়ে োয়ক। 
আমার ময়ন হল এমন রূিবেী চময়ে আমম আর কখয়না চিয়খমন। 
  
  
  
বড় মামার মেমি এয়েয়ে। 
  
েুিীঘড মেমি। যার বক্তবে হয়ে–এ েমে গ্রায়মর বামড়য়ে নীলু-মবলুয়ির চবড়ায়ে আো মিক 
হয়ব না। মক কারয়ণ মিক হয়ব না ো স্পষ্ট কয়র বলা চনই। শুধু চলখা–গােঁয়ের চলাকজন 
এয়ির 
  
চিখয়ে এয়ে নানান কথা বলয়ব, এো ওয়ির ভাল লাগয়ব না। ময়নর ওির োি িড়য়ব। 
এইেব। আমার কায়ে একো বোিার খুব অবাক লাগল। মেমির চশয়ষ িুনিয়ে চলখা–যা 
হবার হইোয়ে, এখন িুলাভাই আিমন যমি হৃিয়ের মহত্ত্ব চিখাইো েব ভুমলো যান োহা 
হইয়ল বড়ই আনয়ন্দর মবষে হে। ভুল মানুষ মাত্রই কয়র। ইহাই মানব ধমড। 
  
এর মায়ন মক? নেুন কয়র এইেব কথা চোলা হয়ে চকন? 
  
নীলুয়ক মজয়েে করয়েই চে চহয়ে বলল, বুঝয়ে িারমেে না? মা এখন মামার বামড়য়ে। 
  
োর মায়ন? 
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মায়নোয়ন জামন না। মা এখন মামার ঘায়ড় চেয়ি বয়ে আয়ে। মামা ঘাড় চথয়ক নামায়ে 
োইয়ে। 
  
বুঝমল মক কয়র? 
  
এখায়ন না চবাঝারী মকেু আয়ে নামক? 
  
নীলু। েরল গলাে হােল। 
  
চশষ িযডন্ত চিখমব বাবা বলয়বন, মিক আয়ে েয়ল আেুক। আর মা োর চেয়ল চকায়ল মনয়ে 
এ বামড়য়ে উয়ি আেয়বন। খুব কান্নাকামে হয়ব মকেুমিন। োরির েব মিকিাক। মাঝখান 
চথয়ক আমরা একো ভাই চিয়ে যাব। 
  
চোর কথার চকায়না মিকামিকানা চনই নীলু। 
  
না থাকয়ল মক আর করা। েয়ব এ রকম হয়ল মন্দ হে না। মক বমলে? বামড়র অবস্থা খুব 
খারাি হয়ে যায়েে। যায়ে না? 
  
হেঁ। 
  
বাবা চয হায়র মি-েি খায়ে। এয়কবায়র চিবিায়ের ময়ো– 
  
নীলু। চহয়ে উিল। 
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এর ময়ধে হামের মক আয়ে? 
  
কান্নারও মকেু চনই। 
  
নীলু গম্ভীর মুয়খ বই মনয়ে িড়য়ে বেল। ইিানীং োর িড়ায়শানাে খুব ময়নায়যাগ হয়েয়ে। 
এই মনয়ে মকেু বলয়ল চে গম্ভীর হয়ে বয়ল, চোরা েব স্টার-িার চিয়ে িাে করমব আর 
আমম বুমঝ চিল করব? চেো হয়ে না। 
  
এখন আমায়ির সু্কলেুল চনই। িরীক্ষার েস্তুমে েলয়ে চজায়রয়োয়র। েপ্তায়হ মেনমিন 
চকামেং ক্লাে হে। চেখায়ন চময়েরা েবাই ভান কয়র চয মকেু িড়ায়শানা হয়ে না। চক 
চকান কয়লয়জ িড়য়ব। চে মনয়েও ক্ষীণ আয়লােনা হে। হমলক্রে কয়লজ ভাল না। ইয়র্ন 
ভাল েব চময়েরাই চেো জায়ন। 
  
এমন মেমরোে িড়ায়শানার েমেোয়েও আমায়ির ক্লায়ের রুমবনার মবয়ে হয়ে চগল। 
চেমলনা আিা খুব রাগ করয়লন–বাবা-মায়ির চকায়না কাণ্ডোন চনই নামক? চেমলনা আিা 
খুব কাো কাো কথা বয়ল অিমান করয়লন রুমবনার বাবায়ক। ঝােঁঝাল গলাে বলয়লন, 
আিনায়ির মে মশমক্ষে মূয়থডর জয়নে চিয়শর এমন খারাি অবস্থা। 
  
রুমবনা খুবই কান্নাকামে করয়ে লাগল। গায়ে হলুয়ির মিন চিমখ চকেঁয়ি মুখেুখ িুমলয়ে 
চিয়লয়ে। রুমবনার এক চমাোয়োো খালা িামনভমেড মুখ মনয়ে বয়ল চবড়ায়েন, চমমট্রক 
ক্লােো হয়ে চময়েয়ির মবয়ের বেে। এরির আর রেকষ থায়ক না। নীলুো িে কয়র 
বয়ল বেল, চকন, েখন রে মক হে? 
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রুমবনার খালা চোখ বড় বড় কয়র বলয়লন, এই িামজল চময়েো চক? 
  
নীলু হামেমুয়খ বলল, িামজল বলয়েন চকন? 
  
খুব হায়োহামে শুরু হয়ে চগল োরমিয়ক। রুমবনার খালা চরয়গয়ময়গ অমস্থর। কয়েকবার 
বলয়লন, আমজকামলকার চময়েগুমল এমন চকন? 
  
অয়নকমিন ির রুমবনার গায়ে হলুি উিলয়ক্ষ আমরা খুব হহচে করলাম। মবয়েমেয়ে এই 
জােীে অনুষ্ঠান আমার ভাল লায়গ না। গািাগামি মভড়। চময়েয়ির চলাক চিখান 
আহািীিনা। খাবার চেমবয়ল োড়াহয়ড়া কয়র বেয়ে মগয়ে শামড়য়ে চরজালার চঝাল চিয়ল 
চিো। অেহে! মকন্তু রুমবনার গায়ে হলুি আমার চকন চয এে ভাল লাগল। বয়রর বামড় 
চথয়ক এলা নায়মর একমে চময়ে এয়েমেল, চে  াকাে ও চলয়ভয়ল িয়ড়। ওর েয়ে আমার 
খুব বনু্ধত্ব হয়ে চগল। জয়ের বনু্ধত্ব। এর আয়গ আর চকায়না চময়ের েয়ে এে বনু্ধত্ব 
হেমন। আমরা িু’জন এক িােঁয়ক োয়ি েয়ল চগলাম। চময়েমে নানান কথা বলয়ে লাগল। 
একমে চেয়লর েয়ে োর ভাব হয়েয়ে। চেয়লমে চমমর্কোয়ল িয়ড়। এক মবয়ে বামড়য়ে 
আলাি হয়েমেল। খুব নামক লাজুক চেয়ল। আর িারুণ ভদ্র। এলা মনেু বরচয়র বলল, জায়না 
ভাই, ও একবার যা অেভে কথা মলয়খমেল আমায়ক। আমম খুব রাগ করলাম। ওর েয়ে 
চিখা করাই বন্ধ কয়র মিলাম। চেমলয়িান করয়ল চেমলয়িান নামময়ে রাখোম। চশয়ষ মক 
করল চে জান? 
  
মক করল? 
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বলল চে মবষ খায়ব। আমম চো জামন োয়ক। খায়ব বয়লয়ে। যখন েখন খায়বই। চেয়লরা 
িারুণ চেমন্টয়মন্টাল হে ভাই। 
  
েখন েুমম মক করয়ল? 
  
মক আর করব, চিখা করলাম। 
  
আমম ইেতাদে কয়র বললাম, অেভে কথাো মক মলয়খমেল? 
  
এলা েরল গলাে চহয়ে উিল, িূর ো বলা যাে নামক? মবয়ের মিন েুমম আেয়ব চো? ঐ 
মিন চোমায়ক ওর ঐ মেমিোই িড়াব। চিখয়ব চেয়লরা মক রকম অেভে হে। 
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৫. রুচবনোর চবকের চদন 
রুমবনার মবয়ের মিন আমরা চকউ ও-বামড়য়ে চগলাম না। নীলুর জয়নেই যাওো হল না। 
চে মকেুয়েই যায়ব না এবং আমায়কও চযয়ে চিয়ব না। 
  
েুই না চগয়ল না যামব। আমম যাই। 
  
না বললাম চো চযয়ে িারমব না। 
  
চকন অেুমবয়ধো মক? 
  
ওরা আয়জবায়জ কথা বলমেল, চোয়ক বলয়ে োই না। 
  
বলয়ে োে না চকন? 
  
কারণ শুনয়ল চোর খারাি লাগয়ব। 
  
লাগুক খারাি 
  
নীলু মৃিু বরচয়র বলল, ওরা বলমেল চেোরার চেহারার েয়ে নামক ঐ চলাকমের খুব মমল। 
আর চেোরা গান-বাজনাও ঐ চলাকমের মে জায়ন। 
  
কখন বলমেল? 
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রুমবনার খালা বলমেল, আমম িায়শর ঘয়র মেলাম। 
  
আমম েুি কয়র রইলাম। 
  
নীলু বলল, চোর মন খারাি লাগয়ব বয়লমেলাম না। েবুও চো চশানা োই। 
  
আমম চে রায়ে ঘুয়মায়ে িারলাম না। বাবা মিরয়লন অয়নক রায়ে। মেেঁমড়য়ে ধুিধোি শব্দ 
হয়ে লাগল। রমজান ভাইয়ের গলা চশানা চগল, মেিঃ, আিয়নর শরম কয়র না? 
  
েুি থাক। 
  
আিয়ন েুি থায়কন। 
  
ধুি কয়র একো শব্দ হল। বাবার গলা। 
  
ঘাড় ধয়র বামড় চথয়ক চবর কয়র চিব। শুয়োয়রর বাচ্চা। চবমশ োহে হয়েয়ে। 
  
চময়েরা বড় হইয়ে না? হাো-শরাম নাই? 
  
েুি থাক। 
  
আিয়ন েুি থায়কন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 70 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

িামন  ালার শব্দ। আকবয়রর মা উয়ি চগল। নবান কয়র মক চযন িড়ল। আবার িামন 
 ালা হয়ে। মক হয়ে এেব? 
  
বাবা আজকাল বড্ড ঝায়মলা করয়েন। আবার একো মবয়ে করয়ল োর জয়নে ভালই হে। 
নজমুল োো যায়ক বাোে মনয়ে এয়েমেয়লন চেই মমহলামেয়ক আমার চবশ িেন্দ হয়েমেল। 
চোেখায়ো মানুষ, লম্বা েুল। কথা বয়লন চেয়ন চেয়ন। আমায়ির েয়ে চবশ আগ্রহ কয়র 
কথা বলয়লন। নীলু যখন বলল, আে। আিমন মক আমায়ির িু’জনয়ক আলািা করয়ে 
িারয়বন? আমার নাম নীলু ওর নাম মবলু। মকেুক্ষণ ির যমি আমরা িু’জন এক রকম 
কািড় িয়র আমে োহয়ল মক বলয়ে িারয়বন। চক মবলু চক নীলু? 
  
মেমন হামেমুয়খ বলয়লন, আয়র এ চময়ে চো চিমখ খুব িাগলী! 
  
আমায়ির িু’জনারই ভদ্রমমহলায়ক খুব িেন্দ হল। শুধু চেোরা মুখ চগাজ কয়র িূয়র 
িােঁমড়য়ে রইল। মেমন র্াকয়লন, এই মক চযন নাম চোমার? 
  
চে উয়ি েয়ল চগল। আমরা োয়ক বাগান চিখাবার জয়নে মনয়ে চগলাম। চেোরা মকেুয়েই 
যায়ব না। আমরা চেোরায়ক োড়াই বাগায়ন চবড়ায়ে চগলাম। বামড়র েয়ে লায়গাো চেেঁেুল 
গাে িুমে চিয়খ মেমন খুব অবাক হয়লন। আিযড হয়ে বলয়লন, বেেবামড়র কায়ে চকউ 
চেেঁেুল গাে লাগাে নামক? 
  
নীলু বলল, লাগায়ল মক হে? 
  
বুমি কয়ম যাে। চেেঁেুল চখয়লও বুমি কয়ম। 
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এো মকন্তু মিক না। রমকব ভাই খুব চেেঁেুল খান। মকন্তু োর খুব বুমি। 
  
রমকব ভাই চক? নীলু েুি কয়র চগল। মেমনও আর মকেু মজয়েে করয়লন না। একবার 
শুধু বলয়লন, এে বড় বামড়য়ে থাক, ভে লায়গ না? 
  
আমরা মকেু বললাম না। ভদ্রমমহলা যাবার আয়গ নীলুয়ক জমড়য়ে ধয়র আির করয়লন এবং 
অেেন্ত মৃিুবরচয়র বলয়লন, চোমায়ির চমার েয়ে মক চোমায়ির চযাগায়যাগ আয়ে? 
  
নীলু বলল, না চনই। 
  
চোমরা মেমি মলয়খয়লই িার। চোমরা চকন মলখয়ব না? চোমরা মলখয়ব। 
  
আমায়ির খুব আশা মেল ভদ্রমমহলার েয়ে বাবার মবয়ে হয়ব মকন্তু মবয়ে হেমন। বাবা 
মকেুয়েই রামজ হয়লন না। নজমুল োোর ওির চরয়গ মগয়ে আয়জবায়জ কথা বলয়ে 
লাগয়লন, চোমরা চিয়েমেো মক? আমায়ক না বয়ল এই েব মক শুরু কয়রে? 
  
নজমুল োোও মক েব চযন বলয়লন। েুমুল ঝগড়া চবেঁয়ধ চগল। 
  
এক িযডায়ে বাবা বলয়লন, যাও েুমম আমার বামড় চথয়ক একু্ষমণ মবয়িে হও। নজমুল 
োোও চোেঁোয়ে লাগয়লন, আমম চোমার িোর ওির আমে নামক? নগি ভাড়া মিয়ে থামক। 
  
চে এক মবশ্ৰী অবস্থা। নজমুল োো চেই রায়েই চিলা গামড় মনয়ে এয়লন। মালিত্র িািায়না 
হয়ে লাগল। আমরা বয়ে বয়ে চিখলাম। চিলা গামড় এয়েয়ে িুমে। নজমুল োোর 
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মজমনেিত্র চেমন মকেু চনই। ঘণ্টাখায়নয়কর ময়ধে েব চোলা হয়ে চগল। আমরা চিখলাম। 
বাবা িােঁমড়য়ে আয়েন মেেঁমড়র কায়ে আর নজমুল োো একো চবয়ের ঝুমড় হায়ে মনয়ে চনয়ম 
যায়েন। 
  
নীলু েখন েুয়ে মগয়ে মেেঁমড়র মাথাে োয়ক ঝায়ে ধরল। 
  
নজমুল োো বলয়লন, আয়র মা, মক কমরে েুই োড় োড়া। 
  
নীলু োড়ল না। 
  
নজমুল োো বলয়লন, এয়ো বড় মুমেবন্ত হল চিখমে। আয়র চবমে মক কমরে। 
  
োর হাে চথয়ক চবয়ের ঝুমড় মেেয়ক িয়ড় চগল। 
  
নজমুল োো ভারী গলাে বলয়লন, এই মালিত্র েব েুয়ল রাখা। োবধায়ন েুমলে। 
  
নজমুল োো আমায়ির চকান আত্মীে নন। চিােলার মেনমে কামড়া ভাড়া মনয়ে আমায়ির 
েয়ে আয়েন। িয়নর বেয়রর ময়ো। োেঁর স্ত্রী মারা মগয়েয়েন চষাল-েয়ের বের আয়গ। 
একমেমাত্র চময়ে, অে বেয়ে মবয়ে মিয়েমেয়লন। চেই চময়ে চনিারলোে না চকাথাে চযন 
থায়ক। বেয়র িুমেনমে মেমি চিে। মেমিয়ে খুব বরচাস্থেবান মকেু চেয়লয়ময়ের েমব থায়ক। 
নজমুল োো চেই মেমি িয়ড় গম্ভীর হয়ে বয়লন, উি এোরন বাংলাো এখয়না চশয়খ নাই। 
খুব খারাি খুব খারাি। 
  
এোরন োেঁর নােনী। 
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নীলু অয়নক মকেুই করয়ে িায়র যা আমম িামর না। নজমুল োো যখন েয়ল যামেয়লন 
আমার খুব ইয়ে হমেল েুয়ে মগয়ে োয়ক চিরাই। মকন্তু আমম চগালাম না, েুয়ে চগল নীলু। 
আমরা িুজয়ন চিখয়ে অমবকল এক রকম, মকন্তু িু’জন েমূ্পণড আলািা মানুষ হয়ে উিমে। 
আমরা এ রকম চকন? 
  
কাল রায়ে আমম েমৎকার একমে বরচে চিয়খমে। এমন েমৎকার বরচে চয ঘুম চভয়ঙ 
খামনকক্ষণ কািলাম। একবার ইয়ে হল নীলুয়ক চর্য়ক েুমল। বরচয়ের কথাো বমল ওয়ক। 
মকন্তু চশষিযডন্ত মকেুই করলাম না। গলা িযডন্ত োির চেয়ন েুিোি শুয়ে শুয়ে বরচেোর 
কথা ভাবলাম। ঘুয়মর ময়ধে চয বরচেমেয়ক অথডবহ ময়ন হমেল চজয়গ চথয়ক ো আর ময়ন 
হল না। আমম চিয়খমেলাম একমে নিী। নিীর োরিায়শ ঘন বন। মকন্তু মকেুক্ষণ ির বন 
অিৃশে হয়ে চগল। চিখলাম শুধুই নিী। চেই নিীয়ে বামল মেকমেক করয়ে। চকাথাও চকউ 
চনই। আমার একেু ভে ভে করয়ে। েবু আমম নিীয়ে নাময়েই নিীমে আমায়ির নানার 
বামড়র িুকুর হয়ে চগল। চে িুকুয়র চোে চোে চেয়লয়ময়েরা কুমীর কুমীর চখলয়ে। বরচয়ে 
নিীর িুকুর হয়ে যাওোো খুবই বরচাভামবক ময়ন হমেল। আমম একেুও অবাক না হয়ে 
চেয়লয়ময়েগুমলর েয়ে কুমীর কুমীর চখলয়ে লাগলাম। একমে িােঁমজ চেয়ল রু্ব োোর মিয়ে 
চকবলই আমার িা জমড়য়ে গভীর জয়লর মিয়ক চেয়ন মনয়ে োমেল। আমার রাগ লাগমেল। 
মকন্তু মকেুই বলমেলাম না। কারণ বরচয়ের ময়ধে ময়ন হমেল এই চেয়লমে চযন আমার বরচামী। 
এক েমে চেয়লমে আমায়ক মাঝিুকুয়র মনয়ে মগয়ে চেেঁমেয়ে বলল, এই েুশী চোমায়ক এখন 
চেয়ড় চিই? 
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চকন মানুষ এমন অদু্ভে েব বরচে চিয়খ? আমম চজয়গ এই চেয়লমের মুখ খুব ময়ন করবার 
চেষ্টা করলাম, মকেুয়েই ময়ন িড়ল না। শুধু ময়ন িড়ল চেয়লমের চোখগুয়লা চময়েয়ির 
চোয়খর মে োনা োনা। আর ওর হাে িুমে লম্বা এবং খুব িরো! চক জায়ন এ রকম 
একমে চেয়ল েয়েই হেে আমার মবয়ে হয়ব। চে আমায়ক আির কয়র র্াকয়ব েুশী। কী 
আিযড এরকম একো অদু্ভে নাম এল চকায়থয়ক? ভাবয়ে ভাবয়ে আবার আমার চোখ 
মভয়জ উিল। বামক রাে এক চিােঁো ঘুম এল না। 
  
এে চভায়র কখয়না আমম আয়গ উমিমন। অদু্ভে লাগমেল আমার। আয়লাোই অনে রকম। 
চকমন মাো মাো আয়লা, বরচয়ের ময়ধে চয রকম আয়লা চিখা যাে। চে রকম। আমম মনয়ে 
বাগায়ন চনয়ম চগলাম। কিম গায়ের মনেোে। েখয়না খুব অন্ধকার। আমার একেু ভে ভে 
করমেল। মকন্তু গায়ের মনয়ের এয়ে িােঁড়ায়না মাত্র চিখলাম নীলু। চজয়গ উয়িয়ে। েুথব্ৰাশ 
মনয়ে ঘুম ঘুম চোয়খ মেেঁমড় মিয়ে নাময়ে। নীলু েব েমে খুব চভায়র ওয়ি। মকন্তু চে চয এ 
রকম অন্ধকার চভার ো জানা মেল না। আমম র্াকলাম, এোই নীলু। 
  
নীলু আমায়ক চিখয়ে চিল না। চে অবাক হয়ে োরমিয়ক োকায়ে লাগল। োরির একমে 
কাণ্ড করল, মা এয়েয়ে মা এয়েয়ে বয়ল েুয়ে চগল চগয়ের মিয়ক। 
  
আমম এমগয়ে এয়ে বললাম, এোই নীলু মক হয়েয়ে চর? 
  
নীলু। খুব অবাক হল। চবশ মকেুক্ষণ কথা বলয়ে িারল না। এক েমে চথয়ম চথয়ম বলল, 
আমম ভাবলাম মা বুমঝ। গলার বরচর অমবকল চে রকম লাগল। 
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নীলুর মক মকেুো আশাভে হয়েয়ে? কী জামন হেে হয়েয়ে। মার কথা চে হেয়ো োরাক্ষণই 
ভায়ব। মুয়খ বয়ল না। 
  
আজ এে েকায়ল উয়িমেে চয? 
  
চিখলাম একমিন উয়ি চকমন লায়গ। 
  
চকমন লায়গ? 
  
ভালই চো। 
  
নীলু েুিোি িােঁে ঘষয়ে লাগল। আমম বললাম, েুই মক মার কথা খুব ভামবে? 
  
নাহ। 
  
োহয়ল আজ এ রকম েুয়ে চগমল চয? 
  
আমার ইয়ে হয়েয়ে মগয়েমে। চোর োয়ে মক? 
  
রাগ করমেে চকন? 
  
নীলু জবাব না মিয়ে োময়ন এমগয়ে চগল। েখন ময়ন িড়ল। নীলুর েয়ে আমার ঝগড়া 
েলয়ে। গে এক েপ্তাহ ধয়র কথাবােডা বন্ধ। ঝগড়ার কারণমে অমে েুে। আমম নীলুর 
একমে মেমি খুয়ল িয়ড় চিয়লমে। মকেুই চনই চে মেমিয়ে। েে লাইয়নর একো মেমি। নীলুর 
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িমরমেে েয়িেরমে মলয়খয়েন। েেেমজৎ রায়ের চিলুিার চয বইমে নীলু। িড়য়ে চেয়েয়ে 
চেমে মেমন চিাকায়ন খুেঁয়জ িান মন। চিয়লই িািায়বন। 
  
এমন কী আয়ে চেই মেমিয়ে চয নীলু রাগ করল? মকন্তু চে এমন ভাব করয়ে লাগল চযন 
আমম োর কায়ে চলখা খুব চগািন একমে চেমিত্র িয়ড় চিয়লমে। আমম যখন বললাম, 
মক আয়ে এই মেমিয়ে চয েুই এ রকম করমেে? 
  
যাই থাকুক, চকন আমার মেমি িড়মব? 
  
চবশ আর িড়ব না। 
  
িড়মব না। শুধু না, েুই আমার ঘয়রও চকায়নামিন  ুকমব না। 
  
চবশ  ুকব না। 
  
আর আমার েয়ে কথাও বলমব না। 
  
মিক আয়ে বলব না। 
  
বোিারো এখায়নই চশষ হল না। েন্ধোয়বল বাবা চেে চথয়ক চিরার েয়ে েয়ে চে নামলশ 
করল, বাবা মবলু আমার েব মেমিিত্র িয়ড় চিয়ল। 
  
োই নামক? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 77 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

হোেঁ। েুমম ওয়ক চর্য়ক মনয়ষধ কয়র িাও। 
  
মিক আয়ে করব। 
  
না এখনই কর। 
  
বাবা আমায়ক চর্য়ক িািায়লন। শান্তবরচয়র বলয়লন, একজয়নর কায়ে চলখা মেমি অয়নের 
িড়াো মিক না মা। আমম লজ্জাে বােঁমে না। নীলুো এমন হয়ে চকন চক জায়ন। আয়গ এ 
রকম মেল না। োর কায়ে মেমি এয়লই আমায়ক চে মেমি িড়য়ে হে। একবার চে 
চিনয়েেমশি করল বুলয়গমরোর মক একো চেয়লর েয়ে। চেই চেয়লো েবুজ রয়ঙর 
কাগয়জ লম্বা লম্বা মেমি মলমখে ভুল ইংয়রমজয়ে। মেমির চশয়ষ একো চিােঁয়ের েমব এয়ক 
মলমখে Kiss। নীলু আমায়ক চেই মেমি িড়য়ে মিয়ে বলে, মা চগা মক অেভে! নীলুর চেই 
েব মেমির জবাবও মলয়খ মিোম। আমম। একমিন চে লজ্জাে লাল হয়ে বলল, মবলু মেমির 
চশয়ষ েুইও মলয়খ চি Kuss। ঐ বােঁিরোর োয়থ চো আর চিখা হয়ে না। মক বমলে? 
আমম মলখলাম Kiss। নীলু বহ যয়ত্ন একো চিােঁয়ের েমবও আেঁকল। োরির ঐ চেয়ল োর 
েমব িািাল। মাথাে েুল চনই একমেও। গায়ল এে বড় একো আেঁমেল। হামের কায়নর মে 
বড় বড় কান। েমব চিয়খ িারুণ চরয়গ চগল নীলু। চেয়লমে মলয়খমেল েুয়যাগ চিয়লই চে 
োর বাংলায়িশী চিনয়েে নীলুর েয়ে চিখা করয়ে আেয়ব। নীলু বলল, মলয়খ চি হােঁিারাম 
েুমম বাংলায়িয়শ এয়ল চোমার িোং চভয়ঙ চিব। বােঁির চকাথাকার। 
  
নীলু মেমি চলখা বন্ধ কয়র মিয়লও আমম োমলয়ে চযয়ে লাগলাম। মজাই লাগে। আমার। 
বামনয়ে বামনয়ে কে মকেু চয মলখমে। চযমন একবার মলখলাম, কাল আমরা েমুয়দ্র চনৌকা 
মনয়ে চবড়ায়ে মগয়েমেলাম। মক চয েুন্দর েমুদ্র আমায়ির। খুব মজা হয়েয়ে। একবার চে 
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মলখল, চোমার মক চকায়না চেয়লবনু্ধ আয়ে? আমম মলখলাম, হোেঁ আয়ে। আমার চেয়ল-বনু্ধমে 
একজন কমব। চে আমায়ক মনয়ে কমবো মলয়খয়ে। 
  
চেয়লো েমেে েমেে হােঁিারাম। যা মলখোম োই মবশ্বাে করে। োরির একমিন চে হিাৎ 
মলয়খ বমেল, আেয়ে োমায়র আমম বাংলায়িয়শ আেব। কী েবডনাশ! ভয়ে আমম এবং নীলু 
িু’জনই অমস্থর। এমক ঝায়মলা হল। মক চয ভয়ে ভয়ে চকয়েয়ে চেই েমেো। রায়ে ভাল 
ঘুম িযডন্ত হে না। নীলু অবমশে খুব একো ভে িােমন। ও বলে, খায়মাকা ভে িামেে, 
আেয়ব-োেয়ব না। আর যমি এয়েও িয়ড় োহয়ল বলব নীলু নায়মর চময়েমের মবয়ে হয়ে 
চগয়ে। 
  
চেয়লমে অবমশে আয়েমন। এবং মেমিিত্রও চিেমন। আর। হেয়ো অনে চকায়না চিয়শর 
চকায়না চময়ে চিনয়েেমশি কয়রয়ে। 
  
নীলুর যন্ত্রণাে আয়রা েব মেমি মলখয়ে হয়েয়ে আমায়ক। একবার চে বলল, খুব ভাষা-োষা 
মিয়ে একো মেমি মলয়খ চি চো মবলু। কার কায়ে, কী–মকেুই বলয়ব না। মলখলাম একো 
মেমি। চেো োর িেন্দ হল না। আবার একো মলখলাম। কে কাণ্ড হল চে মেমি মনয়ে। 
ক্লায়ের চময়েরা চেই মেমির লাইন বয়ল বয়ল নীলুয়ক খোিায়ে লাগল। চকাথাে চিয়েয়ে 
োরা চেই মেমি চক জায়ন! নীলু। চয চেয়লয়ক মলয়খমেল চে-ই হেে বয়ল মিয়েয়ে। নীলু 
বাোে এয়ে চকেঁয়ি-য়েয়ি অমস্থর। চেই েমে নীলুর েয়ে খুব ভাব মেল আমার। নীলু হিাৎ 
কয়রই অনে রকম হয়ে চগল। আমার চকায়না বনু্ধেনু্ধ চনই। নীলু িূয়র েয়র চযয়েই আমম 
একা হয়ে চগলাম। এরকম একমে অদু্ভে েুন্দর েকায়ল একা থাকয়ে ইয়ে কয়র না। 
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আমম নীলুর চখায়জ বাগায়নর চিেয়নর মিয়ক এয়ে চিমখ নীলু কােঁিয়ে। কী আিযড! আমম 
বললাম, মক হয়েয়ে চর? 
  
মকেু হেমন। 
  
কােঁিমেে চকন? 
  
চোর কায়ে েব মকেু বলয়ে হয়ব নামক? 
  
বলয়ল চিাষ মক? 
  
নীলু। চকায়না জবাব না মিয়ে গম্ভীর মুয়খ বাগান চেয়ড় েয়ল চগল। েকালো হিাৎ কয়রই 
অনে রকম হয়ে যায়ে। চলাকজন েবাই চজয়গ উয়িয়ে। রমজান ভাই ঘেং ঘেং কয়র 
মেউবওয়েয়লর িামন েুলয়ে। আকবয়রর মা মেলা থালা-বােন এয়ন জমা করয়ে 
মেউবওয়েয়লর িায়শ। এক েমে ঝগড়া চলয়গ চগল িুজয়নর ময়ধে। এরা িু’জন িু’জনয়ক 
েহেই করয়ে িায়র না। েবু চকমন কয়র থায়ক এক েয়ে? এয়ির চেেঁোয়মমেয়েই চবাধ হে 
বাবার ঘুম ভাঙল। বাবা বারান্দাে এয়ে িােঁড়ায়েই োরমিক আবার েুিোি। বাবা বলয়লন, 
আমায়ক ো িাও এক কাি। এরা িুজয়ন চকউ চকায়না উির করল না। আকবয়রর মা 
চবড়ায়লর ময়ো িোেিোে কয়র মক বলয়েই আবার চবেঁয়ধ চগাল রমজান ভাইয়ের েয়ে। 
বাবা িােঁমড়য়ে রইয়লন েুিোি। আজকাল চকউ আর বাবায়ক চেমন গ্রাহে কয়র না। আমম 
এমগয়ে এয়ে বললাম, আমম বামনয়ে আনমে। বাবা। 
  
েুই আবার ো বানায়েও জামনে নামক? 
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জামনব না চকন? 
  
বাবা অবাক হয়ে বলয়লন, কার কায়ে মশখমল? 
  
কী আিযড কাণ্ড, ো বানায়না আবার মশখয়ে হে নামক? বাবা এরকম ভান করয়ে লাগয়লন 
  
চযন খুব অবাক হয়েয়েন। 
  
আর মক জামনে, রান্নাবান্না করয়ে িামরে? ভাে-মাে এইেব? 
  
নাহ। 
  
এইগুমলও মশয়খ চিল। একমিন মবয়েমেয়ে হয়ব। রান্নাবান্না না জানয়ল মবয়ে চিোই যায়ব 
না, হা হা হা। 
  
অয়নক মিন ির বাবা হােয়লন। মানুয়ষর হামের ময়ো েুন্দর মক মকেু আয়ে? বাবার হামের 
েয়ে েয়ে োরমিয়ক চরাি ঝলমল কয়র উিল। 
  
মা একো কথা েব েমে বলয়েন, মানুষ যখন হায়ে েখন োর েয়ে েমতাদ িৃমথবী হায়ে। 
মকন্তু চে যখন কােঁয়ি, োর েয়ে আর চকউ কােঁয়ি না। কােঁিয়ে হে একা একা। 
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ো বানায়ে বানায়েই শুনলাম চেোরা গলা োধা শুরু কয়রয়ে। মনো গামা িামা গামা। 
গামা িামা গায়র ো। গান-োন মকেু না, োমানে োয়র গামা, মকন্তু মক চয ভাল লাগয়ে 
শুনয়ে। 
  
বাবায়ক ো মনয়ে মিয়েই বাবা বলয়লন, ভাবমে চোয়ির মনয়ে চকাথাও ঘুয়রেুয়র আেব। 
যামব নামক? 
  
চকাথাে? 
  
গায়রা িাহায়ড় চগয়ল চকমন হে? জামড়ো জোইল লাইয়ন চবমশ িূর হয়ব না। েে-োে 
ঘণ্টা লাগয়ব চট্রয়ন। বন মবভায়গর একো চরস্ট হাউে আয়ে। যামব নামক? 
  
যাব বাবা। 
  
জােগাো েুন্দর। রায়ের চবলা একেু ভে ভে লায়গ। 
  
চকন? 
  
বনে হামের শব্দেব্দ িাওো যাে। এখন চবাধ হে। আর চে রকম চনই। চোরা যমি চযয়ে 
োে োহয়ল একো চোগ্রাম কমর। 
  
যায়ব কয়ব? 
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িুই মিয়নর মাত্র বোিার, একো োমরখ করয়লই হে। েুই নীলুয়ক মজয়েে কয়র আে ও 
যায়ব মক-না। 
  
নীলু েব শুয়ন লামিয়ে উিল। চবড়ায়নার বোিায়র নীলুর ময়ো উৎোহী আর চকউ চনই। 
গায়রা িাহাড় চিখয়ে যাওো হয়ব শুয়নই োর েব রাগ িয়ড় চগল। নানান রকম িমরকেনা 
কয়র চিললাম আমরা। চযমন শম্পায়ির কোয়মরাো মনয়ে যাব এবং খুব েমব েুলব। 
চেখায়ন আমরা িুজয়নই শামড় িরব। এবং এই উিলয়ক্ষ বাবায়ক বলব িুমে শামড় মকয়ন 
মিয়ে। বন মবভায়গর চরস্ট হাউয়ে রায়ের খাবার-োবার হয়ে যাবার ির বাবায়ক বলব। 
গে বলার জয়নে। বাবা অবমশে গেেে চেমন বলয়ে িায়র না। মকন্তু োয়ে মকেু যাে 
আয়ে না। অয়নক রাে িযডন্ত আমরা হামরয়কন জ্বমলয়ে বয়ে। থাকব। হামরয়কয়নর আয়লা 
কী চয ভাল লায়গ আমার। 
  
এয়ককো মিন এমন অনেরকম হে। ময়ন হে িুিঃখ-েুিঃখ েব বানায়না বোিার। োরমিয়ক 
শুধু েুখ এবং েুখ। েন্ধোয়বলা আমরা িুয়বান শামড় িয়র বারান্দাে হােঁেমে, নজমুল োো 
চর্য়ক িািায়লন। 
  
মকয়র চবমেরা শুনলাম িল চবেঁয়ধ নামক িাহায়ড় যামেে? 
  
মজ োো। 
  
ো আমায়ক একবার মজয়েে িযডন্ত কমরল না? আমারও চো িাহাড়-োহায়ড় চযয়ে ইয়ে 
কয়র। 
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েমেে েমেে যায়বন আমায়ির োয়থ? 
  
এরকম িরীর ময়ো চময়েয়ির িাহারা মিয়ে রাখার জয়নেও চো চলাকজন িরকার। 
  
  
  
িয়রর কয়েকমে মিন আমায়ির িারুণ উয়িজনার ময়ধে কােল। একমিন শুনলাম বন 
মবভায়গর র্াকবাংয়লাো িাওো চগয়ে। োরির মিন-ক্ষণ মিক হল। নোমরয়খ চভায়রর চট্রয়ন 
যাব, চিৌঁেব মবকাল নাগাি। নজমুল োো যায়বন। রমজান যায়ব। বাবার চেয়ের একজন 
কয়ম্পামজের মাখন মমো চেও যায়ব। কারণ মাখন মমোর বামড় ঐ অঞ্চয়ল, চে েব খুব 
ভাল চেয়ন। 
  
আে োমরখ রায়ে বাবা বামড় মিরয়লন না। রাে একোে নজমুল োো চখােঁজ মনয়ে চগয়লন। 
আমরা মেন চবান বোর ঘয়র বয়ে রইলাম েুিোি। নজমুল োো মিরয়লন িুোর মিয়ক 
এবং হালকা গলাে বলয়লন, কায়জ আেকা িয়ড় চগয়ে, েকাল চবলায়েই েয়ল আেয়ব। 
ঘুমময়ে িড়! নীলু, শান্ত বরচয়র বলল, বাবার মক হয়েয়ে বয়লন? 
  
মক আবার হয়ব। কাজ চথয়ক না মানুয়ষর? 
  
নজমুল োো চরয়গ চগয়লন। নীলুও চরয়গ চগল। 
  
বাবার মক হয়েয়ে বয়লন। 
  
কাল েকায়ল আেয়ব, েখন মজয়েে কমরে। মকেু হেমন, ভালই আয়ে। 
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নীলু চেজী গলাে বলল, আিনায়ক এখন বলয়ে হয়ব। 
  
এরকম কয়র েুই আমার েয়ে কথা বলমেে চকন? 
  
নীলু চকেঁয়ি চিলল। বাবা মিরয়লন। িরমিন িুিুয়র। চকােড চথয়ক জামময়ন োড়া চিয়ে। 
োর রাে চকয়েমেল থানা হাজয়ে। মি চখয়ে খুব নামক হহচে করমেয়লন বা এই জােীে 
মকেু। খুবই চকয়লংকামর বোিার। আমরা েপ্তাহখায়নক চকউ সু্কয়ল চগলাম না। মিক করলাম 
বাবার েয়ে চকউ চকায়না কথা বলব না। র্াকয়লও োড়া চিব না। এমন ভাব করব চযন 
শুনয়ে িাইমন। চকায়না লাভ অবমশে োয়ে হল না। বাবা আমায়ির র্াকার্ামক বন্ধ কয়র 
মিয়লন। যেক্ষণ বাোে থায়কন। েুি কয়র থায়কন। 
  
একমিন চিমখ একমে চেমলমভশন মকয়ন আনয়লন। চেোরার খুব েখ মেল মেমভর। কথা 
মেল চেোরা আগামী জেমিয়ন  াকা চথয়ক এমে মকয়ন আনা হয়ব এবং চেই উিলয়ক্ষ 
আমরা েবাই িল চবেঁয়ধ  াকা যাব। মেমন চবাধ হে আমায়ির েয়ে ভাব করবার জয়নেই 
আয়গ-ভায়গ মকয়ন চিলয়লন। েন্ধোয়বল মেমভ োলু হল। আমরা চকউ চিখয়ে চগলাম না। 
আকবয়রর মা এবং রমজান ভাই চমাড়া চিয়ে মেমভর োময়ন রাে এগারো িযডন্ত বয়ে 
রইল। 
  
বাবার কাে চথয়ক অয়নক িূয়র েয়র চগলাম আমরা। চেই েমে বড় মামার মেমিয়ে জানলাম 
মার একমে চেয়ল হয়েয়ে। চেয়লর নাম কাজল। 
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মায়ের শরীর খুব খারাি।  াকা চমমর্কোল কয়লজ হােিাোয়ল আয়েন। মক চয কষ্ট হল 
আমার। কে লক্ষ বার চয বললাম–মা ভায়লা হয়ে যাক। মায়ক ভাল কয়র িাও। চরাজ 
রায়ে োয়ক বরচয়ে চিখোম। রক্তশূনে একমে লম্বায়ে িরো মুখ। োির মিয়ে গলা িযডন্ত 
 াকা। বরচে চিয়খ চরাজ রায়েই কান্দোম। আমরা মেন চবানই মনমিে মেলাম মা মারা 
যায়বন। মকন্তু মেমন েুস্থ হয়ে উিয়লন। মেমি মলখল মা নীলুয়ক। নীলু োর চকায়না মেমি 
আমায়ক িড়য়ে চিে না। কী চলখা মেল চে মেমিয়ে ো জানলাম না। নীলু শুধু বলল, 
কাজল খুব মবরক্ত কয়র রায়ে মায়ক মায়ে চিে না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 86 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

৬. এস.এস.চস. পরীক্ষোে খুব ভোল তরজোল্ে 
এে.এে.মে. িরীক্ষাে খুব ভাল চরজাল্ট করলাম। এে ভাল চয চেমলনা আিা একমিয়নর 
জয়নে সু্কল েুমে মিয়লন। এবং একমে চগাে চময়র্ল চিবার বেবস্থা করয়লন। খােরুয়ন্নো 
চগাে চময়র্ল। খােরুয়ন্নো োর মায়ের নাম। এই চগাে চময়র্লমে চেবারই েথম চঘাষণা 
করা হল। আমায়ির সু্কয়লর চকায়না োত্রী যমি এে.এে.মে. িরীক্ষাে েমতাদ চবায়র্ড েথম 
মেনজয়নর ময়ধে থাকয়ে িায়র েয়বই চে এই চগাে চময়র্ল িায়ব। মেমনমেংহ মর্মস্টক্ট 
চবার্ড চথয়ক আমায়ক িােঁেশ োকা চিো হল। শুধু োই না, একমিন েকালয়বলা একজন 
স্থানীে েংবািিাো আমার ইন্টারভুে মনয়ে এয়লন। নজমুল োোর উৎোয়হর েীমা চনই। 
শামড় খুয়ল একো কামমজ-োমমজ ির, বেে কম চিখা যায়ব। কায়নর িুলগুমল খুয়ল চিল 
চো, ভাল োত্রীয়ির এই েব গেনা-েেনা মানাে না। মুয়খ হালকা কয়র িাউর্ার চি। 
  
ইন্টারভুে িবড েমাধা হয়ে অয়নক েমে লাগল। চবমশর ভাগ েয়শ্নর উির মিয়ে লাগয়লন 
নজমুল োো। চযমন ভদ্রয়লাক যখন মজয়েে করয়লন, হিমনক কঘণ্টা িড়াশুনা করয়ে? 
আমম মকেু বলার আয়গই নজমুল োো বলয়লন, ঘণ্টার মক চকায়না মহোব আয়ে ভাই? 
রােমিনই িড়য়ে। যখনই চিমখ েখমন মুয়খর ওির একো বই। হা হা হা। 
  
নজমুল োো আমায়ক থামময়ে মিয়ে বলয়লন, এই চময়ের োইয়ভে মেোর লায়গ। কী চয 
বয়লন ভাই। 
  
কথামে িুয়রািুমর মমথো। আমজজ েোর আমায়ক আর নীলুয়ক েপ্তায়হ োরমিন অংক 
করায়েন। নমলনীবাবু েোর িড়ায়েন ইংয়রমজ। 
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িািে বই োড়া বাইয়রর বই চকমন িয়ড়ে েুমম? 
  
বাইয়রর বইয়ো চবমশ িয়ড়য়ে। রবীন্দ্রনাথ েলস্টে েব আিনার মনয়ের ক্লায়েই িয়ড় চশষ 
কয়রয়ে। হা হা হা। 
  
ইন্টারভুে হল আেয়ল নজুমলা োোর েয়ে। আমম শুধু হামেমুয়খ োর িায়শ রইলাম। এবং 
চেই ইন্টারভুে খামনকো োিাও হল একমে ইয়রমজ িমত্রকাে। োর িরিরই একমে মেমি 
চিলাম আমরা িু চবান। 
  
কলোনীোষু নীলু অথবা মবলু চোমায়ির িুয়বায়নর একজয়নর েমব চিখলুম। িমত্রকাে। 
েমবর েয়ে র্াকনাম চিো মেল না। কায়জই বুঝয়ে িারমে না েমবমে কার? 
  
যার েমব োর জয়নে আমার আন্তমরক অমভনন্দন। মিবরচয়লর একমে সু্কল চথয়ক এমন 
েমৎকার চরজাল্ট করা িারুণ বোিার। আমার খুবই ভাল লাগয়ে। এর ময়ধে একবার 
মেমনমেংহ এয়েমেলাম। চোমায়ির বামড়র োময়ন মিয়ে চহেঁয়ে মগয়েমে। চগে বন্ধ মেল। 
কায়জই চভেয়র আর  ুমকমন। িয়র চভয়বমে চগে খুয়ল  ুকয়লই হে। 
  
অয়নক েমে আমরা যা করয়ে োই করয়ে িামর না। চকন িামর না োও জামন না। িয়র 
ো মনয়ে কষ্ট িাই। মিক না? 
  
আমরা চকন চযন ময়ন হয়ে চোমরা িুয়বান আমার মেমি িয়ড় খুব হােয়ব। অবমশে একমে 
ক্ষীণ আশা চয এই মেমি চোমায়ির হায়ে চিৌঁেয়ব না। কারণ চোমায়ির মিকানা আমার 
জানা চনই। শুধু জামন চোমায়ির িুয়বায়নর একজন হয়ে নীলু, একজন মবলু এবং 
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চোমায়ির বামড়মের নাম উির িীমঘ। এ রকম েংমক্ষপ্ত মিকানাে মেমি যাওোর কথা নে। 
মিক না? 
রমকব হাোন 
  
  
  
কে অেংখেবার চয চেই মেমি আমম িড়লাম। েমেবারই আমার ময়ন হয়েয়ে এই মেমিয়ে 
যা চলখা হয়েয়ে োর বাইয়রও মকেু আয়ে। আর একবার িড়য়লই ো চবাঝা যায়ব। 
  
মেমিমে নজমুল োোও িড়য়লন এবং বলয়লন, মবমশষ্ট ভদ্রয়লাক। খুব আিব-কােিা। একো 
ভাল েংবাি চিয়েয়ে, েয়ে েয়ে মেমি মিয়েয়ে। এইেব ভদ্রো মক চিয়শ আজকাল আয়ে। 
েং শুনয়ল চলাকজন আজকাল মবরক্ত হে। মা েুন্দর কয়র গুমেয়ে একো মেমি চলখ। বানান 
ভুল চযন না। থায়ক। োবধান! মর্কশনামর চিখয়ব। আর চশান, এই মেমি যত্ন কয়র েুয়ল 
রাখয়ব। চরজাল্ট মনয়ে যে মেমি যে চেমলগ্রাম আেয়ব েব েুয়ল রাখয়ব। আলািা একো 
িাইল কয়র রাখয়ব। আমম অমিে চথয়ক িাইল মনয়ে আেব। 
  
নীলু মেমিোর শুরুো িয়ড়ই গম্ভীর মুয়খ বলল, চোর মেমি আমায়ক মিমেে চকন? আমম 
অয়নের মেমি িমড় না। 
  
িড়া যায়ব না। এমন মকেু এখায়ন চলখা চনই। 
  
না থাকুক। 
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নীলু িাশ মিয়র বামলয়শ মুখ  াকল। োর চবশ কমিন ধয়র জ্বর যায়ে। চেমন মকেু নে, 
মকন্তু মবোনা চেয়ড় উিয়ে না। আমার ধারণা, চে আশা কয়রমেল োর চরজাল্ট অয়নক ভাল 
হয়ব। চরজাল্ট চমায়েও ভাল হেমন। িাস্ট মর্মভশন চিখা চশষ কয়র আমরা যখন চেয়কে 
মর্মভশন চিখয়ে শুরু কয়রমে। চে েখন চিৌয়ড় িামলয়েয়ে। নজমুল োো োয়ক িায়ের 
খবর মিয়েই চে চকেঁয়ি-য়েয়ি একো কাণ্ড কয়রয়ে। 
  
িয়রর বার অয়নক ভাল হয়ব চিখমব। 
  
আর চিখয়ে হয়ব না। 
  
েবাই মক আর িাস্ট-য়েয়কয়ে হে নামক চর চবাকা? আমম মনয়জ মেন বায়রর বার চমমট্রক 
িাে করলাম। মকন্তু আইএ-য়ে আবার িাস্ট মর্মভশন। 
  
থাক, আিনায়ক আর বকবক করয়ে হয়ব না। 
  
বাবা মনয়জ এয়েও োন্ত্বনা মিয়ে চেষ্টা করয়লন। 
  
আয়রা চেয়কে মর্মভশন খারাি নামক? 
  
খারাি হয়ব চকন? খুব ভাল, েুমম যাও চো এখন। 
  
নীলুয়ক আমরা খুব শক্ত চময়ে মহয়েয়ব জানোম। এই বোিারোে চয চে এেো মন খারাি 
করয়ব ভাবয়েও িামরমন। মকেু মিন িরই চে জুয়র িয়ড় চগল। অেমিয়নর জুয়রই শুমকয়ে-
েুমকয়ে অনে রকম হয়ে চগল। এক রায়ে ঘুমুয়ে এল আমার ঘয়র; একা একা োর নামক 
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ভে লাগয়ে। চক চযন বারবার োর জানালার োময়ন এয়ে িােঁড়ায়ে। আমরা িু’জন 
অয়নকমিন ির একেয়ে ঘুমুয়ে চগলাম। চেোরা শুয়েয়ে একা একমে খায়ে। আমরা িু’জন 
একমেয়ে। আমম নরম বরচয়র বললাম, এে মন খারাি কয়রমেে চকন? 
  
জামন না চকন। 
  
ভুমক্ত িড়ায়শানাই কাম রেন, চরজাল্ট চকায়থয়ক ভাল হয়ব। 
  
ো মিক। 
  
নীলু একমে হাে আমার গায়ের ওির চরয়খ বলল, িু’জন এবার আলািা হয়ে যাব; েুই 
যামব  াকাে আর আমম এখায়ন চকায়না ভাঙা কয়লয়জ। 
  
আমম  াকাে যাব না, এইখায়ন থাকব। 
  
েুই  াকাে িড়য়ে যামব একো চো জনা কথা। চেোই ভাল। েুই এে ভাল োত্রী, চোর 
চো ভাল কয়লয়জই যাওো উমেে। 
  
আমরা িু’জন হালকা গলাে নানান কথাবােডা বলয়ে লাগলাম। অয়নক রায়ে শুনলাম বাবা 
ঘয়র মিয়রয়েন। গুনগুন কয়র মক বলয়েন। রমজান ভাই রাগী গলাে মক-েব বলয়েন। 
নীলু চোট্ট একো মনিঃশ্বাে চিয়ল বলল, েল ঘুমময়ে িমড়। 
  
োে ঘুমময়েই িয়ড়মে, েখন নীলু বলল, মবলু একো কথা। চজয়গ আমেে চো? 
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আমার গা েুেঁয়ে েমেো করয়ে হয়ব চোয়ক। 
  
কী েমেো? 
  
নীলু েুি কয়র রইল। আমম অবাক হয়ে বললাম, কীয়ের েমেো? 
  
 াকাে মগয়ে রমকব ভাইয়ের েয়ে চিখা করয়ে িারমব না। 
  
এেব মক বলমেে, আমম চিখা করব চকন? 
  
আর ওর মেমির জবাব মিমব না। 
  
আমম তাদমম্ভে হয়ে চগলাম। নীলু, কােঁিয়ে শুরু করল। চিােঁিায়ে চিািায়ে বলল, কথা চি 
আমায়ক আমার গা েুেঁয়ে বল। 
  
কী চয কাণ্ড চোর! 
  
আমম নীলুয়ক জমড়য়ে ধরলাম। এমন চবাকা চকন নীলুো? 
  
  
  
চেমিন আকায়শর রঙ মেল ঘন নীল। 
  
আমরা এমমনে কখয়না আকাশ চিমখ না। আমরা আকায়শর মিয়ক োকাই মন খারাি 
হয়ল। মন মবষন্ন হয়ল আকাশও মবষন্ন হে। চহময়ন্তর এই ঝকঝয়ক েকায়ল আকাশো 
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অেম্ভব মবষন্ন হয়ে চগল। আমম েবু মুয়খ হামে চেয়ন রাখলাম। চভারয়বলা নাশো খাবার 
েমে খুব হামেখুমশ থাকয়ে চেষ্টা করলাম। নজুমলা োোও আজ আমায়ির েয়ে নাশো 
চখয়লন। নীলু বয়ে রইল িাথয়রর মে মুখ কয়র। বাবা একবার োবধায়ন েলায়িরার কথা 
বলয়লন। 
  
একা একা চকাথাও যাবার িরকার চনই। চকাথাও চযয়ে হয়ল বনু্ধ-বান্ধব কাউয়ক েয়ে 
মনমব। 
  
নজমুল োো বলয়লন, মেন্তার মকেু চনই, েিির োয়হব েমে শুক্রবায়র এয়ে বাোে মনয়ে 
যায়বন। আর েুমে োো হয়লা মনয়জ মেমনমেংয়হ এয়ে চিৌঁয়ে চিয়বন। অমে ভদ্র েজ্জন 
বেমক্ত। 
  
আমম োয়ির কথাে হা-না মকেুই বললাম না। মিক যখন যাবার েমে হল েখন ইয়ে 
করল। চেেঁমেয়ে বমল–আমম এইখায়নই থাকব। এখানকার কয়লয়জ ভমেড হব। মকেুই বলা 
হল না। 
  
নজমুল োো আমায়ক েয়ে মনয়ে চট্রয়ন উিয়লন। চট্রন োড়য়ে খুব চিমর করয়ে লাগল। 
বাবা োেিরয়ম িােঁমড়য়ে রইয়লন ক্লান্ত ভমেয়ে। নীলু চেোরা চকউ আয়েমন। ওরা খুব 
কািমেল। বাবা বয়লমেয়লন, চোরা আমেে না। চোরা থাক এখায়ন। আর এে কান্নাকামের 
মক আয়ে। িুই মাে িয়র চো আেয়েই। 
  
চট্রন চেয়ড় চিবার েমে বাবা ময়ন হল খুব অবাক হয়ে িয়ড়য়েন। চযন ভাবয়ে িায়রনমন 
চট্রন এক েমে চেয়ড় চিয়ব। মেমন জায়নালা মিয়ে হাে বামড়য়ে আমার বা হাে শক্ত কয়র 
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চেয়ি ধয়র চট্রয়নর েয়ে েয়ে আেয়ে লাগয়লন। নজমুল োো বলয়লন, আয়র কর মক, হাে 
চেয়ড় িাও। বাবা হাে োড়য়লন না। চযন চশষমূহয়েড োর ময়ন হল আমম েয়ল যামে। 
মেমন চট্রয়নর চলাকজন, োেিরয়মর গািাগামি মভড় েমূ্পণড উয়িক্ষা কয়র িুমিয়ে উিয়লন, 
আমার আমম্ম। আমার রামত্রমমণ। ওয়র চবমে েুনেুন। 
  
আমম িাথয়রর মে মুখ কয়র বয়ে রইলাম। িৃমথবীয়ে এে কষ্ট চকন থায়ক? চকন এে 
িুিঃখ োরমিয়ক? জানালার ওিায়শ মক েুন্দর েব িৃশে। গাঢ় নীল রয়ঙর চর্াবা একমে। 
োর ওির োিা চময়ঘর োো িয়ড়য়ে। কমঞ্চ হায়ে একমে চোট্ট চেয়ল অবাক হয়ে োমকয়ে 
আয়ে চট্রয়নর মিয়ক। িাে চবাঝাই একমে গরুর গামড়র োকা আেয়ক চগয়ে। গরুমে ধবধয়ব 
োিা। এক েমে নজমুল োো বলয়লন, মেিঃ মা কােঁয়ি না। 
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৭. চিচিপত্র 
মবলু, 
  
চোর িুমে মেমিই চিয়েমে। েথমমের জবাব েয়ে েয়ে মলয়খমেলাম। রমজান ভাইয়ক চিাস্ট 
করয়ে মিয়েমে। ওমা িুই মিন িয়র চিমখ োর বাজায়রর বোগ চথয়ক মেমি চবরুল। মভয়জ 
নোে। নোো! অথে রমজান ভাই আমায়ক বয়লয়ে চে মনজ হায়ে মেমি চিয়লয়ে। চিখ 
অবস্থা। োরির চোমার িুনম্বর মেমিমে এল। ভাবলাম রায়ে জবাব মলখব। রাে োড়া মেমি 
মলখয়ে ভাল লায়গ না। মকন্তু রায়ে বাবার খুব জ্বর এল। মাথাে িামন  ালয়ে হল, র্াক্তার 
আনয়ে হল। র্াক্তার বলয়েন মোয়লমরো। চিয়শ কী এখন মোয়লমরো আয়ে নামক চয 
মোয়লমরো হয়ব। র্াক্তারমের বেে খুব কম, আমার ময়ন হে নেুন িাে কয়রয়ে। আমার 
মে িাে। বইেই ভালময়ো িয়ড়মন। আমার েয়ে গম্ভীর হয়ে কথা বলমেল। 
  
মমে নীলু, ভয়ের মকেু চনই। আমম আবার এয়ে চিয়খ যাব। 
  
আমম চহয়ে বােঁমে না। মমে নীলু আবার মক! কয়লয়জ ওিার ির চিমখ অয়নয়কই েম্মান-
েম্মান করয়ে। মবয়শষ কয়র আমায়ির কয়লয়জর একজন লমজয়কর েোর–নামজবর রহমান 
ভুইো। উমন েব েমে আিমন আিমন করয়েন। োত্রীরা োর নাম মিয়েয়ে চেমকুমার। 
কারণ মেমন নামক েব চময়ের েয়ে চেম করবার চেষ্টা কয়রন। োয়ক েমে বের িােঁে 
ে’বের হািয়োল চখয়ে হে। হািয়োল কী জামনে চো? নামক চোয়ির কয়লয়জ এেব 
কথা বয়ল না? 
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যাই চহাক নমজবর রহমান েোর কী করল চোয়ক বমল। ক্লায়ের বারান্দাে িােঁমড়য়ে আমে, 
হিাৎ নমজবর রহমান েোয়রর েয়ে চিখা। মেমন ভ্রূ কুেয়ক বলয়লন, েুমম িাস্ট ইোয়রর 
না? 
  
মজ েোর। 
  
গে ক্লায়ে আমেমন চকন? 
  
বাবার জ্বর মেল োই আমেমন। 
  
লমজয়কর কেগুমল ইম্পয়েডন্ট চর্মিয়নশন িমড়য়েমে। মমে করয়ল িয়ররগুমল ধরয়ে িারয়ব 
না। 
  
আমম েুি কয়র রইলাম। নমজবর রহমান েোর গভীরভায়ব মকেুক্ষণ মাথা িুমলয়ে বলয়লন, 
মিক আয়ে আমার কায়ে মেয়িোরর্ চনাে আয়ে। একবার এয়ে মনয়ে চযও। 
  
আমম অবমশে চনাে মনয়ে যাইমন। চগয়লই আমার নাম হয়ে চযে চেমকুমারী। মহমহমহ। উেঁেু 
ক্লায়ের চময়েয়ির কায়ে শুয়নমে োর কায়ে ক্লাে চনায়ের িশ-বায়রাো কমি হেমর থায়ক। 
যায়ির েয়ে োেঁর চেম করার ইয়ে হে োয়ির মেমন চর্য়ক চর্য়ক চিন। ভদ্রয়লাক মকন্তু 
িড়ান খুব ভাল। আমায়ির আয়রকজন েোর আয়ে খুব ভাল িড়ান। োেঁর নাম মক জামনে? 
োেঁর নাম মুরমগর গু। কী জয়নে চবোরার এই নাম হল। অয়নকমিন ধয়র োেঁর এই নাম 
েলয়ে। চোেখায়ো মানুষ, খুব িান খান। ক্লাে শুরু করবার আয়গ র্াস্টার মিয়ে চেমবয়ল 
একো েেণ্ড বামড় মিয়ে বয়লন, মনতাদব্ধো! োত্রীগণ মনতাদব্ধো মহরেে!। েথম মিন চো 
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আমম বহ কয়ষ্ট হামে োমলালাম, মকন্তু িয়র চিমখ োংঘামেক ভাল িড়ান। োর একো 
ভাল নাম হওো িরকার মেল। 
  
ক্লায়ের অয়নক কথা মলখলাম। আয়রা মজার মজার বোিার আয়ে, িয়র মলখব। একজন 
আিা আয়েন োর নাম মমে োো। িারুণ অেভে অেভে েব গে োয়ক মনয়ে। মেমিয়ে 
চলখা যায়ব না। 
  
এবার অনে খবর বমল। মুমন্নর মবয়ে হয়ে চগয়ে। চেয়ল মিমর্মবর ইমেমনোর। খুব নামক 
বড়য়লাক। আমম অবমশে মবয়েয়ে যাইমন। কারণ আমায়ক চযয়ে বয়লমন। মুমন্ন ক্লায়ের োে 
েব চময়েয়ক বয়লয়ে, আমায়ক বয়লমন। রমকব ভাই এয়েমেয়লন  াকা চথয়ক। আমার অবমশে 
ধারণা মেল আেয়বন। না। মবয়ের িরমিন আমায়ির বামড়য়ে এয়লন। কখন এয়েয়েন আমম 
মকেুই জামন না। মক জয়নে চযন বোর ঘয়র মগয়েমে, চিমখ মেমন বয়ে বয়ে বাবার েয়ে 
গে করয়েন। োেঁর গায়ে নীল রয়ঙর স্ট্রাইি চিো একো শােড মেল। এমন মামনয়েমেল 
োয়ক কী বলব। 
  
আমার গায়ে মেল চবায়ম্ব মেয়ন্টর ঐ জংমল শামড়ো। আমায়ক মনিে ভূয়ের মে লাগমেল। 
কারণ ঐ মিন আমম েুলও বােঁমধমন, মকেুই কমরমন। আকবয়রর মায়ক বয়লমেলাম েুল চবেঁয়ধ 
মিয়ে। চে মিোমে আিা বয়ল চেই চয মগয়েয়ে মগয়েয়েই। আর চিখা চনই। আমম মগয়ে 
চিমখ মিমবে। ঘুমায়ে। োরির আমমও ঘুমায়ে চগলাম। এখন মেন্তা কয়র চিখ অবস্থা। েুল 
বাধা চনই। ঘুম ঘুম চিালা মুখ, িরয়ন জংমল শামড়। মক ভাবয়লন উমন চক জায়ন। আমম 
চো একিম হেভম্ব হয়ে চগমে। উমন বলয়লন, েুমম চক নীলু না মবলু? 
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আর বাবার যা কাণ্ড। বাবা বলয়লন, োলাম কর নীলু, োলাম কর। োলাম করব মক। 
আমম বললাম, আিমন বেুন, আমম হাে-মুখ ধুয়ে আেমে। উেঁহ, আমম চবমশক্ষণ বেয়ে 
িারব না। উমন অবমশে অয়নকক্ষণ বেয়লন। ো-ো চখয়লন। যাবার আয়গ আমায়ক িুয়ো 
বই মিয়ে চগয়েন। একো হয়ে–ঘনািার গে (য়িখ না কাণ্ড, ঘনািার গে িড়ার বেে 
এখন আয়ে?) অনেমে হয়ে একমে কমবোর বই, নাম–িালক। আজ আর মলখব না, ঘুম 
িায়ে। 
  
–নীলু 
  
িুনিিঃ চোর েয়ে চয রমকব ভাইয়ের চিখা হয়েমেল  াকাে এই কথামে েুই চকায়না 
মেমিয়েই মলমখেমন। 
  
  
  
মেে আিা, 
  
আমম চোমায়ক োরমে মেমি মিয়েমে, েুমম মাত্র িুমে মেমির জবাব মিয়েে। এরকম করয়ল 
আমম আমড় চনব। েখন মজা চের িায়ব। বাবার খুব অেুখ। র্াক্তার বয়লয়েন মোয়লমরো। 
খুব িুবডল হয়ে চগয়েন। এখন আর বাইয়র যান না। আর বাবা োর চেেো মবমক্র কয়র 
মিয়েয়েন। মকন্তু কাউয়ক চেো বয়লনমন। নজমুল োো এো শুয়ন খুব রাগ কয়রয়েন। 
  
আয়রকো খুব খারাি খবর আয়ে। আমার গায়নর েোয়রর চোে চেয়লো িামনয়ে রু্য়ব ময়র 
চগয়ে। চেয়লোর বেে োে। োর নাম িীিন। েুমম োয়ক চিয়খমেয়ল। চোমার ময়ন 
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আয়ে। েবলা বামজয়েমেল। েুমম বলয়ল ওমা এইেুকু চেয়ল আবার েবলা বাজাে। চোমার 
কয়লজ। কয়ব 
  
েুমে হয়ব? 
  
–চেোরা 
  
  
  
মেে মা মবলু, 
  
চিাো মনও। চোমার বাবার অেুয়খর েংবাি িাইোে। এখন মকেুো েুস্থ, েয়ব িুয়রািুমর 
োয়র নাই। মেন্তার চকায়না কারণ নাই। ইমেময়ধে চোমার চলাকাল গায়জডন েিির োয়হয়বর 
একখামন িত্র িাইোমে। েুমম নামক োয়ক বয়লমে–েুমম েুমের মিয়ন চহায়স্টয়লই থাকয়ে 
োও। এো মিক না। েিির োয়হব অেেন্ত েজ্জন বেমক্ত। োর কথা শুমনয়ব। এবং চেই 
মে েমলয়ব। 
  
চোমার বাবার বেবো মকমঞ্চৎ মন্দা যাইয়েয়ে। মেমন খুব েম্ভবে চেে মবমক্র কমরো 
মিোয়েন। কাজো মিক হে নাই। োলু চেে মবক্রে করার চকায়না েয়োজন মেল না। েুমম 
চকানরূি মেন্তা কমরও না। চোমায়ির অনে অংশমে ভাড়া চিওোর চেষ্টা কমরয়েমে। িুই 
একজয়নর েয়ে কথাবােডা হইোয়ে। চয চকায়না ভাড়ায়েয়ক হেঁে কমরো  ুকায়না মিক হইব 
না, োই মবলম্ব হইয়েয়ে। 
  
ভাল থামকও মিকমে িড়াশুনা কমরও। 
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–চোমার োো 
নজমুল ইেলাম 
  
  
  
নীলু, 
  
চোর মেমি চিয়েমে আজ মবয়কয়ল। 
  
এখন রাে োে এগায়রাো। অয়নক রায়ে উির মলখয়ে বয়েমে, কারণ আমার রুময়মে 
মকেু চলখার েমে খুব মবরক্ত কয়র। ঘায়ড়র কায়ে মাথা এয়ন চে মেমি িড়য়ব। আমম 
এেেুকুও িেন্দ কমর না, েবু চে এো করয়বই। োর ধারণা আমম চকায়না চেয়লয়ক মেমি 
মলখমে। আমার চো আর চখয়ে-য়িায়ে কাজ চনই। 
  
বাবার অেুয়খর খবর চিয়ে খুব খারাি চলয়গয়ে। এেমিয়ন চেয়রয়ে মনিেই েব জানামব। 
নজমুল োো মলয়খয়েন চেে মবমক্র হয়ে চগয়ে। শুয়ন যা ভে লাগয়ে। এখন আমায়ির 
েলয়ব মক কয়র? আজ েমতাদ মিন আমার এইেব চভয়ব খুব খারাি চলয়গয়ে। োর ওির 
আজ বায়োলমজ লোব মেল। আমায়ির চর্ময়নেয়ট্রের একো বোঙ এয়ন চক্লারিরমে 
করয়লন। আমরা শুধু িূর চথয়ক চিখলাম। োরির উমন চেো কে কয়র চকয়ে চিলয়লন। 
বোয়ঙর হৃৎমিণ্ডো েখয়না লািায়ে। মক চয খারাি চলয়গয়ে। 
  
মবয়কয়ল চহায়স্টয়ল মিয়র এয়েও বমম বমম লাগমেল। রায়ে ভাে খাইমন। আমার রুময়মে 
েখন চেঞ্চ চোস্ট কয়র খাওোল। ওর একো চকয়রামেন কুকার আয়ে। খায়ের মনয়ে 
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লুমকয়ে রায়খ। কারণ হয়ল এই েব এলাউ কয়র না। মকন্তু চবোরীর খুব রান্নার েখ। 
কয়েক মিন আয়গ গাজয়রর হালুো বায়নাল। এো বানায়না চয এে েহজ ো জানোম না। 
চখয়েও খুব ভাল হয়েমেল। চময়েমের নাম মালা। রাজশাহী চথয়ক এয়েয়ে। অয়নক রকম 
রান্না জায়ন। িারুণ স্মােড চময়ে। চহায়স্টল েুিায়রর িারমমশন না মনয়েই চে িু’মিন োর 
এক আত্মীে বামড় চথয়ক এয়েয়ে! 
  
এখায়ন মনেয়মর খুব কড়াকমড়। েয়ব মেমনের চময়েয়ির চবলাে এেো নে। মেমনের 
চময়েরা চিােলাে থায়ক। ওয়ির েয়ে আমায়ির চেমন চযাগ চনই। ওরা অয়নক রকম 
কাণ্ড-কারখানা কয়র। গে শুক্রবায়র মক হয়েয়ে জামনে! রাে একোে হিাৎ শুমন িারুণ 
হহচে হয়ে। িয়র চশানা চগল চিােলার কামে চময়ে েোনয়েে কয়র রবীন্দ্রনাথ িাকুয়রর 
আত্মা মনয়ে এয়েয়ে। চে আত্মা আবার মকেুয়েই চযয়ে োয়ে না। চহায়স্টল েুিারেুিার 
এয়লন। হলুসু্কল কাণ্ড। 
  
েুই মলয়খমেে চোর রমকব ভাইয়ের েয়ে চয চিখা হয়েমেল চে েম্পয়কড মকেু মলমখমন। 
ইয়ে কয়রই মলমখমন। েুই আবার মক ভাবয়ে মক ভাবমব। যাক এখন মলখমে। চেমিন 
চকমমমস্ট্র েোকমেকোল খাো মকনয়ে নুেমায়কডয়ে মগয়েমে। আমার েয়ে আয়ে আমার রুময়মে 
মালা। চে েুল বােঁধার রাবার বোে আর মেি মকনয়ব। চকনাকাো চশষ হবার ির আমরা 
ঘুয়র চবড়ামে, হিাৎ মালা বলল-িোখ ঐ ভদ্রয়লাক েখন চথয়ক আমায়ির মিয়ে মিয়ে 
আেয়ে আর মমেমক মমমেমক হােয়ে। আমম ঘাড় ঘুমরয়ে চিমখ একজন িামড়ওোলা 
ভদ্রয়লাক। আমায়ক োকায়ে চিয়খই চে বলল–েুমম নীলু না মবলু? 
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আমম েখয়না মেনয়ে িামরমন। েখন ভদ্রয়লাক রাগী গলাে বলয়লন–মেমির জবাব িাওমন 
চকন? েখন মেনলাম। খুব অবাক হয়েমেলাম। এ রকম িামড়য়গােঁি কেনাও কমরমন। 
োরির উমন আমায়ির আইেমক্রম খাওোয়ে মনয়ে চগয়লন। মালা মকেুয়েই যায়ব না। 
চশষিযডন্ত অবমশে চগল। মেমন োরাক্ষণই চোর কথা মজয়েে করমেয়লন। োর মক ধরণা 
জামনে? োর ধারণা–না বলব না। 
  
চশান নীলু একো কথা–েুই ঐ ভদ্রয়লাকয়ক বলমব উমন চযন িামড়য়গােঁি কামময়ে চিয়লন। 
যা জঘনে লাগমেল। ওেঁয়ক। 
  
এই যা–একো চবয়জ যায়ে, শুয়ে িমড়। কাল িরশু আবার মেমি মলখব। 
  
–মবলু 
  
  
  
মা মবলু, 
  
চিাো মনও। নীলুর মনকে হইয়ে শুমনলাম চোমায়ির চিােলার চময়েরা েোনয়েয়ে আত্মা 
আমনোয়ে। উহায়ির েমহে চকায়নারূি েম্পকড রামখয়ব না। েব মকেু মনো চেয়লয়খলা ভাল 
না। 
  
চোমায়ির উিয়রর েলাে নেুন ভাড়ায়ে আমেোয়ে। অমে েজ্জন ভদ্রয়লাক। বরচামী-স্ত্রী ও 
একমে চেয়ল। চেয়লমে ঈষৎ িুরন্ত। 
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চোমার বাবার অেুখ অে বামড়োয়ে। েয়ব মেন্তার কারণ নাই। শরীয়রর ওির অযত্ন ও 
অবয়হলার এই িল। মকেুমিন ভূগাইয়ব। আর েব েংবাি ভায়লা। জচনক চলাক মারিে 
আমম মুক্তাগাোর মকেু মণ্ডা িািাইলাম। বনু্ধ-বান্ধব মনো খাইও। আর চোমায়ির চহায়স্টল 
েুিামরনয়েনয়র্য়ন্টর মনকে একমে িৃথক িত্র মিলাম। িত্রমে োহায়ক চিৌোইও এবং 
আমার োলাম মিও। ইমে। 
চোমার োো 
–নজমুল ইেলাম 
  
  
  
চহায়স্টল েুিার। 
  
জনাবা, 
  
েমবনে মনয়বিন এই চয, জামনয়ে িামরলাম। আিনার চহায়স্টয়লর কমেিে োত্রী েোনয়েে 
না মক চযন কমরয়েয়ে। এই েব মবষে মনো িাট্টা-োমাশা শুভ নে। োত্রীর অমভভাবক 
মহোয়ব আমম মেন্তাযুক্ত আমে। আিমন যথামবমহে বেবস্থা গ্রহণ কমরো মেন্তামুক্ত কমরয়বন। 
আিনার মনকে এই আমার মবনীে োথডনা। ইমে। 
  
–নজমুল ইেলাম 
  
  
  
আিা, 
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েুমম নীলু আিায়ক এে লম্বা মলয়খে, আমায়ক চলয়খামন চকন? আমম খুব রাগ কয়রমে। 
আর চকায়নামিন চোমায়ক মেমি মলখব না। আল্লাহর কেম। 
  
বাবার অেুখ খুব চবয়ড়য়ে। আর আকবয়রর মার হায়ের আঙুয়লর মনয়ে ঘা হয়েয়ে। নজমুল 
োো বয়লয়েন চবমশ িামন ঘােঁোঘােঁমের জয়নে এো হয়েয়ে। 
  
চিােলাে নেুন ভাড়ায়ে এয়েয়ে কমরম োয়হব ভদ্রয়লাক খুব চমাো। োেঁর চেয়লমে িারুণ 
িুষ্ট। এবং খুব িামজল। চে আমায়ির কায়ের জগো চভয়ঙ চিয়লয়ে। চভয়ঙ আবার িােঁে 
চবর কয়র হায়ে। এমন িামজল। 
  
–চেোরা 
  
িুনিিঃ আিা চোমরা চয রবীন্দ্রনায়থর আত্মা এয়নে চে মক কয়রয়ে? আমায়ির ক্লায়ের 
একমে চময়ে বয়লয়ে চেও নামক েোনয়েে করয়ে িায়র। আমার মবশ্বাে হে না, চে খুব 
গুল োয়ড়। এই জয়নে আমরা োর নাম মিয়েমে গুল বাহার। 
  
  
  
মেে মবলু, 
  
চোয়ির চহায়স্টয়লর চময়েরা ভূে এয়নয়ে শুয়ন নজমুল োো খুব রাগ কয়রয়েন। মেমন 
বয়লয়েন মেমন চহায়স্টল েুিার এবং মেমন্সিোলয়ক মেমি মলখয়বন। 
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আমায়ির চিােলাে নেুন ভাড়ায়ে এয়েয়েন। োেঁর স্ত্রীর নাম নীনা। ভদ্রমমহলা নামক-বরচয়র 
কথা বয়লন। েথম মিন বামড়য়ে এয়ে বলয়লন–বামড়ে খুব বড়। েয়ব োরমিয়ক খুব 
জেলা। আমম বহ কয়ষ্ট হামে োময়লমে। েয়ব ভদ্রমমহলা খুব ভাল। বাবার জয়নে েুি কয়র 
িািান। এবং খুব চখােঁজখবর কয়রন। েয়ব ভদ্রমমহলার শুমেবােু আয়ে। চরাজ মেন োরবার 
ঘর চধাো চমাো কয়রন। 
  
মবলু চোয়ক এখন একো কথা বমল–আমম রমকব ভাইয়ের একো খুব েমৎকার মেমি 
চিয়েমে। এে েুন্দর মেমি চয আমম খুব কািলাম। কে লক্ষ বার চয িড়লাম। চেই মেমি। 
আমার মক ইয়ে কয়র জামনে? ইয়ে কয়র একমিন হেঁে কয়র ভদ্রয়লায়কর বামড়য়ে মগয়ে 
োেঁয়ক খুব েময়ক চিই। োরির মেমন যখন বলয়বন—েুমম চক, নীলু না মবলু? আমম েখন 
বলব, আমম মবলু। এবং অয়নকক্ষণ মবলু মহয়েয়ব কথাবােডা বলার ির হিাৎ বলব, আমম 
মকন্তু নীলু ভদ্রয়লায়কর মুয়খর অবস্থাো মক হয়ব চভয়ব চিখ। 
  
মবলু, ঐ ভদ্রয়লায়কর েয়ে মক কয়র আমার িমরেে হল চোয়ক বমল। মুমন্নয়ির বাোে 
চবড়ায়ে মগয়েমে। অিলারাও মগয়েয়ে। মুমন্ন বলল, আমার এক ভাই এয়েয়েন 
ইউমনভামেডমের মেোর। অংয়কর মেোর, যা গম্ভীর। আমরা আড়াল চথয়ক চিখলাম েমেে 
গম্ভীর। মুমন্ন েখন করল মক জামনে? আমায়ক বলল–এই নীলু, েুই যমি আমার ঐ ভাইয়ের 
কাে চথয়ক একো মেগায়রে মনয়ে চখয়ে িামরে চো বুঝব চোর োহে। আমম বললাম–
আমম শুধু শুধু োর কাে চথয়ক মেগায়রে মনয়ে খাব চকন? 
  
েুই চো চেয়নমেে মেগায়রে। সু্কয়লর বাথরুয়ম। এখন চিমখ চোর োহে। যমি মেগায়রে 
োইয়ে িামরে োহয়ল েমাণ হয়ব আমায়ির ক্লায়ে চোর চেয়ে োহেী চময়ে চনই। 
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আমম ইেতাদে কয়র  ুয়ক িড়লাম ভদ্রয়লায়কর ঘয়র। চকায়নাময়ে বললাম–মুমন্নর েয়ে 
আমার একো বামজ হয়েয়ে। চেই বামজয়ে আমম মজেব, যমি আিমন আমায়ক একো 
মেগায়রে চিন। 
  
ভদ্রয়লাক মকেুই বুঝয়ে িারয়লন না, একো মেগায়রে চবর কয়র মিয়লন। আমম বললাম, 
আিমন রাগ করয়বন না। মেগায়রেো আমায়ক ধরায়ে হয়ব। ভদ্রয়লাক মিোশলাই চবর 
কয়র মিয়ে অবাক হয়ে োমকয়ে রইয়লন। আমার মিয়ক। নরম বরচয়র মজয়েে করয়লন, 
চোমার নাম মক? 
  
নীলু 
  
ও নীলু চোমার কথা বয়লয়ে আমায়ক মুমন্ন। 
  
মক বয়লয়ে? 
  
বয়লয়ে চয েুমম খুব চেজী চময়ে। 
  
আয়রা অয়নক মকেু বয়লয়ে মনিেই। 
  
ভদ্রয়লাক োমকয়ে রইয়লন আমার মিয়ক। আমম বললাম, আর মকেু বয়লমন মুমন্ন? 
  
আর মক বলয়ব? 
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বয়লমন আমার মা িামলয়ে চগয়ে? আমায়ির েম্পয়কড যখন চকউ মকেু বয়ল চেোই েবার 
আয়গ বয়ল। 
  
ভদ্রয়লাক েুি কয়র রইয়লন। আমম বললাম, মুমন্ন বয়লমন চে েব? 
  
বয়লয়ে। 
  
আমম চিখলাম জানালার আড়াল চথয়ক মুমন্ন ও অিলা অবাক হয়ে চিখয়ে আমার হায়ে 
জুলন্ত মেগায়রে। 
  
আমম বললাম, আজ উমি। আিমন আমার ওির রাগ কয়রনমন চো। 
  
রাগ করব চকন? 
  
আিনার োময়ন মেগায়রে োনলাম চয। 
  
না। রাগ কমরমন। মায়ঝ মায়ঝ এই েব চেয়লমানুমষ চিখয়ে ভালই লায়গ। 
  
আমম উয়ি িােঁড়ায়েই ভদ্রয়লাক বলয়লন–নীলু বে, চোমার েয়ে কথা বলয়ে চবশ ভাল 
লাগয়ে। মেজ বাে। আমম অবাক হয়েই বেলাম। আর আমার মক চয ভাল লাগল। এখয়না 
ময়ন আয়ে চে রায়ে অয়নক রাে িযডন্ত ঘুমুয়ে িামরমন। চশষ রায়ের মিয়ক ঘুম এল এবং 
আমম ভদ্রয়লায়কয়ক বরচে চিখলাম। চযন আমম ো বানামে, মেমন এয়ে বলয়লন–নীলু আমার 
আজ মিরয়ে চিমর হয়ব, েুমম চখয়ে মনও। অয়িক্ষা করবার িরকার চনই। আমম রায়গর 
ভমে কয়র বললাম।–না। আজ চকাথাও চযয়ে িারয়ব না। আজ আমরা বাগায়ন হােঁেব। 
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অদু্ভে মমমষ্ট বরচয়ের চভেরই আমম চকেঁয়ি বুক ভামেয়েমে। কাউয়ক এই বরচয়ের কথা বলয়ে 
িামরমন। চোয়ক বলার ইয়ে হয়েয়ে, মকন্তু োহে হেমন। যমি েুই হায়োহামে কমরে। 
  
চোয়ক আমম অয়নক কথা বলয়ে োই মবলু। েুমে হয়ে চো অয়নক চিমর। একবার োয়ল 
আে না। োোড়া এমমনয়েও চোর আো উমেে। বাবার শরীর খুব খারাি, চকউ চোয়ক 
জানায়ে না। কাল রায়ে আমম ঘয়র  ুকয়েই বাবা বলয়লন, চক চরনু? আমম বললাম–বাবা 
আমম নীলু বাবা চকমন চোয়খ োকায়লন আমার মিয়ক, োরির বলয়লন–নীলু, চোর মা 
চবাধ হে এয়েয়ে। বেয়ে-েেয়ে চি। িুয়রায়না কথা ময়ন চরয়খ লাভ চনই। 
  
মবলু েয়ল আে। 
  
–চোর 
নীলু 
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৮. বোচড় চিকর 
বামড় মিয়র অবাক হলাম। 
  
েব মকেুই অনেরকম লাগয়ে। োরমিয়ক চকমন চযন অন্ধকার অন্ধকার। েব মকেুই 
অনেরকম হয়ে চগয়ে। চেোরায়কও ময়ন হল এই মেন মায়ে অয়নকখামন বড় হয়ে চগয়ে। 
েবয়ে বিয়লয়েন বাবা। কী চয খারাি হয়েয়ে োর বরচাস্থে। চোখ হলুি। মাথার োময়নর 
মিয়কর েুল েব িয়ড় চগয়ে। আমম োেঁর ঘয়র মগয়ে  ুকয়েই মেমন বলয়বন, চক, চরনু? 
  
আমম অয়নকক্ষণ অবাক হয়ে োর মিয়ক োমকয়ে রইলাম। োরির বললাম, বাবা আমায়ক 
মেনয়ে িারয়েন না? 
  
মেনয়ে িারব না চকন? কখন এয়েমেে? 
  
এই চো মকেুক্ষণ আয়গ। 
  
বে মা আমার কায়ে। 
  
বাবা োর চরাগা একো হাে আমার চকায়ল েুয়ল মিয়লন। 
  
েুমম আমায়ক একো মেমিও চলয়খামন বাবা। 
  
শরীরো খারাি মা। খুব খারাি। 
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মিক েখন নীলু ো মনয়ে  ুকল। বাবা মাথা েুয়ল বলয়লন, চক, চরনু? 
  
নীলু অেেন্ত যয়ত্ন বাবায়ক বামলয়শ চহলান মিয়ে বোল। মিমরয়ে চ য়ল চ য়ল ো খাওোল। 
নীলু চিমখ অয়নক কাজ মশয়খয়ে। মগমন মগমন্ন ভাব। 
  
চে চকাময়র আেঁেল জমড়য়ে েুয়োেুমে কয়র অয়নক কাজ করয়ে। এক িােঁয়ক বলল, েংোয়রর 
হাল ধয়রমে। 
  
োই চিখমে। 
  
মক চয ঝায়মলা চগয়ে েুই চো জামনে না। চোয়ক জানায়না হেমন। 
  
ো জানামব চকন, আমম চক? 
  
োও মিক। 
  
নীলু হােল। 
  
আমম বললাম–েুই খুব েুন্দর হয়ে চগমেে নীলু নীলু মকেু বলল না। অনে েমে হয়ল চে 
মকেু-একো িাট্টার কথা বলে। আজ চিখলাম লজ্জা িায়ে। 
  
নীলু েুই চকমন অনে রকম হয়ে চগমেে। 
  
অনে রকম মায়ন কী রকম? 
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চোর ময়ধে চকমন একো মা মা ভাব েয়ল এয়েয়ে। 
  
নীলু এবারও লমজ্জে ভমেয়ে আবার হােল। েমেে েমেে চে বিয়ল চগয়ে। মকন্তু এই 
নীলুয়কও ভাল লাগয়ে। আমম মৃিু বরচয়র বললাম, আজ রায়ে আমরা িু’জন একেয়ে চশাব, 
চকমন নীলু? 
  
মিক আয়ে। 
  
োরারাে গে করব। 
  
নীলু হােল। চোে চবানয়ির িাগলামী কথাবােডা শুয়ন বড় চবানো চযমন েেয়ের হামে 
হায়ে চে রকম হামে। ওরা আমার ঘরমে মিক আয়গর ময়ো কয়র োমজয়ে চরয়খয়ে। 
চেমবয়লর ওির বইিত্র যা মেল েব চে রকমই আয়ে। একো বাজায়রর মলস্ট কয়রমেলাম, 
চেই মলস্টো িযডন্ত বুমলয়ে চরয়খয়ে। 
  
আমার মবোনাে এখন চক চশাে নীলু? চেোরা? 
  
হেঁ চেোরা বুমঝ চে রকম? ও এখয়না আমার েয়ে ঘুমাে। আয়রা অয়নক মজার বোিার 
আয়ে চেোরার। 
  
চেোরা বলল, ভাল হয়ব না। আিা। 
  
আমম বললাম, কী বোিার? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 111 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
চেোরায়ক চক চযন চেমিত্র মলয়খয়ে। রুল োনা কাগয়জ। 
  
নীলু মখলমখল কয়র চহয়ে উিল। চক বলয়ব এই বামড়য়ে চকায়না িুিঃখ-কষ্ট আয়ে? 
  
মনলু বলল, নজমুল োো োেঁর চময়ের কায়ে যায়েন জামনে? 
  
না চো। 
  
োময়নর মায়ের মাঝামামঝ যায়বন। ওর চময়ের মক চযন একো অিায়রশন হয়ব। গল 
ব্লার্ার না মক চযন, মিক জামন না। চময়ে বাবার জয়নে মেমকে িামিয়েয়েন। 
  
নজমুল োো মনিেই খুব খুমশ? 
  
না, খুব না। এে িূর একা একা চযয়ে ভে িায়েন। 
  
ভয়ের মক? 
  
মক জামন োোর চহনয়েন। কে কথা, আেয়ল যাবার ইো চনই। 
  
যায়েন চো? 
  
ো যায়েন। 
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নজমুল োোর েয়ে চিখা করয়ে চগলাম। নজমুল োো আমায়ক জমড়য়ে ধয়র খুব কােঁিয়ে 
লাগয়লন। চযন আমম োর হামরয়ে-যাওো একমে চময়ে, চকায়নামিন মিয়র িায়বন ভায়বনমন, 
হিাৎ মিয়র চিয়েয়েন। োর কাণ্ড চিয়খ িরজাে িায়শ িােঁমড়য়ে নীলু হােয়ে লাগল। োো 
রাগী গলাে ধমক মিয়লন, হােমেে চকন? 
  
নীলু মুখ মেয়ি বলল, এমমন হােমে। কােঁিয়ল চিাষ চনই, হােয়ল চিাষ। 
  
েুই মনয়ে যা চো নীলু 
  
মিক আয়ে যামে। মকন্তু মবলু চভয়ব যায়ক জমড়য়ে ধয়র কােঁিা হয়ে চে মকন্তু মবলু নে। 
আমম মবলু। 
  
নজমুল োো হকোমকয়ে চগয়লন। েীক্ষ্ণ চোয়খ োকায়ে লাগয়লন। োেঁর ময়ন েয়ন্দহ  ুয়ক 
চগল। 
  
েুই চক নীলু না মবলু? 
  
আমম মবলু। 
  
েমেে কয়র বল। 
  
েমেে বলমে। 
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না, েুই নীলু বড় িামজয়ল হয়েমেে, যা মবলুয়ক িামিয়ে চি। আমম হােয়ে হােয়ে মনয়ে 
চনয়ম চগলাম। বামড়য়ে এয়ে বড় ভাল লাগয়ে। 
  
চিােলার নেুন ভাড়ায়েয়ির েয়েও চিখা হল। নীলু বয়লমেল নামক-বরচয়র কথা বয়লন। 
চকাথাে কী মিমবে ভাল মানুয়ষর মে কথাবােডা। নীলুো এমন বানায়ে িায়র। ভদ্রমমহলায়ক 
আমার চবশ িেন্দ হল। েয়ব একেু কথা চবমশ বয়লন। আমার েয়ে িুমেন মমমনে কথা 
হল, এর ময়ধে হড়বড় কয়র একশ গণ্ডী কথা বয়ল চিলয়লন। েয়ব চয েব চময়েরা চবমশ 
কথা বয়ল ওয়ির ময়ন চকায়না চঘারিোে থায়ক না। এইো খুব েমেে। চবমশ কথা বলা 
চময়েরা খুব মিলয়খালা হে। 
  
েমতাদ মিন আমম অনে এক ধরয়নর ভাল লাগা মনয়ে ঘুয়র চবড়ায়ে লাগলাম। িুিুয়র নীল 
আমায়ক বাগায়ন মনয়ে চগল। চিোরা গায়ে নামক র্াো চিোরা হয়েয়ে। খুব মমমষ্ট। 
  
বাগান িমরষ্কার কয়রয়ে চক? 
  
চিােলার ঐ ভদ্রমমহলা কমরয়েয়েন। এখন ভাল লাগয়ে না? 
  
হেঁ। েমৎকার লাগয়ে। 
  
এ ভদ্রমমহলা আর োর হোেঁেয়বে োেই েন্ধোয়বলা বাগায়ন বয়ে ো খান। একমিন চিমখ 
হাে ধরাধমর কয়র হােঁেয়েন। খুব চরামামন্টক। 
  
আমম ঘায়ের ওির বেয়ে বেয়ে বললাম, চোর রমকব ভাই আর মেমি-মিমি চলয়খ না? 
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নীলু লাল হয়ে বলল, চলয়খ মায়ঝ মায়ঝ। 
  
কী চলয়খন? 
  
এই েব আয়জবায়জ চেমন মকেু না। 
  
েুমম মনিেই খুব মলমখে? 
  
নীলু জবাব মিল না। 
  
কী চর, মলমখে না েুই? 
  
মলমখ মায়ঝ মায়ঝ। 
  
েুই কী মলমখে নীলু? 
  
নীলু েুি কয়র রইল। 
  
বল না। 
  
যা ময়ন আয়ে োই মলমখ। বাবার কথা মলমখ, মার কথা মলমখ। চোর কথা চেোরার কথা 
েবার কথা মলমখ। 
  
মলখয়ে খুব ভাল লায়গ? 
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হেঁ। 
  
আমম একমে চোট্ট মনিঃশ্বাে চগািন কয়র হালকা বরচয়র বললাম, চোয়ির মবয়ে হয়ল চবশ 
মানায়ব। িুজয়নই মেমি চলখার ওতাদাি। 
  
নীলু অনেমিয়ক মুখ মিমরয়ে মনল। হেে োর চোয়খ িামন আেয়ে। োয়ে না। আমম চিয়খ 
চিমল। 
  
  
  
েন্ধোয়বলা আমরা মেন চবান নিীর িায়ড় হােঁেয়ে চগলাম। মা যখন মেয়লন েখন আমরা 
োেই হােঁেয়ে আেোম। োে মাইলখামনক হােঁো হয়ে চযে। এক েমে ক্লামন্তয়ে িা ভারী 
হয়ে আেে, েবু মায়ের হােঁোর চশষ চনই। 
  
নীলু বলে, আর িারব না। ক্ষমা োই। আমম এখায়ন বয়ে থাকব, চোমরা যাও। মা 
বলয়েন, অে মকেু িূর যাব। োময়নই নিীো খুব েুন্দর। একই রকম নিী। একই িৃশে 
িুিায়শ। েবু মকেু মকেু জােগাে িােঁমড়য়ে মুগ্ধ কয়ে বলয়েন, আহ। কী েুন্দর! চেমন 
মবয়শষ চেৌন্দয়যডর মকেু আমরা চিখয়ে চিোম না। মকন্তু মার মুগ্ধ ভাব আমায়ির ও স্পশড 
করে। নীলু হাই েুয়ল বলে, মন্দ না, ভালই। মা েয়ল যাবার ির আমরা আর নিীর 
কায়ে আমে মন। না কথাো মিক না। বাবার েয়ে এয়েমেলাম একমিন। গে শীয়ে আয়গর 
শীয়ে বাবার হিাৎ েখ হল আমায়ির মনয়ে চবড়ায়বন। খুব উৎোয়হর েয়ে বলয়লন, োয়স্ক 
কয়র ো মনয়ে যাব। নিীর িায়ড় বয়ে ো খাব, কী বমলে? আমরা চকউ চেমন উৎোহ 
চিখলাম না। শুধু চেোরা খুব উৎোহ চিখায়ে লাগল। 
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েেণ্ড শীয়ে কােঁিয়ে কােঁিয়ে আমরা চবড়ায়ে চবর হলাম। বাবার কােঁয়ধ ফ্লাস্ক। আমরা মেন 
চবান হাে ধরাধমর কয়র োেঁর মিেু মিেু যামে। কুোশাে োরমিক  াকা। চিখার ময়ো 
মকেুই চনই। নিীমেও শুমকয়ে এেেুকু হয়ে চগয়ে। বাবার উৎোহ মমইয়ে এয়েয়ে। মৃিু 
বরচয়র বলয়লন, মিয়র যামব নামক? নীলু বলল, চকাথাও বয়ে ো চশষ কমর। এে কষ্ট কয়র 
ফ্লাস্কো আনয়ল। চকাথাও বোর মে জােগা িাওো চগল না। েব মশমশয়র মভয়জ আয়ে। 
বাবা অেেন্ত মবব্ৰে চবাধ করয়ে লাগয়লন। চেই আমায়ির চশষবায়রর ময়ো যাওো। 
  
বাবা েুস্থ থাকয়ল বাবায়ক মনয়ে আো চযে। মেমন আমায়ির মেন চবানয়ক চবরুয়ে চিয়খ 
আগ্রহ মনয়ে বয়লমেয়লন, চকাথাে যামেে চোরা? চেোরা বয়লয়ে, নিীর িায়ড় হােঁেয়ে 
যামে। বাবা। মেমন চোট্ট মনশ্বাে চিয়ল বলয়লন, ভাল, খুব ভাল। 
  
চবমশক্ষণ থাকব না। যাব। আর আেব। 
  
যেক্ষণ ইো থামকে মা। আমার জয়নে ভাবয়ে হয়ব না। আমম ভায়লাই আমে। খুব ভাল। 
  
আমরা হােঁেমে মনিঃশয়ব্দ। অয়নয়কই চকৌেূহলী হয়ে োকায়ে আমায়ির মিয়ক। িু’একজন 
বুয়ড়ামে ভদ্রয়লাক চেোরায়ক মজয়েে করয়লন, ভাল আে? 
  
নীলু বলল, চেোরায়ক েবাই চেয়ন। ইে আয়গ যমি মন মিয়ে গানো মশখোম। 
  
আমরা হােঁেয়ে হােঁেয়ে শহয়রর চশষোয়ন্ত েয়ল এলাম োে। চেখায়ন েকাণ্ড একো ঝােঁকড়া 
চরমন্ট গাে। োর মশকড় চনয়ম চগয়ে নিীর মিয়ক। কয়েকজন কয়লয়জর চেয়ল-য়েয়ল হয়ব 
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গায়ের গুমড়র ওির বয়ে মেগায়রে োনমেল। ওরা আমায়ির চিয়খই উয়ি িােঁড়াল। একজন 
এমগয়ে এয়ে বলল, আিনারা বেয়বন? 
  
নাহ। 
  
বেুন না একেু আমায়ির েয়ে। বেুন। 
  
চেোরা বলল, মকন্তু আিনারা গান গাইয়ে বলয়ে িারয়বন না। 
  
েব কমে চেয়ল একেয়ে চহয়ে উিল। আমরা মেন চবান িাশািামশ বেলাম। চেয়লগুমল 
বেল। আমায়ির োময়ন। 
  
নীলু বলল, আিনারা চরাজ এখায়ন আয়েন? জােগাো খুব েুন্দর। 
  
চেয়লগুমল চকায়না উির মিল না। 
  
চেোরা বলল, েন্ধো হয়ে আেয়ে। বামড় যাওো িরকার। 
  
আমরা আিনায়ির চিৌঁয়ে চিব। আমরা উির িীমঘর িাশ মিয়েই চরাজ যাই। 
  
আমরা চবশ খামনকক্ষণ েুি কয়র বয়ে রইলাম। চেয়লগুমল চেোরায়ক গান গাইয়ে বলল 
না। মকন্তু চেোরা মনজ চথয়কই গুনগুন করয়ে শুরু করল। চখালা মাি। অিূয়রই শীণডকাে 
ব্ৰহ্মিুত্র। েন্ধো হয়ে আেয়ে। িামখরা র্ানা ঝািোয়ে গায়ে গায়ে। এর ময়ধে চেোরার 
মকন্নর কে োরমিয়ক েমড়য়ে িড়ল— 
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‘োমহয়ে চযমন আয়গর মিয়ন 
চেমমন মমির চোয়খ োমহও 
যমি চগা চেমিন চোয়খ আয়ে জল 
লুকায়ে চে জল কমরও না েল…’ 
  
আমায়ির মেন চবায়নর চোখ মভয়জ উিল। আমরা কেগুমল অমিমরমেে চেয়লয়ক োময়ন 
বমেয়ে কােঁিয়ে শুরু করলাম। কান্নার ময়ো গভীর চো মকেু চনই। একজয়নর িুিঃখ 
অনেজনয়ক স্পশড কয়র না। মকন্তু একজয়নর চোয়খর জল অনেয়ক স্পশড কয়র। চেয়লগুমল 
চিখলাম। এয়ক এয়ক মুখ মিমরয়ে অনে মিয়ক োকায়ে। িুরুষরা োয়ির চোয়খর জল 
চময়েয়ির চিখায়ে োে না। 
  
একমে চেয়ল চকামল বরচয়র বলল, আয়রকো গাইয়বন? 
  
চকায়না অয়লৌমকক জগৎ চথয়ক চেোরার গান আয়ে? বুয়কর ময়ধে েেণ্ড কষ্ট মনয়ে শুনলাম 
চে গাইয়ে, ‘নয়হ নয়হ মেে, এ নে আেঁমখ জল।’ 
  
ক্রয়ম ক্রয়ম েন্ধো মমমলয়ে এল। ব্ৰহ্মিুয়ত্রর ওির মিয়ে উয়ড় আেয়ে লাগল শীেল হাওো। 
অন্ধকার চঝািগুমলয়ে মেকমমক করয়ে লাগল চজানাকী। চেয়লগুমল আমায়ির বামড় িযডন্ত 
এমগয়ে মিল। চেোরা বলল, চভেয়র আেয়বন? 
  
মজ না, মজ না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমোয় ূন আহকমদ । ত োমোকে । উপনযোস  

 119 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

মকন্তু ওরা েয়লও চগল না। চগায়ে বাইয়র অন্ধকায়র িােঁমড়য়ে রইল েুিোি। 
  
একজন মৃিু বরচয়র বলল, আিনার বাবার শরীর কী এখন ভাল? 
  
নীলু বলল, একেু ভাল। 
  
মকন্তু বাবার শরীর ভাল নে। আমম জামন বাবা মারা যায়বন খুব মশগমগরই। মৃেুে চের 
িাওো যাে। োর িিশব্দ ক্ষীণ মকন্তু অেেন্ত েীক্ষ্ণ। বাবা মারা যাবার িরিরই আমরা 
একা হয়ে যাব। চকউ মক েখন এমগয়ে আেয়ব আমায়ির কায়ে? একমুখ িামড়য়গাি মনয়ে 
রমকব ভাই হামেমুয়খ বলয়বন-য়ক মবলু আর চক নীলু? গাঢ় ভালবাোর েুমবশাল বাহ 
েোমরে করয়ব। আমায়ির মিয়ক। হেে করয়বন, হেে করয়বন না। এখায়ন মকেুই মনমিে 
কয়র বলা যাে না। 
  
  
  
বেবার ঘয়র বামে জ্বলমেল। আমরা ঘয়র  ুয়কই চিখলাম আমায়ির লাল রয়ঙর চোিামেয়ে 
মা বয়ে আয়েন। চকমন অদু্ভে একমে শান্ত মবষন্ন ভমে। মা মাথা মনেু কয়র বলয়লন, 
চোমায়ির বাবায়ক চিখয়ে এলাম। নজমুল োয়হব চেমলগ্রাম কয়রমেয়লন। 
  
মার িরয়ন োিার উির নীল নকশার একো শামড়। মাথাে আেঁেল মিয়ে েুিোি বয়ে 
আয়ে। বেয়ের োি িয়ড়য়ে চোয়খ-মুয়খ। কািায়লর কায়ে এক চগাে রুিামল েুল। েবুও 
মক েমৎকারই না লাগয়ে োয়ক। 
  
মা বলয়লন, চোমরা চকমন আে? 
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চকউ চকায়না জবাব মিলাম না। মা মক আমায়ির েুমম কয়র বলয়েন না েুই কয়ব বলয়েন 
মকেুয়েই ময়ন িড়ল না। 
  
েবাই অয়নক বড় হয়ে চগয়ে। এবং খুব েুন্দর হয়েে েবাই। বে। কথা বমল চোমায়ির 
েয়ে। 
  
আমরা বেলাম। 
  
মা বলয়লন, চোমরা নামক নিীর িায়ড় মগয়েমেয়ল? 
  
আমরা চে কথার জবাব মিলাম না। 
  
মা চথয়ম চথয়ম বলয়লন, কয়েকমিন আয়গ চেোরার গান শুনলাম চরমর্ওয়ে। মবশ্বােই হে 
মন। আমার একমে চময়ে এে েুন্দর গান গাে। 
  
চেোরা োমকয়ে আয়ে েীক্ষ্ণ িৃমষ্টয়ে। মকেু-একো চিখয়ে চেষ্টা করয়ে মার ময়ধে। মনয়জর 
ময়নর েমবর েয়ে মমমলয়ে মনয়ে হেে। 
  
েুমম মা খুব নাম করয়ব। চিয়শর মানুয়ষর ভালবাো েুমম িায়ব এখনই অবমশে চিয়েে, 
আয়রা িায়ব। 
  
নীলু বলল, আিমন কখন এয়েয়েন? 
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মকেুক্ষণ আয়গ এয়েমে। 
  
বাবার েয়ে চিখা হয়েয়ে? 
  
মা ইেতাদে কয়র বলয়লন, না। 
  
যান বাবার কায়ে যান। উমন আিনার জয়নে খুব বেতাদ হয়ে আয়েন। 
  
মা নড়য়লন না। বয়েই রইয়লন। 
  
আমম বললাম, আেুন, আিনায়ক বাবার কায়ে মনয়ে যামে। 
  
বাবার ঘয়র চ াকা মাত্র বাবা োর অভোেমে বলয়লন, চক, চরনু? 
  
মা িরজার িায়শ থময়ক িােঁড়াল। বাবা বলয়লন, ভাল আে চরনু? 
  
  
  
চেই রায়েই বাবার অেুখ চবয়ড় চগল। বুয়ক হাে মিয়ে বহ কয়ষ্ট চেয়ন চেয়ন শ্বাে মনয়ে 
লাগয়লন। কথাবােডা জমড়য়ে চগল। েবু একেু চকায়না শব্দ হয়েই মাথা েুয়ল বলয়ে 
লাগয়লন, চক, চরনু? 
  
মা োেঁর এে িায়শ িােঁমড়য়ে মকন্তু োয়ক মেনয়ে িারয়লন না। 
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আমম েয়ল এলাম আমার ঘয়র। নীলুর মবোনার ওির চিমখ একমে নীল খাম িয়ড় আয়ে। 
রমকব ভাইয়ের চলখা মেমি মনিেই। নীলু হেে আজই চিয়েয়ে। চরয়খ মিয়েয়ে গভীর 
রায়ে একা একা িড়বার জয়নে। 
  
োরমিয়ক েুনোন নীরবো। আমম বয়ে আমে েুিোি। আমার িায়শই ভালবাোর একমে 
নীল মেমি। আমম হাে বামড়য়ে মেমিমে স্পশড করলাম। মিক েখমন মনে চথয়ক একমে েীব্ৰ 
ও েীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ চভয়ে এল। 
  
মা কােঁিয়েন। 
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