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১. আজ আমার চবমে 
দুপুয়র িয়ের িই পিয়ে পিয়ে ঘুবময়ে পয়িবিলাম। মা এয়স িায়ে োে বদয়ে ঘুম 
ভাঙায়লন। িুাকুল িলাে ডাকয়লন, নিনী! নিনী!! আবম নচাখ নমলয়েই বেবন আমার 
মুয়খর কায়ি মুখ এয়ন কাের িলাে িলয়লন, ওঠ মা। ওঠ! 
  
আবম েকচবকয়ে উয়ঠ িসলাম। মা এভায়ি আমায়ক ডাকয়িন নকন? বকিু বক েয়েয়ি? িািা 
ভাল আয়ি নো? খাে নেয়ক নাময়ে নিবি, মা োে ধয়র আমায়ক নামায়লন। নেন আবম 
িাচ্চা একো নময়ে। একা একা খাে নেয়ক নাময়ে পাবর না। আবম িললাম, বক েয়েয়ি 
মা? 
  
মা জিাি বদয়লন না, অস্পষ্টভায়ি োসয়লন। িারান্দাে এয়স নদবখ, িািা ইবজয়চোয়র 
আধয় াো েয়ে আয়িন। োাঁর িায়ে ইবি করা পাঞ্জাবি। চুল আাঁচিায়না। আজ দুপুয়রও িাল 
ভবেি নখাচা নখাচা কাাঁচা-পাকা দাবি বিল। এখন ননই, িাল মসৃণ,  ান্ত পবরচ্ছন্ন একজন 
মানুে! খুিই আশ্চেিজনক িুাপার। মাস দুই েল বেবন  েুা ােী। ডান পা অি  েয়ে 
আয়ি। নদোল ধয়র োাঁোোাঁবে কয়রন। েয়ি নিব র ভাি সমে খিয়রর কািজ োয়ে বনয়ে 
শুয়ে োয়কন বনয়জর ঘয়র। কািজ পিার িাাঁয়ক িাাঁয়ক কবঠন এিিং বেক্ত িলাে এ িাবির 
সিার সয়ে ঝিিা কয়রন। নেন োাঁর এই অসুয়খর জয়নু আমরাই দােী। আজ বক োবস-
খুব  লািয়ি িািায়ক। আমার বদয়ক নচাখ পিয়েই বেবন িলয়লন, দুপুয়র ঘুম নো খুি 
খারাপ অভুাস নর মা। িুাড নেবভে। োে-মুখ ধুয়ে আে আমার কায়ি। 
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আবম োে-মুখ ধুয়ে রওনা েলাম। িুঝয়ে পারবি বকিু একো েয়েয়ি। িি ধরয়নর বকিু। 
পুয়রা িাবিো িদয়ল নিয়ি। বনশ্চেই আনন্দমে নকান ঘেনা ঘয়ে নিয়ি। িািার সুখী সুখী 
িলা আিার শুনলাম, ওয়িা, আমায়ক আর নিনীয়ক চা দাও। িাপ-য়িবেয়ে একসয়ে চা 
খাই। এে সুন্দর কয়র িািা অয়নক বদন কো িয়লন বন। 
  
িািা আজ আমার সয়ে চা নখয়ে চায়চ্ছ নকন? আমার  রীর বঝম বঝম করয়ি। 
  
আবম চাপা উয়েজনা বনয়ে িােরুয়ম ঢুকলাম। 
  
আমায়দর িােরুম সি সমে অন্ধকার। দুপুরয়িলােও িাবে না জ্বালায়ল আেনাে মুখ নদখা 
োে না। আশ্চেি! আবম সুইচো খুাঁয়জ পাবচ্ছ না। আমার িুক ধ্বক ধ্বক করয়ি। েীব্ৰ এক 
অজানা ভয়ে মন অবভভূে েয়ে োয়চ্ছ। বনয়জয়ক সামলািার জয়নু আবম দরজাে োে 
রাখলাম, আর েখন ইরা িােরুয়ম ঢুয়ক িাবে জ্বালাল। ইরার োয়ে সািান, নোোয়ল। 
সািানো নেুন, এখয়না নমািক নখালা েে বন। 
  
আবম িললাম, বক েয়েয়ি। ইরা? 
  
ইরা োসয়ে োসয়ে িলল, নোমার এে িুবি, েুবম এখয়না িুঝয়ে পারবি না? 
  
না। িুঝয়ে পারবি না। 
  
অনুমান করয়ে পারবি? 
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ইরা ঝলময়ল িলাে িলল, আজ নোমার বিয়ে। রাে দ োর নেয়ন ির আসয়ি। রায়েই 
বিয়ে েয়ি। নকান উৎসি-েুৎসি বকিু েয়ি না। নোমায়ক বনয়ে োরা ঢাকা চয়ল োয়ি 
সকায়লর নেয়ন। 
  
আবম একদৃবষ্টয়ে ইরায়ক নদখবি। নস আজ োর নসই বিে  াবিো পয়রয়ি। সাদা রয়ঙর 
ব িন  াবি। মা োয়ক কখয়না এই  াবি পরয়ে নদন না। এই  াবিয়ে োয়ক না-বক 
বিধিার মে লায়ি। বকন্তু আবম আর ইরা শুধু জাবন এই  াবিয়ে োয়ক কে সুন্দর লায়ি। 
ও নিাধেে ক্রমািোই কাাঁদয়ি। ওর মুখ শুকয়না। নচাখ নভজা। নস োসয়ে োসয়ে কো 
িলার নচষ্টা করয়ি, বকন্তু পারয়ি না। 
  
ইরা িলল, সিাই খুি খুব । সিয়চ খুব  িািা। আপা, েুবম মুখো বনচু কর, আবম সািান 
বদয়ে নোমার মুখ ধুইয়ে নদই। 
  
নোর মুখ ধুইয়ে বদয়ে েয়ি না। েুই ো। 
  
ইরা িলল, আপা ন ান— িািা নে সিয়চ খুব  ো না। সিয়চ খুব  েয়েবি আবম। খিরো 
ন ানার পর নেয়ক আবম আনয়ন্দ শুধু কাাঁদবি। 
  
েুই এখন ো। আবম োে-মুখ ধুয়ে আসবি। 
  
ইরা পুয়রাপুবর চয়ল নিল না। িােরুয়মর িাইয়র দাাঁবিয়ে রইল। আবম নোকালাম আেনার 
বদয়ক। আেনাে বক সুন্দর নদখায়চ্ছ আমায়ক!  ান্ত সরল নচোরার একো নময়ের মুখ। 
আেনার মুখ কখয়না োে বদয়ে নিাো োে না। আমার িােই আেনার মুখোয়ক িুাঁয়ে ইচ্ছা 
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কয়র। আজও করয়ি। আবম োে বদয়ে নসই মুখ িুাঁয়ে বিয়ে আেনাে সািায়নর নিনা 
লাবিয়ে নিললাম। 
  
  
  
আজ আমার বিয়ে। 
  
আমার নকমন লািয়ি? 
  
এখয়না িুঝয়ে পারবি না। আমার সমস্ত নিাধ অসাি েয়ে আয়ি। েয়ি এক ধরয়নর  াবন্ত 
নিাধ কয়রবি। আমার একো সমসুা বিল, ভোিে ধরয়নর সমসুা আজ েেয়ো ো বময়ে 
োয়ি–এই  াবন্ত। িােরুম নেয়ক নির েয়ে আবম সিার খুব  মুখ নদখি। এ-ও নো কম 
না। 
  
আমার বিয়ে বনয়ে সিাই খুি সমসুার ময়ধু পয়ি বিয়েবিল। সিাই ধয়রই বনয়েবিল, আমার 
নকানবদন বিয়ে েয়ি না। এমন নকান নদাো ননই। ো মা আমার জয়নু পয়িন বন। আজমীর 
 রীি নেয়ক আনা লাল সুো এখয়না আমার িলাে ঝুলয়ি। বিয়ে েয়ে োিার পর এই 
সুো খুয়ল নিলয়ে েে। েবদ সবেু সবেু বিয়ে েে োেয়ল বনশ্চে িাসর ঘয়র নঢাকার 
আয়ি ইরা এয়স কাাঁবচ বদয়ে সুো কােয়ি। সুো কােয়ে বিয়ে েেে নস বকিুক্ষণ কাাঁদয়ি। 
ইরা খুি কাাঁদয়ে পায়র। 
  
সবেু বক আজ বিয়ে েয়ি? নকন জাবন এখয়না বিশ্বাস েয়চ্ছ না। স্বপ্ন নদখবি না নো? 
িয়ের িই পিয়ে পিয়ে দুপুয়র ঘুবময়ে পয়িবিলাম। েেে ঘুয়মর ময়ধুই স্বপ্ন নদখবি। 
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বিয়ের স্বপ্ন আবম িােই নদবখ। স্বয়প্নর ময়ধুই একো ঝায়মলা েয়ে বিয়ে নভয়ঙ োে। আবম 
নদবখ একো সুন্দর নিয়ল আমার পায়  িসা। এক সমে নস উয়ঠ চয়ল োে। আবম নচাখ 
ভবেি জল বনয়ে নজয়ি উয়ঠ খুি লবিে েই। িাস্তি কখয়না স্বয়প্নর মে নে। িাস্তি 
অনুরকম। িাস্তয়ি অয়নক কোিাোাঁর পর বিয়ে বঠক েে। আলাপ আয়লাচনা একো পেিাে 
পেিন্ত োে, োরপর োরা সুন্দর একবে বচবঠ নরবজবি কয়র পাঠাে– 
  
িভীর দুুঃখ ও নিদনার সাবেেু আপনায়ক জানাইয়েবি নে, আমার মধুম পুত্র েঠাৎ 
িবলয়েয়ি নস এক্ষণ বিিাে করয়ি না। আবম এিিং োোর মাো োোয়ক িুঝায়নার িাণপণ 
নচষ্টা কবরো বিিল ময়নারে েইোবি। োোর সবেে আমায়দর বকবিৎ ময়নামাবলনুও 
েইোয়ি। োো েউক, আপােে বিিাে অনুষ্ঠান স্থবিে রাখা বভন্ন নকান পে নদবখয়েবি না। 
পুত্র রাবজ েইয়ল ইন াআল্লাে আিার িুিস্থা েইয়ি। েয়ি আপনারা অয়পক্ষা কবরো 
োবকয়িন। না। েবদ নকান ভাল পায়ত্রর সন্ধান পান–কনুার বিিাে বদয়িন। আমায়দর নদাো 
োবকয়ি ইো জাবনয়িন। নেণীমে সকলয়ক সালাম ও নদাো বদয়িন। 
  
এইসি বচবঠ সি সমে সাধু ভাোে নলখা েে। োয়ের নলখা েে পুাাঁচায়না। বচবঠর উপর 
আরবিয়ে নলখা োয়ক। ইো রি। িবেবে বচবঠর ভাো ও িক্তিু এক ধরয়নর েে। নকউ 
সােস কয়র কোো নলয়খ না। নকউ নলয়খ না-আপনার নময়ে খুি সুন্দর। আমায়দর পিন্দ 
েয়েয়ি বকন্তু োর সম্পয়কি নে এে ভোিে একবে গুজি আয়ি ো জানোম না। জানার 
পর বিয়ে বনয়ে এগুয়ে আমায়দর সােস েয়চ্ছ না। আপবন আমায়ক ক্ষমা করয়িন। 
  
ইরা িােরুয়মর দরজাে ধাক্কা বদয়ে িলল, আপা, এে নদবর করি, নকন? োেমুখ ধুয়ে 
এেক্ষণ লায়ি? 
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আবম জিাি বদলাম না। আেনাে বনয়জর বদয়ক োবকয়ে মুগ্ধ েয়ে বনয়জয়ক নদখবি। আেনার 
মানুেোর নভের ময়ন েে িাণিবেষ্ঠা েয়েয়ি। নস আমায়ক অয়নক কো িলয়ে চায়চ্ছ। 
এমন সি কো ো আবম এই মুেূয়েি শুনয়ে চাই না। 
  
আপা, নোমার চা ঠাণ্ডা েয়ে োয়চ্ছ। 
  
আবম নির েয়ে এলাম। িািা িলয়লন, নিু মায়ক িসার বকিু দাও না। ইরা ঘয়রর নভের 
নেয়ক নমািা এয়ন বদল। িািার সাময়নর নিাট্ট সাইড নেবিল দুকাপ চা। একো নেয়ে 
কয়েকো পাপি ভাজা। িািা বনয়জই একো কাপ আমার োয়ে েুয়ল বদয়লন। আমার 
লিা-লজা লািয়ি। 
  
িািা চায়ে চুমুক বদয়ে খুব -খুব  িলাে িলয়লন, চা ভাল েয়েয়ি। নভরী গুড। বক নর নিু, 
চা ভাল েে বন? 
  
আবম োসলাম। রান্নাঘর নেয়ক মা িলা নির কয়র িলয়লন, নোমরা ধীয়র সুয়স্থ চা খাও— 
কুমিা িুয়লর িিা ভাজবি। 
  
কুমিা িুয়লর িিা আমার জয়নু ভাজা েয়চ্ছ। আমায়দর িাবির নপিয়ন কয়েকো কুময়িা 
িাি িুয়ল িুয়ল ভবেি েয়ে নিয়ি। আবম কয়ি নেন কোে কোে িয়লবিলাম— কুময়িা 
িুয়লর িিা করয়ো মা। মা বিরক্ত িলাে িয়লবিয়লন, সি িুল নখয়ে নিলয়ল কুময়িা 
আকা  নেয়ক পিয়ি? 
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ইরা আমায়দর সাময়ন দাাঁবিয়ে আয়ি। মা ইরার বদয়ক োবকয়ে বিরক্ত িলাে িলয়লন, ইরা, 
েুই এখায়ন ঘুরঘুর করবিস নকন? নোয়ক বক করয়ে িয়লবি? 
  
অেিাৎ মা ইরায়ক সবরয়ে বদয়লন। িািায়ক সুয়োি কয়র বদয়লন–নেন বেবন আমার সয়ে 
একা কো িলয়ে পায়রন। িুঝয়ে পারবি িািা নিােখাে একো িকৃ্তো নদয়িন। এরকম 
িকৃ্তো বেবন আয়িও কয়েকিার বদয়েয়িন। এসি ঘয়রাো িকৃ্তোর শুরুো খুি নােকীে 
েে। িািা এমন বকিু কো বদয়ে িকৃ্তো শুরু কয়রন োর সয়ে মূল িক্তয়িুর নকান সম্পকি 
ননই। আজও নসই িুাপার েয়ি। 
  
নিনী! 
  
বজ্ব িািা। 
  
সয়ক্রবেয়সর একো কো আয়ি। খুিই গুরুত্বপূণি কো। সয়ক্রবেস িয়লয়িন, মানুয়ের 
একোই সৎ গুণ, নসো োর জ্ঞান। আর মানুয়ের নদােও একো। নদাে েল অজ্ঞানো— 
Ignorance, পশুয়দর নকান গুণ ননই, কারণ োয়দর জ্ঞান ননই। িুঝয়ে পারবিস? 
  
পারবি। 
  
সয়ক্রবেয়সর এই িাণী ময়ন োকয়ল জীিনো সেজ েে। জবেলো কয়ম োে। বঠক না মা? 
  
েুাাঁ। 
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আবম বকিুয়েই িুঝয়ে পারবি না। িািা বক কয়র সয়ক্রবেস নেয়ক আমার বিয়ের িুাপায়র 
আসয়িন। বেবন বনশ্চেই বচন্তা-ভািনা কয়র নরয়খয়িন। আবম নি  আগ্রে বনয়েই িািার 
কো ন ানার জয়নু অয়পক্ষা করবি। িািা খুি িম্ভীর িলাে কয়লয়জ নলকচার নদিার ভবেয়ে 
িলয়লন 
  
বিয়ে নামক নে সামাবজক বিবধ িচবলে আয়ি, োর মূল উয়ে ু েল পূণিো। একজন 
পুরুে পূণি েে না েেক্ষণ না একজন সবেনী োর পায়  আয়স। এই জ্ঞান পশুয়দর ননই। 
মানুয়ের আয়ি। িুঝয়ে পারবিস? 
  
পারবি। 
  
বিিাে পশুয়দর িয়োজন ননই, মানুয়ের িয়োজন, কারণ সয়ক্রবেয়সর ভাোে মানুে 
সৎগুণসম্পন্ন িাণী। অেিাৎ জ্ঞানী িাণী। পবরষ্কার েয়েয়ি? 
  
বজ। 
  
নোর িি মামা খির পাবঠয়েয়িন। োয়ে-োয়ে বচবঠ পাবঠয়েয়িন। বচবঠো পিয়লই নোর 
কায়ি সি পবরষ্কার েয়ে োয়ি। বমনু, বচবঠো বদয়ে োও। 
  
মা সয়ে সয়ে চয়ল এয়লন। মা রান্নাঘয়র বচবঠ আাঁচয়ল বনয়েই িয়সবিয়লন। িয়ল ময়ন েে। 
োাঁর এক োয়ে বচবঠ। অনু োয়ে নেে ভবেি কুময়িা িুয়লর িিা। এই খাদুদ্রিুবে আমার 
একার নে। িািারও বিে। নকান বিয় ে আনয়ন্দর িুাপার েয়ল িুয়লর িিা তেবর েে। 
েখন ব শুয়দর মোই িািা নচাখ চকচক করয়ে োয়ক। 
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িািা িভীর আগ্রয়ে িিা খায়চ্ছন। আবম বচবঠ পিবি। মামার োয়ের নলখা ডাক্তারয়দর 
নলখার মে— অপাঠু। এই বচবঠ নেয়েেু বেবন অয়নক নিব  েত্ন বনয়ে বলয়খয়িন নসয়েেু 
বকিুই পিা োয়চ্ছ না— আবম বচবঠয়ে নচাখ িুলাবচ্ছ। মা আমার পায়  িয়স আমার বদয়ক 
োবকয়ে আয়িন। অয়নকবদন পর মার পরয়ন ইবি করা সুন্দর  াবি। োয়ে আজ দুিািা 
নসানার চুবিও পয়িয়িন। চুবিয়ে নসানা সি ক্ষয়ে নিয়ি। োমা নির েয়ে আয়ি। েিু চুবি 
পরা োয়ে মায়ক সুন্দর লািয়ি। মার োে ভবেি চুবি োকয়ল নি  েে। নেখায়ন নেয়েন 
বরনাবরন কয়র োয়ের চুবি িাজয়ো। 
  
নদাোপর সমাচার, 
নোমায়দর একবে আনন্দ সিংিাদ বদয়েবি। পরম করুণাময়ের অয় ে কৃপাে— ঢাকার 
পাবের সিংিাদ পাওো বিোয়ি/ োেয়দর বনকে েইয়ে খির পাইো আবম ঢাকাে চবলো 
োই এিিং কোিােিা িবল। োেয়দর সবেে অয়নক বিেে বনো বিস্তাবরে আলাপ েইোয়ি। 
আয়লাচনার িলািল বনম্নরূপ। 
োোরা নিনী মাকক পিন্দ কবরোয়ি। নিয়ল োোর বকিু আত্নীেস্বজন এিিং িনু্ধিান্ধিসে 
আিামী পরশু। ১২ই আিস্ট রায়ের নেয়ন ননত্রয়কানা নপৌঁিয়ি। আল্লাে চায়েে ঐ রায়েই 
শুভবিিাে সুসম্পন্ন েইয়ি। পরবদন িায়ে োোরা নিিধু বনো ঢাকা োত্রা কবরয়ি। 
আবম এই সিংিাদ নোমায়দর ন ে সময়ে বদয়েবি, কারণ আবম চাবে না নোমরা এই সিংিাদ 
বনো তে-কচ শুরু কর। 
পািা িবেয়ি ী, বনকেজন, পরজন নকেই নেন বকিুই না জায়ন। শুভকমি আয়ি সমাধা 
নোক, েখন সিাই জাবনয়ি। দ জয়নর মে নলায়কর খািার আয়োজন কবরো রাবখয়ি। 
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নমাজায়েল সায়েিয়ক িবলো োাঁোর জীপ িাবিবে ইবষ্ট য়ন রাবখিার িুিস্থা কবরয়ি। বিিাে-
সিংক্রান্ত নকান আলাপ োোর সয়ে কবরিার িয়োজন নাই। অসীম নিাপনীেো কামু। 
বিিাে পািাইিার কাজী আবম সয়ে বনো আবসি। বিিাে নরবজবষ্ট েইয়ি মেমনবসিংে  েয়র। 
খাওো-দাওোর আয়োজয়নর ময়ধু নপালাও, নকারমা, ঝাল নিা ে, মুরবির নরাস্ট রাবখয়ি। 
বচকন চায়লর সাদা ভাে নেন োয়ক। মুরাব্বী নকে োবকয়ল সাদা ভাোই পিন্দ করয়িন। 
আবম িি মাি বনো আসার নচষ্টা কবরি। নমিুনীয়ক িি মায়ির কো িবলো রাবখোবি। 
ভাে এিিং নপালাও িরোত্রী অুাসার পর রাাঁবধয়ি। তদ-বমবষ্ট অুাবম সয়ে কবরো বনো আবসি। 
মুখ নদবখিার পর জামাইয়ক নসলামী বেয়সয়ি এক োজার োকা বদয়লই চবলয়ি। আবম 
একবে স্বয়ণির আঙবে িস্তুে করাইো রাবখোবি। সুুয়ের কাপি বদয়ে পাবরয়ল ভাল েইে। 
আবম সন্ধায়ন আবি, ভাল কাপি পাওো নিয়ল বনো আবসি। 
নিনীয়ক নচায়খ-য়চায়খ রাবখয়ি। েবদও জাবন ইোর নকান িয়োজন নাই। োোয়ক ভালভায়ি 
িুঝাইয়ি। অেীে বনো নস নেন বচন্তা না কয়র। িাাঁেসু ন াচনা নাবস্ত। আবম বনয়জও নোের 
সয়ে বকিু কো িবলি। িায়ে-েলুয়দর একো িুাপার আয়ি–ইো নমায়েই গুরুত্বপূণি নয়ে। 
িায়ে-েলুদ বেনু্দোনী িুাপার, েিুও নেয়েেু ইো নময়েয়দর একো  য়খর িুাপার নসয়েেু 
বনয়জরা বনয়জরা িায়ে-েলুয়দর িুিস্থা বনয়ি। কাোয়কও বকিু জানাইিার নকানই িয়োজন 
নাই। আসল কো নিাপনীেো। নকে বকিু জাবনিার আয়িই কােি সমাধা কবরয়ে েইয়ি। 
আল্লাে সোে–অসুবিধা েইয়ি না। 
নি-বিিাবেে দম্পবে নেয়েেু নোমায়দর িাবিয়েই রাবত্রোপন করয়ি: নসয়েেু োেয়দর 
জয়নু একো ঘর আলাদা রাবখয়ি। খায়ে বিিাইিার জয়নু আবম একো নভলয়ভয়ের চাদর 
সয়ে বনো আবসয়েবি। িরোত্রীরা রায়ে নকাোে োবকয়ি ো বনোও দুুঃবশ্চন্তাগ্রস্ত েইয়ি 
না। পািবলক নেলয়ের ডাকিািংয়লাে আবম বেনয়ে ঘয়রর িুিস্থা কবরো রাবখোবি। শুভ 
কায়েির পর পরই োেয়দর নসখায়ন বনো োইি। িাবক আল্লােপায়কর ইচ্ছা। 
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অেুঃপর নোমায়দর সিংিাদ বক? আমার িীর  রীর ভাল োইয়েয়ি না। নস িবলয়ে নিয়ল 
 েুা ােী।  রীর খারায়পর জনু মন-বমজায়জরও বঠকবঠকানা নাই। বচৎকার ও তে-কচ 
কবরো সিার জীিন নস অবেষ্ঠা কবরো েুবলোয়ি। োোয়ক সয়ে আনা বঠক েইয়ি না। 
আবম একাই আবসি। োো েউক, শুভ কাজ নেন বনবিিয়ে সম্পন্ন েে। নস জয়নু নোমরা 
আল্লােপয়কর দরিায়র ক্রমািে িােিনা কবরয়ে োক। আর বিয় ে বক বলবখি। নদাো নিা। 
  
আবম বচবঠ মার োয়ে নিরে বদলাম। মা আগ্রে বনয়ে িলয়লন, সিো পয়িবিস? 
  
আবম িললাম, েুাাঁ। 
  
িািা হৃষ্টবচয়ে িলয়লন, নোর িি মামার কাজ সি নিািায়না। নকান িাাঁক ননই। নভরী 
িাকবেকুাল মুান। নভরী বডয়পনয়ডিল। উনার িুিস্থা নদয়খবিস? আয়ি নেয়ক বকিু িলয়ি 
না। সি বঠকঠাক কয়র োরপর িলয়ি। বমনু, আয়রক কাপ চা দাও নদবখ। আজয়কর 
িিাগুয়লাও েয়েয়ি মারাত্মক। মাখয়নর মে নমালায়েম। মুয়খ নদিার আয়িই িয়ল োয়চ্ছ। 
নিনী, নোর জয়নু দুো নরয়খ বদয়েবি, খা। েুই একো নন, ইরায়ক একো নদ। 
  
আমার িিা নখয়ে ইচ্ছা করয়ি না। েিু িািায়ক খুব  করার জয়নু িিা োয়ে বনলাম। 
োে নিয়ে নেল পিয়ি। বিশ্ৰী লািয়ি। মা চয়ল নিয়িন চা িানায়ে। মা নেভায়ি নিাোিুবে 
করয়িন, ময়ন েয়চ্ছ োাঁর িেস অয়নকখাবন কয়ম নিয়ি। োাঁর োকায়নার ভবে, নিাোিুবের 
ভবে সি বকিুয়েই একো খুকী-খুকী ভাি চয়ল এয়সয়ি। িািা ঝুাঁয়ক এয়স িলয়লন, নিনী, 
নোর মামা একো নগ্রে মুান, বক িবলস? 
  
েুাাঁ িািা। 
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বিয়ের মে এেিি একো ঝায়মলা। বকন্তু আমরা বকিুই িুঝয়েও পারবি না। সি 
অয়োবসয়স্টম েয়ে োয়চ্ছ। এই মানুেো না োকয়ল নে বক েে— ভািয়েও পাবর না! আই 
লাইক বেম। অসাধারণ একজন মানুে। 
  
িিমামা অসাধারণ একজন মানুে এ বিেয়ে নকান সয়ন্দে ননই। বকন্তু িািা োয়ক পিন্দ 
কয়রন এো বঠক না। িািা োয়ক পিন্দ কয়রন না। মাও কয়রন না। আমরা নকউই নিাধেে 
কবর না। শুধু আমরা না, োাঁর পবরিায়রর নকউই োয়ক পিন্দ কয়র না। অেচ োর 
জীিয়নর একমাত্র লক্ষু অয়নুর উপকার করা। আদ ি মানুে িলয়ে ো নিাঝাে বেবন োই। 
ময়ন েে, আদ ি মানুেয়ক নকউ পিন্দ কয়র না। আদ ি মানুে বডসবেল্ড ওোোয়রর মে–
স্বাদেীন। সমাজ পিন্দ কয়র অনাদ ি মানুেয়ক। োরা বডসবেল্ড ওোোর নে–নকাকা নকালা 
ও নপপসীর মে বমবষ্ট বকন্তু ঝাাঁঝায়লা। 
  
আবম উয়ঠ আমার ঘয়র চয়ল নিলাম। ইরা নসখায়ন কাপি ইবি করয়ে িয়সয়ি। নেবিল 
ক্লে, জানালার পদিা ইবি েয়চ্ছ। আমায়দর একো ইয়লকবেক ইবি আয়ি। িি মামা 
বদয়েয়িন। ইয়লকবেবসবে নিব  খরচ েিার ভয়ে এই ইবি আমরা কখয়না িুিোর কবর না। 
আজ িুিোর েয়চ্ছ। 
  
ইরা আমায়ক নদয়খ ইবির োি খুয়ল রাখল। ইরায়ক নকন জাবন খুি কাবেল। লািয়ি। 
নচায়খর বনয়চ কাবল পয়ি নিয়ি। ওর নিাধেে রায়ে ঘুম-েুম েয়চ্ছ না। ইরা খুি চাপা 
ধরয়নর নময়ে। ওর বক েয়েয়ি ো নস কাউয়কই িলয়ি না। আবম িললাম, ইরা, নোর 
কুমিা িুয়লর িিা পয়ি আয়ি। নখয়ে আে। 
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ইরা নির েয়ে নিল, সয়ে সয়ে বিয়র এয়স োবসমুয়খ িলল, িািা নখয়ে নিয়লয়িন।  রীর 
দুবলয়ে ইরা োসয়ি—সুন্দর লািয়ি নদখয়ে। 
  
আপা! 
  
বক? 
  
নোমার নকমন লািয়ি িয়লা নো? এই নে েঠাৎ নোমায়ক ঘুম নেয়ক নডয়ক েুয়ল িলা 
েল— বিয়ে…। 
  
নকান রকমই লািয়ি না। 
  
সবেু িলয়িা আপা? 
  
আবম োসলাম। এই মুেূয়েি আমার নকান রকমই লািয়ি না। আবম সবেু কোই িলবি। 
েেে এমনও েয়ে পায়র নে, িুাপারো আমার কায়ি এখয়না বিশ্বাসয়োিু ময়ন েয়চ্ছ না। 
েখন সবেু সবেু িরোত্রীরা চয়ল আসয়ি েখন েেে অনু রকম লািা শুরু েয়ি। িরোত্রী 
বক আসয়ি ন ে পেিন্ত? একিার রাে আেোে িরোত্রী আসার কো। আবম নসয়জগুয়জ 
অয়পক্ষা করবি। রাে িারোে খির এল–োরা আসয়ি না। মা খিরো ন ানার পর েঠাৎ 
নময়ঝয়ে পয়র নিয়লন। নাক বদয়ে িলিল কয়র রক্ত নির েয়ে লািল। বক বিশ্ৰী অিস্থা। 
  
ইরা িলল, কার সয়ে বিয়ে িুঝয়ে পারয়ি আপা? 
  
না। 
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ভদ্রয়লাক বিয়লন নরািামে। িসিা। নচায়খ লালয়চ রয়ঙর নেয়মর চ মা। সারাক্ষণ রুমাল 
বদয়ে চ মার কাচ পবরষ্কার করবিয়লন। িয়সবিয়লন নিয়ের নচোয়র। উঠার সমে নপয়রক 
নলয়ি োাঁর পাঞ্জাবি খাবনকো বিয়ি নিল। বেবন েখন খুিই অিাক েয়ে নিিাোর বদয়ক 
োবকয়ে রইয়লন। 
  
েুই এে বকিু নদয়খবিস? 
  
োর সয়েই নোমার বিয়ের কো েে োয়কই আবম খুি মন বদয়ে নদবখ। 
  
নকন? 
  
ইরা মাো দুলায়ে দুলায়ে িলল, োর সয়ে নোমার বিয়ে েয়ি োর একো িবি আমার 
ময়ন আাঁকা আয়ি। নসই িবির সয়ে আবম বমবলয়ে নদবখ। 
  
ইরা খায়ে পা িুবলয়ে িসয়ি। িাচ্চা নময়েয়দর মে পা নাচায়চ্ছ। নস ময়ন েে আয়রা অয়নক 
বকিু িলয়ে চাে বকন্তু আমার শুনয়ে ইচ্ছা করয়ি না। 
  
আপা! 
  
হাঁ। 
  
োাঁর সয়ে নোমার বিয়ে েয়ি োর নচোরা নকমন েওো উবচে েুবম জানয়ে চাও? 
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না। জানয়ে না চাইয়লও আবম িবল েুবম ন ায় ন-য়োমার বনয়জরও বনশ্চেই একো কেনা 
আয়ি। োর সয়ে বমবলয়ে নদখ। আমার ধারণা, এক  ভাি বময়ল োয়ি। নোমার িরয়ক 
েওো উবচে অবিকল শুয়ের মে। 
  
শুে নক? 
  
শুে েয়চ্ছ উপনুায়সর একো চবরত্র। সিাই োয়ক িয়ল কানািািা। নচায়খ কম নদয়খ এই 
জয়নু কানািািা। নদখয়ে অবিকল রাজপুয়ত্রর মে। অসম্ভি ভদ্র, হৃদেিান নিয়ল। পৃবেিীর 
সি বকিুই নস বিশ্বাস কয়র। খুি অসোে ধরয়নর নিয়ল। 
  
অসোে নকন? 
  
োর পৃবেিীো একদম অনুরকম। োর পৃবেিীর সয়ে আমায়দর পৃবেিীর সয়ে বমল ননই। 
এই জয়নুই অসোে। আপা, নোমার কেনা বক বমলয়ি? 
  
না। 
  
নোমার কেনাো বক? 
  
আবম বকিু িললাম না। ইরাও আর বকিু িলল না। নকান বকিু বনয়ে চাপাচাবপ করা ইরার 
স্বভাি না। নস পা দুলায়চ্ছ। আবম খাবনকো অসোে নিাধ করবি। অনুবদন বিয়কয়ল িায়দ 
োাঁোোাঁবে করোম। আজ িায়দ নেয়ে ইচ্ছা! করয়ি না। ঘয়র িয়স োকয়েও ভাল লািয়ি 
না। 
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আমার বিিানার কায়ি িয়ের িইো পয়ি আয়ি। এই িইো আর নিাধেে পিা েয়ি না। 
িইোর নাম অদু্ভে— বেবের নীল নোোয়ল। েয়ি িইো অদু্ভে না। সাদামাো িে। িইয়ের 
নাবেকা বেবের সয়ে একসয়ে বেনবে নিয়লর নিম। বেবে আিার খুি ননািংরা ননািংরা কো 
িলয়ে ভালিায়স। পিয়ে খারাপ লািবিল না। এখানকার পািবলক লাইয়ব্ৰবরর িই। নিরে 
পাঠায়ে েয়ি। 
  
আপা! 
  
বক? 
  
এয়সা নোমার সুেয়কস গুবিয়ে নদই। বক বক বজবনস বনয়ে েুবম ঢাকা োয়ি নির কয়র দাও, 
আবম গুবিয়ে নদই। 
  
আবম বকিুই ননি না। 
  
এক কাপয়ি নো েুবম ঢাকাে উঠয়ি না। নোমায়ক অয়নক বকিুই বনয়ে েয়ি। েুবম 
বজবনসগুয়লা নির কয়র দাও, আবম গুবিয়ে নদই। এয়ে নোমার লাভ েয়ি। আপা। 
  
বক লাভ? 
  
নোমার সমে কােয়ি। সমে কাোয়না এখন নোমার খুি সমসুা। আবম নোমায়ক নদয়খই 
িুঝয়ে পারবি। 
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নে নময়ের এখয়না বিয়ে েে বন। নস স্বামীর কায়ি োিার জয়নু সুেয়কস গুচ্ছায়চ্ছ–এই 
দৃ ু ভািয়েও লিা লায়ি। আবম চুপ কয়র রইলাম। ইরা খায়ের বনচ নেয়ক কায়লা রয়ঙর 
বি াল সুেয়কস নির কয়র ঝািায়মািা করয়ে লািল। িি মামার স্বভায়ির খাবনকো ইরার 
ময়ধু আয়ি। নসও খুি নিািায়না। আবম বকিু িবল আর না িবল নস বঠকই সুেয়কস গুবিয়ে 
নদয়ি। আবম ঢাকাে নপৌঁয়ি সুেয়কস খুয়ল নদখি–আমার ো ো িয়োজন সিই নসখায়ন 
আয়ি। 
  
মা এয়স ঢুকয়লন। োাঁর িা নেয়ক ভুি ভুি কয়র এলায়চর িন্ধ আসয়ি। ময়ন েে নপালাও-
নকারমা িবসয়ে বদয়েয়ি। 
  
নিনী? 
  
বজ্ব মা। 
  
আে নোয়ক নিাসল বদয়ে বদ। ইরা েুই আে। 
  
আবম বনুঃ য়ে উয়ঠ এলাম। িােরুমো নিাে। দুজন মানুয়েরই নসখায়ন জােিা েে না। 
োর ময়ধু িি একো িালবে রাখাে দাাঁিায়নার জােিা পেিন্ত ননই। 
  
ইরা িলল, মা, আপায়ক িরিং িায়দ বনয়ে োই। 
  
মা ভীে িলাে িলয়লন, নকউ েবদ আিার নদয়খ-য়েয়খ নিয়ল? 
  
ইরা কবঠন িলাে িলল, নদখয়ল নদখয়ি। 
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মা সয়ে সয়ে িলয়লন, আচ্ছা ো, িায়দ বনয়ে ো। এই ভারী িালবে নক নেয়ন েুলয়ি? অন্তু 
নো এখয়না এল না। নকান একো কাজ েবদ নস বঠকমে কয়র। নমারি এয়নয়ি কায়লা 
েয়ে আয়ি পায়ের চামিা। এক  িিয়রর িুিা নমারি। দ  িির ধয়র জ্বাল বদয়লও বসি 
েয়ি না। 
  
ইরা িলল, মুরবি বসি না েয়ল না েয়ি। েুবম এে বচন্তা কয়রা না নো মা। দরকার েয়ল 
ওরা িরো বদয়ে মািংস নকয়ে খায়ি। েুবম নেন ান বে োয় ক। অন্তু ভাইো আসুক। নস 
আসার পর িায়ে-েলুদ েয়ি। 
  
মা িলয়লন, আচ্ছা। ইরা িলল, োেয়ল সন্ধুার পরই িায়ে-েলুদ েয়ি। সন্ধুার পর করয়ল 
নকউ বকিু নদখয়িও না। ভাইোয়ক িাদ বদয়ে বক আর িায়েেলুদ েয়ি? 
  
মা সয়ে সয়ে িলয়লন, আচ্ছা আচ্ছা। নকন জাবন মা ইরায়ক খুি ভে পান। 
  
নিাসল কয়র আপা েলুদ  াবি পরয়ি না?  াবি নো ননই। েুবম োকা দাও, আবম েলুদ 
 াবি বকয়ন আবনি। 
  
েুই বকয়ন আনবি, নকউ েবদ বকিু বজয়জ্ঞস কয়র? 
  
বজয়জ্ঞস করয়ল িলি, আমার িি আপার বিয়ে। আবম এমন িবকয়রর মে আপার বিয়ে 
েয়ে নদি না। 
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আচ্ছা আচ্ছা, ো, বচৎকার কবরস না। অন্তু আসুক, ওয়ক বনয়ে নদাকায়ন োবি। েুই একেু 
রান্নাঘয়র আসবি? আমায়ক সাোেু করবি? 
  
না, আবম অনু কাজ করবি। 
  
মা আিার রান্নাঘয়র চয়ল নিয়লন। ভাজা বঘয়ের িন্ধ আসয়ি। বক বক রান্না েয়চ্ছ একিার 
বিয়ে নদখয়ল েে। এে বকিু রান্না সি মার একা করয়ে েয়চ্ছ। আমায়দর কায়জর নময়ে 
দু বদয়নর িুবে বনয়ে নদয়  নিয়ি, এখয়না আসয়ি না। আসয়ি িয়ল ময়ন েে না। এক 
নদাকানদায়রর সয়ে খুি খাবের বিল। নসখান নেয়ক নকান সমসুা িাাঁবধয়েয়ি বক-না নক 
জায়ন। ইরার ধারণা নঘারের সমসুা। োয়ক না-বক নিাপয়ন িলয়ি। 
  
আবম িারান্দাে খাবনকক্ষণ এক-একা দাাঁবিয়ে রইলাম। িািায়ক নদয়খ ময়ন েয়চ্ছ বেবন 
ইবজয়চোয়র ঘুবময়ে পয়িয়িন। োাঁর নকায়লর উপর রাখা খিয়রর কািজ ির ির কয়র 
িাোয়স উিয়ি। বেবন দুপুয়র অয়নকক্ষণ ঘুমান। আজ নস সুয়োি েে বন। 
  
রান্নাঘর নেয়ক োাঁবিকুবি নািার  ে আসয়ি। আবম রান্নাঘয়রর বদয়ক োবচ্ছ। আমায়দর এ 
িাবিো বেনু্দিাবি। আমার দাদা এই িাবি জয়লর দায়ম এক বেনু্দ ব্ৰাহ্ময়ণর কাি নেয়ক 
বকয়নবিয়লন। নিচারা এে সস্তাে একবেমাত্র কারয়ণই িাবি বিবক্র কয়র— দাদাজান নেন 
োর ঠাকুরঘরো নে রকম আয়ি নস রকম নরয়খ নদন। নসই ঠাকুরঘরোই আমায়দর 
এখনকার রান্নাঘর। 
  
মা আমায়ক নদয়খই িলল, েুই এখায়ন নকন? ো নো। ো। 
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আবম িললাম, এক-একা বক করি? আবম নোমায়ক সাোেু কবর। 
  
নকান সাোেু লািয়ি না। েুই দরজা িন্ধ ঘয়র চুপচাপ খাবনকক্ষণ শুয়ে োক। 
  
রান্না-িান্না কদুর কয়রি? 
  
দুো েরকাবর ননয়ময়ি। নচয়খ নদখবি? 
  
না। 
  
আবম নরম িলাে িললাম, মা, আবম িবস নোমার পায় ? 
  
নধাাঁোর ময়ধু িসয়ে েয়ি না। েুই ো। 
  
আবম িুঝয়ে পারবি মার িচণ্ড পবরেম েয়চ্ছ। বকন্তু োর নচায়খ-মুয়খ পবরেয়মর ক্লাবন্ত 
ননই। ময়ন েয়চ্ছ বেবন খুি আনয়ন্দ আয়িন। িয়োজন েয়ল আজ সারারাে বেবন রান্না 
করয়ে পারয়িন। 
  
নিনী! 
  
বজ্ব মা। 
  
িৃবষ্ট েয়ি না-বক নর মা? 
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িুঝয়ে পারবি না। েয়ি ময়ন েে। আকায়  নমঘা জময়ি। 
  
অি ুই িৃবষ্ট েয়ি। শুভবদয়ন িৃবষ্ট েওো খুি সুলক্ষণ। নোর িািা বক করয়ি? 
  
ঘুমুয়চ্ছ। 
  
েুইও শুয়ে ঘুবময়ে পি। ো এখন। চা খাবি? িাবনয়ে নদখ এক কাপ? পাবন িরম আয়ি। 
  
দাও, িাবনয়ে দাও। দুকাপ িানাও মা। েুবম বনয়জও খাও। 
  
মা নকেবলয়ে চা-পাো নিয়ি বদয়লন। মার রান্না-িান্না নদখার মে িুাপার। অসম্ভি রকম 
নিািায়না িুিস্থা। আবম এখন পেিন্ত নকান মবেলায়ক এে দ্রুে এে কাজ করয়ে নদবখ 
বন। 
  
ম লা বক েুবমই িােি? 
  
গুিা ম লা আয়ি, বকিু বনয়জ িােলাম। অস্তুয়ক িললাম, একো বঠকা নলাক আনয়ে। 
নকাোে নে উধাও েয়েয়ি! কায়জর িাবি, একজন পুরুে মানুে োকয়ল কে সুবিধা। 
  
বকিু লািয়ি? 
  
বজরা কম পয়িয়ি। 
  
আবম এয়ন নদই মা। রাস্তার ওপায় ই নো নদাকান। 
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েয়েয়ি, নোর বিয়ে বজরা আনয়ে েয়ি না। চা বনয়ে চুপচাপ িয়স খা। 
  
নোমার পায়  িয়স খাই মা? 
  
আমার পায়  িয়স নখয়ে েয়ি না। নধাোর ময়ধু িয়স চা খাবি বক? 
  
নোমার পায়  িয়সই খাি। 
  
মা িলয়লন, আে আে, নিাস। আবম মার পায়  িসলাম। বেবন এক োয়ে আমায়ক জবিয়ে 
ধরয়লন। োবস-খুব  মা েঠাৎ িদয়ল নিয়লন। বেবন ব শুয়দর মে  ে কয়র কাাঁদয়ে 
লািয়লন। এই কান্না নকান আনয়ন্দর কান্না না িভীর দুুঃয়খর কান্না। আমায়ক বনয়ে মার 
অয়নক দুুঃখ। 
  
আবম িললাম, মা কান্না োমাও নো। মা কাাঁদয়ে কাাঁদয়েই উয়ঠ নিয়লন। আবম মার নপিয়ন 
নপিয়ন োবচ্ছ। মা বিয়ে দাাঁিায়লন িািার সাময়ন। 
  
িািা নজয়ি উয়ঠ অিাক েয়ে োকায়চ্ছন। িুাপার বকিুই িুঝয়ে পারয়িন। না। ইরাও 
এয়সয়ি িারান্দাে। মা নিাাঁপায়ে নিাাঁপায়ে িলয়লন, এরকম িবকয়রর মে চুবপ চুবপ আবম 
আমার নময়ের বিয়ে নদি না। 
  
িািা েেভম্ব িলাে িলয়লন, বক িলবি েুবম! 
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মা ধরা িলাে িলয়লন, অেুয়ক িল নস নেন নডয়কায়রেরয়ক বদয়ে নিে িানাে। 
আয়লাকসিা নেন েে। 
  
পািল েয়ে নিয়ল না-বক? 
  
েুাাঁ, আবম পািল েয়ে নিবি। আবম এই ভায়ি নময়ে বিয়ে নদি না। ইরা, েুই ো, সিাইয়ক 
খির নদ। 
  
িািা পুয়রাপুবর েকচবকয়ে নিয়িন। এমনভায়ি োকায়চ্ছন নে, নদয়খ মাো লািয়ি। বেবন 
বনজিীি িলাে িলয়লন, চুলার িরয়ম নেয়ক নেয়ক নোর মার নব্ৰইন সেি সাবকিে েয়ে নিয়ি। 
বনয়িবেভ পবজবেভ এক েয়ে নিয়ি। 
  
মা েীব্ৰ িলাে িলয়লন, আমার নময়ে নকান পাপ কয়র নাই। নকন োয়ক আবম নচায়রর 
মে বিয়ে নদি? 
  
িািা ইরার বদয়ক োবকয়ে িচণ্ড ধমক বদয়লন, ো কয়র নদখবিস বক? নোর মার  রীর 
কাাঁপয়ি নদখবিস না? োয়ক ধর। মাোে পাবন ঢাল। বিিানাে শুইয়ে নদ। 
  
আমরা দুজয়নই মায়ক ধয়র নিললাম। 
  
িািা েো  িলাে িলয়লন, আচ্ছা োও, েয়ি। সিই েয়ি। অন্তু আসুক। িাধাো নিল 
নকাোে! 
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িাবির নচোরা পায়ে নিয়ি। বিজবিজ করয়ি মানুে। আমায়দর নেখায়ন েে আত্মীে বিয়লন 
সিাই চয়ল এয়সয়িন। শুনবি। অবেবেপুয়র নিাে খালায়কও খির নদো েয়েয়ি। বেবনও না-
বক আসয়িন। 
  
িাবির সাময়ন শুধু নে নিাে িয়সয়ি োই না। আয়লাকসিা েয়চ্ছ। কাাঁঠাল িায়ি লাল, 
নীল, সিুজ রয়ঙর আয়লা নজানাবক নপাকার মে জ্বলয়ি বনভয়ি। 
  
নস্ট ন নেয়ক ির আনার জয়নু দুো িাবি নজািাি েয়েয়ি। িুল বদয়ে নসই িাবি সাজায়না 
েয়চ্ছ। 
  
ইরার িান্ধিীরা এয়সয়ি। োরা িাসরঘর সাজায়চ্ছ। কাউয়ক নসখায়ন ঢুকয়ে বদয়চ্ছ না। 
আমার নকাোও িসার জােিা ননই। িািার বপয়ঠর িুো উয়ঠয়ি িয়ল বেবন োর ঘয়র শুয়ে 
আয়িন। আমায়ক নডয়ক পাঠায়লন। কাাঁয়দা-কাাঁয়দা িলাে িলয়লন— নোর মামা এয়স বক 
নে করয়ি ভািয়েই োে-পা ঠাণ্ডা েয়ে আসয়ি। চুবপ চুবপ কাজ। সারয়ে িয়লয়ি, এস 
নদখয়ি মচ্ছি িয়স নিয়ি। নকউ বকিু িুঝয়ে চাে না। সি বনয়িিাধ। অন্তু না-বক িুান্ডপাবেি 
আনয়ে নিয়ি। শুয়নবিস? 
  
না। 
  
নকউ কায়রা কো শুনয়ি না। সিাই বনয়জর মে কাজ করয়ি। এো বক বেনু্দিাবির বিয়ে 
নে িুান্ডপাবেি লািয়ি? 
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েুবম নডয়ক বনয়েধ কয়র দাও। 
  
আমার বনয়েধ বক নকউ শুনয়ি? নকউ শুনয়ি না। োর ো ইচ্ছা করয়ি। নোর িি মামা 
আসার পর নদখবি িজি েয়ে োয়ি। পুয়রাপুবর ইসলাবমক কােদাে আল্লাহ আকির িয়ল 
আমায়ক নকারিানী কয়র নদয়ি। 
  
  
  
িি মামা এয়সয়িন। িুান্ডপাবেিও একই সয়ে উপবস্থে েয়েয়ি। োরা এয়সই েুমুল িাজনা 
শুরু করল। মামা অিাক েয়ে বকিুক্ষণ কাণ্ডকারখানা নদয়খ িলয়লন, বঠক আয়ি। বিয়েিাবি 
বিয়েিাবির মোই েওো উবচে। চুবপ চুবপ বিয়ে বদয়ল ওরাও সয়ন্দে করে। আল্লাে ো 
কয়রন ভালর জয়নুই কয়রন। আল্লাে ভরসা। 
  
মামার এই কোয়েই িািার বপয়ঠর িুো কয়ম নিল। বেবন ক্রুায়চ ভর বদয়ে বনয়জই নিয়লন 
িুান্ডপাবেি নদখয়ে। িম্ভীর িলাে িলয়লন, নোমরা সারাক্ষণ িাজনা িাজায়ি না। ির আসার 
পর খাবনকক্ষণ িাজায়ি। িুস। োরপর কমবেে স্টপ। মুসলমান িাবির বিয়ে, িাদু-িাজনা 
ভাল না। নদবখ নোমায়দর িাজনা নকমন একেু শুবন। সুাম্পল ন ানাও। 
  
আবম আমার িািায়ক বচবন। িাচ্চারা নেমন িুান্ডপাবেি বঘয়র োয়ক। বেবনও োকয়িন 
িাচ্চায়দর সয়ে। োাঁর একমাত্র েিাৎ েয়ি বেবন বকিুক্ষণ পর পর িলয়িন— িুান্ডপাবেি 
আনার নিকুবি ক্ষমার অয়োিু। এই িাকু িলা িািা িুান্ডপাবেি বঘয়র দাাঁবিয়ে োকা িাচ্চায়দর 
সয়ে োাঁর আর নকান েিাৎ খুাঁয়জ খুাঁয়জ পাওো োয়ি না। 
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োিণ মায়সর ১৩ োবরখ রাে ১১ো দ  বমবনে আমার বিয়ে েয়ে নিল। বিয়ে পিায়নার 
সয়ে সয়েই মুেলধায়র িৃবষ্ট নামল। নময়েরা ননয়ম নিাল িৃবষ্টয়ে কাদায়খলা নখলার জয়নু। 
উয়ঠান ভবেি নময়ে। এ োয়ক কাদাে নিয়ল বদয়চ্ছ, ও োয়ক নিলয়ি। নস এক ভোিে 
দৃ ু। 
  
িািা এক িাাঁয়ক বিরক্ত িলাে িুান্ডপাবের নলাকয়দর িলয়লন–আনয়ন্দর একো সমে োয়চ্ছ 
কাদায়খলা েয়চ্ছ আর নোমরা চুপচাপ িয়স আি। এখর িাদু-িাজনা না িাজায়ল কখন 
িাজায়ি? নকউ মারা োিার পর? নোমায়দর োকা বদয়ে আনা েয়েয়ি বক দাাঁবিয়ে দাাঁবিয়ে 
বঝমায়নার জয়নু? েে সি নব্ৰইনয়লস বক্রয়েচার। িাজাও! 
  
েুমুল িাদু শুরু েয়ে নিল। িািা হৃষ্টবচয়ে কাদায়খলা নদখয়ে নিয়লন েয়ি মুখ শুকয়না 
কয়র িলয়লন, খিরদার আমার িায়ে নকউ কাদা বিোয়ি না। সি বকিুর িেস আয়ি। 
আমার এখন কাদায়খলার িেস না। োিািা  রীর দুিিল। বপয়ঠ িচণ্ড িুো। 
  
িািায়ক নকউ কান্দা মাখায়ে নিল না। েয়ি বেবন নে ময়নিায়ণ এই বজবনসবে চায়চ্ছন ো 
আমরা সিাই িুঝলাম। আবম ইরায়ক কায়ন কায়ন িললাম, কাউয়ক িল না িািার িায়ে 
একেু কাদা মাবখয়ে বদক। 
  
ইরা িলল, নিােখালা এয়স পিয়িন। বেবন খির নপয়েয়িন। খালা এয়লই িািায়ক বেবন 
কাদাে চুিায়িন। েুবম বনবশ্চন্ত োয় ক। 
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িি মামা এয়স আমায়ক িলয়লন, খুকী েুই আমার সয়ে একেু আেয়ো। নোর সয়ে আমার 
বকিু জরুবর কো আয়ি। 
  
িি মামা আমায়ক খুকী ডায়কন। আবম েবচ্ছ। িি খুকী। ইরা নিাে খুকী। োর বনয়জর 
চার নময়ে। োয়দরও নাম িি খুকী, নময়জা খুকী, নসয়জা খুকী, নিাে খুকী। 
  
বনবরবিবল কো িলার নকান জােিা ননই। মামা আমায়ক িায়দ বনয়ে নিয়লন। আমায়দর 
কো েল িায়দ উঠার বসাঁবিয়ে দাাঁবিয়ে। িায়দ োিার উপাে ননই। মুেল ধায়র িেিণ েয়চ্ছ। 
বসাঁবি অন্ধকার, েয়ি মামা েচি োয়ে উয়ঠ এয়সয়িন। বেবন আমার মাোে োে নরয়খ নরম 
িলাে িলয়লন, িি খুকী! নোয়ক কয়েকো কো িলা দরকার মা। 
  
িলুন। 
  
েচিো বনবভয়ে নদই। খামাখা িুাোবর খরচ। অন্ধকায়র নোর আিার ভে লািয়ি না নো? 
  
ভে লািয়ি না। 
  
িি মামা িাবে বনবভয়ে বকিুক্ষণ অয়পক্ষা করয়লন। সম্ভিে কো গুবিয়ে বনয়লন। 
  
মামা বকিু িলয়িন না। েচি লাইেো বনয়ে নািাচািা করয়িন। একিার জ্বালায়চ্ছন একিার 
বনভায়চ্ছন। োাঁর নিাধেে কাব ও েয়েয়ি। খুি কা য়িন। আবম িললাম, আপনার বক  রীর 
খারাপ মামা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

হ। মাোে েিণা েয়চ্ছ। নিাধেে মাইয়গ্রন নপইন শুরু েয়ি। নেন ান েয়ল এরকম েে। 
িেস েয়ে নিয়ি এখন নেন ান সেু েে না। িেসয়ো মা কম েল না। 
  
নেন য়নর নো আর বকিু ননই মামা। বিয়ে েয়ে নিয়ি। 
  
হাঁ। 
  
জরুবর বক কো নেন িলয়িন? 
  
নেমন জরুবর বকিু না। বিয়ে াদী ভায়িুর িুাপার। আল্লাে পাক ো বঠক কয়র নদন। োই 
েে। নজািা বমলায়নাই োয়ক। আমরা খামাখাই নদৌিায়দৌবি কবর, তে তচ কবর। এর সয়ে 
বিয়ে বঠক কবর োর সয়ে বঠক কবর। বনোন্তই পণ্ডেম করা েে। োর নেখায়ন েিার 
নসখায়নই েয়ি। েুই নোর বিয়ে বনয়ে মন খারাপ কবরস না। 
  
আবম মন খারাপ করবি না মামা। 
  
নোর আয়রা ভাল বিয়ে েয়ে পারে। েওো উবচে বিল। সম্ভি েল না। নচষ্টা কম কবর 
নাই। 
  
আবম োসয়ে োসয়ে িললাম, নচষ্টা কয়রও নো লাভ েে না। আপবনইয়ো িলয়লন, নজািা 
আয়িই বমলায়না। 
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মামা িি কয়র বনুঃশ্বাস নিলয়লন। ময়ন েয়চ্ছ বেবন বনয়জর কো বনয়জই বিশ্বাস করয়ে 
পারয়িন না। আমায়ক সান্ত্বনা নদিার জয়নু নজািা বমলায়নার কো িলয়িন, েয়ি োাঁর 
বিশ্বাস অনু। 
  
িি খুকী! 
  
বজ্ব মামা। 
  
নিয়ল দবরদ্র েয়ি নিয়ল খারাপ না। 
  
আবম এসি বনয়ে ভািবি না। নোমায়দর নে আবম মুবক্ত বদয়ে পারলাম এয়েই আবম খুব । 
  
আবম বনয়জ খাস বদয়ল আল্লাে পায়কর কায়ি নদাো কয়রবি। েুই সুখী েবি। সুখোই িি 
কো। েয়ি সুখী েিার নজনু নচষ্টা করয়ে েেয়র মা। খুি নচষ্টা চালায়ে েে। 
  
আবম নচষ্টা চালাি। 
  
েুই িুবিমেী নময়ে। নোর উপর আমার ভরসা আয়ি। নোর িরও িুবিমান। নোয়দর 
অসুবিধা েয়ি না। 
  
মামা েুবম বক আমার সমসুার কো োয়দর িয়লি? 
  
পবরষ্কার কয়র িবল বন। েয়ি ইবেে বদয়েবি। 
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পবরষ্কার কয়র িল বন নকন? 
  
মামা আিার কা য়ে লািয়লন। েয়চির আয়লা এবদক ওবদয়ক নিলয়ে লািয়লন। আবম 
িললাম, মামা আবম বক িলি। উনায়ক? 
  
এখন িলািবলর দরকার নাই। নোয়দর দুজয়নর ময়ধু ভাি ভালিাসা নোক। োরপর 
িলবি। োিািা নদখবি িলার দরকারও পরয়ি না। চল বনয়চ োই। সািধায়ন নাবমস-বসাঁবি 
বপিল। ধরা আমার োে ধর। 
  
আবম মামার োে ধয়র সািধায়ন বনয়চ নামবি। বসাঁবির নিািাে ইরা দাাঁবিয়ে আয়ি। োর 
সুন্দর সাদা  াবি কাদাে মাখামাবখ েয়েয়ি। ইরা িলল, আপা নে কজন িরোত্রী এয়সয়ি 
োয়দর সিাইয়ক কাদাে চুবিয়ে নদো েয়েয়ি। একজন নদৌয়ি পালায়ে বিয়েবিল নস বনয়জই 
খায়দ পয়ি নিয়ি। আমায়দর বকিু করয়ে েে বন। োর অিস্থাই সিয়চ করুণ। বে-বে-বে। 
  
িি মামা িলয়লন, কাজো বঠক েয়চ্ছ না নিাে খুকী। এরা সোবনে নমেমান। 
  
সোবনে নমেমানয়দর অিস্থাো একেু নদয়খ আসুন মামা। সোবনে নমেমানরা এখন ময়নর 
আনয়ন্দই কাদাে িিািবি করয়িন। বেবেবে। 
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২. বাসরঘর 
িাসরঘয়র ঢুকয়ে ঢুকয়ে রাে দুো নিয়জ নিল। এর ময়ধু কে সমসুা নে েল। 
ইয়লকবেবসবে চয়ল নিল। িরোত্রী একজয়নর মাবনিুাি োবরয়ে নিল। ইরার এক িান্ধিীর 
কায়নর দুল খুয়ল পয়ি নিল। কয়লয়জ পয়ি নময়ে অেচ আকা  িাবেয়ে কান্না। এো োর 
মার দুল। মা না-বক োয়ক জুান্ত কির বদয়ে নিলয়ি। আমার িি মামার শুরু েল মাইয়গ্রন 
নপইন। এই বিয় ে ধরয়নর মাোিুো নে এমন পেিায়ে নেয়ে পায়র আমার ধারণা বিল 
না। 
  
িি মামা মাোর েিণাে িট িট করয়িন, অন্তু িিল নিয়ি োয়ক িাোস করয়ি এই 
অিস্থাে আবম িাসর ঘয়র ঢুকলাম। ইরার িান্ধিীরা খাে ভালমে সাজায়ে পায়র বন। 
কািয়জর িুল বদয়ে জিরজিং বক িাবনয়ে নরয়খয়ি। মামা নে নভলয়ভয়ের চাদর এয়নয়িন 
নসো সাইয়জ নিাে েয়েয়ি। চারবদয়ক নো ক নির েয়ে আয়ি। চাদয়র নিালাপ িুল বদয়ে 
বলয়খয়ি ভালিাসা। োকায়লই লিা লায়ি। খায়ের পায়  একো একো নিয়ের নচোর। 
রাখলই েখন দুো নিয়ের নচোর রাখয়লই পারে। একো নকন নরয়খয়ি? নসই নিয়ের 
নচোয়র নস িয়স। আয়ি। আমায়ক নদয়খই উয়ঠ দাাঁিাল। উয়ঠ দাাঁবিয়ে আিার বনয়জই লিা 
নপল। ধাপ কয়র িয়স পিল। ইরার সি িান্ধিীরা জানালার পায়  উাঁবক-ঝুাঁবক বদবচ্ছল। 
ওরা নেয়স উঠল বখলবখল কয়র। আবম খায়ের উপর িসলাম। 
  
খুিই আশ্চয়েির িুাপার নে আবম িসলাম সেজভায়িই। লিাে অবভভূে েলাম না। োর 
বদয়ক নচাখ েুয়ল োকায়েও আমার লিা লািল না। আবম োকলাম আগ্রে বনয়ে। এই 
জীিন োর সয়ে কাোি োয়ক ভাল কয়র নদখয়ে ইচ্ছা করল। ইচ্ছাো বক অনুাে? 
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বিয় েত্বেীন নচোরার একজন মানুে। মাো খাবনকো বনচু কয়র িয়স আয়ি। এরকম মানুে 
পয়ে ঘায়ে, নেয়ন িায়স কে নদবখ। আগ্রে বনয়ে এয়দর বদয়ক কখয়না নকউ োবকয়ে োয়ক 
না। নেয়েেু নকউ োবকয়ে োয়ক না নসয়েেু োরাও নি  বনবশ্চন্ত জীিনোপন কয়র। রাস্তাে 
দাাঁবিয়ে কাো েরমুজ বকয়ন সারামুয়খ রস মাবখয়ে খাে। রাস্তাে নেয়ে নেয়ে  ে কয়র 
নাক ঝায়ি। 
  
ঘয়র আয়লা কম। ইয়লকবেবসবে চয়ল োওোে এরা একো োবরয়কন এিিং একো নমামিাবে 
বদয়ে নিয়ি। িাোয়স নমামিাবে নেভায়ি কাাঁপয়ি োয়ে ময়ন েে নে নকান মুেূয়েি বনয়ভ 
োয়ি। নস আমায়ক নদখয়ি না। োর েেয়ো লিা লািয়ি। নস এক দৃবষ্টয়ে োবকয়ে আয়ি 
নমামিাবের বদয়ক। এক সমে নমামিাবে বনয়ভ নিল। নস েিাক কয়র লাবিয়ে উয়ঠ 
নমামিাবে জ্বালায়লা। নেন িাবে জ্বাবলয়ে রাখাই োর িধান কাজ। ইরার িান্ধিীরা আিারও 
োসয়ি বখলবখল কয়র। নস খুি লিা পায়চ্ছ। অসোয়ের মে োকায়চ্ছ আমার বদয়ক। আবম 
নোয়স নিললাম। নকন োসলাম বনয়জই জাবন না। আবম োবস  াবির আাঁচয়ল লুকায়নার 
নচষ্টা করলাম না। ময়ন েে সেজভায়ি নেয়স আবম মানুেোয়ক অভে বদয়ে নচষ্টা করলাম। 
নস অনুবদয়ক োবকয়ে িাে অস্পষ্ট স্বয়র িলল, 
  
নোমার মামার মাোিুো বক খুি নিব ? 
  
আমার সয়ে এই োর িেম কো। আবম িললাম, েুাাঁ নিব । 
  
নস েৎক্ষণাৎ িলল, আমার এক িনু্ধর িীরও মাইয়গ্রন আয়ি। ওর নাম অেনা। 
অকুপািংচায়র বচবকৎসা কবরয়েবিল, এয়ে কয়ময়ি। 
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মানুেো কো িয়ল সেজ েিার নচষ্টা করয়ি। আবম োয়ক সুয়োি কয়র নদিার জয়নুই 
িললাম, অকুপািংচার বক? েবদও আবম খুি ভাল কয়রই জাবন অকুপািংচার বক। 
  
নস নয়িচয়ি িসল। খুি আগ্রয়ের সয়ে িলল, অকুপািংচার েল এক ধরয়নর চােনীজ 
বচবকৎসা। সুচ িুবেয়ে নদে। 
  
িুো লায়ি না? 
  
লায়ি, খুি অে। 
  
োর কো িুবরয়ে নিল। নস এখন আিার োবকয়ে আয়ি নমামিাবের বদয়ক। নিাধেে ময়ন-
িায়ণ চায়চ্ছ নমামিাবেো বনয়ভ োক, োেয়ল নস একো কাজ পায়ি, িুয়ে বিয়ে নমামিাবে 
জ্বালায়ে পারয়ি। 
  
আমার িলয়ে ইচ্ছা করয়ি—েুবম নমামিাবে বনয়ে এে িুস্ত েচ্ছ নকন? েুবম আমার বদয়ক 
োকাও। আমায়ক এে লিা পািার বকিু ননই। নোমায়ক আমার পিন্দ েয়েয়ি। 
  
আসয়লই মানুেোয়ক আমার পিন্দ েয়েয়ি। নস ইরার নােক শুে নে। নস সাধারণ একজন 
মানুে। অস্ববস্ত, বিধা এিিং খাবনকো লিা বনয়ে নস নিয়ের নচোয়র চুপচাপ িয়স আয়ি। 
নকান কো পায়চ্ছ না িয়লই অকুপািংচার বনয়ে এয়সয়ি। নসই বিেয়েও নিচারা নিাধেে 
বকিু জায়ন না। জানয়ল আরও কো িলে। 
  
সবিয়করও আমার সয়ে আসার কো বিল। নস েঠাৎ চয়ল নিল িুাঙ্কক। 
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সবিক নক? 
  
োর কো একেু আয়ি িললাম–অেনা। োর স্বামীর নাম সবিক। আমার নিয়লয়িলার িনু্ধ। 
আবম ওর অবিয়সই কাজ কবর। আমার িস। 
  
ও আচ্ছা। 
  
আমার িস শুধু না িবেষ্ঠায়নর মাবলকও েয়ি আমার সয়ে িুিোর িনু্ধর মে। বিরাে 
িিয়লাক। োর িাবি নদখয়ল নোমার মাো ঘুয়র োয়ি। িায়দ সুইবমিং পুল। 
  
খুি সুন্দর? 
  
খুিই সুন্দর। মায়ঝ মায়ঝ নজািনা রায়ে সুইবমিং পুয়লর পায়  নস পাবেি নদে। অপূিি লায়ি। 
  
নস খুি আগ্রে বনয়ে কো িলয়ি। আবম লক্ষু করবি মানুেোর উপর আমার মাো পয়ি 
োয়চ্ছ। োর বদয়ক োবকয়ে োকয়ে ভাল লািয়ি, োর কো শুনয়ে ভাল লািয়ি। শুরুয়ে 
োর নচোরা েেো সাধারণ ময়ন েবচ্ছল এখন েেো সাধারণ ময়ন েয়চ্ছ না। োর নচাখ 
দুো খুি সুন্দর লািয়ি। মাো ঝুবকয়ে কো িলার ভবেও সুন্দর। 
  
নকন এে অে সময়ে নলাকবের উপর আমার মাো পিল? এই মাোর উৎস বক? এই 
িুাপারো বক সি নময়ের নক্ষয়ত্রই ঘয়ে, না শুধু আমার নিলাে ঘেল? এই নলাকবের সয়ে 
বিয়ে না েয়ে অনু কায়রা সয়ে বিয়ে েয়ল োর উপরও বক এে দ্রুে মাো পয়ি নেে। 
োর নচায় খও বক সুন্দর লািে? 
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নমামিাবে আিার বনয়ভ নিয়ি। নস উৎসায়ের সয়ে আিার িুয়ে নিয়ি। আবম োবকয়ে 
োবকয়ে োর নমামিাবে জ্বালায়না নদখবি। নদো লাইয়ের কাবঠ িার িার বনয়ভ োয়চ্ছ। নস 
আমার বদয়ক োবকয়ে িলল, নোমায়দর এখায়ন খুি িাোস। নোমায়দর িাবিো বক 
দবক্ষণমুখী? 
  
না। 
  
নোমায়দর এবদয়ক নিাধেে খুি িৃবষ্ট েে। 
  
েুাাঁ খুি িৃবষ্ট। 
  
নে ভায়ি িৃবষ্ট েয়চ্ছ, ব ওর িনুা েয়ি। 
  
দরজাে ঠক ঠক  ে েয়চ্ছ। নস আমার বদয়ক োকায়লা। আবম উয়ঠ বিয়ে দরজা খুললাম। 
বক আশ্চেি! নিােখালা। অবেবেপুর নেয়ক নিােখালা চয়ল এয়সয়িন। বেবন খিরই নপয়লন। 
বকভায়ি, এয়লনই িা বকভায়ি? নিােখালার োয়ে নে। নেয়ে দুকাপ চা। নিােখালা োবস 
মুয়খ িলয়লন–চা নদোর অজুোয়ে নজার কয়র ঢুয়ক পিলাম। ও নিনী, নোর িয়রর সয়ে 
আমায়ক পবরচে কবরয়ে নদ। 
  
আবম ওর বদয়ক োবকয়ে িললাম, উবন আমার নিােখালা। আমার খুি বিে একজন মানুে। 
  
নস েিাক কয়র লাবিয়ে উয়ঠ পা িুাঁয়ে সালাম করল। 
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নিােখালা িলয়লন, ও নিনী, নোর ির নে আমায়ক সালাম করল— আবম খাবল োয়ে 
এয়সবি। োই নোক, নদবখ সকায়ল িুিস্থা করা োে বক-না। নোরা দু জন দু মাোে িয়স 
আবিস নকন? িািা, েুবম নিনীর পায়  বিয়ে িস। নিাোিুবে কয়র নমামিাবে জ্বালায়ে 
নোমায়ক নক িয়লয়ি? চা নখয়ে নমামিাবে োবরয়কন দুোই বনবভয়ে িাণভয়র িে কর। 
নময়েরা সি জানালাে বভি কয়র আয়ি। িাবে বনবভয়ে বদয়ল বকিু নদখা োয়ি না। ওরা 
বভি কমায়ি। িুঝয়ে পারবি? 
  
নিােখালা ওয়ক োে ধয়র আমার পায়  িবসয়ে বদয়ে িলয়লন, নিনীর মে সুন্দর নময়ে 
বক েুবম এর আয়ি কখনও নদয়খবি? িল েুাাঁ বকিংিা না। 
  
ও োসল। নিােখালা আমায়দর চা খাওো ন ে না েওো পেিন্ত িয়স রইয়লন। োিার সমে 
িাবে বনবভয়ে নিয়লন। ও উয়ঠ বিয়ে অন্ধকায়র োেয়ি োেয়ি বিবেবকবন লািল। খায়ের 
বদয়ক আসয়ে বিয়ে নচোয়রর সয়ে ধাক্কা নখয়ে হমবি নখয়ে পিল। আবম উয়ঠ এয়স োয়ক 
ধরলাম। ও লাজুক িলাে িলল, নমায়েও িুো পাই বন। নোমায়ক ধরয়ে েয়ি না। 
  
আবম োে ধয়র োয়ক খায়ের বদয়ক বনয়ে োবচ্ছ। ময়ন ময়ন ভািবি–ইরার উপনুায়সর নসই 
নােক শুেয়কও বক োর িী ধয়র ধয়র খায়ের বদয়ক বনয়ে নেে? 
  
নিনী! 
  
উাঁ। 
  
েুবম খুি নিব  সুন্দর। আয়রকেু কম সুন্দর েয়ল ভাল েে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 38 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
কম সুন্দর েয়ল ভাল েে নকন? 
  
এম বন িললাম, কোর কো। সবিক োর িীয়ক সিসমে এই কো িয়ল। 
  
উনার িী বক খুি সুন্দর? 
  
েুাাঁ খুি সুন্দর। কায়লা বকন্তু সুন্দর। োর নামোও অদু্ভে। অেনা। আর নকান নময়ের এমন 
নাম শুয়নি? 
  
না। 
  
নিনী! 
  
বক? 
  
আবম এর আয়ি কখনও নকান নময়ের োে ধবর বন। এই নে নোমার োে ধয়রবি। নকমন 
নেন ভে-ভে লািয়ি। এই নদখ, আমার  রীর কাাঁপয়ি। 
  
ওর কো শুয়ন আমার বক নে ভাল লািল! নচায়খ পাবন এয়স নিল। িাসররায়ে সি নময়েই 
নিাধেে নকান-না-য়কান উপলয়ক্ষ নচায়খর পাবন নিয়ল। আবম নিললাম। আমার নসই 
নচায়খর পাবনয়ে আনন্দ বিল, সুখ বিল। নসই সুখ ও আনয়ন্দর নেমন নকান কারণ বিল 
না। অকারণ সুখ অকারণ আনন্দও নো মানুয়ের জীিয়ন মায়ঝ মায়ঝ আয়স। 
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রাে এখন কে আবম জাবন না। আমার োয়ে ঘবি ননই। একো ঘবি বিল। ইরার িান্ধিীরা 
ঘবি খুয়ল বনয়েয়ি। িাসর ঘয়র না-বক ঘবি বনয়ে ঢুকয়ে ননই। ঘবি বনয়ে ঢুকয়লই বকিুক্ষণ 
পরপর ঘবি নদখয়ে ইয়চ্ছ করয়ি। িাসর রােো েয়ি এমন নেখায়ন সমে িয়ল বকিু 
োকয়ি না। আবম ইরার িান্ধিীয়দর সয়ে নকান েকি কবর বন। ওরা ঘবি খুলয়ে নচয়েয়ি। 
আবম খুয়ল বদয়েবি। ওরা েবদ ভায়ি ঘবি খুয়ল রাখয়লই সমে িন্ধ েয়ে োয়ি-ভািুক। 
  
ও বিিানার একপায়  গুবেশুবে নময়র ঘুমুয়চ্ছ। খায়ের এয়কিায়র ন েিায়ন্ত চয়ল নিয়ি। 
আমার নকিলই ভে েয়চ্ছ এই িুবঝ িবিয়ে বনয়চ পয়ি নিল। ইয়চ্ছ করয়ি োয়ক বনয়জর 
কায়ি নেয়ন ননই। ইয়চ্ছ করয়লও সম্ভি না। মানুয়ের সি ইচ্ছা পূণি েিার নে। েয়ি আবম 
নিয়ের নচোরবে খায়ের পায়  এয়ন নরয়খবি। িবিয়ে পিয়লও নময়ঝয়ে পারয়ি না। 
নচোয়রর উপর পারয়ি। 
  
িৃবষ্ট বকিু সময়ের জয়নু নেয়মবিল। এখন আিার িিল নিয়ি শুরু েয়েয়ি। িাোসও 
বদয়চ্ছ। ন া ন া  ে েয়চ্ছ। এ িাবির নকউই নিাধেে ঘুমােবন। িারান্দাে োয়দর 
োাঁোোবের  ে পাবচ্ছ। োসাোবসর  েও েয়চ্ছ। সিয়চ নিব । োসয়ি ইরা। বখলবখল 
বখলবখল। োসয়িয়ো োসয়িই। ইরা নিাধেে আজ োবসর বিশ্ব নরকডি করল। বক বনয়ে 
োয়দর এে োসাোবস? কাদায়খলা বক ন ে েে বন? না-বক আজ সারারাোই চলয়ি? 
  
আমার ঘুম আসয়ি না। আবম নভার েিার জয়নু অয়পক্ষা করবি। নভারয়িলা একা একা 
িায়দ খাবনকক্ষণ োেি। ও েবদ নজয়ি োয়ক–ওয়কও সয়ে ননি। আমার ধারণা এই 
পৃবেিীয়ে অে নে কেবে সুন্দর জােিা আয়ি আমায়দর িাসার িাদো োর একো। উাঁচু 
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নরবলিং বদয়ে িাদো নঘরা।  ুাওলা জয়ম নরবলিং েয়েয়ি িাঢ় সিুজ। ময়ন েে ইে পােয়রর 
নরবলিং নে–সিুজ লোর নরবলিং। িাবির নপিয়নর িকাণ্ড ব রীে িািো নিাঁয়ক এয়স িাোর 
মে িাো নিয়লয়ি িায়দর উপর। িাি ভবেি বেো পাবখ। সকাল এিিং সন্ধুাে িাক নিাঁয়ধ 
বেো পাবখ উিয়ে োয়ক। েীক্ষ্ণ িলাে ডায়ক েুা েুা। বেো পাবখগুয়লা খুি অদু্ভে এরা 
মানুয়ের নদো খািার কখয়না খাে না। আবম কেিার িায়দ চাল িবিয়ে বদয়েবি–কাক এয়স 
নখয়ে নিয়ি। বেোরা কায়ি আয়স বন। 
  
নভারয়িলা েবদ িৃবষ্ট না েে োেয়ল আবম ইরায়ক িলি আমায়দর দুজনয়ক িায়দ চা বদয়ে। 
ইরা ময়ন ময়ন োসয়ি। পয়র েেে ঠাট্টাও করয়ি। করুক ঠাট্টা। এমন একো সুন্দর বজবনস 
ওয়ক না নদবখয়ে বনয়ে োি ো েে না। োিািা আবম বঠক কয়রবি–চা নখয়ে নখয়ে নভায়রর 
িেম আয়লাে ওয়ক িলি–আমার জীিয়নর ভোিে সমসুার কো। ওয়ক সমসুাো িয়ল 
রাখা দরকার। সি ন ানার পর নস েবদ িয়ল—নিনী! েুবম এইখায়নই োক। নোমায়ক 
আবম সয়ে কয়র বনয়ে োি না। োেয়ল এখায়নই নেয়ক োি। বি াল এই িৃয়ক্ষর িাোে 
িাবক জীিনো কাবেয়ে বদয়ে আমার খুি খারাপ লািয়ি না। নসই মানবসক িস্তুবে আমার 
আয়ি। 
  
ওয়ক আবম বক ভায়ি কোো িলি? শুরু করাোই সমসুা। একিার শুরু করয়ল িাবকো 
আবম েরোর কয়র িয়ল নেয়ে পারি। শুরু করি বক ভায়ি? এই ভায়ি বক শুরু করা 
োে? 
  
এই ন ান, আমার এক সমে একজয়নর সয়ে খুি ভাি বিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 41 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

না এভায়ি শুরু করা োে না। পৃবেিীর নকান স্বামীই বিয়ের পরবদন এ ধরয়নর নকান কো 
শুনয়ে চাে না। নকান স্বামীই নিাপন সেু শুনয়ে চাে না। োরা শুনয়ে চাে মধুর বমেুা। 
  
একসমে একজয়নর সয়ে খুি ভাি বিল এো এমন ভোিে নকান িুাপারও নে। ভািয়ো 
োকয়েই পায়র। েয়ি খুি ভাি বিল— সমসুাো এইখায়নই। খুি িয়ল একো নিাট্ট বিয় েণ 
আয়ি। আবম ইচ্ছা কয়র িসাই বন। বনয়জর অজায়ন্তই চয়ল এয়সয়ি। 
  
উনার নাম…। 
  
োক নামো িাদ োক। নায়মর দরকার ননই। উবন বিয়লন। আমায়দর কয়লয়জর ইবেোয়সর 
ব ক্ষক। িেস অে। পাস কয়র িেয়মই এই কয়লয়জ এয়সয়িন। এখায়নই োর চাকবর 
জীিয়নর শুরু। োয়ক নদয়খ আমায়দর নময়েয়দর ময়ধু খুি োসা।োবস পয়র নিল। 
োসাোবসর িধান কারণ োাঁর পরয়ন নজাব্বা ধরয়নর নপা াক। নিািালী পেিন্ত পােজামা। 
েুেনীয়ে িািল দাবির মে বিনবিয়ন এক নিািা দাবি। বেবন নচায়খ সুরমা নদন। ক্লায়স 
েখন পিান। েখন কখয়না নময়েয়দর বদয়ক োকান না। নময়ঝর বদয়ক োবকয়ে পিান। 
েঠাৎ কায়রা নচায়খ নচাখ পয়ি নিয়ল লিাে লাল েয়ে োন। েয়ি পিান খুি সুন্দর। 
এরকম অে িেস্ক একজন নমৌলানায়ক নিয়ি নিয়ি োরা নময়েয়দর কয়লয়জ নকন বদল নক 
জায়ন। কয়লয়জর সি সুারয়দর নাম োয়ক। োাঁর নাম েল নচিংিা হজুর। 
  
আমরা নানাভায়ি োয়ক েিণা কবর। নেমন বেবন নরবজিার খাো োয়ে েখন ক্লায়স ঢুয়কন 
েখন আমরা সি কেবে নময়ে একসয়ে নচাঁবচয়ে িবলআসসালামু আলােকুম। আমায়দর এই 
সময়িে বচৎকায়র কয়লজ নকাঁয়প উয়ঠ। বেবন িুাল িুাল কয়র খাবনকক্ষণ োবকয়ে নেয়ক 
অসোে ভবেয়ে িয়লনওোলাইকুম সালাম। োাঁয়ক ভেঙ্কর সি পবরবস্থবের সেুবখন েয়ে 
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েে। নেমন একবদন ক্লায়সর পিা ন ে কয়র িলয়লন, কায়রা নকান িশ্ন আয়ি। আমায়দর 
ক্লায়সর সিয়চ স্মােি নময়ে মিকুলা উয়ঠ দাাঁবিয়ে িলল, বজ্ব সুার আয়ি। 
  
িল। 
  
আপবন এমন অদু্ভে নপা াক পয়র ক্লায়স আয়সন নকন? 
  
অদু্ভে নপা াকয়ো না। আমায়দর নিীজী এই নপা াক পরয়েন। 
  
নিীজীয়ো উয়ে চয়ি নঘারায়িরা করয়েন। আপবন উয়ে না চয়ি বরক াে আয়সন নকন? 
  
উয়ের িচলন। এখায়নই ননই। োকয়ল েেে আসোম। 
  
নো নো কয়র আমরা নেয়স উঠলাম। সুার নচাখ মুখ লাল কয়র খাবনকক্ষণ দাাঁবিয়ে নেয়ক 
করুণ িলাে িলয়লন, আচ্ছা োই আসসালামু আলােকুম। 
  
আমরা সমস্বয়র হিংকার বদয়ে উঠলাম— ওোলাইকুম সালাম। আমায়দর হিংকায়র কয়লজ 
বিবল্ডিং নকাঁয়প উঠল। 
  
একবদন বিয়কয়ল িায়দ োাঁেবি, মা এয়স িলল, িাইয়র এক ভদ্রয়লাক এয়সয়িন। নোর িািা 
চা চায়চ্ছ। চা বদয়ে আে। আবম দুকাপ চা বনয়ে ঢুয়ক অিাক েয়ে নদবখ— আমায়দর নচিংিা 
হজুর। আজ োাঁর নপা াক আয়রা চমৎকার। মাোে পািবি পয়রয়িন। বিয়ের আসয়র 
নিয়লরা পািবি পয়র িয়ল জাবন বকন্তু নকউ নে পািবি পয়র অয়নুর িাবিয়ে নিিায়ে 
আসয়ে পায়র ো জানা বিল না। ভদ্রয়লাক বক উন্মাদ? বেবন আমায়ক নদয়খ মাো বনচু 
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কয়র নিলয়লন। িািা িলয়লন, নিনী উবন মবেলা কয়লয়জর একজন ব ক্ষক। আমায়দর 
নে িািবে দুো ঘর আয়ি। ঐ ঘর দুো বেবন ভািা ননয়িন। 
  
আবম িললাম, িািা আবম উনায়ক বচবন। উবন আমায়দর ইবেোস পিান। 
  
ইবেোস পিান? িবলস বক। আবময়ো নভয়িবি এরাবিয়কর বেচার। 
  
সুার নময়ঝর বদয়ক োবকয়ে িলয়লন, আবম আলীিি বিশ্ববিদুালে নেয়ক নজনায়রল 
বেিীয়ে এম. এ. কয়রবি। 
  
িািা উৎসায়ের সয়ে িলয়লন, ও আচ্ছা। োেয়ল নো ভালই েল। গুড। নভরী গুড। 
একয়সয়লন্ট। 
  
আবম োাঁর বদয়ক োবকয়ে িললাম, নকমন আয়িন সুার? বেবন বঠক আয়ির মেই মাবের 
বদয়ক োবকয়ে িলয়লন, ভাল। েুবম ভাল আি নিনী? 
  
সুার নে আমার নাম জায়নন ো জানোম না। আবম চময়ক উঠলাম। 
  
চা বনন সুার। চুমুক বদয়ে নদখুন বচবন েয়েয়ি বক-না। 
  
সুার আমার বদয়ক োকায়লন। বক আশ্চেি এে সুন্দর নচাখ! বক  ান্ত! বক মাোকািা! না-
বক এসি আমার কেনা। সুার নচাখ নাবময়ে বনয়েয়িন। আমার িলয়ে ইচ্ছা করয়ি, আপবন 
আমার বদয়ক োবকয়ে চা খানয়ো সুার। নময়ঝর বদয়ক োবকয়ে আয়িন নকন? নময়ঝয়ে 
বক আয়ি নদখার? 
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বেো পাবখর েুাাঁ েুাাঁ ন ানা োয়চ্ছ। 
  
নভার েয়ে নিয়ি। িৃবষ্ট এখয়না োয়ম বন। আবম দরজা খুয়ল িাইয়র এয়স নদবখ আমায়দর 
বিদায়ের আয়োজন চলয়ি। নভার নিলা নেন। একু্ষবণ রওনা না েয়ল নেন ধরা োয়ি না। 
িি মামা সিাইয়ক োিা বদয়চ্ছন। 
  
আমার সমসুার িে আজ আর িলা েল না। 
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৩. ঢাকার বাসা 
আবম ঢাকাে ওর িাসাে উয়ঠ এলাম। 
  
নসগুন িাবিচাে অবিয়সর সায়েই িাসা। একেলা নদােলা জুয়ি অবিস। নদােলার নপিন 
বদয়ক ওর িাসা। একো নমায়ে ঘর। িারান্দার খাবনকো অিং  আলাদা কয়র রান্নাঘর। 
িুায়সর িুিস্থা ননই। নকয়রাবসয়নর চুলাে রান্না। িারান্দাে অনু মাোে িােরুম। িােরুম 
এিিং রান্নাঘয়রর মায়ঝর িাাঁকা জােিাোর আে-দ ো িুয়লর েি। সপ্তম আশ্চয়েির মে 
নসখায়ন একো পাবখর খাাঁচাে মেনা পাবখ। 
  
ও খুি আগ্রে কয়র িলল, িুঝয়ল নিনী! এই মেনা মানুয়ের নচয়ে সুন্দর কয়র কো িয়ল। 
দুবদন োক, নদখয়ি নোমার িলা হিহ নকল করয়ি। ও নকয়ল খুি ওস্তাদ। 
  
মেনা নি  আগ্রে বনয়ে আমায়ক নদখয়ি। নকান কো িলয়ি না। আবম িললাম, কই, কো 
িলয়ি না নো? 
  
েঠাৎ নোমায়ক নদয়খয়ি— এই জয়নু। কয়েকবদন োক, োরপর নদখয়ি ওর কোর েিণাে 
োকয়ে পারয়ি না। আমার িাবি-ঘর নোমার পিন্দ েে বন, োই না নিনী? 
  
েয়েয়ি। 
  
পিন্দ নে েে বন নসো নোমার মুখ নদয়খই িুঝয়ে পারবি। একা মানুে নো, বিরাে িাবি 
বনয়ে বক করি? োিািা িাবিো বকন্তু ভাল। খুি োওো। িায়দ োওোর বসাঁবি আয়ি। িায়দ 
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োওো োে। িায়দ োয়ি? আচ্ছা, পয়র নোমায়ক বনয়ে োি। োোডি েয়ে এয়সি, এখন নরষ্ট 
নাও। আবম চা বনয়ে আবস। 
  
ও ঘর নেয়ক ফ্লাস্ক বনয়ে িুস্ত ভবেয়ে ননয়ম নিল। এই িাসার সি বকিুই নিাে নিাে। নস 
নে ফ্লাস্কো বনয়ে নির েয়েয়ি নসবেও নিাে। এক কাপ চা ধরয়ি বক-না নক জায়ন। আবম 
ঘুয়র-বিয়র োর সিংসার নদখয়ে লািলাম। 
  
ন ািার ঘয়র একো খাে। নসই খায়ে একোই িাবল । আমার জয়নু বিেীে িাবল  নকয়ন 
বন। েেে আবজ সন্ধুায়িলা িাবল  বকনয়ে োয়ি। বকিংিা নক জায়ন েেয়ো একো িাবলয় ই 
দুজনয়ক ভািাভাবি কয়র ঘুমুয়ে েয়ি। একো নলখার নেবিল খায়ের সয়ে লািায়না। 
নেবিয়লর সয়ে নচোর বনই। কাজই ধয়র ননো োে নলখায়লবখর কাজ খায়ে িয়স। সারা 
েে। নেবিয়লর পায়  বমোয়সয়ির মে আয়ি। নসখায়ন নেুন একো বে-য়সে। নদয়খই নিাঝা 
োয়চ্ছ এই বে-য়সে এখয়না িুিোর করা েে বন। কাপি রাখার আলনা আয়ি। আলনাে 
কাপি ননই। কয়েকো নোোয়ল এিিং িামিা–ভাজ কয়র রাখা। নক জায়ন েেে নোোয়ল 
রাখার জয়নুই এই আলনা। 
  
নদোয়ল বকিু িাাঁধায়না িবি আয়ি। একবে োর িািার িবি। নচোরার বমল নেয়ক িয়ল নদো 
োে। োর পায় র িবিবে নিাধেে োর মার। এই মবেলা খুি রূপিেী বিয়লন। 
  
নেম িাধায়না নজরুল ইসলায়মর একো োয়ে আাঁকা িবি আয়ি। িবির বনয়চ নলখা Art 
by Noman Class VIII, Section B. সায়েি োেয়ল নিয়লয়িলাে ব েী বিয়লন। 
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খায়ের বনয়চ রায়জুর বজবনস। োর ময়ধু মাবের পালবক এিিং পুেুল আয়ি। এইগুবল বক 
জয়নু রাখা নক জায়ন। বজয়জ্ঞস করয়ে েয়ি। 
  
আবম োে-মুখ নধািার জয়নু িােরুয়ম ঢুকলাম। িােরুমো ঝকঝয়ক। আমায়দর 
ননত্রয়কানার িাবির িােরুয়মর মে অন্ধকার এিিং সুাাঁেয়সাঁয়ে নে। সিয়চ িি কো-
িােরুয়মর উপয়রর বদয়ক নভবন্টয়লোয়রর মে আয়ি, নে নভবন্টয়লোর বদয়ক আকা  নদখা 
োে। িায়ে পাবন ঢালয়ে ঢালয়ে আকা  নদখার মে আনয়ন্দর আর বক আয়ি? 
  
মুয়খ পাবন ঢালয়েই  রীর জুবিয়ে নিল। েঠাৎ কয়র ময়ন েল আমায়দর দুজয়নর জনু 
এরকম একো ঘয়ররই দরকার বিল। 
  
ও শুধু চা আয়নবন, একো নঠাঙাে বকিু বজলাপী। আয়রক নঠাঙাে বকিু ননানো বিসবকে। 
নস বমেয়সি নেয়ক কাপ নির করয়ি। আবম নদখলাম, দুো না, নস একো কাপ নির 
কয়রয়ি। ঐ কাপবে নস এবিয়ে বদল আমার বদয়ক। বনয়জ চা ঢাবলল ফ্লায়স্কর মুয়খ। নেন 
আবম খুি সোবনে একজন নমেমান। িাইয়রর নকউ। 
  
নিনী! বে-য়সেো নেুন বকয়নবি। সুন্দর না? 
  
েুাাঁ, খুি সুন্দর। 
  
নসে বেয়সয়ি বকনয়ল দাম নিব  লায়ি। আবম আলাদা আলাদা বকয়ন নসে িাবনয়েবি অয়নক 
সস্তা পয়িয়ি। 
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আচ্ছা। 
  
বিকায়ল নোমায়ক বনয়ে নির েয়ে েয়ি। েুকোক অয়নক বজবনস বকনয়ে েয়ি। নোমার 
বক নকালিাবল  লায়ি? 
  
না। 
  
নোমার জনু একো নেবসিং নেবিল বকয়নবি। এিার োবরখ নডবলভাবর নদোর কো বিল, 
বনয়ে নিলাম, িয়ল–পাবল  েে নাই। এখন নিাধেে পাবল  েয়ে নিয়ি, বনয়ে আসি। 
আয়রকেু চা নদই, ফ্লায়স্ক চা আয়ি। বেন কাপ চা আয়ে। 
  
আবম ওয়ক খুব  করার জয়নুই আয়রকেু চা বনলাম।  রিয়ের মে বমবষ্ট চা। মুয়খ বদয়লই 
নপয়ের নাবিভুাঁবি পেিন্ত বমবষ্ট েয়ে োে। 
  
নিনী ন ান, আবম অবিয়স োই। বকিু জরুবর কাজ বিল। েুবম একা োকয়ে পারয়ি নো? 
  
পারি। 
  
নিাসল নসয়র দরজা িন্ধ কয়র ঘুবময়ে পি। েুবম োোডি েয়ে আি নোমার ঘুম দরকার। 
  
ও আচ্ছা। 
  
এক-একা ভে পায়ি না নো? 
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ভে পািার বকিু আয়ি বক? 
  
ভে পািার বকিুই ননই। খুি নসইি জােিা। অবিয়সর বেনজন দায়রাোন আয়ি। এরা সি 
সমে পাোরা নদে। আর আবম নো আবিই। আবম মায়ঝ মায়ঝ নখাাঁজ বনয়ে োি। 
  
নখাাঁজ বনয়ে েয়ি না। আবম ভালই োকি। 
  
নিাে িাসা নদয়খ নোমার মন খারাপ েেবন নো নিনী? 
  
না। 
  
বদন এরকম োকয়ি না। বনয়জই এক সমে িুিসা শুরু করি। এুাড িুিসার িুাপার-
সুাপার। আবম এখন সিই জাবন। সােস কয়র শুরু করয়লই েে। আয়রকেু চা নদই? োয়স্ক 
আয়ি খাবনকো। 
  
ও চা নঢয়ল বদল। োর মুখ োবস-োবস। িারান্দাে মেনাোর কায়ি দাাঁবিয়ে অয়নকক্ষণ ধয়র 
িলল–কো িল, এই মেনা, কো িল। িল নদবখ– নিনী! নিনী! 
  
মেনা খাাঁচার নভের িেিে করয়ি। কো িলয়ি না। আবম খায়ে িয়স। নদখবি, ও পয়কে 
নেয়ক কলা নির কয়র নখাসা িাবিয়ে নস মেনায়ক বদয়চ্ছ। িলার স্বর অয়নকখাবন নাবময়ে 
িাে অনুনয়ের ভবেয়ে িলয়ি–কো িল না নর িািা। িলী–নিনী! নিনী! বক েে কো 
িলয়ল? 
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আমায়ক শুনায়নার জয়নুই নিচারার এই নচষ্টা। এই পৃবেিীয়ে োর ো বকিু নদখায়নার 
আয়ি সিই নস আমায়ক নদখায়ে চাে। আমায়ক অবভভূে করাই োর व्लझा। ऊाद्ध 
अgशा७न छिल्ल না। 
  
আবম িললাম, নজরুয়লর এই িবি বক নোমার আাঁকা? নস লবিে িলাে িলল, হাঁ। নিয়ল 
নদো উবচে। নিলয়ে পাবর না। মাো লায়ি। 
  
নিলার দরকার বক সুন্দর িবিয়ো। এখয়না বক িবি আাঁক?  না না। বকয়ে েুবম িল। সু্কয়ল 
পিার সমে খুি আাঁকোম। নিনী আবম োই। োিাোবি চয়ল আসি। 
  
সমূ্পণি নেুন জােিা, নেুন পবরয়ি । অয়চনা ঘয়রর অয়চনা খায়ে আবম শুয়ে আবি। ঘয়রর 
আয়লা কয়ম এয়সয়ি। আিারও নমঘ কয়রয়ি। ময়ন েে। ঝমঝবময়ে িৃবষ্ট নাময়ি। নামুক 
িৃবষ্ট, সি ভাবসয়ে বনয়ে োক। িৃবষ্ট নাময়ল মেনাো বভজয়ি। আবম বক ওয়ক বনয়ে আসি 
নভেয়র? না-বক ওর পাবনয়ে বভয়জ অভুাস আয়ি? 
  
বনয়জর িািা-মা, ভাই-য়িান না, একো পাবখর কো ভািয়ে ভািয়ে আবম ঘুবময়ে পিলাম। 
িাঢ় ঘুম। ঘুয়মর ময়ধুই শুনলাম িৃবষ্ট পিয়ি। ঘুয়মর ময়ধুই পাবখোর িেিোবন কায়ন নিল 
এিিং একসমে পাবখো নিনী নিনী িয়ল আমায়ক ডাকয়েও লািল। এো েেে আমার 
ভুল। েেে আমার স্বয়প্নর কু্ষদ্র অিং । বকিু বকিু সময়ে মানুয়ের স্বপ্ন ও সেু বময়ল-বময়  
এক েয়ে োে। পাবখো আমায়ক ক্রমািে ডাকয়ি— নিনী, নিনী। বক বমবষ্ট, বক সুয়রলা 
োর িলা! িৃবষ্টয়ে নভয়স োয়চ্ছ চারবদক। 
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আমার ঘুম ভাঙল সন্ধুাে। িৃবষ্ট ননই— চারবদক খেখে করয়ি। পুয়রাোই োেয়ল স্বপ্ন 
বিল? আবম িারান্দাে এয়স দাাঁিালাম। ননামানয়ক নদখা োয়চ্ছোয়ে পবলবেয়নর দুো িুাি। 
িুস্ত ভবেয়ে নিে বদয়ে নভেয়র ঢুকয়ি। নস বক অবিস নেয়ক আিার িাজায়র বিয়েবিল? 
  
িারান্দার দরজা খুয়ল আবম োর জয়নু অয়পক্ষা করবি। ঘর অন্ধকার েয়ে আয়ি। ও 
আসুক। ও এয়লই িাবে জ্বালাি। 
  
নিনী, খুি নদবর কয়র নিললাম। অবিস নেয়ক নির েয়েই সন্ধুা েয়ে নিল। নেুন একো 
পাবেি এয়সয়ি। কাজ ননই, শুধু িকর িকর কয়র। অবিস নেয়ক নির েয়েই একিার উাঁবক 
বদয়েবি। দরজা িন্ধ কয়েকিার বঠক ঠক করলাম। দরজা খুলল না। িুঝলাম েুবম ঘুয়মাচ্ছ 
চয়ল নিলাম নেবসিং নেবিলোর নখাাঁয়জ। ওয়দর সয়েও নানান ঝিিা। 
  
ঝিিা নকন? 
  
আর িল নকন? এখয়না পাবল  েে বন। কাবরির না-বক িুবেয়ে নিয়ি। পুয়রা োকা 
অুাডভান্স নদো, নেে অনুখান নেয়ক বকনোম। নোমার ঘুম েয়েয়ি? 
  
েুাাঁ। 
  
চল আমরা নির েই। নমলা কাজ। েুকোক বজবনস বকনি। রায়ে আিার দাওোে। 
  
দাওোে নখয়ে ইচ্ছা করয়ি না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 52 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

ইচ্ছা না করয়লও নেয়ে েয়ি। উপাে ননই। আমার িস দাওোে বদয়েয়ি। সবিক। 
নোমায়কয়ো আয়িই িয়লবি আমার সু্কল জীিয়নর িনু্ধ। োরই এুাড িুিসা। সবিয়কর 
আমার বিয়েয়ে োিার কো বিল। নেয়ে পারল না–িুািংকক নেয়ে েল। ও আজ সকায়লর 
ফ্লাইয়ে এয়সয়ি। 
  
নোমার খুি ভাল িনু্ধ? 
  
অি ুই ভাল িনু্ধ। েুই নোকাবর সম্পকি। আবম নে এে নিাে একো কাজ কবর এো বনয়ে 
োর নকান মাোিুো ননই। শুধু নে আমার সায়েই এই িুিোর ো না, সিার সায়ে। 
অবিয়সর দায়রাোয়নর নময়ের বিয়ে। অবিয়সর নকউ োে বন–সবিক বিয়েবিল। নোমায়ক 
বনয়ে এয়সবি শুয়ন েৎক্ষণাৎ নস নোমার সয়ে নদখা করয়ে চয়ল আসবিল। েুবম ঘুয়মাচ্ছ 
নভয়ি আবন বন। 
  
এয়ল সমসুাও েে। োয়ক িসায়ে নকাোে? ন ািার ঘর িািা এখায়ন আর ঘর নকাোে? 
  
ন ািার ঘয়রই িসোম। সমসুা ননই। ও পা নময়ল নময়ঝয়ে িয়স কেবদন চা নখয়েয়ি। 
মানুে বেয়সয়িও অসাধারণ। নদখয়লই িুঝয়ি। ফ্লাস্কো দাও নো নিনী। চা বনয়ে আবস। চা 
নখয়েই নির েয়ে পবি। 
  
ঘয়র চা িানায়নার িুিস্থা ননই? 
  
না। আজ সি বকনি। আবম চা খাই না নো, এই জয়নু িুিস্থা রাবখ বন। েুবম নো আিার 
খুি চা খাও। 
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নক িলল? 
  
িাসররায়ে নোমার নিােখালা চা বনয়ে এয়লন, েুবম খুি আরাম কয়র নখয়ল— সিো চা 
ন ে করয়ল। নসখান নেয়কই িুঝলাম। 
  
ও োসয়ি। সুন্দর কয়র োসয়ি। আমার নিাপন রেসু ধয়র নিয়লয়ি, নসই রেসুয়ভয়দর 
োবস। আনন্দ ও েৃবপ্তর োবস। 
  
ফ্লাস্ক বনয়ে োিার পয়ে ও আিার মেনাোর সাময়ন দাাঁিাল। আিার নসই অনুনে-বিনে–
িল মেনা, িল, িল— নিনী। িল নো নদবখ। সুন্দর কয়র িল— নিনী। ন-ি-নী। কলা 
নখয়ে নদি। কলা। 
  
মেনা কো িলার নসই আশ্চেি বিদুা নিাপন কয়রই রাখল। একিার নডয়ক নিলয়ল বক 
েে? নিচারা এে নচষ্টা করয়ি। নক জায়ন আমার সয়ে বিয়ে বঠক েিার পর নেয়কই নস 
েেে নিনী ডাক ন খায়নার নচষ্টা করয়ি। 
  
ও ফ্লাস্ক বনয়ে চয়ল োিার পরপরই মেনা নডয়ক উঠল। অবিকল ওর মে িলাে ডাকল— 
নিনী! নিনী! আমার সারা িায়ে কাো বদয়ে উঠল।  রীর বঝম বঝম করয়ে লািল। বক 
অদু্ভে িুাপার! 
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ননামান নিয়ের কাি নেয়ক আিার বিয়র আসয়ি। েনােন কয়র আসয়ি। পাবখর কো 
শুনয়ে নপয়ে আসয়ি িয়ল ময়ন েে না। পাবখর িলা এেদূর োয়ি না। অনু বকিু েয়ি। 
েেে মাবনিুাি নিয়ল নিয়ি। 
  
নিনী! 
  
বক? 
  
নোমার জ্বর-ের আয়স বন নো? অবিস নেয়ক বিয়র নোমায়ক নদয়খ ময়ন েবচ্ছল জ্বর 
এয়সয়ি। 
  
না, জ্বর আয়স বন। েুবম বক জ্বয়রর নখায় জ ননিার জয়নু বিয়র এয়সি? 
  
েুাাঁ। নদবখ কায়ি আস নো। জ্বর আয়ি বক-না নদবখ। 
  
আবম ওর কায়ি এবিয়ে এলাম। ও আমার কপায়ল োে রাখল। নিচারা আমার  রীর িুাঁয়ে 
নদখার জয়নু িুয়ে এয়সয়ি। জ্বয়রর মে একো িায়জ অজুোে তেবর কয়রয়ি। আমার 
িলয়ে ইচ্ছা করয়ি— ন ান, নোমার েখনই আমায়ক িয়ে নদখয়ে ইয়চ্ছ করয়ি, িয়ে 
নদখয়ি। লিা, বিধা িা সয়ঙ্কায়চর নকান কারণ ননই। আবম ো িলয়ে পারলাম না। বকিু 
কো আয়ি ো অবে বিেজনয়দরও িলা োে না। েয়ি ওর এই নিয়লমানুেী নকৌ ল আবম 
আমার পরিেিী জীিয়ন অয়নক অয়নকিার কায়জ লাবিয়েবি। 
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েখন আমার বনয়জর ইয়চ্ছ কয়রয়ি ও আমায়ক িুাঁয়ে নদখুক, েখবন িয়লবিএই, নদখ নো 
আমার জ্বর বক-না।  রীরো ভাল লািয়ি না। ও আমার কপায়ল োে নরয়খ িয়লয়ি— িা 
পাবনর মে ঠাণ্ডা, জ্বর ননই নো। 
  
আবম নোয়স নিয়লবি। ও আমার োবস নদয়খ েকচবকয়ে নিয়ি। েয়ি িুাপারো ধরয়ে 
নপয়রয়ি। িিয়দর নিয়লমানুেী এক নখলা। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 56 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

৪. সচিক সামহমবর বাচি 
নদখয়ল কে িি িাবি? 
  
নস এমনভায়ি িলল নেন িাবিো ওর বনয়জর। আবম োসলাম। ওর নিয়লমানুবেগুয়লা এখন 
আমার নচায়খ পিয়ে শুরু কয়রয়ি। নদাকায়ন নকনাকাোর সমে িেম নচায়খ পিল। ো 
নদখয়ি ো-ই দাম করয়ি। জাপাবন একো বডনার নসে দাম করল। িাোন্ন বপয়সর নসে— 
দাম নের োজার োকা। নস িম্ভীর িলাে িলল, বিক্সড িাইস? ভািো এ-রকম নেন 
বিক্স্ড িাইস না েয়ল নস দরদাম কয়র বকয়ন নিলয়ি। নদাকানদাররা মানুে নচয়ন। নক 
বক বকনয়ি িা বকনয়ি না ো চে কয়র ধয়র নিয়ল। নস জিাি পেিন্ত বদল না। ননামান 
োয়ে অপমাবনে নিাধ করল না িা রাি করল না, পায় র নদাকায়ন িুলদাবন দরদম 
করয়ে লািল। এক একোর দাম দুোজার োকা। এমনভায়ি দাম করয়ি নেন দুোজার 
োকা দায়মর িুলদাবন কয়েকো বকনয়ি। 
  
সবিক সায়েয়ির িাবিয়ে নঢাকার পর নেয়ক নস আমায়ক িুঝায়নার নচষ্টা করয়ি নে এে 
সুন্দর িাবি এই  েয়র আর ননই। িাবিয়ে কেো ঘর, কেো িােরুম সমায়ন িয়ল োয়চ্ছ। 
আমরা িসার ঘয়র িয়স আবি। ঝাি িাবে োবে বদয়ে এই ঘর এমন সাজায়না নে এখায়ন 
িয়স োকয়ে ভাল লায়ি না। ময়ন েে। বসয়নমার একো িাবিয়ে িয়স আবি। সবিক 
সায়েিয়ক খির পাঠায়না েয়েয়ি। বেবন এখয়না নাময়িন না। আমরা নেখায়ন িয়স আবি 
নসখান নেয়কই নদােলার বসাঁবি চয়ল নিয়ি। ভদ্রয়লাক এই বসাঁবি ধয়রই নাময়িন। মায়িিল 
পােয়রর বসাঁবি। এই বসাঁবিয়ে নকানবদন েেে এক কণা ধূবলও পয়ি োয়ক না। আবম 
বসাঁবির বদয়ক োবকয়ে আবি। 
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নিনী, িল নো এ িাবির তিব ষ্টু বক? 
  
ো নো িয়েই, এ িািা বক? 
  
িলয়ে পারবি না। 
  
এ িাবির িায়দ বক আয়ি িল? 
  
িুয়লর িািান? 
  
িািান নো আয়িই। নরাজ িায়ডিন। এ িািা বক আয়ি িল নোমায়ক আয়ি িয়লবিলাম। 
িাসর রায়ে। ময়ন ননই? 
  
ময়ন করয়ে পারবি না। 
  
সুইবমিং পুল। বি াল সুইবমিং পুল। িাবির িায়দ সুইবমিং পুল োয়ক কখয়না শুয়নি? 
  
না। 
  
সবিয়কর আয়ি। চাাঁদনী রায়ে নে বক সুন্দর নদখা োে! পাবনয়ে চাাঁয়দর িাো পয়ি। েখন 
িাবির সি িাবে বনবভয়ে নদো েে। নমজাজ ভাল োকয়ল অেনা ভািী িান িান। উবন খুি 
সুন্দর িান জায়নন। 
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োই না-বক? 
  
েুাাঁ। উবন বেবভর এ নগ্রয়ডর ব েী। েয়ি বেবভয়ে খুি কম োন। িে মায়স নিাগ্রাম 
নপয়েবিয়লন োন বন। 
  
সবিক সায়েি নদােলা নেয়ক নাময়িন না। আমরা অয়নকক্ষণ ধয়র অয়পক্ষা করবি। 
ননামায়নর োয়ে অসুবিধা েয়চ্ছ না। নস িাবির িে কয়রই োয়চ্ছ। আমার অস্ববস্ত লািয়ি। 
ময়ন েয়চ্ছ খাবনকক্ষণ পর নদােলা নেয়ক একো কায়জর নলাক ননয়ম এয়স িলয়ি, আজ 
উনার  রীরো ভাল না, আয়রকবদন আসুন। িুঝয়ে পারবি না। আমরা কেক্ষণ িয়স 
োকি। ননামায়নর ময়ন েে িয়স োকয়ে ভালই লািয়ি। 
  
নিনী! 
  
উাঁ। 
  
িায়দর উপর এই নে এে িি সুইবমিংপুল বকন্তু সবিক এখন পেিন্ত পাবনয়ে ননয়ম নদয়খ 
বন। 
  
নকন? 
  
ও না-বক সুইবমিং পুল িাবনয়েয়ি পাবন নদখার জয়নু। নিাসয়লর জয়নু োর  াওোরই ভাল। 
অয়নুর নিাসল করা ননািংরা পাবনয়ে নস নাময়ি না। ো ো ো। ওর কোিােিার েুবম নকান 
বঠক পায়ি না। েয়ি ও ো িলয়ি ময়ন েয়ি নসোই সবেু। 
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উনায়দর নিয়লয়ময়ে বক? 
  
এখায়না নিয়লয়ময়ে েে বন। মাত্র দুিির আয়ি বিয়ে কয়রয়ি। ভািী েয়লন খুলনার নময়ে। 
  
ও আচ্ছা। 
  
এে সুন্দর িাবি বকন্তু সবিয়কর পিন্দ না। ও োর বনয়জর বডজাইয়ন আয়রকো িাবি 
িানায়ি। বডজাইন না-বক করা শুরু কয়রয়ি। 
  
উবন বক আবকিয়েক্ট? 
  
আয়র না। পিাশুনা কয়রয়ি বিজয়নস মুায়নজয়ময়ন্ট, েয়ি নস ইচ্ছা করয়ল িাবি বডজাইন 
আবকিয়েয়ক্টর নচয়ে অয়নক ভাল করয়ি। নে নকান আবকিয়েয়ক্টর কান নকয়ে বনয়ে আসয়ি। 
ও পায়র না এমন বজবনস ননই। এখন বক বঠক কয়রয়ি জান? িবি িানায়ি। মুবভ কুায়মরা, 
লাইে িাইে বকয়ন এলাবে কারিার কয়রয়ি। 
  
োই িুবঝ? 
  
মুবভ কুায়মরার দামই পয়িয়ি ১৪ লাখ োকা। োকা অিব ু োর কায়ি নকান িুাপার না। 
ওর কায়ি ১৪ লাখ ো ১৪ োজারও ো। 
  
উবন এখয়না আসয়িন না নকন? 
  
আসয়ি। কায়জ আেকা পয়ি নিয়ি আর বক? নোমার বক িয়স োকয়ে খারাপ লািয়ি? 
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েুাাঁ লািয়ি। 
  
এয়সা োেয়ল সবিয়কর লাইয়ব্ৰবরো নদখ। লাইয়ব্ৰবর নদখয়ল মাো ঘুয়র পয়ি োয়ি। নদখার 
মে বজবনস। নেন িই নাই ো েুবম লাইয়ব্ৰবরয়ে পায়ি না। আবস নোমায়ক লাইয়ব্ৰবর 
নদখাই। 
  
লাইয়ব্ৰবর নদখয়ে ইচ্ছা করয়ি না। 
  
ইচ্ছা করয়ি না নকন? 
  
িুঝয়ে পারবি না। ময়ন েে।  রীর খারাপ কয়রয়ি। 
  
মাো ধয়রয়ি? 
  
হাঁ। 
  
জ্বর না-বক নদবখ, কায়ি আস নো। 
  
নস আমার জ্বর নদখল। আর েখবন সবিক সায়েি নদােলা নেয়ক ননয়ম এয়লন। 
  
িসিা লম্বা একজন মানুে। মাোভরবে নকাাঁকিায়না চুল। িি িি নচাখ। োর িায়ে নীল 
রয়ঙর। োি োওোই  ােি। পরয়নর পুান্ট ধিধয়ি সাদা। ভদ্রয়লাক নাময়িন োসয়ে 
োসয়ে। পায়ে চবে োকার জয়নুই বসাঁবির িবেবে ধায়প িেিে  ে েয়চ্ছ। চবেয়ে এে 
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 ে েিার কো না। বেবন নিাধেে ইয়চ্ছ কয়রই  ে করয়িন। বকিংিা নক জায়ন িিয়লাকরা 
েেে এই ভায়িই নায়ম। 
  
আবম উয়ঠ দাাঁিালাম। বেবন আমার বদয়ক োবকয়ে দীঘিবদয়নর পবরবচে ভবেয়ে িলয়লন, 
দাাঁবিয়ে পয়িি েখন েখন আর িসার দরকার ননই—চল আমরা সরাসবর িাবিয়ে উঠয়িা। 
আর ন ান নিনী, নোমার আবম েুবম কয়র িলবি। ননামানয়ক েুই কয়র িবল, োর িীয়ক 
আপবন কয়র িলা নসই কারয়ণই ন াভন না। েিু নোমার আপবে োকয়ল একু্ষবণ িয়ল 
নিল। িেয়মই বডবসসান েয়ে োক। আপবন না েুবম? 
  
আপবন আমায়ক েুবম কয়রই িলয়িন। 
  
আমার ইচ্ছা বিল এ িাবিয়েই নোমায়দর খাওোি। আমার িী নসই উপলয়ক্ষ রান্নািান্নাও 
কয়রয়ি। বকন্তু সন্ধুার পর ঝিিা কয়র নস িাবি নেয়ক উধাও েয়েয়ি। কায়জই নোয়েল 
িািা িবে ননই। আবম নে বনয়চ নাময়েই নদবর কয়রবি োর মূল কারণ অেনায়ক নেবলয়িায়ন 
নেস করার নচষ্টা করবিলাম। ঢাকা  েয়র োর একলক্ষ পবরবচে মানুে। নস নকাোে বিয়ে 
িয়স আয়ি নক জায়ন। 
  
ননামান িলল, ভািী ননই! িবলস বক? 
  
েুই নদবখ আকা  নেয়ক পিবল! ও নো এরকম কয়রই। 
  
আবম িললাম, আজ না েে িাদ োকুক। আমরা অনু একবদন আসি। 
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অনু একবদন নে অেনায়ক পাওো োয়ি নোমায়ক নক িলল? নোয়েয়ল বরজায়ভি ন ননো 
আয়ি। চল োই। 
  
ভদ্রয়লাক এক দৃবষ্টয়ে আমার বদয়ক োবকয়ে আয়িন। অপবরবচে একজন মানুে েখন 
এভায়ি োবকয়ে োয়কন েখন অস্ববস্ত লায়ি। বকন্তু উবন নে োবকয়ে আয়িন— োয়ে অস্ববস্ত 
লািয়ি না। নকন লািয়ি না, োও আবম িুঝয়ে পারবি না। বেবন েঠাৎ িলয়লন, নিনী 
দািাও। নোমার একো িবি েুয়ল রাবখ। এই মুেূয়েি নোমায়ক সুন্দর নদখায়চ্ছ। নসৌন্দেি 
নকান ধ্রুি িুাপার না। ক্ষয়ণ ক্ষয়ণ িদলাে। আজ নোমায়ক অপূিি লািয়ি োর মায়ন এই 
না নে কালও লািয়ি। সুন্দর েখন লািয়ি েখন ো ধয়র রাখা োক। েুবম দািাও। 
  
আবম দাাঁবিয়ে রইলাম। ননামান িলল ওর আচার-আচরণ আধা পািয়লর মে। েুবম ওর 
কোে অস্ববস্ত নিাধ করি না নো? 
  
না। 
  
অস্ববস্ত নিাধ করয়ি না। সবিয়কর স্বভািই এরকম। ওর ময়ধু নলাকািাপার নকান িুাপার 
ননই। 
  
  
  
এে িি নোয়েয়ল আবম আয়ি কখয়না আবস বন। পুয়রাপুবর েকচবকয়ে োিার মে িুাপার। 
অেচ ননামান খুি সেজ স্বাভাবিক ভবেয়ে োাঁোোাঁবে করয়ি। ময়ন েয়চ্ছ ও োর িনু্ধর সয়ে 
আয়িও অয়নকিার এয়সয়ি। সবিক সায়েি নোয়েয়ল পা নদিার পর নেয়ক আমার বদয়ক 
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নেমন লক্ষু করয়িন না। বেবন োাঁর িনু্ধয়কই বনচু িলাে ক্রমািে বক-সি নেন িলয়িন। 
নসও খুি বচবন্তে মুয়খ শুনয়ি। আবম নে োর সাময়ন আবি। এো নিাধেে নস আর জায়ন 
না। 
  
ডাইবনিং েয়লর বঠক মাঝখায়ন চারজয়নর নেবিয়ল আমরা আবি। আবম এিিং ননামান 
পা াপাব  িয়সবি। সবিক সায়েি িয়সয়িন আমায়দর সাময়ন। বেবন ননামায়নর সয়ে কো 
িলা িন্ধ কয়র েঠাৎ আমায়ক িলয়লন, চারজয়নর নেবিল নকন বনয়েবি জাবন নিনী? 
চারজয়নর নেবিল বনয়েবি, কারণ েঠাৎ অেনা এয়স উপবস্থে েয়ে পায়র। োর রাি নেমন 
চে কয়র উয়ঠ আিার নেমবন চে কয়র পয়ি োে। েবদ এ রকম নকান ঘেনা ঘয়ে োেয়ল 
নস খুাঁয়জ নপয়ে নির করয়ি আমরা নকাোে আবি। োরপর োবসমুয়খ উপবস্থে েয়ি। নেন 
বকিুই েে বন। এ জয়নুই আবম খািায়রর অডিার এখয়না বদবচ্ছ না। অয়পক্ষা করবি। নোমার 
বখয়দ পাে বন নো? 
  
বজ না। 
  
গুড। বখয়দো জমুক। বখয়দ ভালমে না জময়ল নখয়ে পারয়ি না। নে নোয়েল েে জমকায়লা 
োর খািার েে খারাপ। ননামান, েুই মৃণালয়দর িাবিয়ে একিার নেবলয়িান কয়র নদখ 
নো। অেনা নসখায়নও োকয়ে পায়র। আবম কয়রবিলাম, আমায়ক ননা িয়ল বদয়েয়ি। নোয়ক 
নিাধেে িলয়ি না। 
  
ও উয়ঠ চয়ল নিল। সবিক সায়েি বসিায়রে ধরায়ে ধরায়ে আমার বদয়ক না োবকয়ে েঠাৎ 
কয়র িলয়লন, নিনী ন ান! নোমার সয়ে বিয়ের কোিােিা 
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কো শুয়ন ওর ময়ন নিাধেে কনবিউ ন তেবর েয়েবিল। আবম োয়ক িয়লবি এসি 
কোিােিাে কান না বদয়ে। মিস্বল  েয়র নমাোমুবে োরা রূপিেী োয়দর বনয়ে নানা 
িেিাো তেবর েে। নময়েগুয়লার জীিন েে অবেষ্ঠ। েুবময়ো আর নমাোমুবে রূপিেী না। 
ভেঙ্কর রূপিেী। নোমায়ক বনয়ে এক  একো িে তেবর েিার কো। োই নোক আবম 
ননামানয়ক িয়ল বদয়েবি ও নেন নোমার অেীে বনয়ে কখয়নাই িশ্ন না কয়র। ওবক বকিু 
বজয়জ্ঞস কয়রয়ি? 
  
না। 
  
একিার েখন না িয়ল বদয়েবি েখন আর িশ্ন করয়ি না। আর েবদ কয়রও েুবম বকিু 
িলয়ি না। 
  
আমার িলার মে বকিু ননই। 
  
োকয়লও িলয়ি না। নেুন বিয়ে েওো স্বামীর সয়ে দ্রুে ভাি করার জয়নু িি িি কয়র 
অয়নক বকিু িয়ল নদে। পয়র সমসুা েে। ননামান ভাল নিয়ল। আবম োয়ক খুি পিন্দ 
কবর। আবম চাই না— েুচ্ছ সি বিেে বনয়ে… 
  
সবিক সায়েি চুপ কয়র নিয়লন, কারণ ননামান বিয়র আসয়ি। আমার বিরক্ত লািয়ি। 
আমার সমূ্পণি িুবক্তিে িুাপায়র উবন কো িলয়িন নকন? োিািা আমার সয়ে আজই 
োর িেম কো েয়চ্ছ। িেম আলায়প এ জােীে িসে নোলার নকান কারণ আয়ি বক? 
  
সবিক সায়েি ওর বদয়ক োবকয়ে িলয়লন–পাওো নিয়ি? 
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না। 
  
নকাোে আয়ি বকিু িলল? 
  
ননামান বমবেবমবে োসয়ি। নকান একো আনয়ন্দর খির নিাপন করয়ে বিয়ে িাচ্চা 
নিয়লয়ময়েরা নেভায়ি োয়স নস রকম োবস। সবিক ওর োবস নদয়খই িলয়লন, ও বক 
নোয়েয়লর বদয়কই রওনা েয়েয়ি? 
  
েুাাঁ। 
  
গুড। োেয়ল খািায়রর অডিার নদো োক। আবম আমার পিয়ন্দই খািার বদয়ে িবল। এয়দর 
সি খািার মুয়খ নদো োে না। দু-একো আইয়েম শুধু এরা ভাল কয়র। 
  
সবিক সায়েি আমার বদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স িলয়লন, আবম নে একো িবি িানাবচ্ছ। ননামান 
বক নোমায়ক িয়লয়ি? 
  
বজ্ব িয়লয়ি। 
  
নসই িবির নাবেকায়ক বকিুক্ষয়ণর ময়ধুই নদখয়ি। েয়ি নাবেকার িায়ের রিং কায়লা। কায়লা 
রয়ঙর নাবেকা িািংলায়দয়  চলয়ি িয়ল ময়ন েে না। এয়দয় র নাবেকায়দর িায়ের রিং েয়ে 
েে দুয়ধ আলোে এিিং ওজন েয়ে েে বেন ময়ণর নিব । 
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আবম লক্ষু করলাম। সবিক সায়েি আনয়ন্দ ঝলমল করয়িন। িী আসয়ি। এই খিয়র 
কারও মুখ এে আনন্দমে েয়ে পায়র আমার ধারণা বিল না। ভদ্রয়লাকয়ক এখন আমার 
ভাল লািয়ি। অেনা নায়মর নময়েবে ময়ন েয়চ্ছ খুি ভািুিেী। আবম ভদ্রমবেলার জয়নু 
আগ্রে বনয়ে অয়পক্ষা করবি। 
  
বেবন চয়ল এয়লন দ  বমবনয়ের মাোে। োর িায়ের রঙ কায়লা। নি  কায়লা। বকন্তু নসই 
কায়লা রয়ঙও একো মানুেয়ক নে এে সুন্দর নদখা োে আবম জানোম না। োলকা কমলা 
রয়ঙর বসল্ক  াবি পয়রয়িন। নিণী করা চুয়লর নিািাে নিাে নিাে নীল রয়ঙর িুল। বনশ্চেই 
োবস্টয়কর িুল। সবেুকার িুল নীল েে না। েয়ি নদখায়চ্ছ সবেু িুয়লর মেই। বেবন 
োসয়ে োসয়ে ঘয়র ঢুকয়লন। োর নঢাকার সয়ে সয়ে ডাইবনিং রুমোও নেন নেয়স উঠল। 
  
সবিক সায়েি িলয়লন, েুবম নে আসয়ি আবম জানোম। এই নদখ নোমার জয়নুই ডাইবনিং 
রুয়মর মাঝখায়ন নেবিল বনয়েবি। নিনী ন ান, এই কায়লা নময়েো নকাণার বদয়কর নেবিয়ল 
িসয়ে পায়র না। ও সি সমে িসয়ি মাঝখায়ন। 
  
অেনা িলয়লন, অি ুই আবম মাঝখায়ন িসি। এমনভায়ি িসি নেন সিাই োকাে আমার 
বদয়ক। এই নদখ একু্ষবণ োকায়না শুরু কয়রয়ি। 
  
আবম অিাক েয়ে লক্ষু করবি। ওরা বনয়জয়দর ময়ধুই কো িলয়িন। আমরা দুজন নে 
আবি নসবদয়ক ওাঁয়দর নখোল ননই। সবিক সায়েি একিার িলয়লন, অেনা, ননামায়নর িীর 
সয়ে কো িল। ওর নাম নিনী। নদখা বক ভেঙ্কর সুন্দর! িাে নোমার কািাকাবি। 
  
ভেঙ্কর িলবি নকন? সুন্দর বক ভেঙ্কর েে? 
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মায়ঝ মায়ঝ েে। 
  
অেনা আমার বদয়ক োবকয়ে একেু োসয়লন। নেয়সই অনু িসয়ে চয়ল নিয়লন–বচিংবি মাি 
নখয়ল নকায়লস্টয়রল িায়ি না কয়ম এো বনয়ে আয়লাচনা শুরু েল। অেনার ধারণা, 
নকায়লক্টয়রল কয়ম োে। সবিক সায়েয়ির ধারণা ো না। 
  
সবিক সায়েি িলয়লন, এে বজবনস োকয়ে আমরা বচিংবি মাি বনয়ে আয়লাচনা করবি 
নকন? 
  
অেনা এয়ে বখলবখল কয়র োসয়ে শুরু করয়লন। নেন দারুণ মজার কো। এয়দর সয়ে 
চুপচাপ িয়স োকয়ে আমার এে খারাপ লািয়ি! ননামায়নর লািয়ি না। ওরা েখন োসয়ি 
ননামানও োসয়ি। এরা েখন িভীর নকান বিেে বনয়ে কো িলয়ি েখন নসও িম্ভীর মুয়খ 
কো শুনয়ি। অেনা িলয়লন, ননামান, বচিংবি মাি সম্পয়কি নোমার বক ধারণা? 
  
আমার নকান ধারণা ননই ভািী। 
  
বচিংবি মাি খাওোো বক মকরু না োলাল? 
  
োও জাবন না। 
  
েুবম নদবখ বকিুই জান না। আচ্ছা একো কাজ কর। চে কয়র নোয়েয়লর  াপ নেয়ক 
আমার জয়নু একো বজবনস বনয়ে এয়সা… মাো ধরার নেিয়লে। িচণ্ড মাো ধয়রয়ি। মাো 
ধরা না কময়ল বকিু নখয়ে পারি না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 68 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
ও সয়ে সয়ে রওনা েল। আমার ভাল লািয়ি না। আমার নকন জাবন ময়ন েয়চ্ছ এই 
মবেলা খুি সূক্ষ্মভায়ি আমায়ক নদবখয়ে বদয়ে চায়চ্ছন নে আমার অিস্থান অয়নক বনয়চ। 
োয়দর চাকর-িাকয়দর কািাকাবি। 
  
সবিক সায়েি বক িুঝয়ে পারয়িন নে আবম ননামানয়ক এভায়ি উবঠয়ে নদোর িুাপারো 
পিন্দ কবর বন। কারণ বেবন নকমন নেন লবিে ভায়ি আমার বদয়ক োকায়চ্ছন। বেবন 
নকামল িলাে িলয়লন, নিনী! 
  
বজ্ব। 
  
বচিংবি মাি সম্পয়কি নোমার বক ধারণা? এো খাওো বক োলাল, মকরু না বনবেি। 
  
সামুবদ্রক বচিংবি েবদ েে োেয়ল োলাল। আমার একজন সুার বিয়লন এই সি িুাপার খুি 
ভাল জানয়েন। বেবন িয়লয়িন নকারান  রীয়ির একো আোে আয়ি োয়ে িলা েয়েয়ি— 
সমুয়দ্রর ব কার ও োর খাদু নোমায়দর জয়নু োলাল। 
  
সমুয়দ্রয়ো সাপও আয়ি। নসই সাপও বক োলাল? 
  
আবম বকিু িললাম না। সবিক সায়েি েীক্ষ্ণ দৃবষ্টয়ে োবকয়ে আয়িন। নেন আমার নচায়খর 
বদয়ক োবকয়ে বিয় ে বকিু ধরার নচষ্টা করয়িন। উবন বক আমার সুায়রর িুাপারো জায়নন? 
জানয়ল কেেুকু জায়নন? 
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অেনা আমার বদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স িলয়লন, আপনায়দর বিয়েয়ে আমায়দর দুজয়নরই োিার 
কো বিল। ও িুািংকক চয়ল োওোে নেয়ে পাবর বন। 
  
আবম বকিু িললাম না। অেনা িলয়লন, আবম বডনায়রর সয়ে নরড ওোইন ননি। এিিং 
বডনায়রর ন য়ে একো বসিায়রে খাি। আ া কবর বকিু ময়ন করয়িন না। 
  
বজ্ব না। বকিু ময়ন করি না। 
  
খািার চয়ল এয়সয়ি। কে পয়দর খািার নে আসয়ি। আমার ভালই বখয়দ বকন্তু বকিুই 
নখয়ে ইচ্ছা করয়ি না। ননামান ওেুধ বনয়ে বিয়র এয়সয়ি। অেনা নসই ওেুধ নেবিয়লর 
এক নকাণাে নিয়ল নরয়খয়িন। োাঁয়ক নদয়খ ময়ন েয়চ্ছ না এই ওেুধ বেবন খায়িন। 
  
অেনা িলয়লন, বচিংবি মাি বিেয়ে আবম একো কো িলয়ে পাবর। এই কো ন ানার পর 
নিনী আর বচিংবি মাি খায়ি না িয়ল আমার ধারণা। কোো েল— বচিংবি, কাাঁকিা এিিং 
মাকি া এরা বেনজনই একই নিায়ত্রর িাণী। এয়দর বডম োয়ক  রীয়রর িাইয়র। বচিংবি 
মাি খাওো আর মাকিসা খাওো একই িুাপার। 
  
অেনার কো ন ানার পর আবম সবে সবেু বচিংবি মাি নখয়ে পারলাম না। ননামান 
কয়েকিার সাধাসাবধ করল। মুখ কাচুমাচু কয়র িলল, খাও না, খাও না। কে িি িি 
বচিংবি। এগুয়লা নো আর মাকিসা না। 
  
অেনা বকিুই িলয়লন না। শুধু োসয়লন। নসই োবস আমার ভাল লািল না। 
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আমার খুি ক্লাবন্ত লািয়ি। ময়ন েয়চ্ছ এই খািার নেবিয়লই আবম ঘুবময়ে পিিা। আমার 
এ রকম মায়ঝ মায়ঝ েে। েঠাৎ বনয়জয়ক অসোে এিিং খুি ক্লান্ত ময়ন েে। আয় পায়  
নকাোে বক েয়চ্ছ, নক বক িলয়ি বকিুই িুঝয়ে পাবর না। কায়রার নকান কোিােিাও েখন 
কায়ন আয়স না। চারপায় র নকালােয়লর  ে বস্তবমে েয়ে আয়স। ময়ন েে আবম একাকী 
দূয়র নকাোও চয়ল োবচ্ছ। এইে আমার পায় ই ননামান িয়স আয়ি। নস মায়ঝ মায়ঝই নো 
নো কয়র নোয়স উঠয়ি। িে শুয়ন োসয়ি। োবসর িেগুয়লা বেবন িলয়িন োর নাম অেনা। 
কায়লা একবে নময়ে। কায়লা েয়েও পৃবেিীর সি রূপ বেবন বনয়জর  রীয়র বনয়ে বনয়েয়িন। 
বেবন বনশ্চেই খুি ভাল িে করয়ে পায়রন। কারণ িে শুয়ন শুধু নে ননামান োসয়ি ো-
না। সবিক সায়েি োসয়িন, অেনা বনয়জও োসয়িন। োয়দর োবসর  য়ে আয় পায় র 
সিাই বিয়র বিয়র োকায়চ্ছ। মজার মজার সি িে বকন্তু আমার কায়ন আসয়ি না। ঘুয়ম 
নচাখ জবিয়ে আসয়ি। সবিক সায়েি েঠাৎ আমার বদয়ক ঝুাঁয়ক এয়স িলয়লন, নিনী 
নোমার বক  রীর খারাপ? 
  
আবম িললাম, না। 
  
েুবম বকিু খাচ্ছ না। খািার ভাল লািয়ি না? 
  
লািয়ি। চামচ বদয়ে আবম খািার নািাচািা করবি। চামচগুয়লা বক রূপার? ঝকঝাক 
করয়ি। সারাক্ষণই ভে েয়চ্ছ এই িুবঝ োে নেয়ক চামচ পয়ি োয়ি। রূপার চামচ নময়ঝয়ে 
পিয়ল নকমন  ে েে? বরবনবঝবন কয়র িায়জ? 
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সবিক সায়েয়ির িাবি আমায়দর িাসাে নাবময়ে বদল। ননামান িাসাে ঢুকয়ে ঢুকয়ে িলল, 
এরা বক রকম অসাধারণ মানুে লক্ষু করয়ল? অেঙ্কার িয়ল এক িস্তু স্বামীিী কায়রা ময়ধু 
ননই। ওোইন নখয়ে নদখয়ল েুবম অস্ববস্ত নিাধ কর, এই জয়নু অেনা ভািী। বকন্তু ন ে 
পেিন্ত ওোইন ননে বন। বসিায়রেও খান বন। অেনা বসিায়রে িািা োকয়ে পায়র না। 
নিনী! নাও এই খামো েত্ন কয়র েুয়ল রাখ। 
  
আবম িললাম, বক আয়ি। এই খায়ম? 
  
ননামান েেভম্ব িলাে িলল, বক আয়ি েুবম জান না। 
  
না। 
  
বক আশ্চেি। অেনা বনয়জর োয়ে এই খাম আমায়ক বদল। নোমার সাময়নই নো বদল। 
আমায়দর বিয়ে উপলয়ক্ষ বিিে? 
  
আবম লক্ষু কবর বন? 
  
লক্ষু কবর বন মায়ন? 
  
অনুমনস্ক বিলাম। 
  
সবিক োেয়ল বঠকই ধয়রবিল–নোমার  রীর খারাপ। 
  
বক আয়ি। এই খায়ম? 
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দ  োজার োকার একো নচক আয়ি। কুা  োকা বদয়েয়ি আমরা বনয়জরা োয়ে বনয়জয়দর 
পিন্দ মে বকিু বকনয়ে পাবর। এই খাম বনয়ে কে কোিােিা েল— েুবম বকিুই শুনাবন? 
  
না। 
  
খাম োয়ে ননামান নিাকা নিাকা মুখ কয়র দীঘিক্ষণ িয়স রইল। আমার এই আচরণ নস 
নেন বমলায়ে পারয়ি না। এক সমে িলল, চল ঘুমুয়ে োই। 
  
আবম িললাম, েুবম ঘুমাও আবম একেু পয়র োি। 
  
েুবম বক করয়ি? 
  
বনয়জর োয়ে চা িাবনয়ে এক কাপ চা খাি। োরপর ইরায়ক একো বচবঠ বলখি। আসার 
পর ইরায়ক নকান খির নদো েে বন। ও বনশ্চেই বচবঠর জয়নু অয়পক্ষা করয়ি। 
  
বচবঠ বদয়নর নিলা বলখয়লই েে। 
  
বদয়ন আবম বচবঠ বলখয়ে পাবর না। 
  
ও আচ্ছা। 
  
েুবম বক চা খায়ি? িানায়িা নোমার জয়নু? 
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আবময়ো চা এয়কিায়রই খাই না। রায়ে নখয়ল ঘুম েয়ি না। 
  
িবে রায়ে ঘুমুয়ে েয়ি। এমনয়ো নকান কো ননই। চা নখয়ে েুবম নজয়ি। োক। আবম 
এর ময়ধু বচবঠ ন ে কয়র নিবল। োরপর দুজন এক সয়ে ঘুমুয়ে োি। 
  
আচ্ছা। 
  
আবম চা িানাবচ্ছ। ও িয়স আয়ি িারান্দাে। োর মাোর উপর মেনার খাাঁচা। খাাঁচাো এখন 
আিার কায়লা কাপয়ি ঢাকা। মেনার খাাঁচা না-বক কায়লা কাপি বদয়ে না ঢাকয়ল মেনা 
ঘুমুয়ে পায়র না। ননামান মায়ঝ মায়ঝই োকায়চ্ছ আমার বদয়ক। সম্ভিে আমায়ক িুঝয়ে 
নচষ্টা করয়ি। 
  
ইরা, 
এই বকিুক্ষণ আয়ি আবম আমার সিংসার শুরু কয়রবি। নকয়রাবসয়নর চুলাে চা িাবনয়েবি 
দুজয়নর জয়নু। আমায়দর বিিাবেে জীিয়নর িেম রান্না। চা নেমন ভাল েে বন। ও 
নকায়েয়ক নেন সস্তা ধরয়নর চায়ের পাো এয়নয়ি। অয়নকক্ষণ জ্বাল নদিার পয়রও রিং 
আয়সবন। পানয়স ধরয়নর চা নখয়ে নস। িয়লয়ি–এে ভাল চা নস জীিয়নও খাে বন। এখন 
নেয়ক নস না-বক নরাজ রায়ে িারান্দাে িয়স চা খায়ি। 
এখয়না নস িারান্দাে িয়স আয়ি। নিচারার নিাধেে ইচ্ছা আমায়ক সয়ে বনয়ে ঘুমুয়ে োয়ি। 
নেয়েেু আবম বচবঠ বলখয়ে িয়সবি নস অয়পক্ষা করয়ি। িারান্দাে। একজন আদ ি িীর 
উবচে এই অিস্থাে বচবঠ নলখা িন্ধ কয়র। স্বামীর সয়ে ঘুমুয়ে োওো। আমার ময়ন েে 
আবম নকানবদনও আদ ি িী েয়ে পারি না–কারণ নোয়ক বচবঠ বলখয়েই আমার ভাল 
লািয়ি। ও অয়পক্ষা করুক। অয়পক্ষাে আনন্দ আয়ি। 
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অয়পক্ষা করুক। অয়পক্ষাে আনন্দ আয়ি। োিািা আমার ময়ন েে িারান্দাে িয়স োকয়েও 
োর ভাল লািয়ি। অন্তে িয়স োকার ভবে নেয়ক োই ময়ন েে। িয়স োকার ময়ধুও 
সুখী সুখী এিিং দুখী দুখী ভবে আয়ি। ও িয়স আয়ি সুখী সুখী ভবেয়ে। 
আবম নকমন আবি। এই বদয়ে শুরু কবর। ভাল আবি। বনবরবিবলয়ে  াবন্তয়ে আবি। 
আমায়দর দুজয়নর নিাট্ট এক কামরার ঘর। দুবে মাত্র িাণী। ভুল িললাম, দুবে না বেনবে 
িাণী। একো নপাো মেনা। ও িলয়ি মেনা না-বক রাজনীবেবিদয়দর মে ক্রমািে কো 
িয়ল। েয়ি আবম এখয়না োর নকান কো শুবন বন। ও আচ্ছা একিার ন ায়নবি। মেনাো 
পুরুয়ের মে িলাে িয়লয়ি নিনী! বঠক কয়রবি। কাল নভার নেয়ক সিংসার গুিাি। েয়ি 
সিংসা গুিায়নারও বকিু ননই। সিই নিািায়না। আমার কাজ েল এই নিািায়না সিংসায়র 
বনয়জর জােিা কয়র ননো। নসই জােিা কয়র বনয়ে খুি অসুবিধা েে বন। নকান নময়েরই 
নিাধেে েে না। ননামান সম্পয়কি িবল (স্বামীর নাম ধয়র বলখলাম িয়ল ভুরু 
কুাঁচকাবচ্ছসনায়ো?) মানুেো ভালই। ওর ময়ধু সরল সরল িুাপার আয়ি। জবেলো নেমন 
ননই। ননই িয়লই ভয়ে ভয়ে আবি। আমরা মানুয়ের জবেলো নদয়খই অভুস্ত। সারলুায়ক 
আমরা ভে কবর। কায়রা নভের ঐ িুাপারবে নদখয়ে নপয়ল েময়ক োই এিিং আমায়দর 
ময়নর একবে অিং  িলয়ে োয়ক–বনশ্চেই নকান একো রেসু আয়ি। 
মানুেোর নভের রেসু নেমন ননই। সাদাবসধা মানুে। একেু নিাধ েে কৃপণ। িবেবে 
পেসা বেয়সি কয়র খরচ কয়র। চা খাি িয়ল বচবন বকয়ন এয়নয়ি–নিাট্ট একো পুেলাে 
এেেুকু বচবন। োর মেনা পাবখোর জয়নু কলা বকয়ন এয়নয়ি। একো কলার অয়ধিকো 
নকয়ে খাইয়েয়ি িাবক অয়ধিক পবলবেয়নর িুায়ি নমায়ি নরয়খ বদয়েয়ি। পয়র খাওোয়ি। 
আবম িােরুয়ম নিাসল করলাম। সািানো নময়ঝয়ে নিয়ল এয়সবিলাম। পয়রর িার ঘয়র 
ঢুয়ক নদবখ নসই সািান নস নসাপয়কয়স েুয়ল নরয়খ িােরুয়মর নময়ঝ নুাকরা বদো মুয়িয়ি। 
োয়ে নময়ঝো শুকয়না খেখে কয়র। আমায়ক অিব ু বকিু িয়ল বন। পৃবেিীর সি স্বামীই 
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বিয়ের পর পর িীয়দর উপর োয়দর নে অবধকার আয়ি নসই অবধকার িলায়ে নচষ্টা কয়র। 
নকউ নকউ সূ্থলভায়ি কয়র নকউ সূক্ষ্মভায়ি কয়র। নেমন ধরা েঠাৎ িলয়ি—এক গ্রাস পাবন 
দাওয়ো। অেচ োয়ের কায়িই েেে পাবনর গ্লাস। এই মানুেো এখন পেিন্ত ো করয়ি 
না। ময়ন েে করয়ি না। শুরুয়ে নে কয়র না নস পয়রও কয়র না। মানুয়ের চবরয়ত্রর সি 
নদাে গুণ চবব্ব  ঘণ্টার নভেরই ধারা পিার কো। 
ইরা, নোয়ক িবসয়ে নরয়খ আবম এখন িারান্দাে োি। নদয়খ আবসি মানুেো বক করয়ি। 
এখয়না নজয়ি আয়ি না ঘুবময়ে পয়িয়ি। োিািা কলামোও িদলায়ে েয়ি। এই কলম 
বদয়ে ভাল বলখয়ে পারবি না। আয়রকো কলম দরকার। ঘয়র আর কলম আয়ি বক-না 
জাবন না। ওয়ক িলয়ে েয়ি। েবদ নদবখ ও ঘুবময়ে পয়িয়ি োেয়ল আজ আর বচবঠ ন ে 
েয়ি না। নোয়ক নে কো বদয়েবিলাম নপৌঁয়িই বচবঠ নদি ো আর সম্ভি েয়ি না। নদরী 
েয়ে োয়ি। কাল েেে আর বচবঠ বলখয়ে ইচ্ছা করয়ি না। 
মানুেো নজয়িই বিল। আমায়ক নদয়খ আগ্রে বনয়ে িলল, বচবঠ নলখা বক ন ে? আমার 
মাোই লািল, আো নিচারা। বকন্তু মাোয়ক িেে বদলাম না। বনবিিকার ভবেয়ে িললাম, 
ঘয়র বক আর কলম আয়ি? নস িলল, েোয়র আয়ি। দাাঁিাও আবম নির কয়র বদ। দুো 
কলম নেবিয়লর উপর নরয়খ মুগ্ধ িলাে িলল, নোমার োয়ের নলখা এে সুন্দর! োর 
িলার ভবেবে এমন নেন আবম আমার মস্তিি নকান গুণ এেক্ষণ োর নচায়খর আিাল 
কয়র নরয়খবিলাম। 
আবম িললাম, নোমার োয়ের নলখা বক খুি খারাপ? 
নস িলল, না। আমার োয়ের নলখাও খুি সুন্দর। দাাঁিাও নোমায়ক নদখাই িয়লই এক 
েুকরা কািজ বনয়ে বলখল–নিনী। নিনী! 
ইরা নোয়ক িললাম না, নলাকো সরল ধরয়নর। সরল না েয়ল কখয়নাই কািজ বনয়ে োর 
োয়ের নলখার পরীক্ষা বদয়ে িসয়ো না। িুবিমানরা এই কাজ কখয়না কয়র না। 
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আবম িললাম, নোমার োয়ের নলখা আমার নচয়েও সুন্দর। এখন এক কাজ করা বিিানাে 
শুয়ে োক। আমার বচবঠ িাে ন ে েয়ে এয়সয়ি। আর মাত্র দ  পয়নয়রা বমবনে। বচবঠ ন ে 
কয়রই আবম চয়ল আবসি। ও িাধু নিয়লর মে ঘুমুয়ে নিল। আবম বচবঠ বনয়ে িসলাম। 
অয়নক বকিুই নোয়ক বলখয়ে ইচ্ছা করয়ি। নেমন ধর, আমরা নে অুাজ ওরা এক িনু্ধর 
সয়ে নদখা েল োাঁর কো। নসই ভদ্রয়লায়কর নাম সবিক। বেবন ওর অবিয়সর িধান 
িুবক্ত। অবিসোই োাঁর। মানুয়ের বক পবরমাণ োকা নে োকয়ে পায়র ো োাঁয়ক না নদখয়ল 
নিাঝা োয়ি না। ভদ্রয়লাক ওরা নিয়লয়িলার িনু্ধ। এয়ে আমার আনবন্দে েওো উবচে। 
বকন্তু আনবন্দে েয়ে পারবি না। আকায় র সয়ে পাোয়লর িনু্ধত্ব েে না। েওো নিাধেে 
বঠকও নে। ভদ্রয়লায়কর িুিোর চমৎকার, কোিােিা চমৎকার। বকন্তু েিু আমার ভাল 
লািল না। নকন লািল না োও িুঝয়ে পারবি না। ভদ্রয়লায়কর িীর নাম েল অেনা। 
আবম িেম নভয়িবিলাম–নাবম িেনা। পয়র শুবন অেনা। নামো সুন্দর োই না? এই 
ভদ্রমবেলার িায়ের রঙ কায়লা। কায়লা রয়ের নময়ে নে এে রূপিেী েয়ে পায়র নক 
জানে–ইনায়দর সম্পয়কি নোয়ক আয়রা বলখি। আপােে এইেুক। 
নোয়দর কো আবম বকিুই জানয়ে চাবচ্ছ না। জাবন েুই বনজ নেয়কই সি বলখবি। বকিুই 
িাদ বদবি না। 
নোয়ক নিাট্ট একো ধনুিাদ নদো দরকার। সুেয়কস খুয়ল নদবখ লাইয়ব্ৰবর োয়ক আনা 
উপনুাসো বেবের নীল নোোয়ল। েুই সুুেয়কয়স বদয়ে বদয়েবিস। িই পিার সমে পাবচ্ছ 
না। কাবেনী বক োও ভুয়ল নিবি। আিার নিািা নেয়ক শুরু করয়ে েয়ি। নোর নচাখ কান 
এেো নখালা ো িুঝয়ে পাবর বন। নোর এে িুবি নকন? 
ভাল োবকস। ইবে নোর আপা। 
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ঘবির বদয়ক োবকয়ে নদবখ রাে দুো দ । ও বিিানাে শুয়ে ঘুমুয়চ্ছ। িারান্দাে দরজা 
নখালা। োয়ক েেো সািধানী এিিং নিািায়না িয়ল ময়ন েবচ্ছল। আসয়ল নস েেো না। 
িারান্দার দরজা নখালা নরয়খ নস ঘুমায়ো না। 
  
আবম িারান্দাে এয়স দাাঁিালাম। চাাঁয়দর আয়লা পয়িয়ি িারান্দাে। সরল ধরয়নর আয়লা 
আসে। নস রকম জবেল নক াদার আয়লা নে। ও নজয়ি োকয়ল োয়ক বনয়ে বকিুক্ষণ 
িারান্দাে িসা নেে। এমন চে কয়র ঘুবময়ে পিয়ি ো ভাবি বন। ওয়ক বক নডয়ক েুলি? 
  
আবম এয়স োর িায়ে োে রাখলাম। নস পােয়রর মে েয়ে আয়ি। ঘুমন্ত মানুয়ের িা 
স্প ি করয়ল নস একেু না একেু নয়ি উঠয়িই। ননামান নিল না। সমান োয়ল োর 
বনুঃশ্বাস পিয়ে লািল। আমরা দুজন পা াপাব  েয়ে আবি। ওর িায়ের পুরুে পুরুে 
ঘায়মর িয়ন্ধ আবম বক অভুস্ত েয়ে নিবি? আজয়ো নেমন খারাপ লািয়ি না। িরিং ইচ্ছা 
করয়ি। ওর িা নঘাঁয়স ঘুমুয়ে। একো োে ওর  রীয়র েুয়ল বদয়ল ওবক নজয়ি উঠয়ি? না-
বক ঘুয়মর নঘায়র নস োে সবরয়ে নদয়ি? দীঘিবদন ধয়র নস বনশ্চেই একা একা ঘুমুয়চ্ছ। 
একা ঘুবময়েই নস অভুস্ত।  রীয়রর উপর একো িািবে োয়ের চাপ বক নস সেু করয়ি? 
  
জানালা িয়ল চাাঁয়দর আয়লা আমায়দর োাঁেুর উপর এয়স পয়িয়ি।  রীয়রর একবে অিং  
আয়লাবকে েয়ে আয়ি। ননামান বিিবিি কয়র বক নেন িলয়ি। দুুঃস্বপ্ন নদখয়ি বক? 
িারান্দাে কায়লা কাপয়ি ঢাকা মেনাোও িেিে করয়ি। নক জায়ন েেে এরা দুজন একই 
সয়ে একো দুুঃস্বপ্ন নদখয়ি। পাবখয়দর স্বপ্ন ও দুুঃস্বপ্ন িয়ল বক বকিু আয়ি? 
  
আবম ওর িা নেয়ক োে সবরয়ে বনয়জর মে শুয়ে পিলাম।  াবির আাঁচয়ল  রীর নঢয়ক 
ন াো। পা  বিরয়েই খাে নয়ি উঠল। এই খায়ের পাোগুয়লা সমান না, িি নিাে আয়ি। 
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একেু নিয়লই খেখে  ে েে। আবম একো োে ওর িায়ে রাখলাম ও ধিমি কয়র উয়ঠ 
িয়স ভোেিা িলাে িলল, নক? 
  
আবম িললাম, নকউ না। েুবম ঘুমাও। 
  
নস সয়ে সয়ে শুয়ে পিল। আিার োর বনুঃশ্বাস ভারী েয়ে এল। নস নে উয়ঠ িয়স, নক 
িয়ল নচাঁবচয়েয়ি ো ঘুয়মর ময়ধুই কয়রয়ি। ঘুমন্ত মানুয়ের আচার-আচরণ আমার মে ভাল 
নকউ জায়ন না। রায়ের পর রাে আবম অমু্বয়মা কাবেয়েবি। আমার পায়  শুয়ে ঘুবময়েয়ি 
ইরা। আবম খুি কাি নেয়ক নদয়খবি— ঘুমন্ত মানুে বক কয়র। ঘুমন্ত মানুয়ের আচার 
আরয়ণর িুাপায়র আমায়ক একজন এক্সপােি িলা নেয়ে পায়র। 
  
আয়জা ঘুম আসয়ি না। িচণ্ড ইচ্ছা করয়ি। ওয়ক নডয়ক েুয়ল িবল–এই ন ান আমার ঘুম 
আসয়ি না। আমার খুি খারাপ ধরয়নর একো অসুখ আয়ি। আমার রায়ে ঘুম েে না। 
একা একা নজয়ি োকয়ে আমার খুি কষ্ট েে। েুবম এয়স আমার সয়ে িারান্দাে খাবনকক্ষণ 
িস। আমার জীিয়নর ভোিে একো িে আয়ি। িেো এখয়না নোমায়ক িলা েে বন–
আজ খাবনকো িলি। 
  
চাাঁয়দর আয়লা ওর োাঁেুর উপর নেয়ক সয়র নিয়ি। এখন আয়লা এয়স পয়িয়ি বিিানার 
উপর। নেন েচি নিয়ল নিয়ল নকউ বিিানাো পরীক্ষা করয়ি। 
  
আবম উয়ঠ িসলাম। খােো আিার কুাচ কয়র  ে কয়র উঠল। ও িলল, নক? আবম এিার 
নকান জিাি বদলাম না। ও আিায়রা িভীর ঘুয়ম েবলয়ে পিল। খাাঁচার মেনা পাবখ খচ খচ 
 ে করয়ি।– 
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আশ্চয়েির িুাপার আমায়দর সুায়ররও একো পাবখ বিল। বেবন একো কাক পুয়েবিয়লন। 
োর নকান খাাঁচা বিল না। কাকো এয়স িাে সারাবদনই নরবলিং-এ িয়স োকে। কাকোর 
নিাধেে িেস েয়ে বিয়েবিল। খািার খুাঁয়জ নিিািার সামেিু বিল না। বকিংিা নক জায়ন 
েেে সুারয়ক োর পিন্দ েয়েবিল। 
  
সুার েখন আমায়দর িাবিয়ে োকয়ে এয়লন েখন িুাপারো আমার নেমন পিন্দ েে বন। 
নমৌলানা। োইয়পর একজন নলাক িাসাে োকয়ি। নানা ধরয়নর উপয়দ  নদয়ি। বক 
দরকার? িাবি ভািা বদয়ে আমায়দর নে োকা নপয়ে েয়ি এমনও না। বকন্তু িািার োয়ক 
খুি পিন্দ েয়ে নিল। বেবন দরাজ িলাে িলয়লন, সুবি োইয়পর একজন মানুে োকয়ি। 
োক না। অসুবিধা বক? পাাঁচ ওোক্ত নামাে পিয়ি। আল্লাে বিল্লাে করয়ি। এই িাবি 
নেয়কয়ো আল্লাে নখাদার নাম উয়ঠই নিয়ি। 
  
মা ক্ষীণ িলাে িলয়লন, িাইয়রর একজন মানুে! 
  
িািা বিরক্ত িলাে িলয়লন, নসয়ো আর নোমার বিিানাে এয়স শুয়ে োকয়ি না। নস 
োকয়ি োর মে। উেয়রর দরজাো পামিায়নন্ট িন্ধ কয়র বদয়লই নস আলাদা েয়ে োয়ি। 
বনয়জর মে োকয়ি। বনয়জ রান্না কয়র খায়ি। 
  
উেয়রর দরজা আমরা নভের নেয়ক িন্ধ কয়র সুারয়ক োকয়ে বদলাম। বেবন োাঁর 
বজবনসপত্র বনয়ে একবদন দুপুর নিলা দুো বরক া কয়র উপবস্থে। 
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িেম বকিুবদন আবম  বঙ্কে বিলাম— েেে েখন সুারয়ক নদখা োয়ি আমায়দর িসার ঘয়র 
িয়স আয়িন। েেে িায়দ বিয়েবি নদখি জােনামাজ োয়ে বেবনও িায়দ উয়ঠ এয়সয়িন 
নামাে পিার জয়নু। বকিংিা কয়লয়জ নদখা েয়ল বেবন পবরবচে ভবেয়ে িলয়িন, এই নে 
নিনী খির বক? আর ক্লায়সর সি িাত্রী আমায়ক নক্ষপায়ি। 
  
িাস্তয়ি োর বকিুই েল না। সুার কয়লয়জ োন। কয়লজ নেয়ক বিয়র িাসাে আয়সন। আর 
োর নকান সািা ে পাওো োে না। আমায়দর িাবির একো অিংয়  নে একজন মানুে 
িাস কয়র ো ময়নই েে না। শুধু িাদ নেয়ক আবম মায়ঝ মায়ঝ নদবখ বেবন িারান্দাে রান্না 
চবিয়েয়িন। একবদন োাঁর নপাো কাকোয়ক নদখলাম। শুরুয়ে কাকো নরবলিং-এ িয়সবিল। 
োরপর নরবলিং নেয়ক ননয়ম িম্ভীর ভবেয়ে নোঁয়ে সুায়রর পায়  িয়স োকল। ভািো এ 
রকম নেন নসও রান্নািান্না েদারক করয়ি। এরকম মজার দৃ ু আবম আমার জীিয়ন আর 
নদবখ বন। 
  
আবম েখনই িায়দ উঠোম বকিুো সমে কাোোম কাকোয়ক নদখার জয়নু। বক কয়র নস 
এ িাবির একজন সদয়সুর মে চলায়িরা কয়র। িম্ভীর োর ভািভবে। 
  
একবদন িায়দ বিয়ে েোরীবে উাঁবক বদয়েবি–নদবখ িাাঁয় র চাোই বদয়ে িারান্দার অিং ো 
ঢাকা। িাদ নেয়ক িারান্দা নদখার নকানই উপাে ননই। আমার খুি নমজাজ খারাপ েল। 
কাণ্ডো বনশ্চেই সুার কয়রয়িন। োয়ে িারান্দা নেয়ক োয়ক একজন েরুণী নময়ের মুখ 
নদখয়ে না েে। ধয়মি িাধা বনয়েধ আয়ি। আমার কায়ি ময়ন েল বেবন ইচ্ছা কয়র আমায়ক 
অপমান করয়লন। 
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নসবদন সন্ধুাে। মা োয়লর বপঠা কয়রয়িন। ইরায়ক িলয়লন, মাস্টার সায়েিয়ক কয়েকো 
বপঠা বদয়ে আেয়ো ইরা। নিচারা একা একা োয়ক। বক খাে না খাে নক জায়ন? ইরা 
িলল, আবম পারি না। আপায়ক বপঠা বনয়ে নেয়ে িল। ওর কয়লয়জর সুার। ওরই বনয়ে 
োওো উবচে। 
  
আবম আপবে করলাম না। সুারয়ক বকিু কবঠন কো শুনায়ে ইচ্ছা করবিল। বপঠা বদয়ে 
বিয়ে নসই কোগুয়লা শুবনয়ে আসা োয়ি। 
  
সুার আমায়ক নদয়খ এোই অিাক েয়লন নে িলার কো নে। নেন এ রকম অস্বাভাবিক 
ঘেনা। এর আয়ি োাঁর জীিয়ন কখয়না ঘয়ে বন। আবম িললাম, সুার মা আপনার জয়নু 
বকিু োয়লর বপঠা পাবঠয়েয়িন। 
  
বেবন েিিি কয়র িলয়লন, শুকবরো। শুকবরো। নোমার মায়ক োজার শুকবরো। 
  
সুার আমায়ক িসয়ে িলয়িন না। আবম নে কোগুয়লা িলি িয়ল নভয়ি এয়সবি নসগুয়লা 
দাাঁবিয়ে দাাঁবিয়ে িয়ল চয়ল োওো োে না। আমায়ক বকিুক্ষয়ণর জনু েয়লও িসয়ে েয়ি। 
আবম িললাম, সুার আবম বক বকিুক্ষয়ণর জয়নু আপনার এখায়ন িসয়ে পাবর? 
  
অি ুই পার। নিাস। নিাস। 
  
বেবন অবেবরক্ত রকয়মর িুস্ত েে পিয়লন। বনয়জই িুয়ে বিয়ে িারান্দা নেয়ক নচোর বনয়ে 
এয়লন। আবম িসলাম না। কবঠন িলাে িললাম, সুার িসয়ে ভে লািয়ি। আমারয়ো 
নিারকা পরা ননই। এইভায়ি আপনার সাময়ন আসাই েেে বঠক েে বন। মা বপঠা বদয়ে 
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নেয়ে িলয়লন িয়লই এয়সবি। নেে আসোম না। আপনায়ক বিব্ৰে করার আমার নকান 
ইচ্ছা ননই। 
  
আবম বিব্ৰে েবচ্ছ না। 
  
অি ুই েয়চ্ছন। বিব্ৰে না েয়ল িারান্দাে চাোইয়ের নিিা বদয়েন না। এই কাণ্ডো কয়রয়িন 
কারণ চাোইয়ের নিিাো না বদয়ল নিারকা ননই এমন একো নময়েয়ক মায়ঝ মায়ঝ আপনার 
নদখয়ে েে। বিরাে একো পাপ েে। এে িি পায়পর  াবস্ত েল নদাজখ। আমায়ক নদখার 
কারয়ণ আপবন নদাজয়খ োয়িন ো-বক েে? নদাজয়খ সুন্দর সুন্দর পরী অয়পক্ষা করয়ি। 
  
আবম এক বনুঃশ্বায়স কোগুয়লা িয়ল ন ে করলাম। কবঠন বকিু কো িলার বিল িলয়ে 
পারলাম না, কারণ আবম নদখলাম। বেবন খুিই দুুঃবখে ভবেয়ে আমার বদয়ক োবকয়ে 
আয়িন। আবম িললাম, সুার োই। 
  
বেবন িলয়লন, একেু নিাস। এক বমবনে। আমার উপর এরকম রাি কয়র চয়ল নিয়ল 
আমার খারাপ লািয়ি। একেু িয়স োও। 
  
আবম িসলাম। 
  
বেবন িলয়লন–চাোইয়ের নিিাো আবম আমার জয়নু নদই বন। নোমার জয়নু বদয়েবি। 
আমার ময়ন েয়েবিল–নোমার একা একা িায়দ োাঁোর অভুাস— আমার জয়নু স্বাধীনভায়ি 
ো করয়ে পারি না। নোমায়ক এই সমসুা নেয়ক মুবক্ত নদিার জয়নুই এো কয়রবি। েুবম 
নে এমন নরয়ি োয়ি িুঝয়ে পাবর বন। নোমর রাি বক একেু কয়ময়ি? 
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আবম বকিু িললাম না। বেবন নেন বনয়জর ময়ন কো িলয়িন এমন ভবেয়ে িলয়লন–
নিারকা বনয়ে নোমার ময়ন িি ধরয়নর নক্ষাভ আয়ি িয়ল ময়ন েে। এরকম োকা উবচে 
না। আমায়দর িয়িয়ের সময়ের েুিো বিল আলয়ম জাবেবলোয়ে েুি। মানুয়ের িিৃবে 
বিল পশুয়দর কািাকাবি। নময়েরা রাস্তাে নির েয়ল মানুয়েরা নানাভায়ি োয়দর উেুক্ত 
করে। নময়েরাও নে নিয়লয়দর নচয়ে আলাদা বিল ো না। োরাও এয়ে মজা নপে। োরাও 
চাইয়ো নেন পুরুেরা োয়দর উেুক্ত কয়র, োয়দরয়ক নদয়খ অশ্ৰীল অে ভবে কয়র। কারণ 
েুিোই েয়চ্ছ পশুয়ত্বর েুি। কায়জই আমায়দর নিী এমন একো িুিস্থা করয়লন োয়ে 
সিাই িুঝয়ে পায়র— মুসলমান নময়েরা অনুয়দর মে না। োরা পবিত্র। োরা আলাদা। 
োয়দরয়ক বনয়ে এসি করা োয়ি না। োরা ো চােও না। কায়জই নিী আয়দ  বদয়লন 
নময়েরা নেন চাদয়র োয়দর  রীর নঢয়ক বনয়জয়দর অনুয়দর নচয়ে আলাদা কয়র নিয়ল। 
চাদয়র ঢাকা একো নময়ে নদখয়ল সিাই নেন নিায়ঝ এই নময়ে আর দ ো নময়ের মে 
না। এর সয়ে ভদ্র আচরণ করয়ে েয়ি। েুবম বক িুঝয়ে পারবি নিনী? 
  
আবম বকিু িললাম না। সুার িলয়লন, নিয়ে য়ে পরী পাওো সম্পয়কি েুবম ো িলয়ল 
নসো বনয়েও কো আয়ি। েুবম নেমন সূ্থলভায়ি িলয়ল ো বকন্তু না। পয়র নোমায়ক িুবঝয়ে 
িলি। 
  
আমায়ক িুবঝয়ে িলার নকান দরকার ননই। আপবন িুঝয়লই েল। 
  
আবম দাাঁিালাম। সুার নেয়স নিলয়লন। এে সুন্দর কয়র আবম নিাধেে কাউয়ক োসয়ে 
নদবখ বন। আমার সারা  রীর ঝনঝবন কয়র উঠল। ঘণ্টা নিয়জ উঠার মে  ে। এই ঘণ্টা 
সিিনায় র ঘণ্টা। আবম িাে িুয়ে চয়ল এলাম। নময়েরা বঠক বকভায়ি নিয়লয়দর নিয়ম 
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পয়ি? একজয়নর িবে অনুজয়নর েীব্ৰ আকেিণো বকভায়ি তেবর েে। িে উপনুায়সর 
িুাপার। আর িাস্তয়ির িুাপার বক এক রকম না আলাদা? িবেবে মানুে নেমন আলাদা 
োর ভালিাসও বক আলাদা? 
  
একজন আয়রকজনয়ক নদয়খই পািয়লর মে েয়ে নিল এমনবক সবেু কখয়না েয়েয়ি? 
না-বক এগুবল শুধু কোর কো? 
  
আমার বক েয়েয়ি? আবম বক এই মানুেবের নিয়ম পয়ি নিবি? নিয়মর মে বক আয়ি। 
এই মানুেোর? মানুেবে েবদ বিিাবেে েে, োর কয়েকো নিয়লয়ময়ে োকয়ো োেয়লও 
বক আবম বঠক এইভায়িই আকবেিে েোম। 
  
সারারাে আমার ঘুম েল না। জীিয়ন এই িেম আমার ঘুমেীন রাবত্র োপন। বক নে এক 
ভেঙ্কর কষ্ট। বিিানাে এপা  ও পা  করবি আর ভািবি নভার েয়চ্ছ না নকন? নভার 
নোক। ময়ন েয়চ্ছ নভার েয়ল আমার কষ্টো কময়ি। 
  
সূেি উঠার আয়ি আবম বিিানা নিয়ি উঠলাম। দরজা খুয়ল িারান্দাে এয়স নদবখ মা িজয়রর 
নামায়ের জয়নু অজু করয়িন। আমায়ক নদয়খ িলয়লন, বকয়র আজ এে সকায়ল ঘুম 
ভাঙয়লা নে। 
  
একিার নভারয়িলা উয়ঠ নদখলাম নকমন লায়ি। 
  
নরাজ নভায়র উয়ঠ িায়দ নঘারাঘুবর করবি নদখবি  রীরো নকমন ভাল লায়ি। 
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েুবম োই কর না-বক মা? 
  
হাঁ। নোরা িায়দ োস সন্ধুায়িলাে আবম োই নভারয়িলাে। 
  
মা আনবন্দে ভবেয়ে োসয়িন। আবম িায়দ চয়ল নিলাম। বসাঁবি বদয়ে উঠার সমে ময়ন 
েয়ে লািল আচ্ছা িায়দ উয়ঠ েবদ নদবখ সুার িায়দ োাঁোোাঁবে করয়িন। োেয়ল বক েয়ি? 
িুাপারো নমায়েই অস্বাভাবিক নে। খুিই স্বাভাবিক। উবন বনশ্চেই নামাে পিার জয়নু 
নভারয়িলাে উয়ঠয়িন। একিার উঠয়ল িায়দ বক আর োয়িন না। এে সুন্দর একো িাদ। 
  
িায়দ কাউয়ক নপলাম না। আ াভয়ের েীব্ৰ কয়ষ্ট িাে কান্না পাওোর মে েয়ে নিল। 
আমার ইচ্ছা করয়ে লািল–একু্ষবণ িুয়ে বিয়ে উনার দরজাে ধাক্কা বদয়ে িবল– সুার 
আমায়দর িাদো খুি সুন্দর। আসুন আপনায়ক নদখাই। এখন নেয়ক নরাজ নভারয়িলা িায়দ 
নিিায়ে আসয়িন। এয়ে আপনার  রীর খুি ভাল োকয়ি। 
  
বসাঁবিয়ে কার পায়ের  ে। উবন বক আসয়িন। িায়দ? অি ুই আসয়িন। উবন িািা আর 
নক েয়ি? আবম আমার  াবিোর বদয়ক োকালাম। নিয়ি নিয়ি আজয়কর বদয়ন আবম এমন 
একো িায়জ  াবি পয়রবি। আচ্ছা আমার নচায়খ মেলা জয়ম ননইয়ো? আমার িুক ধ্বক 
ধ্বক করয়ি। বক িলি আবম সুারয়ক? 
  
না। সুার না। মা এয়সয়িন। মার োয়ে দুকাপ চা। আমার জয়নু চা এয়নয়িন। এে ভাল 
আমার মা বকন্তু নসবদন নভারয়িলাে মায়ক নদয়খ মনো নভয়ঙ নিল। বচৎকার কয়র িলয়ে 
ইচ্ছা করল, েুবম এয়সি নকন মা? নকন েুবম এয়সি? নক নোমায়ক আসয়ে িয়লি?… 
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চাাঁয়দর আয়লা খাে নেয়ক ননয়ম নিয়ি। ননামায়নর ঘুম নভয়ঙ নিয়ি। নস উয়ঠ িসয়ে িসয়ে 
অিাক েয়ে িলল, বক েয়েয়ি? 
  
আবম িললাম, বকিু েে বন? 
  
ঘুমুচ্ছ না? 
  
না। আমার ঘুম আসয়ি না। 
  
 রীর খারাপ কয়রয়ি না-বক? 
  
জ্বর? নস োে িাবিয়ে আমার কপাল স্প ি করল। আে োর োেো বক ঠাণ্ডা। 
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৫. দরজার কিা 
অয়নকক্ষণ ধয়র দরজার কিা নািয়ি। 
  
আমায়দর িাসাে কবলিংয়িল ননই। নকউ এয়ল কিা নায়ি। বিশ্ৰী খোিং খোিং  ে েে। আবম 
িােরুয়ম িায়ে পাবন ঢালবি আর কিা নািার  ে শুনবি। নক এয়সয়ি ভর দুপুয়র? আবম 
বক করি? নভজা িায়ে দরজা খুবলি? নক েয়ে পায়র? 
  
োিাোবি িায়ে নকানময়ে একো  াবি জবিয়ে দরজা খুয়ল নদবখ িিমামা। িিমামার 
নপিয়ন নিাট্ট বেয়নর োঙ্ক োয়ে নে দ  িির িয়েসী একো নময়ে। আবম নচাঁবচয়ে িললাম, 
িিমামা। আপবন? 
  
নকমন আবিস মা? 
  
ভাল। সায়ে এো নক? 
  
নোর জয়নু কায়জর নময়ে বনয়ে এয়সবি। েুই ইরার কায়ি বচবঠ বলয়খবিস। বচবঠ পয়ি 
িুঝলাম ঘয়র কায়জর নলাক ননই। োই বনয়ে এয়সবি। এর নাম মবদনা। েুই কাপি িদয়ল 
আে নভজা িায়ে ঠাণ্ডা লািাবি। জামাই নকাোে? 
  
ও ঢাকার িাইয়র আয়ি। 
  
েুই এক? 
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বজ্ব। 
  
আচ্ছা ো কাপি িদয়ল আে। পয়র কো িলি। 
  
িিমামা নিব ক্ষণ োকয়লন না। দুপুয়র বকিু নখয়লনও না। নরাজা নরয়খ এয়সয়িন। 
সন্ধুায়িলা ইিোর করয়িন। অবিয়সর কাজ বনয়ে এয়সয়িন। এখন কায় জ সাবরয়ে 
োয়িন। রায়ে আমার সয়ে নদখা কয়র নেয়ন উঠয়িন। 
  
বচবঠ নলখার োকয়ল বলয়খ রাবখস। োয়ে োয়ে বনয়ে োি। জামাই কবদন ধয়র িাইয়র? 
  
চার বদন। 
  
আসয়ি কয়ি? 
  
বঠক ননই মামা। সপ্তাে খাবনক লািয়ি িয়লবিল। িবির বক একো কাজ করয়ি। 
  
একা নিয়ল চয়ল নিল। এো বঠক েে নাই। আমায়ক খির বদয়ল নোয়ক এয়স বনয়ে 
নেোম। 
  
আমার অসুবিধা েয়চ্ছ না মামা। রায়ে দায়রাোয়নর িউো এয়স িারান্দাে শুয়ে োয়ক। 
  
মামা নকৌেূেলী নচায়খ আমার সিংসার নদখয়িন। খায়ের বনচোও এক িাাঁয়ক নদখয়লন। 
নচোয়র িয়সবিয়লন, নচোর নিয়ি খায়ে িসয়লন। খােো নয়ি উঠল। িুাপারো নিাধেে 
পিন্দ েল না। বেবন বনুঃশ্বাস নিলয়লন। 
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এখানকার খিরাখির সি ভালয়ো? 
  
বজ্ব ভাল। 
  
কয়েকজয়নর সয়ে নদখা েয়েয়ি। ও আমায়ক বনয়ে বিয়েবিল। 
  
ওরা আয়স না? 
  
বজ্ব না। 
  
নোর আয়ির িুাপার েুাপার বকিু জানয়ে চাে বন নো? 
  
বজ্ব-না। 
  
বনজ নেয়ক বকিু িলার দরকার ননই। 
  
িািার  রীর নকমন আয়ি মামা? 
  
বকিু িুঝয়ে পারবি না। কখয়না িয়ল ভাল। কখয়না িয়ল মন্দ। 
  
ইরার খির বক? 
  
ভাল। ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসয়ি। জামাই মিংলা নপায়েির ইনবজবনোর। নদয়খ নিয়ি। পিন্দ 
েয়েয়ি িয়লইয়ো ময়ন েে। নদবখ আল্লাে আল্লাে করবি। বিয়ে  াদীর িুাপার কলমা না 
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পিায়না পেিন্ত বকিু িলা োয়ি না। নোর িাসাো িি োকয়ল নোর এখায়ন এয়ন রাখোম। 
বিয়ের নকান আলাপ-আয়লাচনাে ননত্রয়কানা েওো উবচে না। িন্ট কয়র নকউ কান ভাঙবন 
বদয়ি। নোর িাসাওয়ো নিাে। 
  
বজ্ব। 
  
জামাই বক িয়ল? িি িাসা ননয়ি না। এইখায়নই োকয়ি? 
  
এই বনয়ে কো েে বন মামা। 
  
েুই বকিু িলয়ে োবি না। চাপ নদো বঠক না। শুরুয়ে একেু কষ্ট করাই ভাল। কষ্ট না 
করয়ল নকষ্ট নময়ল না। সিংসায়র ভালিাসা োকয়ল আর বকিু লায়ি না। চাাঁয়দর আয়লা 
নঢায়ক ভাঙা ঘয়র। 
  
পাকা দালায়নর জায়নালা খুয়ল বদয়লও আয়লা নঢায়ক মামা। 
  
োর জয়নু জায়নালা খুলয়ে েে নর িি খুকী। কেজন আর জানালা খুয়ল? নকউ খুয়ল না। 
  
িিমামা শুধু নে মবদনায়ক বনয়ে এয়সয়িন। োই না। কয়েক ধরয়নর আচার এয়নয়িন। 
আয়মর আচার, নোঁেুয়লর আচার, চালোর আচার। একবেন মুবি এয়নয়িন। েরবলয়ক্সর 
নকাোে এক নকৌো িাওো বঘ। একো পুায়কে খুয়ল নদবখ ঘয়র পরার দুো  াবি। একো 
িামিা। 
  
িি খুকী! 
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বজ্ব মামা। 
  
জামাইয়ের জয়নু সুুয়ের কাপি বকয়ন নদি িয়ল বঠক কয়রবিলাম। ওয়ক সায়ে বনয়েই 
নকনার ইচ্ছা বিল। সুুে বকয়ন নদাকায়ন বদয়ে দরবজর খরচোও বদয়ে নদো। নেে খাজনার 
নেয়ক িাজনা িি েয়ে োে। এখন বক কবর িলয়ো। 
  
সুয়ের কাপি লািয়ি না মামা। ও সুে পয়র না। নিাে চাকবর কয়র। এই চাকবরয়ে সুুে 
পরয়ল নলায়ক োসয়ি। 
  
ওর নিাে চাকবরর জয়নু মন খারাপ কবরস না মা। 
  
এম বন িললাম। আমার মন খারাপ না। আলোমদুবলল্লাে শুয়ন ভাল লািল। আচ্ছা পয়রর 
িার েখন আসি। েখন িাবনয়ে বদয়ে োি। 
  
মামা আপনার  রীর নকমন? 
  
আয়ি ভালই আয়ি। মাো িুোো েে। বেউমার েয়েয়ি বক-না নক জায়ন। আমায়দর এখায়ন 
একজন ডাক্তার আয়িন ওোদুদ সায়েি–িনু্ধ মানুে। বেবন িলবিয়লন বেউমায়রর নেস্ট 
নিস্ট করায়ে। কািয়জ বক সি বলয়খও বদয়েয়িন। 
  
করায়িন না? 
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করাি। পয়রর িার করাি। ও আচ্ছা ভুয়ল নিবি–নিাে খুকীর বচবঠো নন। জিাি বলয়খ 
রাবখস। িার িার িয়ল বদয়েয়ি জিাি বনয়ে নেয়ে। জিাি িািা নিয়ল খুি রাি করয়ি। 
আর মবদনায়ক বকিু নখয়ে নদ। ওর নিাধেে বক্ষয়ধ নপয়েয়ি। এয়দর বকন্তু নপয়ের আন্দাজ 
ননই। ো বদবি োই নখয়ে নপয়ের অসুখ িাাঁধায়ি। বেয়সি কয়র বদস। আবম এখন উবঠ নর 
মা… 
  
মবদনায়ক নখয়ে বদয়ে আবম ইরার বচবঠ বনয়ে িসলাম। ইরা বলয়খয়ি– 
  
আপা, 
নোমার বচবঠ বলখয়ে এে নদরী েল নকন? নোমার এে বক কাজ? েুবম বিশ্বাস করয়ি না, 
আবম বনয়জ িবেবদন একিার নপাস্টাবপয়স বিয়ে বজয়জ্ঞস কয়রবি— বচবঠ এয়সয়ি বক-না! 
এর ময়ধু এমন এক কাণ্ড েল–িািা িভীর রায়ে নচাঁচায়মবচ শুরু করয়লন–নিনী এয়সয়ি। 
নিনী এয়সয়ি। নস বক তে তচ। আমরা দরজা খুললাম। নকউ ননই। আসয়ল িািা স্বপ্ন-েে 
নদয়খ এই কাণ্ড কয়রয়িন। িািার  রীর আয়ির নচয়েও খারাপ েয়েয়ি।। েয়ল বক েয়ি 
বচবকৎসা করায়িন না। এখন নকান ওেুধ খায়চ্ছন না। একজন জ্বীন সাধয়কর নখাাঁজ পাওো 
নিয়ি। োর কাি নেয়ক ওেুধ বনয়চ্ছন। নসই ওেুধ না-বক জুীনারা এয়ন বদয়চ্ছ নকাবেকািা 
নির নেয়ক। িায়ির বক সি ব কি িাকি। মা নসসি োমানবদস্তাে বপয়ে বপয়ে বদয়চ্ছন। 
আবম খাবনকো নচায়খ নদয়খবি–বিেণী দুিিন্ধ। খাবনকো মুয়খ বদয়ল মুখ আঠা আঠা েয়ে 
োয়ক। 
ভাল কো–মা স্বয়প্ন নদয়খয়িন নোমার নিয়ল েয়েয়ি। নিয়লর নামও স্বয়প্ন নদয়খয়িন। 
নিয়লর নাম জুলোস। আবম মায়ক িললাম— নিয়ল েওো স্বয়প্ন নদয়খি ভাল কো। নিয়লর 
নাম বকভায়ি স্বয়প্ন নদখয়ল? আর নদখয়লই েখন একেু ভাল নাম নদখয়ে পারয়ল না? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 93 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

অন্তু ভাইোরও খির আয়ি। নস িুেিল নখলয়ে বিয়ে মাোে নচাে নপয়েয়ি। 
নলাকজন িল নখলয়ে বিয়ে পায়ে নচাে পাে। ভাইোর সিই উো নস নচাে নপয়েয়ি 
মাোে। নোমার ঘরো এখন ভাইোর দখয়ল। এে সুন্দর ঘরো নস নে বক কয়রয়ি েুবম 
না নদখয়ল বিশ্বাস করয়ি না। োর উপর একবদন োর ঘয়র ঢুয়ক নদবখ–না োক এখন 
িলি না। খুিই মজার িুাপার মুয়খামুবখ িলয়ে েয়ি। 
আপা েুবম কয়ি আসয়ি? আবম দুলাভাইয়ক োর অবিয়সর বঠকানাে খুি করুণ একো 
বচবঠ বলয়খবি। এে করুণ নে বচবঠ পিার পরপরই অন্তে বকিুবদয়নর জয়নু দুলাভাই 
নোমায়ক আমায়দর এখায়ন নরয়খ োয়িন। 
আমার নে বিয়ের কো েয়চ্ছ ো বনশ্চেই এর ময়ধু িি মামা নোমায়ক িয়লয়িন। নিয়ল 
বনয়জই আমায়ক নদখয়ে এয়সয়ি। িম্ভীর মুয়খ বজয়জ্ঞস করল–রিীন্দ্রনাে কয়ি নয়িল 
পুরস্কার পান িলয়ে পায়রন? 
আমার এমন রাি লািবিল নে ইচ্ছা করল িবল–রিীন্দ্রনাে নক? নাম শুবনবনয়ো? এরকম 
িলয়ে পাবর বন। শুধু িয়লবি কয়ি নয়িল পুরস্কার নপয়েয়িন জাবন না। 
আপা েুবম বক জান? আমার ময়ন েে এখন আমার একো সাধারণ জ্ঞায়নর িই দরকার। 
বনেে কখন বক িশ্ন করয়ি–জিাি বদয়ে পারি না। বিয়ে আেয়ক োয়ি। 
েয়ি জিাি বদয়ে না পারয়লও ঐ নলাক আমায়ক পিন্দ কয়রয়ি। নসো আবম ঐ নলায়কর 
ডুাি ডুাি কয়র োবকয়ে োকা নেয়কই িুয়ঝবি। িি নকান সমসুা না েয়ল এই  ীয়ে বিয়ে 
েয়ে োয়ি। আপা বকিু ভাল লািয়ি না। েুবম আস। 
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মামা বিয়কয়ল একো ইবল  মাি োয়ে বনয়ে এয়লন। োাঁর িায়ে জ্বর। নি  জ্বর। ইিোর 
বকিু নখয়ে পারয়লন না। আবম িললাম, চুপচাপ বিিানাে শুয়ে োকুন। কাল োয়িন। মামা 
রাবজ েয়লন না। রাবজ েয়িন না জানোম। োয়ক নিরায়না মু বকল। বনয়জ ো ভাল ময়ন 
করয়িন। োই করয়িন। অয়নুর নকান 
  
কোই শুনয়িন না। 
  
িি খুকী! 
  
বজ্ব মামা। 
  
নিাে খুকীর বিয়েো ময়ন েে েয়েই োয়ি। ওরা মুয়খ অিব ু বকিু িয়ল নাই। নিাে খুকীয়ক 
বক সি িশ্ন েশ্ন কয়রয়ি উের বদয়ে পায়র নাই। োরপয়রও ময়ন েে পিন্দ েয়েয়ি বিয়েো 
েয়ে নিয়ল দাবেত্ব ন ে েে। একেু নদাো কবরস মা। 
  
নদাোে বক কাজ েে মামা? 
  
অি ুই েে। েয়ি না নকন? 
  
আপনায়ক নলিুর সরিে িাবনয়ে নদি? 
  
নদ। নলিুর সরিে িলকারক। ঘয়র বক নলিু আয়ি? 
  
আয়ি। 
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আবম নলিুর সরিে িাবনয়ে এয়ন নদবখ দরজাে োেুবি নপোর  ে েয়চ্ছ। িিমামা ঘয়র 
নঢাকার মূল দরজাে োেুবি বদয়ে বক নেন করয়িন। 
  
আবম অিাক েয়ে িললাম, বক করয়িন মামা? বিবেবকবন লািাবচ্ছ। ডািল িয়েক ান োকা 
দরকার। আয়ির বিেকাবনো দুিিল। 
  
আবম অিাক েয়ে নদখলাম মামা োেুবি, বিবেবকবন সি বকয়ন এয়নয়িন। একো সু্ক 
োইভারও আয়ি। বক আশ্চেি মানুে। 
  
োেুবি োেুবি সি বকয়ন বনয়ে এয়সয়িন? হাঁ। কাজ নিয়ল রাখয়লয়ো েে নায়র মা। 
েখনকার কাজ েখন করয়ে েে। মামা বিবেবকবন বিে কয়র খােো বঠক করয়লন। খায়ের 
পাোর বনয়চ কািজ বদয়ে পাগুবল সমান করয়লন। নলিুর সরিে নখয়লন। মবদনায়ক দ ো 
োকা বদয়ে নানান উপয়দ  বদয়লন। বিিবিি কয়র নদাো পয়ি আমার মাোে িুাঁ বদয়ে 
িলয়লন, এিার োেয়ল নেয়ে েে নর িি খুকী। একো বচবঠ আন। জামাইয়ক দু লাইয়নর 
বচবঠ বলয়খ োই। 
  
দু লাইয়নর বচবঠ বলখয়ে মামার অয়নক সমে লািল। েপ েপ কয়র মাো নেয়ক ঘাম 
ঝিয়ি। পাবন নচয়ে পাবন নখয়লন। 
  
আপনার  রীর বক নিব  খারাপ লািয়ি মামা? 
  
না। ঘাম েয়চ্ছ জ্বর নিয়ি বদয়চ্ছ িয়ল ময়ন েে। 
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বচবঠ ন ে কয়র মামা উয়ঠ দাাঁিায়লন। নদাো পয়ি িুাঁ নদোর পিি। আিার েল। আবম 
িললাম, মামা আমার ধারণা আপনার  রীর নিব  খারাপ আপবন রােো নেয়ক োন। 
  
না নর নিবে না। জামাই এয়লই বচবঠো বদবি। 
  
আবম বক পিয়ে পারি মামা। 
  
অি ুই পারবি। না পারার বক আয়ি? 
  
ঘর নেয়ক নির েিার বঠক আয়ি মামা িােরুয়ম ঢুয়ক িবম করয়লন। আবম মাো মুবিয়ে 
বদলাম। মামা িলয়লন, িবম েয়ে োওোে ভাল েয়েয়ি।  রীরো নে  লািয়ি। েুই আমায়ক 
বনয়ে শুধু শুধু বচন্তা কবরস না। 
  
বক েে একো রাে নেয়ক নিয়ল। 
  
খাবল িাসা নিয়ল এয়সবি। না নিয়ল েয়ি না। 
  
খাবল িাসা নকন? মামী নকাোে? 
  
আর িবলস না। খামাখা ঝিিা কয়র িায়পর িাবি চয়ল নিয়ি। কয়েকিার আনয়ে নিবি 
আয়স না। ঝিিা কয়র জীিনো ন ে করল। িিই আিয়সাস। ঝিিা বদয়ে জীিন শুরু 
করয়ল— ঝিিা বদয়ে ন ে করয়ে েে। এোই বনেবে। 
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মামা বসাঁবি বদয়ে নাময়িন আবম োবকয়ে আবি। আমার খুি খারাপ লািয়ি। বিবচত্র একো 
মানুে, সিার সমসুাই োাঁর সমসুা। বকন্তু নকউ জানয়ে চাে না–এই মানুেোর বনজস্ব নকান 
সমসুা বক আয়ি। 
  
ননামায়নর কায়ি নলখা বচবঠো পারলাম। মামা বলয়খয়িন– 
  
িািা ননামান, 
নদাোপর সমাচার এই নে, ঢাকাে কায়েিাপলয়ক্ষ আবসোবিলাম। নোমার সাবেে সাক্ষাে 
েে নাই। িি খুকীর বনকে সমস্ত বিস্তাবরে জাবনো সুখী েইোবি। এক্ষয়ণ আমার একবে 
আিদার। িি খুকীয়ক বনো এক দুই বদয়নর জনু েইয়লও ননত্রয়কানা োইিা। িি খুকীর 
মাো োোর কনুার জনু িিই িুস্ত েইোয়ি। োোিািা নিাে খুকীরও বিিায়ের কোিােিা 
েইয়েয়ি। এমোিস্থাে দুই নিান বকিু বদন একত্র োবকয়ল িি ভাল েে। বিিাে সম্পন্ন 
েইয়ল নক নকাোে োইয়ি নকেই িবলয়ে পায়র না। েেে দীঘিবদন আর দুই নিায়নর সাক্ষাে 
েইয়ি না। কায়জই িািা এই িৃয়ির িস্তাি একেু বিয়িচনা কবরয়ি। 
  
আবম নদখলাম িিমামা বচবঠয়ে নাম সই করয়ে ভুয়ল নিয়িন। োাঁর  রীরো োেয়ল সবেু 
সবেু খারাপ কয়রয়ি। এে িি ভুল মামা কখয়নাই করয়িন না। পবরষ্কার কয়র নাম 
বলখয়িন। োবরখ নদয়িন, বঠকানা নদয়িন। নাম োবরখ এিিং বঠকানা িািা বচবঠ আবমও 
বলয়খবি। দুো বচবঠ। দুোই সুারয়ক নলখা। িেমো েখন বলবখ েখন ের ের আমার োে 
পা কাাঁপয়ি। বক বলখবি বনয়জই জাবন না। কাউয়ক বচবঠ বলখয়ে েয়ল গুবিয়ে বলখয়ে েে 
সুন্দর কয়র বলখয়ে েে। এসি বকিুই আমার মাোে ননই। োাঁয়ক বচবঠ বলখবি। এই 
আনয়ন্দই আমার েখন  রীর কাাঁপয়ি। িেম বচবঠয়ে োাঁয়ক বক বলয়খবিলাম। আমার বকিুই 
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ময়ন ননই। আমার সৃ্মবে বক্ত ভাল। সিবকিুই আমার ময়ন োয়ক। বকন্তু ঐ বচবঠবের কো 
বকিু ময়ন ননই। শুধু ময়ন আয়ি নরালোনা কািয়জ বচবঠো নলখা। নে িল পয়েয়ন্ট 
বলখবিলাম। নসই িল পয়েন্টো বঠকমে কাবল িািবিল না। অয়নকগুয়লা অক্ষর বিল 
অস্পষ্ট। বচবঠ ন ে কয়র আবম দুোয়ে মুখ নঢয়ক অয়নকক্ষণ কাাঁদলাম। আবম নপাষ্ট আবপস 
নেয়ক বনয়জই খাম। বকনলাম। খাম নকনার সমে ময়ন েল বেবন খাম বদয়চ্ছন বেবন সি 
িুয়ঝ নিয়লয়িন। বেবন নজয়ন নিয়িন–এই বচবঠ আবম কায়ক বদবচ্ছ। বক আয়ি বচবঠয়ে। 
  
ইকনবময়ক্সর একো িাইয়ের নভের খামো লুবকয়ে আবম োবচ্ছ। বচবঠ নপাস্ট করয়ে পয়ে 
িািার সয়ে নদখা। িািা িলয়লন, কই োবচ্ছস নর? আমার  রীর নকাঁয়প উঠল। আর ময়ন 
েল িািা িুয়ঝ নিয়লয়িন আবম নকাোে োবচ্ছ। বেবন জায়নন আমার এই িইোর বঠক 
মাঝামাবঝ জােিাে একো খাম আয়ি। 
  
বক নর কো িলবিস না নকন? বক েয়েয়ি নোর? 
  
িনু্ধর িাসাে োবচ্ছ। 
  
এখন কয়লজ আয়ি না? কয়লজ িাদ বদয়ে িনু্ধর িাসাে বক? 
  
ওখান নেয়ক কয়লয়জ োি। 
  
আচ্ছা ো। নোর বক  রীর খারাপ? 
  
না। িািা  রীর ভাল। 
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আচ্ছা আচ্ছা। 
  
বচবঠ নপাস্ট কয়র আবম কয়লয়জ নিলাম। োডি বপবরেয়ড সুায়রর ক্লাস। আবম মাো বনচু 
কয়র িয়স আবি। সুার ক্লায়স ঢুকয়লন সি নময়েরা উয়ঠ দাাঁিাল। আবম দাাঁিায়ে পারলাম 
না। ময়ন েয়চ্ছ আমার োে-পা পােয়রর মে  ক্ত েয়ে নিয়ি। 
  
সুার নরাল কল করয়িন। নময়েরা নানান রকম িাজলাবম করয়ি। ইয়েস সুার না িয়ল 
সিাই িলয়ি োবজর হজুর। একজন িলয়লা— িান্দা োবজর হজুর। োবসর েল্লা শুরু েল। 
সুার নরাল কল িন্ধ কয়র খাবনকক্ষণ োবকয়ে রইয়লন। ময়ন েল বকিু িলয়িন। িলয়লন 
না। নরাল কল কয়র নেয়ে লািয়লন। আমার নরাল বেপান্ন। েখন বেবন ডাকয়লন নরাল 
বিিবে খ্ৰী। আবম চুপ কয়র রইলাম। নকান  ে করলাম না। সুার আিার ডাকয়লন নরাল 
বিিবে থ্রী। আবম চুপ কয়র রইলাম। সুার নকৌেূেলী েয়ে আমার বদয়ক োকায়লন। আবম 
মাো বনচু কয়র আবি। আমার ধারণা েয়েয়ি সুার আমার নচায়খর বদয়ক োকায়লই সি 
নজয়ন োয়িন। েখন আবম বক করি। এ লিা আবম নকাোে রাখি? 
  
সুার নসবদন পিায়লন সমাে িািয়রর বসিংোসয়নর আয়রােণ পিি। ক্লায়সর তেকচ একসমে 
নেয়ম নিল। বেবন ভারী এিিং খাবনকো কাাঁপা িলাে িে িলার ভবেয়ে কো িলয়িন। কো 
িলার সয়ে সয়ে োে নািয়িন— 
  
িািয়রর মার নাম েেরে খানম। 
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নদয়খি বক অদু্ভে নাম। এই নাম ময়ন রাখা সেজ না? খুি সেজ। আিার ন ান িািয়রর 
মা েেরে খানম। ৯১০ বেজরীর কো। রবিউস-সাবন। রবিউস সাবন বক আয়ি একিার 
িয়লবি। আজ আর িলি না। 
  
এই সমে বক েল? েেরে খানম জ্বয়র পিয়লন। মাত্র িে বদয়নর জ্বয়র বেবন মারা নিয়লন। 
িািয়রর িেস েখন কে? নক িলয়ে পায়র কে? নিনী েুবম িলয়ে নপার। 
  
আমার  রীর নকাঁয়প উঠল। সুার বক সুন্দর কয়র ডাকয়লন নিনী। আর নকউ বক নকানবদন 
এে সুন্দর কয়র আমার নাম ডাকয়ি? 
  
নিনী েুবম জান েখন িািয়রর িেস কে? 
  
আবম চুপ কয়র আবি। আমার নপিন নেয়ক নিনু উয়ঠ দাাঁবিয়ে িলল, সুার নিনী জায়ন 
বকন্তু িলয়ি না। 
  
ক্লায়সর সিাই োসয়ি। সুার সিার োবস অগ্রােু কয়র পিায়ে শুরু করয়লন–েেরে 
খানয়মর মৃেুুর চার বদয়নর বদন আয়রকবে ঘেনা ঘেল… 
  
ঘেনা সামানু েয়লও মুঘল সাম্রায়জু োর িল বিল সুদূর িসারী। আজ নসই সামানু ঘেনা 
এিিং োর পরিেিী ঘেনা িিাে নোমায়দর িলি…। ইবেোস নেয়ক আমায়দর অয়নক বকিু 
ব খয়ে েয়ি। আপােে েুচ্ছ িুাপার নে এক সমে সাম্রাজু পবরিেিয়নর মে িি িুাপায়র 
রূপান্তবরে েয়ে পায়র। এই ব ক্ষা িার িার ইবেোস আমায়দর নদে। িেম বচবঠবে পাঠািার 
এক সপ্তাে পর আবম বিেীে বচবঠবে পাঠালাম। নকান বচবঠয়ে নাম বঠকানা বিল না। েিু 
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সুার িুাপারো িুয়ঝ নিলয়লন। একবদন কয়লয়জ রওোনা েবচ্ছ। ওনার সয়ে নদখা। ওবন 
িলয়লন, নিনী ন ান। নোমার নো পরীক্ষা এয়স নিয়লা। এখন মন বদয়ে পিাশুনা করা 
উবচে োই না? 
  
বজ্ব। 
  
নোমার োয়ের নলখা সুন্দর। েয়ি োয়ের নলখা সুন্দর েয়লই নো েে না–িানায়নর বদয়ক 
লক্ষু রাখয়ে েে। মুেূেি িানায়ন ে-য়ের নীয়চ আয়ি দীঘি উকার। 
  
আবম সুায়রর বদয়ক োবকয়ে কবঠন িলাে িললাম— আমায়ক এসি নকন িলয়িন আবম 
বকিুই িুঝয়ে পারবি না। 
  
আবম নসবদন কয়লয়জ নিলাম না। িাবিয়ে বিয়র এয়স দরজা িন্ধ কয়র সারাবদন কাাঁদলাম। 
সন্ধুায়িলা িায়দ উয়ঠ ময়ন েল— িাদ নেয়ক েবদ বনয়চ লাবিয়ে পিয়ে পারোম োেয়ল 
বক সুন্দর েে। নকন মানুে শুধু শুধু পৃবেিীয়ে নিাঁয়চ োয়ক?… 
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৬. ননামান চিরল 
সােবদয়নর জােিাে দ বদন পার কয়র ননামান বিরল। নরায়দ পুয়ি নচোরা এমন েয়েয়ি 
নে োকায়না পেিন্ত োে না। এর সয়ে আয়ি কাব । খুক খুক, খুক খুক কাব  নলয়ি আয়ি। 
ঘয়র নঢাকার পর নেয়কই কা য়ি। 
  
খুি পবরেম েয়চ্ছ নিনী। িবি তেবর নে বক কবঠন কাজ েুবম ধারণাই করয়ে পারয়ি না। 
একো সাধারণ দুই বমবনয়ের দৃ ু করয়ে লািল সারাবদন। দৃ ুো বক জান? দৃ ুো েল— 
নাবেকা পুকুর ঘায়ে নিাসল করয়ে বিয়েয়ি। একো সিুজ কচুপাোে োর িায়ে মাখা 
সািানো রাখা। েঠাৎ িাোস নলয়ি সািানো পাবনয়ে পয়ি নিল। নাবেকা পাবনয়ে িুি 
বদয়ে সািান খুাঁজয়ি। 
  
অেনা নোমায়দর নাবেকা? 
  
হাঁ। আমায়দর িবিয়ে ওর নাম েল জায়েদা। গ্রায়মর নময়ে বেয়সয়ি োয়ক নে বক মাবনয়েয়ি 
েুবম কেনাও করয়ে পারয়ি না। বস্টল িবি ননো আয়ি, নোমায়ক নদখাি। এখন ভাল 
কয়র চা করা নদবখ, চা খাি। আউে নডায়র নেয়ক নেয়ক চায়ের অভুাস েয়েয়ি। 
  
আবম চা িাবনয়ে এয়ন নদবখ খায়ে পা িুবলয়ে নস নভাস নভাাঁস কয়র বসিায়রে োনয়ি। োর 
শুধু নে চায়ের অভুাস েয়েয়ি োই না। বসিায়রয়ের অভুাসও েয়েয়ি। 
  
নিনী! 
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উাঁ। 
  
নিাসয়লর পাবন দাও। নিাসল কয়র নিরুি। অেনার নখাাঁয়জ নেয়ে েয়ি। ও রািারবি কয়র 
কাউয়ক বকিু না িয়ল চয়ল এয়সয়ি। আমরায়ো বকিুই জাবন না। সন্ধুায়িলা সুুবেিং। জায়েদা 
োয়ে এক মুবঠ পাঠখবি বনয়ে োয়চ্ছ। পােখবির মাোে আগুন, নসই আগুয়নর আভাে পে 
চলয়ি… দারুণ দৃ ু। লাইে িাইে করয়ে রাে দ োর মে নিয়জ নিল। সবিক আমায়ক 
িলল, ো অেনায়ক বনয়ে আে। আবম আনয়ে বিয়ে শুবন নস সন্ধুায়িলা িুাি গুবিয়ে 
নস্ট য়নর বদয়ক নিয়ি। নিাঝ অিস্থা। 
  
নোমায়দর সুুবেিং েল না? 
  
বকভায়ি েয়ি? রায়ে নে বিয়র আসি নসই উপােও ননই… নেন েল পরবদন নভার সােোে। 
  
ননামান িাে এক ঘণ্টা লাবিয়ে নিাসল করল। 
  
মাোে পাবন ঢায়ল আর কায় । বক বিশ্ৰী কাব । এর ময়ধু এে ঠাণ্ডা লািায়না বক উবচে 
েয়চ্ছ? িােরুম নেয়ক নির েয়ে নস নকমন জিু েিু েয়ে িয়স আয়ি। ময়ন েয়চ্ছ বকিুয়েই 
উৎসাে ননই। িাসাে নে নেুন একো কায়জর নময়ে আয়ি নসবদয়ক োর নচাখ পিল না। 
োর নপাো মেনা সম্পয়কিও নস নেমন উৎসাে নদখায়লা না। একিার শুধু িলল, মেনাোয়ক 
বঠকমে খাওো দাওো নদো েয়েয়ি। নিনী? িুাস এই পেিন্তই। 
  
ননামান িলল, আয়রক কাপ চা দাও নিনী। নিাসল কয়র  রীরো নেস েয়ে নিয়ি। নোমার 
একা একা অসুবিধা েেবনয়ো? 
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না। 
  
সবিক একিার িলবিল, েুই নোর নিৌয়ক বনয়ে আে–নস একা আয়ি। 
  
বনয়ে নিয়লই পারয়ে। 
  
অোনা রাবজ েল না। 
  
রাবজ েয়লন না নকন? 
  
অেনায়ক নিাঝা মু বকল। ও কখন বক কয়র খুি নিঞ্জ নময়ে। ইিংয়রবজ সাবেয়েু এম. এ.। 
অনাসি, এম. এ. দুোয়েই িাস্টিক্লাস। ইউবনভাবসিবেয়ে চাকবর নপয়েবিল— িলল চাকবর 
করয়ি না। ঘর সিংসার করয়ি। িির িির িাচ্চা বদয়ে–ঘর ভবেি কয়র নিলয়ি, 
নিয়লপুয়লে… ো ো ো। এই েুয়ির নকান নময়ের মুয়খ এই জােীে কো শুয়নি? 
  
না। 
  
ওর আয়রা অদু্ভে িুাপার আয়ি। এক সমে িলি। কই চা বদয়ল না? 
  
আবম চা এয়ন বদলাম। ননামান চা ন ে কয়রই নির েয়ে নিল। োর নচাখ েকেয়ক লাল। 
নক জায়ন েেে জ্বর এয়সয়ি। মবদনা িলল, আো নলাকো নক? 
  
আবম িললাম, নকউ না। 
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ইচ্ছা কয়র িলা না। মুখ িসয়ক িয়ল নিলা। 
  
ননামান জ্বর িায়ে রাে নেোর বদয়ক বিরল। নচাখ লাল, জ্বয়রর নঘায়র  রীর নকাঁয়প উঠয়ি। 
আবম িললাম, অেনায়ক পাওো নিল? 
  
নদখা েে বন, েয়ি নখাাঁজ পাওো নিয়ি। চয়ল নিয়ি রাজ ােী। নোমায়ক িয়লবি না–অদু্ভে 
নময়ে। 
  
এয়সা শুয়ে োক। নোমার জ্বর িািয়ি। ঘয়র বক োয়মিাবমোর আয়ি? 
  
আয়ি। েয়ি কাজ েে না। 
  
কাজ েয়ি না নকন? 
  
োয়মিাবমোয়রর মাোো ভাঙা। 
  
আবম অিাক েয়ে িললাম, মাো ভাঙা োয়মিাবমোর নরয়খ বদয়েি নকন? 
  
নিলয়ে মাো লায়ি। 
  
রায়ে নস বকিু নখল না। মাঝরায়ের বদয়ক োর জ্বর খুি িািল। আবম োর মাোে জলপবট্ট 
বদবচ্ছ। নস বিিবিি কয়র নানান কো িলয়ি—। জ্বয়রর নঘায়র িলয়ি িয়লই আমার ধারণা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 106 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

নকাবেপবে েওো কবঠন বকিু না। ইচ্ছা করয়ল েওো োে। দরকারো বক িল? নকান 
দরকার নাই। অোনার কোই ধর–অেনাও বকন্তু নকাবেপবে। িবরি ঘয়রর নময়ে বিল। বক 
নে ভেঙ্কর িবরি বচন্তাই করয়ে পারয়ি না। অেচ এমন ভাল িাত্রী। পিায় ানার এে 
আগ্রে। ইউবনভাবসিবেয়ে েখন পিে েখন েয়লর সীেয়রন্ট নদোর পেসা ননই। সবিক 
আমার োে বদয়ে োকা পাঠায়ো। সবিক একো কো িয়ল—ননা েী লাি। এই পৃবেিীয়ে 
সি বকিুই নিদ অয়েি বকনয়ে েয়ি। নো নো নো। িুঝয়ে পারি বকিু? 
  
িুঝয়ে পারবি না। িুঝয়ে চাবচ্ছও না। োকা বদয়ে বদয়ে নময়েোয়ক সবিক বকয়নয়ি। এখন 
চাকা ঘুয়র নিয়ি নময়েো বকয়ন বনয়েয়ি সবিকয়ক। ঢাকা  েয়র েে নিাপাবেি সবিয়কর 
আয়ি সি বকন্তু ঐ নময়ের নায়ম। এখন একিার েবদ এই নময়ে সবিকয়ক নিয়ি োে–
সবিক পয়ে িসয়ি। আবজমপুর কিরস্থায়ন িয়স বভক্ষা করয়ে েয়ি। সুর কয়র িান িাইয়ে 
েয়ি–আল্লাহো, সায়ল্লআলা সাইোয়দনা, নমৌলানা নমাোেদ! 
  
বেজ চুপ কয়র োক। ঘুমায়নার নচষ্টা কর। 
  
আো কো িলয়ে ভাল লািয়ি নো। ন ান না বক িবল–দারুণ ইন্টায়রবস্টিং। আবম করোম 
বক মায়সর দুই বেন োবরয়খ োকা বনয়ে ওর সয়ে নদখা করয়ে নেোম। েল নিইে নেয়ক 
স্লীপ পাঠাোম–জায়েদা খােুন, নসয়কন্ড ইোর অনাসি— রুম নাম্বারা…। 
  
উনার নাময়ো অেনা। 
  
অেনা পয়র েয়েয়ি–েখন োর নাম বিল জায়েদা খােুন। বিয়ের পর েল অেনা। িুঝয়ল 
নিনী। খায়ম ভবেি কয়র োকা বনয়ে নেোম। সি নেুন চকচয়ক ননাে। জায়েদা োকাগুয়লা 
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োয়ে বনে। আবম সয়ে কয়র মবনঅডিার িরম বনয়ে নেোম। এইখায়ন িয়সই নস মবনঅডিার 
িরম পূরণ করে। নদয়  োকা পাঠায়ো। মবনঅডিার িরয়ম বলখে–মা, নোমায়ক বকিু 
োকা পাঠালাম। এখায়ন দুো নময়েয়ক িাইয়ভে পবিয়ে ো োকা পাই োয়ে আমার চয়ল 
বিয়েও বকিু োয়ক। 
  
পাবন খাি নিনী। পাবন দাও। 
  
আবম পাবন এয়ন বদলাম। দুচুমুক নখয়েই নরয়খ বদয়ে ক্লান্ত িলাে িলল, একো বেজ নকনা 
দরকার। জ্বর জ্ববর েয়ল ঠাণ্ডা পাবন নখয়ে ইচ্ছা কয়র। একো বেজ বকনয়ে েয়ি। বেজ 
নকনার োকা আয়ি। কালই একো বেজ বকয়ন নিলি। বক িল? 
  
আচ্ছা। 
  
আর একো কুায়সে নেোর। েুবম একা একা োক িান ন ানার একো বকিু োকয়ল সমে 
কােয়ি। 
  
আচ্ছা নকনা েয়ি। 
  
নেবসিং নেবিলো এখয়না বদয়ে োে বন? 
  
না। 
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বক রকম োরামজাদা বচন্তা কয়র নদখয়ো। ইচ্ছা করয়ি বপোয়ে লা  িানায়ে নিবল। জ্বর 
কময়ল কাল সকায়ল একিার োি।— এমন বপেন বদি। অিব ু অেনায়ক আনার জয়নু 
কাল রাজ ােীও নেয়ে েয়ে পায়র। আবম েলাম োর চিনদার। িুঝয়ে পারি? 
  
পারবি। 
  
সপ্তায়ের িুবে েখন েে েখন অেনায়ক আবম সবিয়কর কায়ি নপৌঁয়ি বদোম। নেোম 
বরক া কয়র। ওর আিার নসই সমে নপয়োয়লর িন্ধ সেু েে না। িেম িেম বরক া 
কয়র োিার সমে খুি কাাঁদয়ো। এই নময়ে নে বক পবরমাণ কাাঁদয়ে পায়র েুবম বিশ্বাসও 
করয়ি না। আচ্ছা নিনী েুবম বক রকম কাাঁদয়ে পায়রা? 
  
আবম জিাি বদলাম না। জ্বয়রর নঘায়র ও বঝবময়ে পিল। আবম পায় ই নজয়ি িয়স আবি। 
একেু দূয়র োেপা িবিয়ে ঘুমুয়চ্ছ মবদনা। নময়েো খুিই  ান্ত। নদায়ের ময়ধু একোই 
েঠাৎ নদখা োে কাজ কমি িন্ধ নরয়খ কাাঁদয়ে িয়স। আবম েখন বজয়জ্ঞস কবর— কাাঁদবিস 
নকনয়র? নস দুোয়ে নচাখ মুয়ি কান্না িন্ধ কয়র বিক কয়র নেয়স নিয়ল িয়ল, এয়ম্নই কাবন্দ। 
অভুাস। 
  
ও আমায়ক বজয়জ্ঞস কয়রয়ি। আবম কাাঁবদ বক-না। না। আবম কাাঁবদ না। অবে িি দুুঃসময়েও 
না। বক েয়ি নকাঁয়দ? িিল জ্বয়রর নঘায়র আচ্ছন্ন েয়ে নস পয়ি আয়ি। আবম চুপচাপ িয়স 
আবি োর মাোর কায়ি। মানুে বক আশ্চেি িাণী। আজ আবম োর মাোর পায়  িয়স আবি 
োর িদয়ল অনু একজয়নর মাোর পায় ও িসয়ে পারোম। পারোম না? বিয়ে নায়মর 
একো িুাপার দুজন অয়চনায়ক একসয়ে কয়র বদয়েয়ি। আবময়ো সুায়রর মাোর পায় ও 
িয়স োকয়ে পারোম। 
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সুায়রর কো এই মুেূয়েি ভািো বক বঠক েয়চ্ছ। মুেূয়েি িানান বক নেন? েয়ের নীয়চ দীঘি 
উকার। শুনুন সুার, এই িানান আবম আর নকান বদন ভুল কবরবন। করিও না  েো ময়ন 
েয়লই আপনায়ক ময়ন পয়ি। 
  
একজন মানুে বক োর িবেবে মুেূেি আলাদা করয়ে পায়র? আবম পাবর। সুায়রর সয়ে 
মুেূেিগুবল আবম পাবর। েবদও োাঁর সয়ে আমার েখন নদখাই েে না। চাোইয়ের নে ঢাকবন 
বেবন বদয়েয়িন ো বেবন সরান বন। একবদন নদবখ উেয়রর দরজাোও বেবন োর বদয়ক 
নেয়ক িন্ধ কয়র বদয়েয়িন। েখন োর ঘয়র নেয়ে েয়ল িাইয়র বদয়ে নেয়ে েয়ি। 
  
আবম বনয়জয়ক সিংেে করার নচষ্টা করবি। ইন্টারবমবডয়েে পরীক্ষা এয়স নিয়ি। দরজা িন্ধ 
কয়র রাে বদন পিার ভাণ কবর। িই এ এয়কিায়রই মন িয়স না। বচবঠ নলখার একো 
খাো কয়রবি। নরাজ একো কয়র বচবঠ বলবখ। মজার মজার সি বচবঠ। নকানোয়ে োবসর 
কো োয়ক। নকানোয়ে রায়ির কো োয়ক। নকান নকান বচবঠ বলয়খ বনয়জই িুাঁবপয়ে িুাঁবপয়ে 
কাাঁবদ। বঠক কয়র নরয়খবি। এক িিয়র ৩৬৫ো বচবঠ বলখি। বচবঠ নলখা ন ে েয়ল একবদন 
খাো বনয়ে সুায়রর কায়ি োি। োয়ক িলি— সুার নদখুন নো এখায়ন বক বক িানান ভুল 
আয়ি। 
  
অবেবেপুয়র আমার নিােখালার ননয়দর বিয়ে। খালা খির পাবঠয়েয়িন আবম নেন অি ুই 
োই। নময়েয়ক সাবজয়ে বদয়ে েয়ি। মা িলয়লন— নিনী োবি? 
  
আবম িললাম পািল েয়েি? আমার পরীক্ষা না? ইরায়ক পাবঠয়ে দাও। ইরা োক। 
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ো না মা এে কয়র বলয়খয়ি। নোয়ক নোর খালা কে পিন্দ কয়র। না নিয়ল ময়ন কষ্ট 
পায়ি। 
  
আমার নেয়ে ইচ্ছা করয়ি। বকন্তু োি বক কয়র? েবদ োই োেয়ল বক আর নরাজ একো 
কয়র বচবঠ বলখয়ে পারি? োিািা সুারয়ক নিয়ল নরয়খ আমার নেয়ে ইচ্ছা করয়ি না। 
োর সয়ে আমার কো েে না। নরাজ নদখাও েে না। েিুওয়ো আমরা পা াপাব  আবি। 
উেয়রর দরজার পায়  দাাঁিায়ল োর োাঁোর  ে কায়ন আয়স। এোই িা কম বক? 
  
বঠক েল ইরা োয়ি। িািা োয়ক নপৌঁয়ি বদয়ে আসয়িন। নেবদন োিার কো নসবদন নদবখ 
িািা োয়চ্ছন না। বঠক েয়েয়ি। ইরায়ক নপৌঁয়ি নদয়িন। আমায়দর সুার। আমার িুক ধ্বক 
কয়র উঠল। আবম মায়ক বিয়ে িললাম— মা ন ান, ইরা োক। আবম োি। আবম না নিয়ল 
নিােখালা ময়ন কষ্ট পায়িন। 
  
মা িলয়লন, ইরা সি কাপি গুবিয়ে নরয়খয়ি–এখন েুই োবি বক? 
  
আবম িললাম, আমার কাপি নিািায়ে এক বমবনে লািয়ি। 
  
না না েুই োক, পিায় ানা করবিস কর। 
  
ইরা সুায়রর সয়ে চয়ল নিল। আমার ময়ন েল আবম েবদ একো ধারায়লা িুবর বদয়ে ইরায়ক 
িুালািুালা কয়র নিলয়ে পারোম! আমার জীিয়নর সিয়চ কয়ষ্টর মুেূেি বক েবদ নকউ 
জানয়ে চাে আবম িলি—সুায়রর সয়ে ইরার অবেবেপুয়র োিার সমেো। 
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েখন ঝয়মাঝম কয়র িৃবষ্ট পিয়ি। িািা একো বরক া নডয়ক এয়নয়িন। ইরা বরক াে উয়ঠ 
িয়সয়ি। সুার িলয়লন, আবম আয়রকো বরক া বনয়ে আবস। িািা ধময়কর স্বয়র িলয়লন, 
আয়রকো বরক া লািয়ি নকন? েুবম এইোয়েই উঠয়ো মাস্টার। নোমায়দর িি িািািাবি। 
  
োরা দুজন একো বরক াে কয়র চয়ল োয়চ্ছ। আবম পােয়রর মে মুখ কয়র োবকয়ে 
আবি। 
  
ইরা বিয়র এয়স কে িে, আপা জান নোমার সুার বকন্তু দারুণ রবসক নলাক। এবময়ে 
নিাঝা োে না। বকন্তু এমন সি রবসকো কয়রন নে োসয়ে োসয়ে িিািবি নখয়ে েে। 
একবদন বক েয়েয়ি ন ান, নিােখালা সুারয়ক নখয়ে বদয়েয়িন। পািংিা  মায়ির িি একো 
নপবে নদো েল। েখন সুার… 
  
আবম িললাম, চুপ করয়ো ইরা। কায়নর কায়ি ভুান ভুান কবরস না। পিার নচষ্টা করবি 
নদখবিস না? 
  
একবদন খুি কষ্ট লািল। িি মামা একো োোইয়লর  াবি পাবঠয়েয়িন। সিুয়জর উপর 
কায়লা নডারা।  াবি পরার পর মা িলয়লন, ও আল্লা নোয়ক নো পরীর মে সুন্দর লািয়ি 
নর। ইরায়ক বনয়ে ো নো সু্টবডও নেয়ক একো িবি েুয়ল আে। বিয়ের কোিােিাে কায়জ 
লািয়ি। 
  
আবম িবি েুলয়ে নিলাম না। েয়ি আমায়দর িাবির সাময়নর িািায়ন োাঁেয়ে নিলাম। 
িািান নেয়ক সুায়রর ঘয়রর নভেরো নদখা োে। আমার মন িলবিল। নভের নেয়ক সুার 
আমায়ক নদখয়ে পায়িন এিিং অিব ু িাইয়র নির েয়ে আসয়িন। 
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নস রকম বকিুই েল না। আবম নদখলাম িভীর মনয়োয়ি বেবন বক নেন পিয়িন। জানালার 
সাময়ন বদয়ে আমার িার িার োওো আসা োর মনয়োি নষ্ট করয়ে পারল না। আমার 
ইচ্ছা করয়ি োাঁর ঘয়র বিয়ে ঢুবক। েীব্ৰ িলাে িবল– নিয়ে য়ে আপবন নেসি পরী পায়িন 
োরা বক আমার নচয়েও সুন্দর? আপবন বদয়নর পর বদন আমায়ক অগ্রােু করয়িন ো েয়ি 
না। না না না। 
  
এই সমে সুার অসুয়খ পিয়লন। িাসার নকউ িুঝয়ে পারল না। বকন্তু আবম িুঝলাম। 
িুয়ঝই িা বক করি? আবম োাঁয়ক ঘর নেয়ক নির েয়ে নদবখ না। বেবন কয়লয়জও োন না। 
আবম কয়লয়জর অবিয়স নখাাঁজ বনয়ে জানলাম অসুস্থোর জয়নু বেবন িুবের দরখাস্ত 
কয়রয়িন। আমার ভেঙ্কর খারাপ লািয়ি। একো মানুে অসুখ েয়ে পয়ি আয়ি। এ িাবি 
নকউ নসো িুঝয়ে পারয়ি না নকন? এ িাবির সিাই বক অন্ধ? মার বক উবচে না নখাাঁজ-
খির করা? আবম বনজ নেয়ক কাউয়ক বকিু িলি না। ময়র নিয়লও না। 
  
একবদন মা িলয়লন, বকয়র নোর সুায়রর বক অসুখ বিসুখ করল না-বক? একজন ডাক্তারয়ক 
ময়ন েে ঢুকয়ে নদখলাম। 
  
আবম িললাম, অসুখ বিসুখ কয়রয়ি বক-না জাবন না। করয়েও পায়র। আল্লাের বপোরা 
িান্দায়দরওয়ো অসুখ বিসুখ েে। 
  
নখাাঁজ বনয়ে আেয়ো। 
  
আবম নখাাঁজ বনয়ে পারি না, মা। আমার এে মাো িুো ননই। অন্তুয়ক পাঠাও। 
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অন্তু নখাাঁজ বনয়ে এল— নচাখ িি িি কয়র োবস মুয়খ িলল, মওলানা ফ্লুাে েয়ে নিয়ি 
িুঝয়ল মা–িেবদন ধয়র বিিানাে ন াো। কো িয়ল বচাঁবচাঁ কয়র। 
  
মা িলয়লন, োয়ে োবসর বক েল। োসবিস নকন? 
  
উবন নকমন বচাঁবচাঁ কয়র কো িলয়লন ঐ জয়নুই োসবি। উনার কো শুনয়ল ময়ন েয়ি মানুে 
কো িলয়ি না। বচকা কো িলয়ি। কো শুনয়ল েুবমও োসয়ি। 
  
মা েৎক্ষণাৎ োাঁয়ক নদখয়ে নিয়লন। পৃবেিীর সমস্ত মায়দর মে বেবনও খুি দুুঃবখে েয়লন। 
একো নলাক বদয়নর পর বদন অসুস্থ েয়ে পয়ি আয়ি বেবন িলয়েও পায়রন না। এই 
লিায়েই মা অবস্থর। মা িলয়লন, নকন েুবম আমায়দর নকান খির নদয়ি না? েুবম রান্না 
কয়র বকিু নখয়ে পার না, আমায়দর িলয়ি আমরা িুিস্থা করি। না-বক ইসলাম ধয়মি 
এরকম বনেম ননই? 
  
বেবন বমনবমন কয়র িলয়লন, আপনায়দর কষ্ট বদয়ে চাই বন। নভয়িবি নসয়র োয়ি। 
  
এখন নেয়ক নোমার সি খাওো দাওো এ িাবি নেয়ক োয়ি। িুঝয়ে পারবি? বক খাও 
েুবম? 
  
িাবলি আর সাগু। এই দুো িািা আর বকিু নখয়ে পাবর না। 
  
নোমার েয়েয়ি বক? ডাক্তার বক িলল? 
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ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করয়ে বদয়েয়িন। এখয়না বকিু িলয়ে পারয়িন না। 
  
দুপুয়র আবম খািার বনয়ে নিলাম। 
  
মামার পাঠায়না নসই সিুজ  াবিো পারলাম। নচায়খ কাজল বদলাম। োয়ে একো নে। 
নেয়ে এক িাবে িাবলি এক গ্লাস দুধ। সুার আমায়ক নদয়খ ভুে নদখার মে চময়ক উঠয়লন। 
পৃবেিীর আশ্চেিেম ঘেনাো বেবন নে ঘেয়ে নদখয়লন। বিিানাে উয়ঠ িসয়ে বিয়ে কাে 
েয়ে পয়ি নিয়লন। আবম িললাম, সুার আপবন উঠয়িন না। চুপ কয়র শুয়ে োকুন। 
আপনার খািার বনয়ে এয়সবি। 
  
শুকবরো। অয় ে শুকবরো। নরয়খ দাও। 
  
আপবন বনয়জ বনয়জ নখয়ে পারয়িন? না-বক আবম চামচ বদয়ে খাইয়ে নদি? 
  
না না পারি। আবম পারি। 
  
সুার আমার চামচ বদয়ে খাইয়ে বদয়ে বকন্তু অসুবিধা ননই। আপবন েবদ অস্ববস্ত িা লিা 
নিাধ না কয়রন আবম খাইয়ে বদয়ে পাবর। েবদ পাপ েে আমার েয়ি। আপনার েয়ি না। 
আপবন বঠকই নিয়ে য়ে োয়িন। 
  
বেবন দুুঃবখে িলাে িলয়লন, েুবম আমার ধমি কমিোয়ক এমন কবঠন দৃবষ্টয়ে নদখ নকন? 
আবময়ো কায়রা নকান ক্ষবে করবি না। আবম বনয়জর ময়ো োবক। এই বনয়জর ময়ো 
োকয়ে বিয়ে নোমায়ক েবদ নকান কারয়ণ কষ্ট বদয়ে োবক েুবম বকিু ময়ন নরখ না। 
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আবম অস্ববস্তর সয়ে িললাম, আপবন কষ্ট নদয়িন। নকন? আবম কোর কো িললাম। সুার 
আবম োই। 
  
একেু নিাস নিনী। িসয়ে ইচ্ছা না েে–দাাঁবিয়ে োক। আবম কয়েকো কো িলি। এই 
কোগুয়লা নোমার জানা খুি জরুবর। আবম মানুে েয়েবি এবেমখানাে। এবেমখানার 
জীিনোয়ো আদর ভালিাসার জীিন না। কয়ষ্টর জীিন। আমায়দর একজন হজুর বিয়লন 
আমরা ডাকোম নময়জা হজুর। বেবন আমায়দর সিাইয়ক অেুন্ত নেে করয়েন। ধমি কয়মির 
িবে আমার এই অনুরাি োর কাি নেয়ক পাওো। আবম ময়ন কবর না এো ভুল। মাদ্রাসা 
নেয়ক উলা পাস কয়র আবম কয়লয়জ ভবেি েই। আমার ভািু ভাল বিল, ইবন্ডো সরকায়রর 
একো স্কলার ীপ নপয়ে োই। আলীিি বিশ্ববিদুালে নেয়ক এম. এ. করার একো সুয়োি 
ঘয়ে। এম. এ. পাস কবর। 
  
আবম িললাম, সুার আমায়ক এে কো িলার দরকার ননই। 
  
বেবন খাবনকো উয়েবজে িলাে িলয়লন, দরকার আয়ি। দরকার আয়ি িয়লই িলবি–
নোমরা আজ নে নপা ায়ক আমায়ক নদখবি সি সমে এই নপা ায়কই আবম সারা জীিন 
পয়রবি। নময়জা হজুর নসই বনয়দি  আমায়ক বদয়েয়িন। 
  
নকান বদয়লন? 
  
কারণ আমায়দর নিী এই নলিাস পরয়েন। 
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নিী আরয়ি জয়ন্মবিয়লন িয়ল এই নলিাস পরয়েন। বেবন েবদ েুন্দ্রা অিয়ল জন্মায়েন 
োেয়ল বনশ্চেই এই নলিাস পরয়েন না। েখন িায়ে পরয়েন সীল মায়ির চামিার 
নপা াক। এই অিস্থাে আপবন বক করয়েন? আপবনও বক সীল মায়ির চামিার নপা াক 
নজািাি করয়েন? 
  
নিীজী নেয়েেু েুন্দ্রা অিয়ল জন্মানবন কায়জই নসই িশ্ন আয়স না। োিািা নিীজীর 
নপা াক পরার অনু একো অেি েল— োয়ক সোন নদখায়না। সোন নদখায়নােয়ো নদায়ের 
বকিু ননই। রিীন্দ্রনােয়ক সোন নদখায়ে বিয়ে এক সমে অয়নয়ক লম্বা দাবি রাখে িািবি 
চুল রাখয়ো। 
  
আবম চুপ কয়র নিলাম। সুার সেজ ভবেয়ে িলয়লন, েুবম আমার সয়ে েুবক্তয়ে পারয়ি 
না। নিনী। নিাধেে নোমার ধারণা বিল এই জােীে নপা াক পরা েুপীওোলা নলাক সি 
অে িুবির েে। এই রকম ময়ন করার নকান কারণ ননই। আমার িুবি ভালই আয়ি। 
আমার পিায় ানাও অয়নক। নোমায়ক এে কো িললাম কারণ… কারণ…। 
  
কারণো বক িলুন? 
  
আয়রকবদন িলি। আজ একবদয়ন অয়নক নিব  কো িয়ল নিয়লবি। 
  
আপবন গুবিয়ে কো িলয়ে পায়রন। 
  
না নিনী আবম গুবিয়ে কো িলয়ে পাবর না। েয়ি খুি গুবিয়ে বচন্তা করয়ে পাবর। 
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একো কাক নে আপনার কায়ি আসয়ো নসো বক আর আয়স না? 
  
আয়স। বিকায়লর বদয়ক আয়স। একা আয়স না–োর কয়েকো িনু্ধিান্ধি জুয়েয়ি। সি 
কোয়ক বনয়ে আয়স। এরা নকউই আমায়ক ভে পাে না। 
  
আপনায়ক নিাধেে কাক ময়ন কয়র। 
  
করয়ে পায়র। পশুপাবখর ময়নর কো নিাঝা িিই দুষ্কর। েয়ি কাক আমার খুি বিে 
পাবখ। এবেমখানাে েখন বিলাম েখনও আমার কয়েকো নপাো কাক বিল। 
  
কাক আপনার বিে পাবখ? 
  
হাঁ। 
  
নকন? 
  
কাকই একমাত্র পাবখ নে মানুয়ের কািাকাবি োয়ক, অনু নকান পাবখ বকন্তু মানুয়ের কায়ি 
আয়স না। োরা দূয়র দূয়র োয়ক। 
  
আপনার বক ধারণা আমায়দর সিার কাক নপাো উবচে? 
  
উবন খাবনকক্ষণ চুপ কয়র নেয়ক নো নো কয়র নেয়স উঠয়লন। নকান মানুেয়ক এে আনবন্দে 
ভবেয়ে আবম োসয়ে শুবন বন। আমার ইচ্ছা করয়ে লািল। আবম আয়রা বকিু োবসর কো 
িয়ল সুারয়ক োবসয়ে বদ। 
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সুার োবস োবময়ে িলয়লন, এক োবসয়ে আমার অসুখ অয়নকখাবন কয়ম নিয়ি। এখন 
ঘয়র োও নিনী। 
  
না। আবম ঘয়র োি না। 
  
নোমার পিায় ানা আয়ি। পিায় ানা কর। রুিীর পায়  এেক্ষণ োকা বঠক না। 
  
আমার বঠক অবঠক আবম িুঝি আপনায়ক এই বনয়ে মাো ঘামায়ে েয়ি না। 
  
বেবন একেু নেন ভয়ে ভয়ে িলয়লন, েুবম আমার কায়ি বক চাও িলয়ো নিনী। 
  
আবম বকিু চাই না। সুার অয়নকক্ষণ চুপচাপ নেয়ক ক্লান্ত িলাে িলয়লন, আমার কায়ি 
দুবে বচবঠ বক েুবম বলয়খবিয়ল? 
  
জাবন না। বলখয়েও পাবর। 
  
ন ান নিনী, েুবম একো অসম্ভি ভাল নময়ে। আবম চাই না আমার কারয়ণ নোমার নকান 
ক্ষবে নোক। 
  
আবম উয়ঠ দাাঁিায়ে দাাঁিায়ে িললাম, ক্ষবের কো আসয়ি নকন? বক আয়িাল োয়িাল কো 
িলয়িন? সুার আয়রকো কো আবম নকান বচবঠ বিবঠ কাউয়ক বলবখবন— আমার নখয়ে নদয়ে 
কাজ ননই নমৌলিীয়ক বচবঠ বলখি। অসুয়খ আপনার মাো খারাপ েয়ে নিয়ি। আপনার 
এখায়ন আসাোই আমার ভুল েয়েয়ি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নবনী । উপনযাস  

 119 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
সুার অিাক েয়ে আমার বদয়ক োবকয়ে রইয়লন। আবম িললাম, আবম আর আপনার কায়ি 
খািার বনয়ে আসি না। 
  
নসবদন রায়ে খুি িৃবষ্ট। আবম আিার োাঁর খািার বনয়ে নিলাম। সুায়রর ঘয়র পা নদো মাত্র 
ইয়লকবেবসবে চয়ল নিল। সুার িুস্ত িলাে িলয়লন, দাাঁিাও দাাঁিাও নমামিাবে আয়ি। 
নমামিাবে জ্বালাবচ্ছ। 
  
আবম অদু্ভে িলাে িললাম–না নমামিাবে জ্বালায়ে েয়ি না। অন্ধকারই ভাল। 
  
সুার চময়ক উয়ঠ িলয়লন, নিনী ঘয়র োও। েীজ ঘয়র োও। আবম িললাম, না। 
  
বক িচণ্ড ঝি েল নস রায়ে। আমায়দর ব রীে িায়ির একো ডাল িচণ্ড  য়ে নভয়ঙ পয়ি 
নিল। নোক ো ইচ্ছা নোক। আজ আমার আর বকিুই োে আয়স না। িিল িেিণ েয়চ্ছ। 
নোক িেিণ। সারা পৃবেিী েবলয়ে োক। 
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৭. নেচসিং নেচবল 
আমায়দর নেবসিং নেবিলো চয়ল এয়সয়ি। িািদা ধরয়নর একো বজবনস। আেনাোও 
নিাধেে সস্তা— মুখ নকমন িাাঁকা নদখা োে। নে পাবলয় র জয়নু এেবদন নদরী েল নসই 
পাবলয়  নেবসিং নেবিয়লর নকান উন্নবে িয়ল ময়ন েল না। মুাে মুায়ে রঙ। 
  
ননামান োবস মুয়খ িলল, বক বজবনসো সুন্দর না? 
  
আবম িললাম, সুন্দর। খুি সুন্দর। 
  
সস্তাে নপয়ে নিবি। নসগুন কাঠ। ঘুণ ধরয়ি না। দু  িির পয়রও বকিু उश नाां।। 
  
আবম িললাম, দু  িির পেিন্ত আমায়দর নকান নেবসিং নেবিল বকনয়ে েয়ি। না। এো 
বদয়েই চাবলয়ে নদি। 
  
নস োবকয়ে রইল। োর নচায়খ মুয়খ অস্ববস্ত। আমার রবসকেো নিাধেে িুঝয়ে পারয়ি 
না। এো নদায়ের বকিু না। অবধকািং  মানুেই রবসকো িুঝয়ে পায়র না। আমার িািাও 
পায়রন না। অেচ বেবন েয়েষ্ট িুবিমান। 
  
ননামানয়কও আমার িুবিমান ময়ন েে। সরল ধরয়নর িুবি। এই জােীে িুবির মানুে 
রবসকো করয়েও পায়র না। রবসকো িুঝয়েও পায়র না। এরা খুি কমিঠ েে। বিশ্বস্ত 
েে। এরা নে িবেষ্ঠায়নই কাজ কয়র নসই িবেষ্ঠায়নর জয়নুই অপবরোেি েয়ে পয়ি। েয়ি 
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োয়দর নকান উন্নবে েে না। বনয়জর অিস্থার উন্নবের জয়নু এয়দর মাো িুো োয়ক না। 
এরা অেয়েই েুষ্ট। 
  
নেবসিং নেবিলো ঘয়র আসার পর নেয়ক োর োবসমুখ নদয়খ আমার খুি মজা লািয়ি। এর 
ময়ধু িামিা বদয়ে নস দুিার এো মুিল। কাি নেয়ক, দূর নেয়ক নানান ভবেমাে বনয়জয়ক 
নদখল। আেনার সাময়ন দাাঁবিয়ে খুি কােদা কয়র চুল আাঁচিাল োর চুল আাঁচিায়নাই বিল— 
দুই োয়ে নসই চুল আউলা ঝাউলা কয়র আিার আাঁচিাল। আশ্চেি নিয়লমানুেী। 
  
নিনী। 
  
িল। 
  
নেবসিং নেবিয়লর জয়নু একো ঢাকবন িানায়না দরকার। নেে ধুলা পয়ি পাবল  নষ্ট েয়ে 
োয়ি। 
  
নেবসিং নেবিয়ল ঢাকবন োয়ক না। 
  
নক িলল োয়ক না। নেবসিং নেবিয়ল ঢাকবন নিব  দরকার। রায়ের নিলা আেনা নঢয়ক 
রাখয়ে েে। রায়ের নিলা আেনাে মুখ নদখা খুিই অলক্ষণ। েুবম নিাধেে এসি বিশ্বাস 
কর না? 
  
না। 
  
পাবমবি বিশ্বাস কর? োে নদখা। 
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না। 
  
অেনা আিার এসি খুি বিশ্বাস কয়র। নকউ োে নদখয়ে জায়ন িলয়লই েল নস োে 
নময়ল বদয়ি। 
  
ও আচ্ছা। 
  
একিার নস খির নপয়েয়ি হ্নীলা িয়ল একো জােিা আয়ি নসখায়ন খুি িি একজন 
পাবমি োয়কন। েুিানন্দ আচােি। সু্কয়লর সিংসৃ্কয়ের বেচার। নস নসখায়ন োয়িই। সবিক 
বিরক্ত েয়ে িলল, ননামান েুই ওয়ক বনয়ে ো। ঝায়মলা চুবকয়ে আে। 
  
েুবম বনয়ে নিয়ল? 
  
না বনয়ে উপাে আয়ি? অেনা মুখ বদয়ে ো িলয়ি ো কয়র িািয়ি। নস বিরাে ইবেোস। 
জােিাো েল নেকনায়ির কািাকাবি। অবে দুিিম। আবম মাইক্রিাস বনয়ে আয়ি চয়ল 
নিলাম। অেনা নেয়ন কয়র নিল কক্সিাজার। নসখান নেয়ক ওয়ক বনয়ে মাইক্রিায়স কয়র 
রওনা েলাম। রাস্তা নিয়ি পাবনয়ে ডুয়ি। রাস্তার দুই ধায়র লাল ফ্লুাি পুাঁয়ে নরয়খয়ি। ফ্লুাি 
নদয়খ নদয়খ োওো। এর ময়ধু োোর নিল পািংচার েয়ে। 
  
ন ে পেিন্ত পাওো নিল েুিান্দ আচােিয়ক? 
  
মজায়ো এই খায়নই। নকউ এই নলায়কর নামও শুয়ন নাই। সু্কলই ননই। সু্কল বেচার 
নকায়েয়ক আসয়ি? 
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নোমরা বক করয়ল বিয়র এয়ল? 
  
বিয়র আসি বক কয়র। সন্ধুা েয়ে নিয়ি। ঐ সি অিয়ল সন্ধুার পর িাবি নঘািা চয়ল না। 
ডাকাে পয়ি। োরয়চয়ে িি কো কয়েকবদন ধয়র পাোয়ি িুয়না োবে ননয়ময়ি, বেনো 
মানুে নময়রয়ি। আমারয়ো মাোে িাবি। বক করি বকিুই িুঝয়ে পারবি না। নোয়েল ননই 
নরস্ট োউস ননই। বকিুই ননই। নিলাম নেকনাি। নসখায়ন িনবিভায়ির একো নরষ্ট োউস 
পাওো নিল। একোই রুম। আেনায়ক নসখায়ন নরয়খ আবম মাইক্রিায়সর নভের শুয়ে 
আবি। খির পাওো নিয়ি রাস্তাে োবে ননয়ম নিয়ি। সি িাবে োবে বনবভয়ে বদয়ে িয়লয়ি। 
িাবে নদখয়লই না-বক োবে িুয়ে আয়স। কে কাণ্ড! চা করয়ো নিনী। 
  
চা খাই! আর েুবম এক কাজ কর পাউডার োউডার এইসি বদয়ে নেবসিং নেবিলো সুন্দর 
কয়র সাজাও অেনা নদখয়ে আসয়ি। 
  
উবন এই নেবসিং নেবিল নদখয়ে আসয়িন? 
  
েুাাঁ। োয়কও িয়লবি। 
  
ভাল কয়রি। 
  
আবম চা িানায়ে নিলাম। ননামান একো নমািা বনয়ে নেবসিং নেবিয়লর সাময়ন িয়স রইল। 
আনবন্দে মুখ, সুখী সুখী নচোরা। 
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আজ োর অবিস আয়ি। অেচ সারাবদন বদবিু অবিস িাদ বদয়ে ঘয়র িয়স আয়ি। অবিয়স 
োর কাজো বক আবম জাবন না। আমার ক্ষীণ সয়ন্দে োর িধান কাজ িনু্ধর সয়ে সয়ে 
োকা। িুে িরমা  খাো। একবদন বজয়জ্ঞসও কয়রবিলাম–অবিয়স নোমার কাজো বক 
িলয়ো? 
  
নস অিাক েয়ে আমার বদয়ক োকাল। নেন খুি নিাকার মে িশ্ন কয়রবি। োরপর িম্ভীর 
মুয়খ িলল, েখন নে কাজ নদে নসোই করয়ে েে। ধরা িাধা বকিু না। এড বফ্লম করার 
জয়নু আবেিস্টয়দর সয়ে নোিায়োি োয়দর আনা ননো–কায়জর বক ন ে আয়ি? িয়োজয়ন 
লাইেিয়ের কাজও করয়ে েে। 
  
নসো বক? 
  
আবেিয়স্টর উপর লাইে নিলা। 
  
ও আচ্ছা। খুি কবঠন কাজ? 
  
নদয়খ ময়ন েয়ি খুি সেজ কাজ আসয়ল ো না। কবঠন আয়ি। নেকবনকুাল কাজ সিই 
কবঠন। 
  
েুবম নে কাজো কর নসোর নাম বক? 
  
নোমার কোই িুঝয়ে পারবি না— নাম আিার বক? 
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অবিয়স কে রকম নপাস্ট আয়ি–নকউ মুায়নজার, নকউ সুপারভাইজার, নকউ কুাব োর, 
নেড ক্লাকি… েুবম বক? 
  
ও আমার অজ্ঞোে নো নো কয়র বকিুক্ষণ নেয়স িলল— আমায়দর এসি বকিু ননই। েয়ি 
আমার নিেন েে অেনার বপ এ এই খায়ে। 
  
েুবম অেনার বপ এ? 
  
কািয়জ কলয়ম োই। আসয়ল অবিয়সর কাজ কয়র িুরসুে পাই না। 
  
আজ অবিয়স নিয়ল না? আমার েল স্বাধীন চাকবরর মে— ইচ্ছা েল নিলাম ইচ্ছা েল 
নিলাম না। আজ িুবে বনলাম। চল বিকায়ল নোমায়ক বনয়ে নির েি বমরপুয়রর বদয়ক োি। 
  
েুবম না িলয়ল— অেনা আসয়িন। 
  
নস এয়লও আসয়ি রাে নোর পয়র। োর নলবডস ক্লায়ির বমবেিং আয়ি। 
  
অেনার সয়ে োর স্বামীর নে সমসুা বিল নসো বময়ে নিয়ি? 
  
হাঁ বময়ে নিয়ি। এখন আিার িলাে িলাে ভাি। 
  
নোমায়দর িবির সুুবেিং শুরু েয়ি না? 
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েয়ি। এইিার নোমায়ক বনয়ে োি। নোমার অিব ু ভাল লািয়ি না। খুিই বিরবক্তকর 
কাজ। িবি মায়ন তধেি পরীক্ষা আর বকিু না। 
  
চা নখয়ে নখয়ে ননামান িলল, কাপি পয়র নাও চল ঘুয়র আবস। 
  
নকাোে োয়ি বচবিোখানাে? 
  
েুাাঁ। আর নকাোে? এই পেিন্ত আমরা িিার িাইয়র নিবি। এই িিায়রর ময়ধু পাাঁচিারই 
বিয়েবি বচবিোখানাে। খাবনকক্ষণ ঘুয়রই নস এয়স দাাঁিায়ি িান্দয়রর খাাঁচার সাময়ন। মুগ্ধ 
বিস্ময়ে িলয়ি–বক আবজি জায়নাোর। নস অিাক েয়ে আবজি জায়নাোর নদয়খ, আবম নদবখ 
োয়ক। িাাঁদরয়দর সয়ে নস নানা কোিােিা িয়ল নসইসি শুনয়েও মজা লায়ি। 
  
এই লাি নদ। লাি নদ… বকচ বকচ বকচ… ঐ লমু্বোর লুাজ ধয়র োন মার না। নদখবিস 
বক? আিার নদবখ োয়স… বকচ বকচ বকচ… 
  
আমায়দর বচবিোখানাে োওো েল না। কাপি নচাপি পয়র নিরুিার মুয়খ অেনা এয়স 
উপবস্থে েয়লন। নচাখ ধাাঁধায়না উগ্র নপা াক।  াবি এমন পােলা নে এই  াবি িায়ে োকা 
না োকা অেিেীন। ব্লাউজবেও বভন্ন ধরয়নর কাচুলী জােীে–নায়চর নময়েরা নিাধেে এরকম 
পয়র। নঠাাঁয়ে বেবন এমন বলবপবষ্টক নময়খয়িন নে নদয়খ ময়ন েে নঠাাঁয়ে আগুন নলয়ি নিয়ি। 
এমন আগুন রঙা বলবপবষ্টক আবম আয়ি নদবখ বন। অেনা এয়সয়িন ননামায়নর নেবসিং নেবিল 
নদখয়ে। বেবন নানা বদক নেয়ক ঘুয়র বিয়র নেবসিং নেবিল নদখয়লন। মুগ্ধ স্বয়র িলয়লন, 
অপূিি! 
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ননামান িলল, অবরবজনাল নসগুন কাঠ দু  িিয়রও বকিু েয়ি না। 
  
অেনা িলয়লন, নসগুন কাঠ িািা এে ভাল পাবল  েে না। অদু্ভে সুন্দর। আেনাোে 
একেু নঢউ নঢউ ভাি আয়ি। এো এমন বকিু না। 
  
অেনা আমায়দর খায়ে পা িুবলয়ে িসয়লন। পা দুলায়ে দুলায়ে িলয়লন, ননামান বজলাপী 
খাি। নোমার নসই বিখুাে বজলাপী বনয়ে এয়সা। ভাল কো নোমরা বক নকাোও 
নিরুবচ্ছয়ল? 
  
হাঁ। আয়রকবদন োি অসুবিধা ননই। 
  
োবচ্ছয়ল নকাোে? িাাঁদর নদখয়ে বনশ্চেই। িাাঁদর নদখা নমায়েই জরুবর নে। আবম খুি 
জরুবর কাজ বনয়ে এয়সবি। নিারায়ন একজন পাবমস্ট আয়ি। আবম বঠকানা বনয়ে এয়সবি। 
েুবম আমায়ক োর কায়ি বনয়ে োয়ি। পারয়ি না? 
  
অি ুই পারি। 
  
অেনা আমার বদয়ক োবকয়ে োসয়ে োসয়ে িলয়লন, আপনার স্বামীয়ক বকিুক্ষয়ণর জয়নু 
ধার বনবচ্ছ। পাবময়স্টর কো শুনয়ল আমার আিার মাোে বঠক োয়ক না। আমার পাবমস্ট 
িীবের কো ননামান আপনায়ক িয়ল বন? 
  
িয়লয়ি। 
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পাবমস্ট বনয়ে আমার অসিংখু িে আয়ি। বকিু বকিু নিাধেে শুয়নয়িন। েীলায়ে পাবময়ষ্টর 
নখায়জ বিয়ে নে পািলা োবের খপ্পয়র পয়িবিলাম। নসই িে শুয়নয়িন? 
  
শুয়নবি। 
  
অেনা পা দুবলয়ে দুবলয়ে অয়নকক্ষণ িে করয়লন। বজলাপী নখয়লন চা নখয়লন। মবদনার 
সয়ে খাবনকক্ষণ িে করয়লন, মেনাোর সয়েও বকিু কো িলয়লন। খাাঁচাোয়ক নদালা বদয়ে 
িলয়লন, এই মেনা িল নদবখ, অেনা! অেনা! অেনা। 
  
মেনা সয়ে সয়ে িলল, অেনা! অেনা! আেনা! 
  
োিার সমে বেবন মবদনায়ক একো পাাঁচ  োকার ননাে বদয়ে নিয়লন। মবদনা সারা সন্ধুা 
এই ননাে োয়ে িারান্দাে স্থানুর মে িয়স রইল। 
  
  
  
মবদনা োর পাাঁচ  োকার ননাে বনয়ে নচাখ-মুখ  ক্ত কয়র িারান্দাে িয়স আয়ি। আবম 
চয়ল এয়সবি িায়দ। এই িাবিোর িাদোে ওঠা এক সমসুা। খাবনকো অিং  নদোয়লর 
িায়ে আেকায়না খািা নলাোর বসবি নিয়ে উঠয়ে েে। শুরুয়ে এই িাদো আমার পিন্দ 
েে বন। এখন পিন্দ। খুি বনবরবিবল। েঠাৎ নকউ িায়দ উয়ঠ আসয়ি নস সম্ভািনা ননই। 
নকউ আসয়ি না। োিািা িাবির চারবদয়ক পুরায়না পুরায়না িাি আয়ি িয়লই িাদোে এক 
ধরয়নর আব্রু আয়ি। 
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ইরার িয়ের িইো এক োয়ে বনয়ে নি  ঝায়মলা কয়র িায়দ উঠলাম। িয়ের িই পিার 
জনু িায়দ আবম সুন্দর একো জােিা নির কয়রবি। পবশ্চম বদয়কর িায়দ পাবনর েুায়ঙ্ক 
নেলান বদয়ে িসয়লই েে। খুি সুন্দর জােিা। মজার িুাপার েয়চ্ছ িই পিার এে সুন্দর 
জােিা োকয়লও আবম এখন এখন পেিন্ত একো িইও পয়ি ন ে করয়ে পাবর বন। বেবের 
নীল নোোয়ল িইো কয়েক পৃষ্ঠা পিার পরই োই উয়ঠ। িই িন্ধ কয়র চুপচাপ িয়স োবক। 
োয়ে একবে িই োকার সিয়চয়ে িি সুবিধা েয়চ্ছ সি সমে ময়ন েয়ি। আবম অকারয়ণ 
িয়স ননই। আমার একো কাজ আয়ি। 
  
আবম পাবনর েুায়ঙ্ক নেলান বদয়ে িয়স আবি। িায়ির মাোে নরাদ এখয়না ঘণ্টা খাবনক 
সমে আয়ি। িইো খুলয়েই ইরার বচবঠ নির েয়ে এল। অিস্থা এমন েয়েয়ি নে, নস 
িবেবদনই একো কয়র বচবঠ বদয়চ্ছ। এো সিিয় ে বচবঠ বকনা িুঝয়ে পারবি না। ইরা 
বচবঠয়ে োবরখ োয়ক না। 
  
আপা, 
নোমার বক েয়েয়ি িলা নো? নোমায়ক এে কয়র আসয়ে বলখলাম, আসয়ল না। িি মামা 
িচণ্ড জ্বর বনয়ে নোমার ওখান নেয়ক নিয়লন। খুি ভুিয়লন। িাে েয়ম-মানুয়ে োনাোবন। 
েুবম মামায়কও বচবঠ দাও বন। আমায়ক নসই নে িেম একো বচবঠ বলখয়ল োরপর আর 
না। িািায়ক দােসারা নিায়ির একো বচবঠ বদয়েি। িি মামার ধারণা–েুবম সিার উপর 
রাি কয়র আি, কারণ নোমায়ক িবরি ধরয়নর একো নিয়লর সয়ে বিয়ে নদো েয়েয়ি। 
আসল কারণো বক আপা িলা নো? আবম ভাইোয়ক িয়লবি আমায়ক নোমার ওখায়ন বনয়ে 
নেয়ে। আবম বনয়জর নচায়খ নদখয়ে চাই িুাপারাো বক | ভাইো িবেিারই িয়ল— আচ্ছা। 
আচ্ছা। িুেিল নখলয়ে বিয়ে নস। মাোে নচাে নপয়েয়ি িয়লবিলাম না? এখন বিিানাে 
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শুয়ে শুয়ে োর নকাময়র বক না-বক েয়েয়ি। নসাজা েয়ে দাাঁিায়ে পায়র না। িাাঁকা েয়ে 
দাাঁিাে। িাাঁকা েয়ে োাঁয়ে। ঐ বদন িািা বক কারয়ণ ভাইেুার উপর রাি কয়র। িলয়লন, 
এই নে িক্রিার, শুয়ন োও। এয়ে ভাইোর খুি নলয়িয়ি। নস বিিানা-িাবল  বনয়ে চয়ল 
নিয়ি। োর এক িনু্ধ আয়ি— সজল। এখন োয়দর িাবিয়ে োয়ক। মায়ঝ মায়ঝ িাাঁকা 
েয়ে আমায়দর নদখয়ে আয়স। আমার বিয়ের িুাপায়র নে কোিােিা েবচ্ছল ো আয়রা 
বকিুদূর এবিয়েয়ি। জামালপুর নেয়ক িয়রর নিান আমায়ক নদখয়ে এয়লন। ওজন পাাঁচ 
ময়ণর কািাকাবি। আমায়দর খায়ে িসয়লন। খায়ে মেমে  ে েয়ে লািল। আবম ভািবি 
সিিনা ! এখন উবন েবদ খাে নভয়ঙ পয়িন োেয়ল আমায়দর খাাঁেও োয়ি বিয়েও োয়ি। 
োই নোক, খাে ভায়ঙ বন। েয়ি বিয়ে নভয়ঙ নিয়ি। ভদ্রমবেলার আমায়ক পিন্দ েে বন। 
কায়জই, আপা, েুবম বনশ্চেই িুঝয়ে পারবি বিয়ে নভয়ঙ োওোে আমার মন খারাপ। 
নোমার পায়ে পবি, আমার মন বঠক করার জয়নু েয়লও এয়সা। 
ইবে 
ইরা! 
  
পুনশ্চুঃ আপা, েুবম আসার সমে অিব ু লাইয়ব্ৰবরর িইো বনয়ে আসয়ি। অয়নক িাইন 
েয়ে নিয়ি। 
  
ইরার বিয়ে নভয়ঙ নিয়ি–এো িি ধরয়নর দুুঃসিংিাদ। বিয়ে একিার ভাঙয়ে শুরু করয়ল 
শুধু ভাঙয়েই োয়ক। েখন বিয়ের নকান সম্বন্ধ এয়সয়ি শুনয়লই আেঙ্ক লায়ি। 
  
ইরার বিয়ে বক আমার জয়নু ভাঙল? নস েবদও বকিু বলয়খ বন েিু আমার োই ধারণা। 
েয়ি আমার িি মামা েেবদন আয়িন। েেবদন নকান বচন্তা ননই। বেবন এয়কর পর এক 
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সম্বন্ধ আনয়েই োকয়িন এিিং এক শুভলয়ে নদখা োয়ি ইরারও বিয়ে েয়ে নিয়ি। মামা 
স্ববস্তর বনুঃশ্বাস নিয়ল িলয়িন, োক, দাবেত্ব ন ে েয়েয়ি। 
  
এই পৃবেিীয়ে নকউ নকউ িচুর দাবেত্ব বনয়ে জন্মাে, আিার নকউ নকউ জন্মাে নকান রকম 
দাে-দাবেত্ব িািা। নেমন আমার িািা। োাঁর জীিয়নর একমাত্র দাবেত্ব সম্ভিে খিয়রর 
কািজ পিা। এই দাবেত্ববে বেবন খুি ভালভায়ি পালন কয়রন। ইয়লক য়নর সমে এয়ল 
েঠাৎ নদখা োে বেবন স্বেি দল নেয়ক দাাঁবিয়ে পয়িয়িন। িািার েুিক িেয়সর কায়লা 
চ মা-পরা একো িবির নপাস্টায়র সারা ননত্রয়কানা  ের নঢয়ক নিলা েে। গুণ্ডা-পাণ্ডা 
ধরয়নর বকিু নিয়লপুয়ল এই সমে আমায়দর িাবিয়ে চা-না ো নখয়ে োয়ক এিিং োেখরচ 
বনয়ে োয়ক। োরা িয়েুয়কই না-বক বিরাে অিিানাইজার। এেসি অিিানাইজার চারপায়  
বনয়েও িািা েোরীবে নিল কয়রন। নিব র ভাি সমেই োর জামানে িায়জোপ্ত েে। 
ইয়লক য়নর নরজায়ের পর বেবন দরজা িন্ধ কয়র ঘণ্টা দুইবেয়নক শুয়ে নেয়ক িম্ভীর 
মুয়খ মায়ক নডয়ক িয়লন, িুঝয়ল বমনু, এই নদয়  রাজনীবে কয়র লাভ ননই, িরিং িাো 
নসলাই করায়েও লাভ। রাজনীবে আর করি না। োে সািান-পাবন বদয়ে ধুয়ে নিললাম— 
No more politics, নে নদয় র মানুে সৎ-অসৎ িুয়ঝ না নসই নদয়  বকয়সর পবলবেকস্? 
  
মা জানয়েন, আমরাও জানোম, এগুয়লা িািার কোর কো। আিার নকান বনিিাচন চয়ল 
আসয়ি। িািার চারপায়  বকিু নলাকজন জুয়ে োয়ি, োরা খুি বসবরোস ভবেয়ে িািায়ক 
িলয়ি— আয়রা নচৌধুরী সায়েি, আপবন না দাাঁিায়ল নক দাাঁিায়ি! একো-দুো সৎ মানুে নো 
োকা দরকার, োয়দর বপিয়ন আমরা োকি। সৎ মানুয়ের সয়ে োরায়েও আনন্দ। 
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িািা িলয়িন, না না, ইয়লক য়নর নাম আবম শুনয়ে চাই না। আমার ব ক্ষা েয়ে নিয়ি। 
আবম কায়ন ধয়রবি। 
  
নচৌধুরী সায়েি, আপনার ব ক্ষা েয়ল নো েয়ি না। নদ িাসীর একো ব ক্ষা েওো দরকার। 
এইিার আমরা বজয়ে এই ব ক্ষাো বদি। 
  
না না, োকা পেসাও ননই। 
  
োকা পেসা বনয়ে নমায়েও বচন্তা করয়িন না। দয় র লাবঠ এয়কর নিাঝা। এইিার আমরা 
পয়কে নেয়ক পেসা খরচ কয়র ইয়লক ন করি। আপনায়ক ঘর নেয়ক নির েয়েও েয়ি 
না। আপবন দরজা িন্ধ কয়র নায়ক নেল বদয়ে ঘুমান। নদয়খন আমরা বক কবর। 
  
িািা েখন খাবনকো নরম েয়ে বজয়জ্ঞস কয়রন–দাাঁিায়চ্ছ নক নক বকিু খির নপয়েি? 
  
োরা দাাঁিায়চ্ছ োরা নকউ আপনার নয়খর কািাকাবিও না। আপনার সাময়ন নচোয়র িসার 
নোিুোও োয়দর ননই। োরা একো বজবনসই পায়র–বরবলয়ির িাম নিয়চ নদো। একজয়নর 
নো নামই পয়ি নিল আিদুল মবজদ িময়চারা। 
  
মবজদ ইয়লক ন করয়ি? চকু্ষলিাও নদবখ নাই। 
  
েয়ি আমরা আপনায়ক িলবি বক? 
  
িািা নয়িচয়ি িয়সন। িলা উাঁবচয়ে আমায়ক ডায়কন, নিু কইয়র, নোর মায়ক িল চা 
িানায়ে। 
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আমরা িুয়ঝ নিবল–আিারও িািা বকিু ধানী জবম বিবক্র করয়িন। 
  
আমার দাদাজান মাোর ঘাম পায়ে নিয়ল অমানুবেক পবরেম কয়র নে সোনজনক বিেে-
সম্পবে কয়র বিয়েবিয়লন আমার িািা অেুন্ত বনষ্ঠার সয়ে োর সিিনা  কয়র োবচ্ছয়লন। 
সিই ন ে কয়র বদয়েন, িি মামার জয়নু পারয়লন না। ননত্রয়কানাে আমায়দর একো িি 
িায়মিসী, একো রাইস কল এিিং দুো িাবি িািা অয়নক নচষ্টা কয়রও বিবক্র করয়ে পারয়লন 
না। পারয়লন না মূলে িি মামার জয়নু। মামা এইসি েয়ক্ষর ধয়নর মে আিয়ল রাখয়েন। 
িািা ভীরু ধরয়নর মানুে বিয়লন। িি মামায়ক েয়মর মে ভে নপয়েন। োয়ক অগ্রােু 
করার মে সােস বেবন নকানবদনই সিে কয়র উঠয়ে পায়রন বন। 
  
আমার এই সরল ধরয়নর রাজনীবে পািল িািার কায়ি এক সকাল নিলা আমার সুার 
উপবস্থে েয়লন। িািা েখন িারান্দাে চায়ের এিিং আয়ির বদয়নর িাবস কািজ বনয়ে 
িয়সয়িন। সুার িািার সাময়ন িসয়লন এিিং অেুন্ত বিনয়ের সয়ে িলয়লন, আপনার কায়ি 
আমার একো িস্তাি আয়ি। 
  
িািা খুি উৎসায়ের সয়ে িলয়লন, িল। িল। 
  
আবম আপনার িি কনুায়ক বিিাে করয়ে চাই। 
  
িািার মুখ ো েয়ে নিল। োর নকাল নেয়ক খিয়রর কািজ মাবেয়ে পয়ি নিল। এই 
সম্ভািনা েেে োাঁর কেনায়েও বিল না। িািা িলয়লন, বক িলয়ল? 
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আবম ওয়ক অেুন্ত পিন্দ কবর। নসও কয়র…। 
  
বক িলয়ল েুবম? নিনী পিন্দ কয়র। নিনী নিনী… 
  
িািা চবে িেিে কয়র আমার নখাাঁয়জ এয়লন। আবম েখন পিয়ে িয়সবি। িািা রায়ি 
কাাঁপয়ে কাাঁপয়ে িলয়লন, নমৌলনা এসি বক িলয়ি? 
  
আবম  বঙ্কে িলাে িললাম, বক িলয়িন? 
  
নোয়ক বিয়ে করার কো িলয়িন নকন? 
  
আবময়ো জাবন না। িািা নকন? 
  
এই োরামজাদার কোে নো আমার মাোে রক্ত উয়ঠ নিয়ি। িয়ল বক নিনী আমায়ক 
পিন্দ কয়র। িুাো েুই নকাোকার রয়সায়িালা নে আমার নময়ে নোয়ক পিন্দ করয়ি? েুই 
বনয়জয়ক ভাবিস বক? চাল নাই। চুলা নাই। মানুে েয়েবিস এবেমখানাে েুই নকান সােয়স 
এে িি কো িলবল? 
  
িািার বচৎকায়র মা িুয়ে এয়লন, ইরা িুয়ে এল। আমায়দর কায়জর নময়ে বিবন্ত এল। মা 
সি শুয়ন ভীে িলাে–ও এসি নকন িলয়িয়র নিনী? 
  
আবম বিি বিি কয়র িললাম, আবম জাবন না মা। 
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ইরা িলল, আপা নে উনার কায়ি নরাজ দুয়িলা কয়র খািার বনয়ে োে। এই জয়নুই 
নিাধেে োাঁর ধারণা েয়েয়ি আপা োর নিয়ম োিুডুিু খায়চ্ছ। 
  
িািা িলয়লন, োিুডুিু খাওো আবম নির করবি। কে িি সােস। কায়ন ধয়র আবম োয়ক 
চবকি ঘুরান ঘুরাি। 
  
আবম ভীে িলাে িললাম, এইসি করার নকান দরকার ননই িািা–েুবম উনায়ক িি মামার 
কো িল। িয়ল দাও বিয়ে-বেয়ের িুাপার সি িিমামা জায়নন। 
  
মা িলয়লন, এইোই ভাল। নলাক জানাজাবন করার নকান দরকার ননই। আয়জিায়জ কো 
িিায়ি। 
  
িািা হিংকার বদয়লন, িিাক কো। আবম বক কাউয়ক ভে পাই? 
  
বনয়িিাধ মানুেরা কাউয়ক ভে পাে না। ো ময়ন আয়স কয়র নিয়ল। িািাও োই করয়লন। 
সুায়রর বজবনসপত্র বনয়জই িুয়ি িুয়ি রাস্তাে নিলয়ে লািয়লন। 
  
চারবদয়ক নলাক জয়ম নিল। সুার িলয়লন, আপবন অকারয়ণ নিব  রকম উয়েবজে 
েয়েয়িন। আপবন  ান্ত েয়ে আমার দুো কো শুনুন। 
  
িািা হিংকার বদয়লন, চুপ েয়েষ্ট েয়েয়ি। 
  
সুার িাবি নিয়ি চয়ল নিয়লন। 
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ঘেনা দ্রুে িবিয়ে পিল। এমন মুখয়রাচক ঘেনা মিস্বল  েয়র সচরাচর ঘয়ে না। 
নলাকজনয়দর উৎসায়ের সীমা রইল না। সন্ধুা নিলাে চয়ল এল িািার অবে নপোয়রর 
নলায় করা। োরা িভীর মুয়খ িলল, এইসি বক শুনবি। নচৌধুরী সায়েি? 
  
িািা িুাকায়  োবস নেয়স িলয়লন, বকিু না। বকিু না। 
  
শুনলাম আপনার নময়ের িায়ে োে বদয়েয়ি। অশ্লীল িস্তাি বদয়েয়ি। 
  
না না। এসি বকিু না। অনু িুাপার। 
  
জারজ সন্তায়নর কাি নেয়ক এয়রয়চ নিব  বক আ া করা োে? এখন িলুন বক করি? 
  
বকিু করার দরকার ননই। িাবি নেয়ক নির কয়র বদয়েবি। আর বক? 
  
আপবন ক্ষমা করয়লয়ো েয়ি না। আমায়দর একো দাবেত্ব কেিিু আয়ি না? 
  
িাদ নদন। ঘেনা ো ভািয়িন ো না। বিয়ের িস্তাি বদয়েবিল। ভদ্র ভায়িই বদয়েবিল। 
  
 াক বদয়ে মাি ঢাকার নকান দরকার নাই নচৌধুরী সায়েি। ঘেনা সিই জাবন। আপবন 
কাোন নদোর নচষ্টা করয়লও লাভ েয়ি না। উবচে ব ক্ষা নদো েয়ি। 
  
নলাকজন িািয়েই লািল। সিাই আমার সয়ে কো িলয়ে চাে। মা আমায়ক বনয়ে ঘয়র 
োলািন্ধ কয়র রাখয়লন। অন্তুয়ক পাঠায়না েল নপাস্টাবপস নেয়ক িি মামায়ক নেবলয়িান 
করার জয়নু। বেবন নেন একু্ষবণ চয়ল আয়সন। 
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রাে দুোর বদয়ক োজার োজার মানুে বিয়ে সুারয়ক ধয়র বনয়ে এল। আবম কাাঁদবি এিিং 
সমুয়দ্রর িজিয়নর মে মানুয়ের িজিন শুনবি। বক েয়চ্ছ িাইয়র? সি নকালােল িাবপয়ে 
সুায়রর িলা শুনলাম— আেিংয়ক অবস্থর েয়ে বেবন বচৎকার কয়র ডাকয়িন— নিনী! নিনী। 
  
োয়ক েখন রাস্তাে িুয়ি নিলা েয়েয়ি। একদল মানুে নচষ্টা করয়ি ইে বদয়ে মাোো 
িাবেয়ে বদয়ে। মা িুয়ে নিয়লন সুারয়ক িাাঁচায়নার জয়নু। ইরাও িুয়ে নিল। 
  
সুায়রর মৃেুু েে সীমােীন অপমান ও সীমােীন েিণাে। িেয়ম োাঁয়ক বনয়ে োওো েে 
ননত্রয়কানা োসপাোয়ল। নসখায়নর ডাক্তাররা জিাি নদিার পর োাঁয়ক পুবল  িেরাে বনয়ে 
োওো েে মেমনবসিংয়ে। পয়েই োাঁর মৃেুু েে। 
  
মজার িুাপার েয়চ্ছ সুারয়ক নে নেয়ন মেমনবসিংে ননো েবচ্ছল। আবমও নসই নেয়নই িি 
মামার সয়ে মেমনবসিংে োবচ্ছ। অেচ আবম বকিুই জানোম না। আমায়ক িলা েয়েয়ি 
সুার ননত্রয়কানা োসপাোয়ল আয়িন। মাোে নচাে নপয়েয়িন। েয়ি এখন ভাল েওোর 
পয়ে। ভয়ের বকিু ননই। 
  
  
  
নস িির আমার পরীক্ষা নদো েে বন, কারণ আবম অসুস্থ েয়ে পবি। নস অসুখ বিবচত্র 
এিিং ভোিে। আবম মায়ঝ মায়ঝই কাউয়ক বচনয়ে পারোম না। পবরবচে কায়রা সয়ে েেে 
কো িলবি, েঠাৎ এক সমে অস্ববস্ত এিিং বিস্ময়ের সয়ে লক্ষু কবর, োর সয়ে কো িলবি 
োয়ক বচনয়ে পারবি না। ভয়ে  রীর নেন নকমন করয়ে োয়ক। আবম কো িলা িন্ধ কয়র 
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নদই, আর েখবন নদবখ দু-বেনো কাক অপবরবচে মানুেোর চারবদয়ক িম্ভীর ভবেয়ে 
োাঁেয়ি। এয়দর ময়ধু একো কাকয়ক আবম বচবন-িুয়িা কাক। কাকগুয়লা োাঁয়ে অবিকল 
মানুয়ের মে। নেন এরা কাক না। নিাে নিাে মানুে োরা কায়লা রয়ঙর চাদর িায়ে 
বদয়েয়ি। মায়ঝ মায়ঝ আবম সুারয়কও নদখোম-। োয়ক নদয়খ নমায়েও ভে লািে না। 
িরিং ভরসা পাওো নেে। বেবন আমার সয়ে কো িলয়েন এমনভায়ি নেন োর সয়ে 
আমার বিয়ে েয়েয়ি। আমরা স্বামী-িী। োাঁর সয়ে কোিােিা েে খুি ঘয়রাো ধরয়নর। 
নেমন, বেবন এয়স িলয়লন, নিনী, নপবন্সলো নকাোে রাখলাম নদয়খি? 
  
আবম িললাম, না নো। কলম আয়ি। কলয়ম েয়ি? 
  
না, েয়ি না। আমার দরকার নপবন্সল। একেু আয়ি কাজ করবিলাম। েঠাৎ নকাোে নিল! 
িািু বনয়ে োে বন নো? 
  
বনয়ে পায়র। 
  
নিয়ল নো িি দুষ্ট েয়েয়ি। ডাক নো নদবখ। আজ একো ধমক নদি। 
  
না না, ধমকায়ে পারয়ি না। নিয়লমানুে। 
  
অবেবরক্ত আদর বদয়ে েুবম ওয়ক নষ্ট করি। 
  
নষ্ট করবি ভাল করবি। আয়রা নষ্ট করি। 
  
এ বক! নরয়ি নিয়ল নকন? 
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নরয়িবি। ভাল কয়রবি। আয়রা রািি… 
  
আমায়দর সয়ে সি সমে একো ব শু োকে। কখয়না নস নিয়ল, োর নাম িািু; কখয়না-
িা নময়ে, নাম বেনবেন। এয়দর অিব ু আবম কখয়না নদবখ বন। 
  
আবম কেবদন অসুয়খ ভুয়িবি। আবম বনয়জও জাবন না। নকউ আমায়ক কখয়না পবরষ্কার 
কয়র বকিু িয়ল বন। আবম শুধু অস্পষ্টভায়ি জাবন, আমার এই অসুখ দীঘিবদন বিল। িি 
মামা আমায়ক বচবকৎসা করান। আমার নপিয়ন োকা 
  
িাসা ভািা কয়র োকয়েন। নকউ নেন অসুস্থ অিস্থাে আমায়ক বিরক্ত করয়ে না পায়র নস 
জয়নু ঐ িাসার বঠকানাও বেবন কাউয়ক নদন বন। িািা-মা, ইরা, অন্তু নকউই আমায়ক 
নদখয়ে নেয়ে পারে না। এক সমে আবম সুস্থ েয়ে উবঠ। িি মামা আমায়ক বিবরয়ে 
নদন। িািা-মার কায়ি। 
  
িি মামা সি সমেই কম কোর মানুে। আমায়ক সুস্থ কয়র িািা মার কায়ি নরয়খ োিার 
সমে েঠাৎ োাঁর বক েল, বেবন িলয়লন, িি খুকী, আে নোয়ক আদর কয়র োই। আবম 
এবিয়ে নিলাম। িি মামা িম্ভীর িলাে িলয়লন, ন ান িি খুকী, েুই বনবশ্চন্ত ময়ন োবকবি। 
নোর অসুখো পুয়রাপুবর নসয়র নিয়ি। আর নকানবদন েয়ি না। ডাক্তাররা আমায়ক িয়লয়িন। 
োরয়চয়েও িি কো, আবম খাস বদয়ল আল্লাহ পায়কর কায়ি নদাো কয়রবি। আমার নদাো 
আল্লাহ পাক কিুল কয়রয়িন। িুঝবল িি খুকী, আবম েেবদন নিাঁয়চ োকি েেবদন 
মািয়রয়ির ওোয়ক্ত শুধুই নোর জয়নু দুরাকাে নিল নামাে পিিা। আচ্ছা এখন ো। 
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আবম িললাম, আদর করিার জয়নু ডাকয়লন–কই আদর নো করয়িন না। 
  
িি মামা োে িাবিয়ে আমায়ক কায়ি নেয়ন বনয়লন না িা মাোেও োে রাখয়লন না। বেবন 
নেভায়ি িয়সবিয়লন নসভায়িই িয়স রইয়লন। শুধু নদখা নিল, োর নচাখ বদয়ে েপ েপ 
কয়র পাবন পিয়ি। বেবন পয়কে নেয়ক রুমাল নির কয়র নচাখ মুয়ি িলয়লন, নেয়নর সমে 
েয়ে নিল, চবল নর। 
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৮. বাচিমে চিমেচি 
িাে ন মাস পর িাবিয়ে বিয়েবি। 
  
বনখুাঁে বেসাি েল আে মাস সয়েয়রা বদন। ননামান আমার সয়ে আসয়ে পায়র বন। োর 
িবির কাজ পুয়রাদয়ম চলয়ি। োয়দর না-বক দু মায়সর ময়ধু িবি ন ে করয়ে েয়ি। চবল্ল  
বমবনয়ের িবি। োরা নচয়কায়স্লাভাবকোে  েি বেম নিবষ্টভুায়ল িবি পাঠায়ি। সমে নপয়ল 
ইিংয়রবজয়ে ডাি করয়ি। সমে না নপয়ল সাি োইয়েল করা েয়ি। 
  
ননামায়নর উৎসাে এিিং িুস্তো নদখার মে। ময়ন েয়চ্ছ নস-ই িবির পবরচালক, নস-ই 
নােক এিিং নস-ই কুায়মরামুান। েবদও আমার ধারণা োর মূল কাজ নিাোিুবে করা এিিং 
অনুয়দর ধমক খাওো। বকিু বকিু মানুে আয়ি োয়দর নদখয়লই ময়ন েে এয়দর ধমক 
বদয়ল এরা রাি করয়ি না। এয়দর ধমক নদো োে। শুধু ধমক না, অবে েুচ্ছ কাজও 
এয়দর বদয়ে কবরয়ে ননো োে। ননামান নসই জােীে একজন মানুে। 
  
আমায়দর সয়ে মবদনাও নদয় র িাবিয়ে োয়চ্ছ। োর িায়ে নেুন জামা। পায়ে নেুন 
রিায়রর জুো। োর আনন্দ নচায়খ নদখার মে। ময়ন েয়চ্ছ এই নময়েবের জীিয়ন এমন 
আনন্দমে মুহেি আর আয়স বন। 
  
আমায়দর বনয়ে োয়চ্ছ অন্তু। ননামান নস্ট য়ন েুয়ল বদয়ে এয়সয়ি। নেন আজ এক ঘণ্টা 
নলে আমরা অয়নক আয়ি ভায়ি এয়স পয়িবি। ননামায়নর মুখ শুকয়না। িুঝয়ে পারবি োর 
মন খারাপ লািয়ি। নস এই মন খারাপ ভািো লুকায়ে পারয়ি না। নস অন্তুয়ক িলল, 
নোমায়দর বেবকে দুো দাওয়ো অন্তু। 
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অন্তু িলল, বেবকে বদয়ে বক করয়িন? 
  
আো দাও না। 
  
অন্তু বেবকে বদল। নস বেবকে বনয়ে েন েন কয়র চয়ল নিল। অন্তু িলল, আপা দুলাভাই 
বেবকে বদয়ে বক করয়ি? 
  
আবম িললাম, জাবন না। 
  
দুলাভাই সয়ে নিয়ল খুি ভাল েে। সিাই আ া কয়র আয়ি, নোমরা দুজন একসয়ে োয়ি। 
  
িবি বনয়ে িুস্ত। িবি না োকয়ল নেে। 
  
বক িবি? 
  
ওর িনু্ধ একো  েি বেম িানায়চ্ছ। 
  
োয়ো জাবন। িেো বক? 
  
বনবদিষ্ট নকান িে ননই। গ্রায়মর একো নময়ে পুকুয়র নিাসল করয়ে করয়ে একসমে বঠক 
করল নস োর স্বামীয়ক খুন করয়ি। বঠক করার পর নেয়ক খুন করার আি পেিন্ত নময়েোর 
ময়নর অিস্থা। 
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স্বামীয়ক খুন করয়ি নকন? 
  
নসো কখয়না িলা েে না। িবির জয়নু এো না-বক অিয়োজনীে। 
  
অবভনে কারা করয়ি? 
  
একজনই অবভয়নত্রী। সবিক সায়েয়ির িী অবভনে করয়িন। োর নাম অেনা। 
  
িবিো বক ভাল েয়চ্ছ? 
  
ননামায়নর ধারণা অসাধারণ েয়চ্ছ। এই িবি নদখয়ল না-বক মৃণাল নসয়নর নব্ৰইন বডয়িক্ট 
েয়ে োয়ি। সেুবজৎ রায়ের মাইন্ড নিাক েয়ি। 
  
ননামান আসয়ি। োর োয়ে একিাদা মুািাবজন। দু পুায়কে বিসবকে। পাবনর নিােল। 
অন্তু িলল, বেবকেগুয়লা বক করয়লন দুলাভাই? 
  
নচঞ্জ কয়র বনয়ে এয়সবি। িাস্টিক্লাস কয়র আনলাম। আরাম কয়র োও। নোমরা চা খায়ি 
না-বক? 
  
অন্তু িলল, না। 
  
নেন িািয়েয়ো এখয়না নদরী আয়ি চল না।োই। এখায়ন ভাল নরসু্টয়রন্ট আয়ি। 
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অন্তুর োিার নেমন ইচ্ছা ননই। আবম িললাম, অন্তু েুই বজবনসপত্র বনয়ে এখায়ন িয়স 
োক। আবম চা নখয়ে আবস, আমার চা নখয়ে ইচ্ছা করয়ি। 
  
আমরা চা নখলাম। ও একো বসিায়রে ধবরয়ে শুকয়না মুয়খ োনয়ে লািল। আবম িললাম, 
েুবম বক িবি িানায়নার এক িাাঁয়ক চয়ল আসয়ে পারয়ি? 
  
ময়ন েে না। আবম চয়ল এয়ল কাজ কয়মির খুি ক্ষবে েয়ি। 
  
ক্ষবে েয়ল োক। 
  
এবদয়ক অেনায়ক আিার সাময়ল সুময়ল রাখয়ে েে। ওর নমজায়জরয়ো নকান বঠক ননই। 
  
েুবম িািা আর নকউ ওয়ক সামলায়ে পায়র না? 
  
ো না। ও আমার কো শুয়ন। অয়নকবদন নেয়ক নদখবি নো। 
  
ও আচ্ছা। 
  
োরপর ধর েঠাৎ োর মাোে এয়স নিল নকান একজন পাবময়স্টর কায়ি োয়ি েখন 
োয়ক নসখায়ন ননো িািা নকান উপাে ননই। নক বনয়ে োয়ি? 
  
নসো বিরাে সমসুায়ো িয়েই। োেয়ল েুবম একো কাজ কর োাঁয়ক িল ননত্রয়কানাে িি 
একজন পাবমস্ট আয়ি োেয়ল নদখয়ি সি নিয়ি িুয়ি নোমায়ক বনয়ে ননত্রয়কানাে চয়ল 
আসয়ি। 
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নস বকিু িলল না। চুপ কয়র রইল। আবম িললাম, নেন িািয়ে কে নদবর? 
  
এখয়না কুবি বমবনে। আয়রক কাপ চা খায়ি? 
  
আবম িললাম, খাি। আর নদখয়ো আমার জ্বর বক-না নকমন জাবন জ্বর জ্বর লািয়ি। নস 
আমার আমার কপায়ল োে নরয়খ িলল, জ্বর নায়ো! 
  
আবম নেয়স নিললাম। নসও োসল। জ্বর নদখার আমায়দর এই পুরায়না এিিং একান্ত নিাপন 
নকৌ ল িুিোর করয়ে এে ভাল লায়ি। নরসু্টয়রন্ট ভবেি মানুে–এরা নকউ বকিু ভািয়ি 
না। সিাই জানয়ি একজন অসুস্থ মানুয়ের জ্বর পরীক্ষা করা েয়চ্ছ। 
  
  
  
নেন নিয়ি বদয়েয়ি। ও োেিরয়ম দাাঁবিয়ে। ওর বদয়ক োকায়ে আমার খুি কষ্ট লািয়ি। 
আবম িুস্ত েয়ে মুািাবজয়নর িবি নদখবি। শুধু অন্তু িলা নির কয়র খুি োে দুলায়চ্ছ। 
েঠাৎ অন্তু বিবস্মে িলাে িলল, আপা নদখ নদখ দুলাভাই কাাঁদয়ি। আবম অিাক েয়ে 
নদখলাম ও সবেু সবেু পাঞ্জািীর োোে নচাখ মুিয়ি। আমায়ক নদয়খ নস চলন্ত নেয়নর 
সয়ে সয়ে োাঁেয়ে শুরু করল। আবম অন্তুয়ক িললাম, নোর দুলাভাইয়ক এইভায়ি োাঁেয়ে 
বনয়েধ কর— পয়র হমবি নখয়ে নেয়নর চাকার বনয়চ পিয়ি। 
  
িলয়ে িলয়ে আমার িলা ধয়র নিল। নচাখ বভয়জ উঠল। নেয়নর িবে িািয়ি আমার ময়ন 
েয়চ্ছ। আবম এই পৃবেিীর সি বিেজন নিয়ি—অয়নক দূয়র চয়ল োবচ্ছ। নেয়নর চাকাে 
ঘিঘি  ে েয়চ্ছ। নেনো নেন োয়ল োয়ল িলয়ি–ভালিাবস। ভালিাবস। 
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আমায়ক নদয়খ িাবিয়ে একো তেকচ পয়ি নিল। মা আমায়ক জবিয়ে ধয়র বচৎকার কয়র 
কাাঁদয়ে িািা ভুরু কুাঁচয়ক িলয়লন, মরা কান্না জুয়ি বদয়ল নকন? িিই েিণা েল নো। 
ইরা নোর মায়ক বনয়ে োয়ো। মা আমায়ক আয়রা  ক্ত কয়র জবিয়ে ধরল। 
  
নকউ আমায়ক িািয়ি না। সিারই ময়ন অসিংখু কো জমা েয়ে আয়ি। সিাই আমায়ক 
একসয়ে সি কো শুনায়ে চাে। 
  
ইরা চায়চ্ছ আমায়ক বনয়ে িায়দ চয়ল নেয়ে। োর নাবক অসম্ভি জরুবর বকিু কো একু্ষবণ 
না িলয়লই না। োর জরুবর কোর আভাস নপয়েবি। মা কাাঁদয়ে কাদয়েই এক িাাঁয়ক 
আমায়ক িয়ল নিয়লয়িন। ইরার ভাঙা বিয়ে আিার নজািা নলয়িয়ি। ইরার ভাবি ির না-
বক িয়লয়ি, এই নময়ে িািা আর কাউয়ক নস বিয়ে করয়ি না। িয়োজন েয়ল সিার অময়ে 
নস নকায়েি বিয়ে করয়ি। 
  
এবদয়ক িািারও অয়নক কো িলার আয়ি–বেবন আিার ইয়লক ন করয়িন িয়ল বস্থর 
কয়রয়িন। েয়ি এিার স্বেি না। আওোমী লীয়ির বেবকয়ে। নবময়ন ন পাওো োয়ি এই 
বিেয়ে বেবন বনবশ্চে। 
  
িুঝলী নিনী মেমনবসিংয়ের নে কুেুস সায়েি আয়িন এডয়ভায়কে। উবন েয়লন িেিনু্ধর 
িুাবমবল নেন্ড। ন খ োবসনা োয়ক নদখয়ল িুয়ে এয়স কদমিুবচ কয়রন। কুেুস সায়েিই 
িলয়লন, নবময়ন য়নর িুাপারো আমার উপর নিয়ি বদন এো বনয়ে বচন্তা করয়িন না। 
এো নকান িুাপারই না। 
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আবম িললাম, আওোমী লীয়ির বেবকে নপয়লয়ো ময়ন েে। বজয়ে োয়ি। 
  
নজোো িি কো না। ইয়লক য়ন নজো আমার উয়ে ু না। আমার উয়ে ু এই নদয় র 
জয়নু বকিু করা। িিই অভািা নদ । 
  
েুবম এিার োেয়ল খুি নজায়ি নসায়ি ইয়লক ন করি? 
  
মানুয়ের চায়প পয়ি করয়ে েয়চ্ছ। সিাইয়ে চাে সৎ নলাক পাস কয়র আসুক। চাওোোয়ো 
অনুাে না। 
  
োয়ো িয়েই। 
  
এবদয়ক নোর িি মামা বচবঠ বলয়খয়ি। আবম নেন ইয়লক ন বনয়ে মাো না ঘামাই। কবঠন 
ভাোে নলখা বচবঠ। আশ্চেি কো আবম বক করি না করি এো িাইয়রর একজন এয়স িয়ল 
নদয়ি নকন? 
  
িি মামায়ো িাইয়রর নকউ না িািা। 
  
অি ুই িাইয়রর। আর িাইয়রর না েয়লও আমার স্বাধীন বচন্তাে বেবন েস্তয়ক্ষপ করয়ে 
পায়রন না। িায়মিবস নেয়ক এক পেসা আে েে না–বিবক্র কয়র বদয়ে চাবচ্ছ। বিবক্র করয়ে 
নদয়ি না। এই সম্পবেগুয়লা আমার না োাঁর োইয়ো িুঝলাম না। 
  
সিয়চ ভাল লািয়ি ইরায়ক নদখয়ে। নস খুি সুন্দর েয়েয়ি। ময়ন েয়চ্ছ এই আেমায়স নস 
খাবনকো লম্বাও েয়েয়ি। ইরা ক্রমািে কো িয়ল োয়চ্ছ। িা ধুয়ে িােরুয়ম বিয়েবি নস 
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নোোয়ল োে িাইয়র দাবিয়ে কো িলয়ি। এে কোও োয়ক একো মানুয়ের নপয়ে? োর 
সি কোই োর বিয়ে বনয়ে। সি নদী নেমন সমুয়দ্র পয়ি োর সি কোই নেমবন বিয়েয়ে 
বিয়ে ন ে েে। 
  
িুঝয়ল আপা একবদন সন্ধুায়িলা িায়দ োাঁেবি— নেুন কায়জর নময়েো এয়স িলল, একো 
নলাক আসয়ি। আপনায়র ডায়ক। আবময়ো অিাক! এই সন্ধুায়িলা আমায়ক নক ডাকয়ি। 
বনয়চ ননয়ম আমার মাোে আকা  নভয়ঙ পিল। ও িয়স আয়ি। 
  
ও ো নক? 
  
ওো নক েুবময়ো িুঝয়েই পারবি। আবম স্তবম্ভে। বিয়েয়ো নভয়ঙই নিয়ি। এখন আমার 
সয়ে বক কো? রািও লািয়ি। এবদয়ক নদবখ িািু আিার খুি নসয়জ গুয়জ এয়সয়িন। িায়ে 
নসন্ট বদয়েয়িন। নসয়ন্টর িয়ন্ধ চারবদক ভুি ভুি করয়ি। আবম ভাণ করলাম নেন বচনয়ে 
পারবি না। িললাম, আপবন কায়ক চায়চ্ছন? বে বে বে… 
  
  
  
সুার নে ঘয়র োকয়েন। নসখায়ন নদবখ একজন নক। অে িেসী একো নিয়ল। িুািংয়ক 
চাকবর কয়র। একবদন োাঁয়ক নদখয়ে নিলাম। আপা িসুন, আপা িসুন িয়ল নস খুি খাবের 
েত্ন করল। আবম িললাম, আপনার কায়ি বক একো িুয়িা কাক আয়স? 
  
নস বিবস্মে েয়ে িলল, কাক আসয়ি নকন? আবম িললাম, এবম্ন িয়লবি। ঠাট্টা করবি। 
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রায়ে ঘুয়মর সমে খুি অসুবিধা েয়ে লািল। মা আমার সয়ে ঘুমায়ে চান। ইরা বকিুয়েই 
নদয়ি না। নস আমার সয়ে শুয়িা। অয়নক রাে পেিন্ত িে করয়ি। আমায়ক নচায়খর পাো 
এক করয়ে বদয়ি না। 
  
মা একবদন সুয়োি নপয়লন। িভীর রায়ে আমার চুয়ল বিবল কােয়ে কােয়ে িলয়লন, নকান 
খির আয়ি নর মা? 
  
বক খির জানয়ে চাও মা? 
  
নেুন নকান খির। নখাকা খুকুর খির। 
  
চুপ করয়ো মা। 
  
িল না নর মা। আয়ি নকান খির? 
  
েুবময়ো িড্ড বিরক্ত করি মা। নসবদন মাত্র বিয়ে েল এখনই বকয়সর খির। 
  
আবম নে স্বয়প্ন নদখলাম। 
  
রাখয়ো নোমার স্বপ্ন। ঘুমাও। 
  
মা ক্লান্ত িলাে িলয়লন, নোর একো নখাকা খুকু েয়ল নি  েে। িাচ্চা না েওো পেিন্ত 
বিয়েয়ক বিয়ে িয়ল ময়ন েে না। 
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মা চুপ করয়ি? 
  
নিনী নোর অসুখো নো আর েে না? 
  
না। 
  
আর েয়ি না। আচ্ছা ন ান জামাই বক নোর সুায়রর িুাপায়র নকানবদন বকিু জানয়ে 
নচয়েয়ি? 
  
না। 
  
এেবদন েখন চাে বন আর চাইয়ি না। 
  
মা ঘুমাও। 
  
মা ঘুমায়লন না। অয়নক রাে পেিন্ত আমার মাোে োে িুবলয়ে বদয়লন। 
  
  
  
সােবদয়নর জয়নু িাবি বিয়েবিলাম। সােবদয়নর জােিা দ বদন কাবেয়ে বিরবি। রওনা 
েিার সমে মার কায়ি একো বচবঠ বলয়খ নিবি।  েি েয়চ্ছ এই বচবঠ মা নেন িািার আয়ি 
পিয়ে পারয়ি না। 
  
বচবঠয়ে বলয়খবি–- 
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মা, েুবম খির জানয়ে নচয়েবিয়লা। েুাাঁ খির আয়ি। েুবম বঠকই স্বয়প্ন নদয়খি। মুয়খ িলয়ে 
লিা লািল। নোমার পায়ে পবি মা— আর কাউয়ক জাবনও না। 
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৯. মানুমের িচরত্র 
মানুয়ের চবরয়ত্রর একো অিং  উবদ্ভয়দর মে। 
  
উবদ্ভদ নেমন মাবেয়ে ব কি নিয়ি নদে, মানুেও োই কয়র। বকিু বদন নকাোও োকা মায়ন 
নসখায়ন ব কি িবসয়ে নদো। মাবে েবদ নচনা েে। আর নরম েে োেয়লয়ো কোই ননই। 
  
দ বদন মার কায়ি বিলাম। এই দ বদয়ন ব কি িবজয়ে নিল। নসখান নেয়ক উয়ঠ আসা 
মায়ন ব কি নিয়ি উয়ঠ আসা। বক েীব্ৰ কষ্ট। পুরুেরা এই কয়ষ্টর স্বরূপ জায়ন না। এই 
কষ্ট আয়রা অয়নক কয়ষ্টর মে একান্তই নময়েয়দর কষ্ট। 
  
আবম এয়সবি। একা। অস্তুর আমায়ক বনয়ে আসার কো বিল। নস েঠাৎ জ্বয়র পিাে োয়ক 
নরয়খ এয়সবি। িািা োর একজন নচনা নলাকয়ক িয়ল বদয়েবিয়লন। বেবনও ঢাকাে 
আসয়িন। োাঁর উপর দাবেত্ব আমার বদয়ক লক্ষু রাখা। ভদ্রয়লাক শুধু নে লক্ষু রাখয়লন। 
োই না। এয়কিায়র আমায়দর িাসার দরজাে নাবময়ে বদয়লন। আবম িললাম, চাচা 
আপনায়ক অয়নক ধনুিাদ। এখন আপবন চয়ল োন। 
  
উবন িলয়লন, মা েুবম দরজা খুয়ল নভেয়র নঢাক োরপর োি। কিা নািয়েই ননামান 
এয়স দরজা খুয়ল বদল। নস অিসন্ন মুয়খ ভদ্রয়লায়কর বদয়ক োবকয়ে রইল। 
  
আবম ভদ্রো কয়র িললাম, আপবন বক নভেয়র এয়স িসয়িন? চা নখয়ে োয়িন? 
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বেবন িলয়লন, না। আবম পরশুবদন ননত্রয়কায় না চয়ল োি। নোমার িািায়ক িলি েুবম 
বঠক মে নপৌঁয়িি। 
  
বজ্ব আচ্ছা। 
  
ননামান আমার সুেয়কস, িুাি নভেয়র এয়ন রাখয়ি। োর মুখ এমন অন্ধকার েয়ে আয়ি 
নকন বকিু িুঝয়ে পারবি না। আবম িললাম, েুবম ভাল বিয়ল? 
  
নস িলল, েুাাঁ। 
  
সাে বদয়নর জােিাে দ বদন নেয়ক এলাম। রাি করাবনয়ো? োরা বকিুয়েই িািয়ি না। 
অবেবেপুর নেয়ক আমার নিােখালা এয়সবিয়লন উবন আিার একবদয়নর জয়নু অবেেপুর 
বনয়ে নিয়লন। 
  
মবদনা। মবদনায়ক আনয়ল না? 
  
ও আসল না। ওর না-বক এখায়ন োকয়ে ভাল লায়ি না। 
  
ভাল লািালাবির বক আয়ি? োকয়ি নিেন পায়ি। 
  
েুবম এমন নরয়ি আি নকন? 
  
নরয়ি আবি নকাোে? 
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নচাখ মুখ  ক্ত কয়র আি। জুর-বের নায়ো— নদবখ কায়ি আসয়ো? 
  
ও কায়ি এল না। ভুরু কুচয়ক োবকয়ে রইল। আবম িললাম, চা নখয়ে ইচ্ছা! েয়চ্ছ। চুলার 
কায়ি নেয়ে ভাল লািয়ি না। ফ্লায়স্ক কয়র একেু চা এয়ন নদয়ি? 
  
নস বকিু না িয়ল ফ্লাঙ্ক োয়ে নির েয়ে নিল। আমার কায়ি সি নকমন নেন অনু রকম 
ময়ন েয়ে লািল। ঘয়রর সাজ-সিাও পাোয়না। খােো জানালার কাি নেয়ক সবরয়ে ননো 
েয়েয়ি। জানালার কায়ি এখন দুো নিয়ের নচোর। 
  
নেবসিং নেবিলোর জয়নু ঢাকবন িানায়না েয়েয়ি। নকান জানালার আয়ি পদিা বিল না। 
পদিার িয়োজনও বিল না। িাইয়র নেয়ক বকিু নদখা নেে না। এখন নদবখ সি কেো 
জানালাে নিগুবন রয়ঙর পদিা। এমন বক িােরুয়মর জানালাে পদিা ঝুলয়ি। 
  
সিয়চ নেো আশ্চয়েির িুাপার মাোর উপর িুান ঘুরয়ি। ও িুান বকয়নয়ি। শুধু িুান না 
ওোডি নোয়ির উপর একো কুায়সে নেোর। 
  
ননামান চা বনয়ে বিয়র এয়লা। চায়ের সয়ে িরম বজবলপী। আবম নদখলাম োর মুয়খর 
কবঠন ভািো আর ননই। নস চায়ের কায়প চা ঢালয়ে ঢালয়ে িলল, আয়ি চা খাও। চা 
নখয়ে োরপর বজলাপী খুাও। আয়ি বজলাপী নখয়ল চায়ের স্বাদ পায়ি না। নোমার স্বাস্থু 
ভাল েয়েয়ি। নিনী। িায়পর িাবিয়ে খুি আরায়ম বিয়ল, োই না? 
  
হাঁ। েুবম বক কয়ষ্ট বিয়ল? 
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কষ্ট মায়ন–নদাজয়খর নভের বিলাম। সবিক আর অেনার ময়ধু এমন ঝায়মলা নিাঁয়ধ নিল। 
সুুবেিং িুবেিং বকিুই েে নাই। 
  
েুবম বমেমায়ের নচষ্টা চালাচ্ছ না? 
  
চালাবচ্ছ। কাজ েয়ি বক-না িুঝয়ে পারবি না। সবিক এখন আমায়কও বঠক বিশ্বাস কয়র 
না। অিব ু বিশ্বাস না করার কারণ আয়ি। অেনা করল বক সবিয়কর সয়ে ঝিিা কয়র 
রাে দুপুয়র আমার এখায়ন এয়স উপবস্থে। আমার িাসাে না-বক লুবকয়ে োকয়ি। লুবকয়ে 
োকার জয়নু এইোই না-বক আদ ি জােিা। সবিক সি জােিাে খুাঁজয়ি এইখায়ন খুাঁজয়ি 
না। 
  
েুবম রাবজ েয়ল? 
  
রাবজ না েয়ে উপাে আয়ি? আেনায়ক েুবম এখয়না বচনয়ল না। 
  
কবদন বিল? 
  
দু রাে বিল। দু রায়ের জয়নু পদিা বদয়ে েয়েয়ি। িুান লািায়ে েয়েয়ি। রায়ে িান না 
শুনয়ল োর ঘুম আয়স না। ন য়ে একো কুায়সে নেোর বকয়ন আনয়ে েল। অেনা োকা 
বদল। এেেুকু একো বজবনস দাম বনয়েয়ি ন োজার োকা। িান শুনয়ি নিনী? 
  
শুনি। 
  
ননামান খুব  ময়ন কুায়সে চালু কয়র বদল। বনচু িলাে িান েয়ে লািল— 
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আবম নকিলই স্বপন 
কয়রবি িপন িাোয়স 
োই আকা  কুসুম 
কবরনু চেন েোয় ।। 
  
নিনী! 
  
বক? 
  
অেনার সয়ে নেয়ক নেয়ক আমায়রা বিশ্ৰী অভুাস েয়ে নিয়ি। রায়ে িান না শুনয়ল ঘুম 
আয়স না। এসি িিয়লাকী অভুাস বক আর আমায়দর মে িবরয়ির নপাোে? 
  
অেনা নে নোমার এখায়ন বিয়লন সবিক সায়েি নের পান বন? 
  
পািল নকায়েয়ক নের পায়ি? সবিক চয়ল পাোে পাোে অেনা চয়ল  ীরাে  ীরাে। েয়ি 
দু রাে বিল িয়ল রক্ষা। এরয়চ নিব  োকয়ল ধরা পয়ি নেে। োডি নাইয়ে রাে একোর 
সমে সবিক এয়স উপবস্থে। অেনার একো নখাাঁজ না-বক পাওো নিয়ি আমায়ক বনয়ে 
োয়ি। আবম ময়ন ময়ন িবল আল্লাে রক্ষা কয়রয়ি। 
  
এখন উবন নকাোে আয়িন? 
  
জাবন না নকাোে। আবম জাবন না, সবিকও জায়ন না। েয়ি সবিয়কর নিাধেে ধারণা 
েয়েয়ি আবম জাবন োর কায়ি লুকাবচ্ছ। 
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রায়ের খািার জয়নু ভাে রাাঁধয়ে িয়সবি ননামান পায়  এয়স িসল। নরম িলাে িলল, 
জাবন কয়র এয়সি এখন চুলার কায়ি িসয়ে েয়ি না। চল িাইয়র নকাোও োই নখয়ে 
আবস। চাইবনজ খািার আমার অসেু লায়ি– েিু চল োই। 
  
আমরা িাইয়র নখয়ে নিলাম। ও খািায়রর নমনু অয়নকক্ষণ নচায়খর সাময়ন ধয়র নরয়খ 
িলল,  ালার দাম বক নরয়খয়ি। নখয়ে না নখয়ে দাম। একিাবে সুপ োর দাম এক  কুবি 
োকা। পাবন িািা এর ময়ধু আর বক আয়ি। নিনী চল এক কাজ কবর এক িাবে সুদৃপ 
নখয়ে চয়ল োই। োকা পেসা এখন খুি সািধায়ন খরচ করয়ে েয়ি। আমার ধারণা সবিক 
আমার চাকবর নে কয়র নদয়ি। নিে আউে কয়র নদয়ি। 
  
ননামান বচবন্তে মুয়খ সুু্েুপ খায়চ্ছ। আমার খুি মাো লািয়ি। আো নিচারা। শুধু সুুয়প বক 
োর নপে ভরয়ি? 
  
নিনী! 
  
বক? 
  
অয়চনা একো নলাকয়ক বনয়ে িাসাে এয়সবিয়ল রায়ি আমার িা জ্বয়ল নিয়ি। ঐ বদন 
অবিয়স এক নলাক এয়স উপবস্থে। নোমায়দর ওবদয়ক িাবি। নোমায়দর সিাইয়ক নচয়ন। 
আবম েত্ন কয়র িসায়েবি—চা খাইয়েবি োরপর িুাো িয়ল বক নিনীর িেম পয়ক্ষর 
সন্তানবে বক আপনার সয়ে োয়ক? 
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েুবম বক িলয়ল? 
  
আবময়ো। েেভম্ব। সবিক আমার সয়ে বিল নস িলল, েুাাঁ ওর সয়েই োয়ক। নকন নদখা 
করয়ে চান? শুধু নে এই একজন ো না। আয়িও আয়রকজন এয়সয়ি আমায়ক পাে নাই 
অবিয়সর নলাকজয়নর সয়ে িে কয়র নিয়ি বিশ্ৰী সি কোিােিা। 
  
আবম চুপ কয়র আবি। ননামান িলল, সুুপ নখয়ে বক্ষয়ধ আয়রা নিয়ি নিল। এবক েিণা 
িল নদবখ। একো োয়েড বচয়কন বনয়ে বনই? 
  
না। 
  
নিনী েুবম আয়ির নচয়ে আয়রা সুন্দর েয়েি। এে সুন্দরী নিৌ পায়  বনয়ে োাঁোোবে করয়ে 
অস্ববস্ত লায়ি। নলায়ক এমন ভায়ি োকায়চ্ছ নেন আবম নোমায়দর িাবির দায়রাোন। েুবম 
িাইয়র নিরুিার সমে সাজয়িাজ এয়কিায়রই করয়ি না। 
  
আচ্ছা োও করি না। 
  
এে ভাল লািয়ি নোমায়ক নদয়খ। 
  
আবম িললাম, আমায়ক নদয়খ এে ভাল লািয়ি োেয়ল আজ আমায়ক নদয়খ মুখো এমন 
কাল কয়র নিয়লবিয়ল নকন? 
  
মন নমজাজ অসম্ভি খারাপ। সবিক চাকবর নেয়ক িাবিয়ে বদয়ল খাি বক? একা োকয়ল 
অসুবিধা বিল না। এখন আমরা দুজন। 
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আবম চাপা িলাে িললাম, িািয়েও পায়র। বকিুবদন পর েেে নদখা োয়ি বেনজন। 
  
ননামান িলল, েুাাঁ োয়ো েয়িই। চাকবর চয়ল নিয়লয়ো বভক্ষা করা িািা উপাে োকয়ি 
না। 
  
বভক্ষা করয়ে েয়ল করি। এই নদয়  বভক্ষা করা এমন অনুাে বকিু না। সিাই বভক্ষা 
করয়ি। আমরাও না েে করি। েুবম এখন আরাম কয়র খাওয়ো। শুধু শুধু বচয়কন খায়ি 
বক কয়র বকিু ভাে নাও। 
  
ননামান োবস মুয়খ িলল, ো োয়ক কপায়ল চল খাই। খাওো দাওোর পর আইসবক্রীম 
খাি। আইসক্রীম নখয়ে ইচ্ছা করয়ি। োো িাোন্ন োো বেপ্তান্ন খরচ েয়চ্ছ েখন নোক। 
  
  
  
রায়ে দুজন ঘুমায়ে নিবি। ননামান িান বদয়ে বদয়েয়ি। আবম িললাম, িান োক। এয়সা 
নোমায়ক দারুন আয়রকো খির নদই। 
  
বক খির? 
  
বদবচ্ছ। এে োিা বকয়সর? েুবম আয়ি আমায়ক একেু আদর কর। োরপর খির শুনয়ি। 
আচ্ছা আবম নে বকিুবদন পািল বিলাম ো-বক েুবম জান? 
  
জানি না নকন। জাবন। 
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নক িয়লয়ি? 
  
অেনা িয়লয়ি। 
  
উবন বক ভায়ি জায়নন? 
  
অেনা সি জায়ন। নোমার সয়ে েখন বিয়ে বঠক েল েখবন সি নখাাঁজ খির কয়রয়ি। 
োরপর িয়লয়ি— নময়েো নি  বকিুবদন মাো খারাপ অিস্থাে বিল। এখন সুস্থ, েুবম বিয়ে 
করয়ে পার, ভাল নময়ে। নি  ভাল। 
  
আবম কবঠন িলাে িললাম, বেবন অনুমবে বদয়লন। োরপর েুবম বিয়ে করয়ল? 
  
ননামান জিাি বদল না। আবম ওর িায়ে োে বদয়ে নদবখ নস ঘুবময়ে পয়িয়ি। েৃবপ্তর ঘুম। 
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১০. কচলিংমবল 
বক্রিং বক্রিং কয়র কবলিংয়িল িাজয়ি। 
  
আমায়দর িাসােয়ো কবলিংয়িল বিল না। কবলিং নিল নকায়েয়ক এল? নেুন কবলিং নিল 
লাবিয়েয়ি না-বক? আবম অিাক েয়েই দরজা খুললাম। নক এয়সয়ি নসো নদখার নচয়ে 
কবলিং নিলো নদখার জয়নুই আমার আগ্রে নিব । 
  
দরজা খুয়ল নদবখ সবিক সায়েি দাাঁবিয়ে আয়িন। আয়জা োাঁর িায়ে নীল োি সােি। বেবন 
বক নীল রয়ঙর সােি িািা আর বকিু পয়রন না? বেবন নচায়খর সানগ্লাস খুলয়ে খুলয়ে 
িলয়লন, নকমন আি নিনী! 
  
আবম িললাম, ভাল। 
  
কেিা নকাোে? 
  
ও িাজায়র নিয়ি। কাাঁচা িাজায়র। 
  
আবম বক অয়পক্ষা করি োর জয়নু? 
  
বজ্ব িসুন। ওর আসয়ে ময়ন েে নদবর েয়ি। নোঁয়ে নিয়ি। নোঁয়ে বিরয়ি। 
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সবিক সায়েি ঘয়র ঢুকয়ে ঢুকয়ে িলয়লন, নোক একেু নদবর। এই িাাঁয়ক আবম িরিং 
নোমার োয়ের চা খাই। ননামায়নর ধারণা এই পৃবেিীয়ে নোমার নচয়ে ভাল চা আর নকউ 
িানায়ে পায়র না। 
  
বেবন সেজ স্বাভাবিক ভবেয়ে ঘয়র ঢুকয়লন। িসয়লন িারান্দাে। আবম িললাম, আপবন 
নভেয়র বিয়ে িসুন। িারান্দাে িয়সয়িন নকন? 
  
কায়রা ন ািার ঘয়র ঢুকয়ে ভাল লায়ি না। ন ািার ঘর েয়চ্ছ খুিই িুবক্তিে িুাপার। 
িাইয়রর নলায়কর নসখায়ন িয়ি াবধকার োকা উবচে না। নোমায়দর িারান্দাো সুন্দর। 
  
আবম চা িাবনয়ে বদয়েবি। একেু অস্ববস্ত লািয়ি কারণ শুধু চা বদয়ে েয়েয়ি। ঘয়র বকিু 
ননই। একো বকিু োকয়ল ভাল েে। আবম নদয়খবি খুি োরা িিয়লাক োরা সাধারণ 
খািার নি  আগ্রে কয়র খাে। বেবন চায়ে চুমুক বদয়ে বদয়ে িলয়লন, নিনী! আবম 
ননামায়নর কায়ি আবস বন। আবম আসয়ল নোমার কায়িই এয়সবি। অবিস নেয়ক নদখলাম 
ননামান িাজায়রর িুাি োয়ে নিরুল। আবমও সয়ে সয়ে নোমার কায়ি চয়ল এয়সবি। োয়ে 
ওর সয়ে নদখা না েে। 
  
আবম  বঙ্কে িলাে িললাম, আমায়ক বকিু িলয়িন? 
  
েুাাঁ। লম্বা িকৃ্তো নদি। তধেি ধয়র নোমায়ক শুনয়ে েয়ি। কোর মাঝখায়ন োই েুলয়ে 
পারয়ি না। নদখ নিনী, আবম ননামানয়ক খুি পিন্দ কবর। নস েয়চ্ছ জবেলো বিেীন 
একজন মানুে এিিং ইন্টায়রবস্টিং মানুে। সু্কয়ল একসয়ে পয়িবি োরপর আর নকান 
নোিায়োি বিল না। একবদন িাবি বকনয়ে বিজে নিয়রর একো ন া রুয়ম বিয়েবি। েঠাৎ 
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লক্ষু করলাম এক ভদ্রয়লাক িম্ভীর ভবেয়ে নলয়েস্ট ময়ডয়লর িাবির দরদাম করয়ি। আবম 
কায়ি বিয়ে িললাম, ননামান না? এখায়ন বক করবিস? 
  
নস লবিে িলাে িলল, বকিু করবি না। 
  
আমায়ক বচনয়ে পারবিস নো? 
  
পারবি। সবিক। 
  
চাকবর িাকবর বক করবিস? 
  
বকিু করবি না। 
  
নিকার? 
  
হাঁ নিকার। 
  
িাবি দাম করবিস বক জয়নু? 
  
নস োসল। আবম িললাম, নদ েুই পিন্দ কয়র একো িাবি বকয়ন নদ। আজ নোর পিয়ন্দই 
বকনি। 
  
নসই নেয়ক নস আমার সয়ে আয়ি। Unconditional loyalty িয়ল একো িুাপার আয়ি 
ো মানুয়ের ময়ধু নদখা োে না। বনম্ন নেণীর িাণী কুকুয়রর ময়ধু খাবনকো আয়ি। নসই 
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 েিেীন আনুিেু আয়ি ননামায়নর ময়ধু। পা বিক গুণ েয়লও এো অয়নক িি গুণ। 
ননামানয়ক পিয়ন্দর আমার এই একো কারণ। 
  
সম্প্রবে োর মধু আবম একো পবরিেিন লক্ষু করবি। নস আমার কায়ি অয়নক বকিু 
নিাপন করয়ি। নেো আমার এয়কিায়রই পিন্দ না। আবম খুি রাি কয়রবি। অসম্ভি রাি 
কয়রবি। 
  
সবিক সায়েি োময়লন। বসিায়রে ধরায়লন। 
  
আবম িললাম, আপবন বক ওয়ক বিয়দে কয়র বদয়চ্ছন? 
  
েুাাঁ বদবচ্ছ। নস জায়ন আবম অোনার বচন্তাে অবস্থর েয়ে আবি। োরপয়রও নস োয়ক োর 
িাসাে লুবকয়ে রায়খ। অেচ আমায়ক বকিুই িয়ল না। নস আমায়ক নিাকা ভায়ি। ময়ন কয়র 
আমার িুবিও োর স্তয়র। অেচ আবম োর ঘয়র পা বদয়েই িুয়ঝবি, অেনা এখায়নই বিল। 
নিগুবন ওর বিে রঙ। নিগুবন রয়ঙর পদিা ননামায়নর ঘয়র ঝুলয়ি আর আবম বকিুই িুঝি 
না? 
  
আবম িললাম, সবিক ভাই আপবন এসি কো ওয়ক সরাসবর না িয়ল আমায়ক িলয়িন 
নকন? 
  
নোমায়ক িলবি োর কারণ আয়ি। অেনা একো ভেের নখলা নখলার নচষ্টা করয়ি। এই 
নখলাে ননামায়নর একো ভূবমকা আয়ি। নস ো জায়ন না। নস বকিুই িুঝয়ে পায়র না। নস 
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জায়ন না নে অেনা োর ভুাবনবে িুায়ি ইদানীিং একবে নিাে বপস্তল রায়খ। এই বপস্তলবো 
নস নকন রায়খ? নসলি িয়েকসয়নর জয়নু না। োর উয়ে ু অনু। 
  
উয়দ ুো বক? 
  
আবম পবরষ্কার জাবন না। একো অনুমান আমার আয়ি। অনুমানো স্পষ্ট নে। অস্পষ্ট। 
ওয়ক ওর জীিয়নর শুরুয়ে আবম নানানভায়ি িুিোর কয়রবি। আবম নিয়র ো না–আমার 
অয়নক নদাে ত্রুবে আয়ি। অেনার উপর বকি অনুাে আবম শুরুয়ে কয়রবি। পরিেিী সময়ে 
নস অনুাে আবম দূর করার নচষ্টা কয়রবি। ওয়ক বিয়ে কয়রবি। ভালিাসাে ভালিাসাে 
ডুবিয়ে নদোর নচষ্টা কয়রবি। েুবম নিাধেে জান না— আমার োিেীে বিেে সম্পবে ওর 
নায়ম বলয়খ নদো েয়েয়ি। সিো অিব ু ভায়লািাসা নেয়ক করা না নেক্স িাবক নদোও 
একো উয়ে ু। 
  
িুঝয়ল নিনী! অেনা েয়চ্ছ পারয়দর মে, েে োয়ক ধরয়ে োওো োে েেই নস বপিয়ল 
োে। আঙুয়লর িাাঁক বদয়ে সেস্র খণ্ড েয়ে ঝয়ি পয়ি। আবম অঞ্জবল নপয়েই োয়ক ধরয়ে 
নচয়েবিলাম। সম্ভি েল না। নস এখন নেো চায়চ্ছ ো েয়চ্ছ আমায়ক কবঠন  াবস্ত নদো। 
বকভায়ি নস ো নদয়ি আবম জাবন না। ননামান জায়ন, নস আমায়ক িলয়ি না। অেনা 
ননামায়নর উপরও পুয়রাপুবর ভরসা করয়ি না। োর আয়রা নলাক আয়ি। িাইয়ভে 
বডয়েকবেভ ধরয়নর নলাকজন। ওরা আমার নপিয়ন নপিয়ন ঘুরয়ি। শুধু নে আমার নপিয়ন 
ঘুরয়ি োই না–োরা আয়রা বকিু কাণ্ড কারখানা করয়ি োর কারণ আবম ধরয়ে পারবি 
না। নেমন োরা এবেমখানাে এবেমখানাে ঘুরয়ি। শুনয়ে পাবচ্ছ আমার ধানমবণ্ডর িাবিোে 
অেনা একো মবেলা দুুঃস্থ নকন্দ্র করয়ি। এো বক অদু্ভে পািলাবম না? 
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সবিক সায়েি চুপ করয়লন। োয়ের আধখাওো বসিায়রে নিয়ল বদয়ে আয়রকো ধরায়লন। 
োাঁয়ক খুি অবস্থর লািয়ি। আবম িললাম, আপবন বক আয়রক কাপ চা খায়িন? 
  
েুাাঁ খাি। 
  
আবম চা নঢয়ল বদলাম। বেবন িলয়লন, েুািংকস–রায়ির মাোে েিমি কয়র নোমায়ক 
অয়নক কো িয়ল নিললাম। 
  
এখন বক আপনার রাি কয়ময়ি? 
  
আমার স্বভাি অেনার মে না। আবম নেমন চে কয়র রািী না, নেমবন চে কয়র আমার 
রাি পয়িও না। োই নোক নিনী ন ান— আবম ননামানয়ক আমার কায়ি আর রাখি না। 
নোমার জয়নু সিয়চ ভাল েয়ি েুবম েবদ ওয়ক বনয়ে দূয়র নকাোে চয়ল োও। অেনার 
Sphere of Influence এর িাইয়র। আবম বকিু োকা পেসা বদয়ে নদি োয়ে ও নিােখাে 
িুিসা েুািসা কয়র নখয়ে পায়র। 
  
সবিক সায়েি ওয়ঠ দাাঁিায়লন। আবম িললাম, আবম বক ননামানয়ক আপনার বসিায়ন্তর কো 
আজই িলি? 
  
না। আজ না। আমার িবির অে বকিু কাজ িাবক আয়ি। কাজো ন ে নোক। োরপর 
িলয়ি। নিনী োই। ভাল কো নোমার নে িবি েুয়লবিলাম নসই িবি খুি সুন্দর এয়সয়ি। 
আবম িাাঁবধয়ে নরয়খবি— আবজ সন্ধুাে পাবঠয়ে নদি। আয়রকো কো অেনা এখন আমার 
িাসাে। কাল োয়ক বনয়ে সুবেিং এ োি। ননামানয়ক িলয়ি নেন োে এিিং আবম চাবচ্ছ 
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েুবমও োক। িবি ন ে করাো আমার জনু খুি জরুবর। এই জীিয়ন আবম নকান কাজই 
আধাআবধ কয়র রাবখ বন। নোমার চা খুি ভাল েয়েয়ি। নমবন নমবন েুািংকস! 
  
োই িয়লও সবিক সায়েি দাাঁবিয়ে রইয়লন। ময়ন েয়চ্ছ। এেগুয়লা কো িলার োর ইচ্ছা 
বিল না। িলার পর বিব্ৰে নিাধ করয়িন। আমার স্তয়রর একবে নময়েয়ক োাঁর এে কো 
িলার িয়োজনও ননই। বেবন ইেস্তে কয়র িলয়লন, নিনী একো ন ে কো না িলয়ল 
েুবম অেনায়ক ভুল িুঝয়ে পার। েুবম ভািয়ে পার আেনা নিাধেে বপস্তল বনয়ে ঘুরয়ি 
আমায়ক মারার জয়নু। 
  
আবম এ রকম বকিু ভািবি না। 
  
না ভািাই বঠক। ঘৃণা নেয়কও ভালিাসা জন্মাে। আমার িবে ওর নে িিল ভালিাসা ো 
উয়ঠ এয়সয়ি ঘৃণা নেয়ক। সমসুা এইখায়নই। এই পৃবেিীয়ে দুধরয়নর মানুে খুন েে। 
িিল ঘৃণার মানুে এিিং িচণ্ড ভালিাসার মানুে। কায়জই অোনা েবদ আমায়ক নময়রও 
নিয়ল োয়ে অিাক েওোর বকিু োকয়ি না। 
  
আবম ভয়ে ভয়ে িললাম, উোোওয়ো েয়ে পায়র। বেবন েৎক্ষণাৎ িলয়লন, েয়ে পায়র। 
অি ুই েয়ে পায়র। 
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১১. িচবর সুযচেিং 
ননামান িলবিল িবির সুুবেিং খুি বিরবক্তকর। আবম নদখবি িুাপারো নমায়েই নস রকম 
না। আমার বিরবক্তয়ো লািয়িই না। িরিং মজা লািয়ি। আবম িবির বকিুই জাবন না। েিু 
িুঝয়ে পারবি। সবিক সায়েি িবির কাজ খুি ভালই িুয়ঝন। এয়কিায়র এলাবে কারিার। 
বদয়নর নিলা কাজ েয়চ্ছ অেচ মায়ঠর মাঝখায়ন মাঝখায়ন লাইে জ্বলয়ি। িি িি রািংো 
নমািা নিাডি োয়ে নলাকজন নিাোিুবে করয়ি। এই নিাডিগুয়লা বরয়েকের। 
  
কুায়মরামুান একজন বিয়দ ী, কবলন্স নিাধেে নাম। অসীম তধেি এই সায়েয়ির। ঝাাঁঝাাঁ 
নরায়দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মূবেির মে দাাঁবিয়ে আয়ি। 
  
সারাবদন ধয়র একো দৃ ু েয়চ্ছ। জায়েদা িুেয়ে িুেয়ে িয়ন ঢুয়ক নিল। 
  
সবিক সায়েি িলয়লন, দৃ ুো এমনভায়ি বনয়ে েয়ি নেন দ িয়কর ময়ন ভয়ের িাপ পয়ি। 
নময়েো েখন নদৌয়ি োয়ি েখন মায়ঠ কয়েকো িািল োকয়ি। নময়েোর নদৌয়ি োওো 
নদয়খ িািলগুয়লা উয়ো বদয়ক িুেয়ে োকয়ি। এয়ে দৃ ুবে অনু রকম েয়ে োয়ি। নময়েো 
েখন িয়ন ঢুকয়ি েখন িয়নর পাবখরা বকচবকচ কয়র উঠয়ি। এয়ে ভেো আয়রা িািয়ি। 
  
উনার কোগুয়লা আমার ভাল লািল। িলয়ে ইচ্ছা করল িাে নি য়ো। অেনা অবভনেও 
করয়ি এে সুন্দর। িািলগুয়লা েখন োয়ক নদয়খ িুেয়ি েখন নস এক পলয়কর জয়নু 
দাাঁবিয়ে পিল। োকাল িািলগুয়লার বদয়ক োরপর আিার িুেয়ে শুরু করল। দাাঁিায়নার 
কো সবিক োয়ক িয়লন বন। এো নস কয়রয়ি বনজ নেয়ক। 
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সবিক িলয়লন, নোমার দাাঁবিয়ে পিাো খুি সুন্দর েয়েয়ি। ওোন্ডারিুল। 
  
কুায়মরামুান সায়েি িলয়লন, Well done! 
  
অেনা োসয়ে োসয়ে িলল, েুািংকস। 
  
সবিক িলয়লন, আজয়কর মে পুাক আপ। কাল সকাল নেয়ক আিার সুবেিং। আ া করবি 
কাল বদয়নর ময়ধু ন ে কয়র নিলি। 
  
অেনা িলয়লন, আবম আজ আয়রা খাবনকক্ষণ কাজ করয়ে রাবজ আবি। আজ আমার কাজ 
করয়ে খুি ভাল লািয়ি। 
  
সবিক িলয়লন, আজ োক। আবম োোডি। কবলয়ন্সর বদয়ক োবকয়ে নদখ নরায়দ েয়ময়োর 
মে লাল েয়ে নিয়ি। ননামান নিচারাও োোডি। িািয়লর নপিয়ন নদৌয়ি নদৌয়ি োর অিস্থা 
কাবেল। এয়সা ননৌকাে িয়স সিাই চা খাই। 
  
অেনা িলয়লন, চল োই। 
  
সবিক িলয়লন, আজ চাাঁদনী আয়ি। রায়ের খািার পর আমরা বকিুক্ষণ ননৌকাে কয়র 
ঘুরি। বক িল অেনা? 
  
আচ্ছা োও ঘুরি। 
  
রায়ের ননৌকাে িায়নর আসর েয়ি। অেনা দু একো িান বক আজ আমায়দর শুনায়ি? 
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অেনা োসয়ে োসয়ে িলয়লন, খুি ভালমে অনুয়রাধ করয়ল শুনায়েও পাবর। 
  
অনুয়রাধ মায়ন েুবম চাইয়ল আবম সিার সাময়ন দূর নেয়ক ক্রবলিং কয়র এয়স নোমার পায়ে 
ধরয়ে পাবর। 
  
সবিক োসয়িন। অেনা োসয়িন। নক িলয়ি এয়দর ময়ধু নকান সমসুা আয়ি। এয়দর 
োবস কৃবত্রমও নে। সেজ সরল োবস। এই োবসর উৎস ভালিাসা। অনু বকিু নে। নসই 
ভালিাসার জন্ম েবদ ঘৃণায়ে েে োয়ে বকিু োে আয়স না। 
  
  
  
রায়ে অয়নকক্ষণ িান েল। ননৌকা ঘায়ে িাাঁধা। নি  িি ননৌকা। িাদ নখালা। পাোেয়ন 
বেরপল বিবিয়ে নদো েয়েয়ি। আমরা চারজন শুধু আবি। সায়েি িান শুনয়ে আয়সন বন। 
বেবন নাবক একা একা িাজা খায়িন। িািংলায়দয়  এয়সয়িন আরাম কয়র িাাঁজা খািার 
জয়নু। ননামান আজয়কর বদয়নর পবরেয়মর জয়নুই নিাধেে পাোেয়ন কান্ত েয়ে শুয়ে 
ঘুমায়চ্ছ। নি  কয়েকো োবকো আয়ি। নিচারার মাোর বনয়চ একো বদয়ে বদয়ল আরাম 
কয়র ঘুমায়ে পারে। আমার বদয়ে লজা লািয়ি। 
  
সবিক সায়েি িয়সয়িন অেনার পায় । আবম অনু বদয়ক। অেনা পরপর বেনবে িান 
করয়লন। সিার ন য়ে িাইয়লন 
  
বন ীয়ে কী কয়র নিল ময়ন কী জাবন, কী জাবন। 
নস বক ঘুয়ম, নস বক জািরয়ণ কী জাবন, কী জাবন।। 
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িাইয়ে িাইয়ে েপ েপ কয়র োাঁর নচাখ বদয়ে পাবন পিয়ে লািল। চাাঁয়দর আয়লাে 
কান্নায়ভজা মুখ এে সুন্দর নদখাে? আবম মুগ্ধ েয়ে োবকয়ে আবি। ময়ন ময়ন ভািবি। 
এমন একবে গুণী নময়েয়ক ভালয়িয়স কষ্ট পাওোয়েও আনন্দ আয়ি। এয়দরয়ো অঞ্জবল 
নপয়েই ধয়র রাখয়ে েে। 
  
অেনা  াবির আাঁচয়ল নচাখ মুয়ি েঠাৎ কবঠন স্বয়র িলয়লন, রাে একোর সমে এখান 
নেয়ক একো নেন োয়ি ঢাকাে। আবম ঐ নেয়ন চয়ল োি। ননামান োয়ি আমার সয়ে। 
  
সবিক অিাক েয়ে িলয়লন, োর মায়ন? 
  
অেনা িলয়লন, মায়ন োয়ন জাবন না। আমার ভাল লািয়ি না। এই ননামান উঠয়ো। ওঠ। 
েুবম আমায়ক বনয়ে ঢাকা োয়ি। 
  
সবিক িলয়লন, নোমার েবদ নেয়েই েে েুবম োয়ি বকন্তু একা োয়ি নকন? আমরা সিাই 
োি। েুবম চয়ল নিয়ল আমরা এখায়ন নেয়ক করি বক? 
  
না। আবম একা োি। নোমরা পয়র আসয়ি। শুধু ননামান আমার সয়ে োয়ি। 
  
সবিক বসিায়রে ধরায়ে ধরায়ে িলয়লন, নদখ অেনা–ননামায়নর িী এখায়ন আয়ি। নস 
োর িীয়ক নিয়ল চয়ল োয়ি এো েুবম নকন ভািি? েঠাৎ কয়র নোমার বক েয়েয়ি। আবম 
জাবন না। েয়ি েুবম পািয়লর মে আচরণ করবি। 
  
নমায়েই পািয়লর মে আচরণ করবি না। ো করবি ঠাণ্ডা মাোে করবি। 
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ননামান নোমার সয়ে োয়ি। আর োর িী এখায়ন োকয়ি? 
  
অেনা েীব্ৰ িলাে িলল, েুাাঁ এয়ে নেমন নকান সমসুা েিার কো না। আ া করা নেয়ে 
পায়র িভীর রায়ে েুবম োর ঘয়রর দরজাে ধাক্কা নদয়ি না। আর েবদ দাও োয়েও ক্ষবে 
ননই এই নময়ের অনু পুরুয়ের সয়ে শুয়ে অভুাস আয়ি। 
  
আবম অিাক েয়ে োবকয়ে আবি। বক িলয়ি এই নময়ে? নস বক সবেু এসি িলয়ি না। 
আবম ভুল শুনবি? 
  
সবিক বচৎকার কয়র িলয়লন—চুপ কর। You are out of your mind. 
  
েুবম নচাঁবচও না। I am not out of my mind. I never was. ো িলবি বঠকই িলবি। 
এই দারুণ রূপিেী এিিং পুণুিেী মবেলার একবে অকিধ নময়ে আয়ি। এবেমখানাে িি 
েয়চ্ছ। 
  
আবম মূবেির মে িয়স রইলাম। ননামায়নর ঘুম নিাধেে বঠকময়ো ভায়ঙবন। নস েেভম্ব 
েয়ে একিার আমার বদয়ক োকায়চ্ছ একিার অেনার বদয়ক। আমার  রীর েরের কয়র 
কাাঁপয়ি। আবম বক পাবনয়ে পয়র োবচ্ছ? সবিক িুয়ে এয়স আমায়ক ধয়র নিলয়লন।  ান্ত 
স্বয়র িলয়লন–ননামান েুই অেনায়ক বনয়ে ো। আবম নিনীয়ক নদখি। েুই বচন্তা কবরস 
না। ো েীজ ো। 
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ননামান অোনার সয়ে চয়ল োয়চ্ছ। আশ্চেি নস একিারও নপিয়নর বদয়ক োকায়ি না। 
সবিক িলয়লন, নিনী েুবম বকিু ময়ন কয়রা না। ওর মাো খারাপ েয়ে নিয়ি। ও এরকম 
কয়র। আবম োে নজাি কয়র ওর েয়ে নোমার কায়ি ক্ষমা িােিনা করবি। 
  
আবম ক্লান্ত িলাে িললাম, সবিক ভাই! আপবন বক আমায়ক আমার িিমামার কায়ি নপৌঁয়ি 
নদয়িন? 
  
অি ুই নদি। েুবম নেখায়ন আমায়ক বনয়ে িলয়ি আবম নসখায়নই নোমায়ক বনয়ে োি। 
অেনার িুিোয়র আবম নে বক পবরমাণ লবজে ো নোমায়ক িয়ল নিাঝায়ে পারি না। 
  
আপনার লবিে েিার বকিু ননই। আবম দীঘিবদন মানবসকভায়ি অসুস্থ বিলাম। আমার 
জীিয়নর একো অিং  আমার কায়ি অস্পষ্ট। আমার ধারণা অেনা ভািী সবেু কোই 
িয়লয়িন। 
  
আমার এমন লািয়ি নকন? শ্বাস কষ্ট েয়চ্ছ। আবম ননৌকার উপর িয়স আবি। ননৌকাো 
খুি দুলয়ি। এে দুলয়ি নকন ননৌকাো? ননৌকার পাোেয়ন এো বক কাক না? ঐ িুয়িা 
কাকো না? আিার কেবদন পর কাকোয়ক নদখলাম— আবম িললাম, এই এই আে। 
  
েলয়পয়ে েীব্ৰ িুো েয়চ্ছ। আমার  রীর একবে ব শু িাস করয়ি। ওর নকান ক্ষবে েয়চ্ছ 
নায়ো? ও ভাল োকয়ি নো? িচণ্ড মানবসক োেনাে না-বক আপনা। আপবন এয়িারসান 
েয়ে োে। এো নেন না েে। সি বকিুর বিবনময়ে আবম োর মেল চাই। 
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নিনী নোমার বক খারাপ লািয়ি? এক কাজ কর এই পাোেয়ন শুয়ে পর। োবকোো 
মাোর বনয়চ দাও। 
  
সবিক ভাইয়ের কো খুি অস্পষ্ট ন ানায়চ্ছ। বেবন আমায়ক শুইয়ে বদয়লন। চাাঁদো এখন 
বঠক আমার নচায়খর উপর। চাাঁয়দর আয়লা এে েীব্ৰ েে? আমার নচাখ িলয়ি োয়চ্ছ। 
  
নদী নেয়ক পাবন বনয়ে বেবন আমার নচায়খ মুয়খ বদয়চ্ছন।  াবন্ত  াবন্ত লািয়ি। নদীর পাবন 
এে ঠাণ্ডা। 
  
নিনী ন ান, ো কয়র বনুঃশ্বাস নাও। ো কয়র বনুঃশ্বাস বনয়ল ভাল লািয়ি। 
  
আবম বনয়জর জয়নু না। আমার িাচ্চাবের জয়নু ো কয়র বনুঃশ্বাস বনবচ্ছ। এই পৃবেিীয়ে 
োয়ক আসয়েই েয়ি। 
  
আমার ঘুম ঘুম পায়চ্ছ। আবম িাে বিসবিস কয়র িললাম, সবিক ভাই। আমার নপয়ে 
বেন মায়সর একো ব শু আয়ি। আমার নকন জাবন ময়ন েয়চ্ছ এয়িারসান েয়ে োয়ি। 
িচণ্ড িুো েয়চ্ছ। 
  
েুবম নিয়ি না। নেভায়ি আি নসই ভায়ি শুয়ে োয় ক। একেুও নিয়ি না। 
  
বেবন নদৌয়ি চয়ল োয়চ্ছন। একেু িাোস ননই োরপয়রও ননৌকাো এে দুলয়ি নকন? ময়ন 
েয়চ্ছ। আবম িবিয়ে পাবনয়ে পয়ি োি। ননৌকার পাোেয়ন িুয়িা কাকো গুবে গুবে পায়ে 
আসয়ি আমার বদয়ক। আবম িললাম, এই ো ো। কাউয়কই এখন আমার কায়ি আসয়ে 
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নদো োয়ি না। বনয়জয়ক রক্ষা করয়ে েয়ি। ব শুবের জয়নুই বনয়জয়ক রক্ষা করয়ে েয়ি। 
ঘুয়ম নচাখ জবিয়ে আসয়ি। আয়ধা ঘুম আয়ধা জািরয়ণ িুঝয়ে পারবি— আমার  রীয়রর 
নভের ঘুবময়ে োকা ব শুবেয়ক রক্ষা করার নে িচণ্ড োবিদ অনুভি করবি, এরকম োবিদ। 
আয়িও একিার অনুভি কয়রবিলাম। আমার আজয়কর অনুভূবে নেুন নে। আয়রা একিার 
জীিন িাবজ নরয়খবিলাম একবে ব শুর জয়নু। অস্পষ্ট নধাোর মে সৃ্মবে, িাঢ় কুো াে 
ঢাকা। িি মামা আমায়ক বনয়ে অয়নক দূয়র নকাোও চয়ল বিয়েবিয়লন। নেন নকউ আমার 
নখাাঁজ না জায়ন। মামা নকন এই কাণ্ডবে কয়রবিয়লন এখন স্পষ্ট েয়চ্ছ। 
  
নকমন আয়ি আমার ঐ িাচ্চাো? কে িি েয়েয়ি? ওবক ওর িািার মে েয়েয়ি? 
পবরচেেীন ঐ নময়েবের মাোে ভালিাসার মেলমে োে নকউ বক নিলয়ি না? 
  
চাাঁদো ময়ন েয়চ্ছ আকা  নেয়ক ননয়ম আসয়ি। বক েীব্ৰ োর আয়লা? 
  
রয়ক্ত আমার  াবি বভয়জ োয়চ্ছ। এে রক্ত মানুয়ের  রীয়র োয়ক? 
  
পায়ের  ে পাওো োয়চ্ছ। এে রক্ত পায়ের  ে। ননামান বক আসয়ি? নস েবদ আয়স 
োেয়ল োয়ক একো কো িয়ল নেয়ে চাই। কোগুয়লা িলার মে  বক্ত আমার োকয়িয়ো? 
আবম িলি, এই নদখ আবম ময়র োবচ্ছ। নে মানুে ময়র োয়চ্ছ, োর উপর নকান রাি নকান 
নঘন্না োকা উবচে না। আবম অয়নককাল আয়ি একো মানুেয়ক নে ভায়ি ভালয়িয়সবিলাম 
নোমায়কও বঠক নসই ভায়িই ভালয়িয়সবি। ভালিাসার দাবি আয়ি। নসই দাবি খুি কবঠন 
দাবি। ভালিাসার নসই দাবি বনয়ে নোমার কায়ি োে নজাি করবি। আমার একো নময়ে 
আয়ি। নকান একো এবেমখানাে িি েয়চ্ছ েুবম বক ওয়ক নোমার কায়ি এয়ন রাখয়ি? 
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িেয়ম েেে োয়ক ভালিাসয়ে পারয়ি না। বকিুবদন পর অি ুই পারয়ি। ওয়ো আমারই 
একবে অিং । আবময়ো নোমায়ক ভালয়িয়সবি। 
  
এক খণ্ড বি াল নমঘ চাদোয়ক নঢয়ক বদয়েয়ি। চাাঁয়দর আয়লা এখন আর নচায়খ লািয়ি 
না। চারবদয়ক বক সুন্দর লািয়ি। বক অসেু সুন্দর। েো া, গ্লাবন, দুুঃখ ও িিনার 
পৃবেিীয়ক এে সুন্দর কয়র িানায়নার বক িয়োজন বিল নক জায়ন?* 
  
————- 
* নিনীর িবেবের চবরত্র কােবনক। 
 

http://www.bengaliebook.com/

