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১. দশল-পাটা 
নুহাি এবং আলাশিকনে আশ্চর্ট শচোগ – হোয়ূন আহকেি 
  
জানালাে োকে শে এেজন শচেঁচাকে শিল-পাটা ধাে েোইকবন? শিল-পাটা ধাে। শলােটাে 
গলাে স্বে খুব শেশি, েকন হকে গান গাকে। শেেন শটকন শটকন বলকে শিল-পাটা ধা—- 
ে। 
  
নুহাকিে শবোনা জানালাে পাকি। শস ‘সাত ভ়ূ কতে োণ্ড’ নাকেে এেটা বই পড়শেল। বই 
শেকল জানালাে শিে ধকে িােঁড়াল। উেঁচু গলায ডােল, অ্যাই অ্যাই। 
  
শলােটা অ্বাে হকয তাোল। শোগা এেজন োনুষ। পেকন সবুজ েকেে লুশি, গাকয েযলা 
শগশি। হাকত শোট্ট এেটা পুেঁটশল। শলােটা শবশিত হকয বলল, শিল-পাটা ধাে েোইকবন? 
  
নুহাি বলল, হযােঁ েোব। আপশন আসুন। োকে আসুন। 
  
 শলােটা োকে আসকে না। েকন হয নুহািকে শিে শবশ্বাস েেকত পােকে না। নুহাকিে 
বযস োত্র নয। হশল ক্রস সু্ককল ক্লাস শোকে পকড়। আজ তাকিে সু্কল শখালা। শস সু্ককল 
র্ায শন। গতোলও র্ায শন, তাে আকগে শিনও না। োেণ নুহাকিে িেীে ভাল না। গত 
িুশিন জ্বে শেল। আজ অ্বশিয জ্বে শনই। 
  
নুহাি বলল, োকে আসকেন না শেন? োকে আসুন। 
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শলােটা এশগকয এল। অ্শবশ্বাকসে ভশিকত বলল, শিল-পাটা ধাে েোইকবন? 
  
নুহাকিে খুব েজা লাগকে। শলােটা তাে সকি শেেন আপশন আপশন েকে েথা বলকে। 
শেউ তাকে আপশন বকল না। ক্লাস ওযান, ক্লাস টু-ে শেকযগুশলও না। শেন্তু ওকিে শতা 
আপশন বলা উশচত। শস বযকস তাকিে শচকয বড়। 
  
শিল-পাটা ধাে েোইকবন? 
  
হযােঁ েোব। 
  
 িি শটো লাগব। 
  
 িি টাোই শিব। আোে োকে টাো আকে। 
  
শলােটা েকন হল তাে েথা শবশ্বাস েেকে না। শেেন েকে শর্ন তাোকে। শোটকিে 
শোন োকজ শবেক্ত হকল বড়ো শর্ েেে েকে তাোয, শস েেে েকে তাোকে। শস 
শবাধহয ভাবকে-এই শেকযশটে টাো শনই। শস শেথযা েথা বলকে। নুহাকিে টাো শেন্তু 
আকে। জোকনা টাো। হেশলকেে োকচে ববযকে ভো। প্রথকে শস টাোগুশল শেকখশেল 
তাে শোট্ট োকিে বােটায। শোটচাচা বলকলন, ও শে নুহাি! টাো শেউ এভাকব োকখ? 
টাো োখকত হয এেনভাকব শর্ন সবাই শিখকত পায। টাো শিখকতও আনন্দ আকে। 
োকচে ববযকে ভকে োখ। 
  
টাো শিখকল আনন্দ হয শেন চাচা? 
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টাো হকে েুকলে েত। শেংবা শে জাকন হযত েুকলে শচকযও সুন্দে। এখন বুঝশব না। 
বড় হকয বুঝশব। 
  
শোটচাচা েথাবাতটাই এ েেে। শেেু বকলই িীর্ট শনিঃশ্বাস শেকল বলকব, সােগভট বাণী 
শিলাে। এই বাণীে েেট এখন বুঝশব না। বড় হকয বুঝশব। 
  
নুহাি বড় হবাে জকনয অ্কপক্ষা েেকে। বড় হকত আে েতশিন লাগকব শে জাকন। 
এস.এস.শস. পাস েোে পে শে বড় হয? শোটচাচাকে শজকেস েকেশেল। চাচা বলকলন, 
েত বেে বযকস বড় হয এটা বলা খুব েুিশেল। ধোবােঁধা শনযে শনই। শেউ শেউ িি 
বেকেই বড় হকয র্ায। আবাে শেউ শেউ আকে নব্বই বেকেও হয না। বযস র্ত বাকড় 
বুশিশুশি তত েকে। 
  
শোটচাচা েথাে শোন আগাোথা শনই। নুহাকিে বাবাে ধােণা–তােঁে ভাইশটে োথায শেইন 
বকল শোন পিাথট শনই। োথাটা সাবাকনে শেনা শিকয ভশতট। তাও গাকয-োখা সাবাকনে 
শেনা না। োপড়-কধাযা সাবাকনে শেনা। শে জাকন হকতও পাকে। বাবা শতা আে শেথযা 
েথা বলকবন না। শজকনশুকনই বকলকেন। তাোড়া বাবা হকলন শটচাে। শটচােো শেথযা বলকত 
পাকে না। শনযে শনই। 
  
শলােটা সরু শচাকখ তাশেকয আকে। এবাে শস শনিঃশ্বাস শেকল চকল শর্কত ধেল। নুহাি 
বলল, ও শে চকল র্াকেন শেন? আপনাকে শতা বকলশে। আোে োকে িি টাো আকে। 
হেশলকেে শেৌটায ভো আকে। িােঁড়ান, একন শিশে। চেচকে টাো শনকবন, না েযলা টাো 
শনকবন? আোে োকে িুটা িি টাোে শনাট আকে–এেটা চেচকে শনাট, এেটা েযলা। 
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শলােটা জবাব শিল না। নুহাি হেশলকেে শেৌটা খুকল চেচকে শনাটটাই শবে েেল। 
চেচকে শনাট শপকল সবাই খুশি হয। শলােটাও খুশি হকব। শলােটা খুশি হকল শহকস 
শেলকব। শোটচাচা বকলকেন, শিান নুহাি, তুই র্শি সাোশিকন শতনজন োনুষকে হাসাকত 
পাশেস তাহকল ধকে শনকত হকব–তুই অ্সাধােণ এেজন োনুষ। 
  
োত্র শতনজনকে হাসাকত পােকলই হকব? 
  
হযােঁ োত্র শতনজন। শেংবা এেজনকেই শতনবাে। সেযসীো হকে। স়ূকর্টািয শথকে স়ূর্টাস্ত 
পর্টন্ত। 
  
শতনজনকে হাসাকনা শতা খুব সহজ চাচা। 
  
শোকটই সহজ না। ভযংেে েশিন োজ। গল্প বকল হাসাননা নয। তুই এেন শোন োজ 
েেশব র্া শিকখ খুশি হকয োনুষটা হাসকব। র্ত সহজ ভাবশেস তত সহজ না। েশিন েেট। 
পৃশথবীকত অ্কনে োনুষ আকে র্াো সাোজীবকনও এেজনকে খুশি েেকত পাকে শন। 
  
োজটা শর্ েশিন নুহাি এখন তা জাকন। শর্েন আজ শস এখন পর্টন্তু োউকে হাসাকত 
পাকেশন। সোল এগাকোটা বাকজ, শিকনে অ্কধটে শতা চকলই শগল। নুহাি জানালা শিকয 
চেচকে শনাটটা শবে েকে শেকখকে, শেন্তু শলােটা হাসকে না। নুহাি বলল, শনন। শনকেন 
না শেন? 
  
ধাে েোইকবন? 
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অ্বিযই েোব। 
  
শলােটা হাত বাশড়কয টাো শনল। নুহাি বলল, খুব ভাল েকে ধাে েেকবন। 
  
অ্বিযই ভাল েইো ধাে শিেু আম্মা। অ্বিযই শিেু। 
  
শিল-পাটা ধাে বযাপােটা শে নুহাি জাকন না। েুশে োেঁশচ ধাে শিযা হয তা শস জাকন। শস 
শিকখকেও–চােশতে েত এেটা শজশনস আকে, শেেিা শর্ভাকব পযাকডল েো হয, শসভাকব 
পযাকডল েকে শজশনসটা রু্োকনা হয। বেঁশট, েুশে, োেঁশচ, চােশতে োকে ধেকলই আগুকনে 
েুলশে শবে হয। এে নাে ধাে শিযা। 
  
শিল-পাটা ধাে শিকত নুহাি েখকনা শিকখ শন। আজ হযত শিখা র্াকব। নুহাি বলল, ধাে 
শিবাে র্ন্ত্রপাশত শোথায? 
  
আকে, র্ন্ত্রপাশত আকে। এই বযাকগে েইকিয আকে। 
  
 শবে েরুন শতা এেটু শিশখ। 
  
শলােটা শেেু শবে েেকত পােল না। তাে আকগই নুহািকিে োকজে শেকয-েুনাে-ো র্কে 
ঢুকে আোি োশটকয শচৎোে শিল-আো! 
  
নুহাি বলল, শচৎোে েেে শেন? 
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আপকনকে না আম্মা শনকষধ েেকে–জানালা শিযা োকো সাকথ েথা বলন র্াইব না। শনকষধ 
েেকে না? বকলন েকে নাই? 
  
আশে শতা অ্োেকণ েথা বলশে না। োকজে েথা বলশে। 
  
 আপনাে আবাে শে োকজে েথা? 
  
ঐ শলােটা খুব ভাল শিল-পাটা ধাে েেকত পাকে। বযাকগে েকধয তাে সব র্ন্ত্রপাশত আকে। 
শস আোকিে শিল-পাটা ধাে েেকব। 
  
েুনাে ো শলােটাে শিকে তাশেকয েেটি গলায বলল, র্ান েইলাে। র্ান। এই বাশড়ত 
শিল-পাটাে োেবােই নাই-েসলা গুেঁড়া হয শেশিকন। র্ান েইলাে। 
  
শলােটা শবেত ভশিকত বলল, খুেী আম্মা আোকে িিটা শটো শিকেন। 
  
েুনাে-ো হতভম্ব গলায বলল, ও আল্লা, এে েকধয শটোও শিযা শিকে। শিন, শেেত শিন। 
শটো শেেত শিন েইলাে। বাচ্চা োনুষ পাইযা শটো শনওন। শেিঃ শেিঃ। 
  
শলােটা েুখ েরুণ েকে িি টাোে শনাটটা এশগকয শিল। নুহাি বলল, না, টাো শেেত 
শিকত হকব না। 
  
েুনাে ো বলল, এইটা শোন েথা হইল আো? এে শটো িুই শটো হইকল এেটা শবষয 
শেল। িি শটো। িি শটো শে সহজ শজশনস? িি শটো শোজগাে েেকত িইকলে েক্ত 
পাশন হইযা র্ায। 
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নুহাি বলল, আশে বললাে টাো শেেত শিকত হকব না। শস জানালা শিকয গলা শবে েকে 
বলল, এই শর্ শুনুন। আপশন এখন চকল র্ান। আকেেশিন আসকবন-তখন আেো শিল-
পাটা ধাে েোব। আশে পাকি বকস শিখব। 
  
শজ্ব আইো আম্মা। 
  
োজটা শে খুব েশিন? 
  
 েশিন না, আবাে ধকেন সহজও না। শনযে-োনুন আকে। 
  
আশে শে শিখকত পােব? 
  
অ্বিযই শিখকত পােকবন। তকব আম্মা এইসব শোট োজ আপকন শেন শিখকবন? আপকন 
শিখকবন-বড় বড় োজ। ভাল োজ। 
  
শেন্তু আশে আপনাকে শিখাকয শিব। 
  
োজটা শিখা হকয শগকল আশেও োনুকষে শিল-পাটা ধাে েকে শবড়াব। 
  
শলােটা শহকস শেলল। শবাঝাই র্াকে, শস খুশি হকয হাসকে। েুনাে ো েশিন গলায বলল, 
জানালাে সােকন খাড়াইযা হাইকসন না। র্ান েইলাে। না র্াইকল অ্সুশবধা আকে। েুনাে-
ো খট েকে জানালা বন্ধ েকে শিল। 
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নুহাস ক্ষীণ গলায বলল, জানালা বন্ধ েেে শেন বুযা? 
  
আম্মা জানালা বন্ধ োখকত বলকে। আম্মা আপনাকে বলকে শুইযা শবশ্রাে েেকত। িুধ 
আনকতশে, খান। খাইযা শুইযা থাকেন। 
  
িুধ খাকবন না। 
  
এই েথা েুকখও আইকনন না আো। িুধ আনকতশে, এে টান শিযা িুধ শিষ েেন লাগব। 
  
েুনাে-ো শুধু িুধ আনল না, এেটা শপশেকচ েকযে টুেো শপেঁকপও শনকয এল। নুহাকিে 
ধােণা পৃশথবীকত সবকচ খাোপ খাবাকেে েকধয এে নম্বে হকে িুধ, িুনম্বে হল শপেঁকপ। 
শতন নম্বকে অ্কনেগুশল আকে-েেলা ভাশজ, িােসবশজ। অ্থচ এগুশল না-শে শবশি শবশি 
েকে শখকত হকব। এগুশলে েকধয নাশে সবকচ শবশি শভটাশেন। খাোপ খাোপ শজশনসগুশলে 
েকধয শভটাশেন থাকে আে ভাল শজশনসগুশলে েকধয শেন থাকে না? এ েেে পচা শনযে 
শেন? আইসশক্রকেে শভতে র্শি সবগুশল শভটাশেন থােত তাহকল েত ভাল হত। সোকল, 
শবকেকল আে োকত শতন বাশট আইসশক্রে শখকয শেলকল ঝাকেলা শিষ। 
  
নুহাি এে টুেো শপেঁকপ েুকখ শিল। েকন হকে বশে হকয র্াকব। শস িুকধে গ্লাকস শোট্ট 
েকে চুেুে শিল। আজকেে িুধটা অ্নয শিকনে শচকযও খাোপ, সব ভাসকে। আজ েকন 
হকে বশে হকবই হকব। শপকটে েকধয শেেন শর্ন েেকে। ইি, শস র্শি তাড়াতাশড় বড় 
হকয শর্কত পােত! বড়কিে এসব শখকত হয না। বড়ো তাকিে ইকেেত খাবাে শখকত 
পাকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমার্ ূন আহনমি । নুহাশ এবং আলাদিননর আশ্চর্য চেরাগ । উপনযাস  

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 

 

 

বুযা। 
  
শে? 
  
তুশে ঐগুশল শেকখ র্াও। আশে পকে খাব। 
  
না। আপকন আোে সােকন খাইকবন। োনুকষ খাওন পায না, শক্ষধা শপকট পকথ পকথ রু্কে, 
আে আপকন …। 
  
জানালাটা খুকল িাও বুযা। 
  
না। আম্মা বইলযা শিকে জানালা বন থােব। জানালা শে োনুষ বন্ধ েকে োখাে জকনয 
বানায? োনুষ জানালা বানায খুকল োখাে জকনয। শটশভকত খবকেে সেয ওো শে গান 
গায–সব েটা জানালা খুকল িাও না। 
  
আো, িুধটা শিষ েকেন শতা। আেকন খাশল ঝাকেলা েকেন। 
  
 বুযা আোে বশে আসকে। 
  
আসকল আসব। আেকন লম্বা এেটা টান শিন। 
  
নুহাি িুকধে গ্লাকস লম্বা টান শিল এবং তাে প্রায সকি সকিই বশে েকে শেকঝ ভাশসকয 
শেলল। শস লশিত গলায বলল, শতাোকে বকলশেলাে না বুযা আোে বশে হকব। এখন 
শিখকল শতা র্ে শেেন নি হল। শতাোেই শতা েি হকব। পশেষ্কাে েেকত হকব। 
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িুপুকে নুহাি শেেু শখল না। োেণ িুপুকে তাে জ্বে এল। শবি ভাল জ্বে। থাকেটাশেটাে 
শিকল এেি িুই শেংবা শতন হকব। বুযা থাকেটাশেটাে শিখকত জাকন না। নুহািও জাকন না। 
শেন্তু শস বুঝকত পােকে জ্বে অ্কনে শবশি। র্খন জ্বে অ্কনে শবশি হয তখন িেীে হালো 
হকয র্ায। শেন্তু োথা হকয র্ায ভােী। েকন হয োথাটা শবোনায পকড় আকে, আে িেীেটা 
আোকি উকি র্াকে। 
  
েুনাে-ো শুেকনা গলায বলল, োথায পাশন শিেু আো? 
  
না। 
  
এেটু শিই। িইল শবশি গেে শিেতাকে। 
  
তাহকল িাও। 
  
এেজন ডাক্তাে খবে শিযা আশন আো। আপকন এেলা এেলা থােকত পােকবন? 
  
ডাক্তাে লাগকব না। বাবাে আসাে সেয হকয শগকে। সাকড় শতনটা বাকজ। 
  
েুনাে-ো ড্রযাে শথকে থাকেটাশেটাে শবে েকে অ্কনেক্ষণ ঝােঁশেকয নুহাকিে োকে শনকয 
এল। 
  
বগকল থােটাে শিন শিশহ আো। জ্বেটা শিশহ। 
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 জ্বে শতা তুশে শিখকত পাে না। আশেও পাশে না। 
  
আপকন শিন শিশহ। 
  
নুহাি থাকেটাশেটাে শিল। জ্বে শবাধ হয আকো বাড়কে। োকনে োকে শেেন শভােঁ-কভােঁ িব্দ 
হকে। জ্বে খুব শবকড় শগকল এেন িব্দ হয। নুহাি তাে বাবাে জকনয অ্কপক্ষা েেকত 
লাগল। তাে বাবা চােটাে শভতে চকল আসকবন। পােঁচটাে সেয নুহািকে ডাক্তাকেে োকে 
শনকয র্াকবন। এেেে েথা হকয আকে। ো শোজ পােঁচটাে েকধয চকল আকসন। চােটাে 
সেয তােঁে অ্শেস শিষ হয। বাসায আসকত আসকত বাকজ পােঁচটা। আজ োে আসকত 
শিশে হকব। োেণ অ্শেকসে শিকষ শতশন তােঁে অ্শেকসে এে েশলকগে বাশড়কত র্াকবন। 
োকত শস বাশড়কত তাে খাবাে িাওযাত। েশলগ শে শজশনস নুহাি জানত না। োকে শজকেস 
েকে শজকনকে। ো বকলকেন, েশলগ হল সহেেটী এে সকি র্াো োজ েকে তাো সবাই 
েশলগ। নুহাি বকলকে, তাহকল শভশখেীো সবাই েশলগ, তাই না ো? 
  
উদ্ভট েথা বলকব না নুহাি। উদ্ভট েথাবাতটা তুশে শতাোে বাবাে সকি বকলা শেংবা শতাোে 
শোটচাচাে সকি বলল, আোে সকি না। শভশখেী হকে শভশখেী। ওো োজ েকে না। 
  
োকে নুহাি অ্সম্ভব ভালবাকস। শেকগ র্খন ো তেট েকেন তখন োকে তাে সবকচ শবশি 
ভাল লাকগ। এশেকতই ো খুব েসটা। শেকগ শগকল গাল লাল টুেটুকে হকয র্ায। তখন োকে 
র্া সুন্দে লাকগ! বাবা োগকল শেেন লাকগ নুহাি জাকন না। োেণ বাবাকে শস েখকনা 
োগকত শিশখ শন। 
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ো র্খন খুব শেকগ বাবাে সকি তেট েকেন তখকনা বাবা হাকসন। হাসকত হাসকত বকলন, 
শোন লাভ শনই শেকবো, তুশে আোকে োগাকত পােকব না। তুশে র্ত ইো বহচচ েে, 
শচেঁচাকেশচ েে, আশে শুধু শেশটশেশট হাসব। শচিা েকে শিখ। র্শি সশতয শোনশিন োগাকত 
পাে–তাহকল নগি পােঁচি টাো পাকব। নগি পােঁচি শিব-সব চেচকে িি টাোে শনাট। 
  
নুহাকিে খুব ইো েকে বাবাকে োশগকয চেচকে িি টাোে শনাকট নগি পােঁচি টাো 
শনকয শনয। টাোটা শপকল শস হেশলকেে শেৌটায শেকখ শিত। শেন্তু বাবাকে োগাকনা 
আসকলই েুিশেল-বুযা এেবাে বাবাে হাতর্শড় শটশবল শথকে শেকল শভকে শেলল। বাবা 
শসই ভাো র্শড়ে শিকে তাশেকয শহকস শেলকলন। ো োগী গলায বলকলন, তুশে হাসে 
শেন? িােী র্শড় শভকে শেকলকে এে েকধয হাশসে এশলকেন্ট শে আকে? 
  
আকে। হাশসে এেটা এশলকেন্ট এে েকধযও আকে। 
  
বল আোকে, আশে জানকত চাই হাশসে এশলকেন্টটা শে? 
  
 র্শড়ে শিকে তাশেকয শিখ- র্ণ্টাে এবং শেশনকটে োেঁটা শিে বাকোটায। অ্থটাৎ র্শড়েও 
বাকোটা শবকজকে। হা হা হা …। 
  
বাবা িব্দ েকে হাসকত লাগকলন। ভাবটা এেেে শর্ন এেন েজাে বযাপাে তাে জীবকন 
এে আকগ র্কট শন। 
  
. 
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েটা শবকজ শগকে। নুহাকিে বাবা শসশট েকলকজে ইশতহাকসে শলেচাোে শেনহাজ উশিন 
এখকনা শেকে শন। েুনাে-ো শোকড়ে শডসকপনসাশে শথকে এে ডাক্তােকে শনকয একসকে। 
ডাক্তাে সাকহব জ্বে শিখকলন। গম্ভীে গলায বলকলন, এেি শতন পকযন্ট পােঁচ। 
  
পকযন্ট পােঁচ বযাপােটা শে নুহাি বুঝকত পােকে না। ডাক্তাে সাকহবকে শজকেস েেকত 
ইো হকে। শেন্তু েকন হকে শজকেস েেকলই উশন শেকগ র্াকবন। শেেু শেেু োনুষ আকে 
প্রশ্ন েেকলই শেকগ র্ান। ডাক্তাে সাকহবকে শসই েেে েকন হকে। তা োড়া উশন এশেকতই 
শেকগ আকেন। োগী োগী গলায বলকলন, এেন অ্সুস্থ বাচ্চা শেকল বাবা-ো িুজনই চকল 
শগকলন। এটা শেেন েথা? নুহাকিে ইকে েেশেল, বকল-উনাো র্খন র্ান তখন আোে 
অ্সুখ শেল না। শেন্তু শস শেেু বলল না। ডাক্তাে সাকহব র্খন বলকলন, এখন শেেন 
লাগকে খুেী? শস বলল, ভাল লাগকে। আসকল তাে ভাল লাগশেল না। খুব খাোপ লাগশেল। 
তবু শস শেথযা েকে বলল, ভাল লাগকে। শেথযা বলাটা শিে হয শন। শেথযা বলকল পাপ হয। 
তকব শোটচাচা বকলকেন–সব শেথযায পাপ হয না। শেেু শেেু শেথযা আকে শর্গুশল শুনকল 
োনুষ খুশি হয। শসইসব শেথযায পাপ হয না। বেং খাশনেটা পুণয হয। 
  
ডাক্তাে সাকহব গম্ভীে েুকখ বলকলন, জ্বে েোকনাে জকনয অ্ষুধ শিকয শগলাে। শসোপ। 
শতন চােচ এখন খাও। ের্ণ্টা পে আবাে শতন চােচ খাকব। 
  
শজ্ব আো। 
  
োথায পাশন ঢালকত হকব। আে গা স্পি েকে শিকত হকব। র্তক্ষণ পর্টন্ত জ্বে এেি না 
হকযকে ততক্ষণ পর্টন্ত োথায পাশন ঢালকত হকব। 
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নুহাি বলল, আপনাে শভশজট েত ডাক্তাে সাকহব? 
  
ডাক্তাে সাকহব চেকে উকি বলকলন, শেন? 
  
আোে োকে টাো আকে। হেশলকেে শেৌটায আকে। 
  
বাইকেে েকল শগকল এেি টাো শভশজট শনই। তকব শবকিষ শবকিষ শক্ষকত্র েেও শনই। 
শতাোে শক্ষকত্র েে শনব। 
  
েত? 
  
এে টাো িাও। পুোকনা েযলা শনাট না। ঝেঝকে শনাট িাও। 
  
নুহাি এে টাোে এেটা শনাট শবে েেল। ডাক্তাে সাকহব শহকস শেলকলন। হাসকত 
হাসকত টাোটা োশনবযাকগ োখকলন। আশ্চর্ট এত গম্ভীে এেজন োনুষ শে সুন্দে েকে 
শহকস শেলল। তাহকল আজ শিকন নুহাি েজনকে হাসাকত পােল? িুজনকে। আকো 
এেজন বাশে েকযকে। 
  
ডাক্তাে সাকহব বলকলন, খুেী, আশে এখন র্াশে। র্া েেকত বলশে েেকব। আে োত 
িিটাে শভতে র্শি শতাোে বাবা-ো শেউ না আকসন, আোকে খবে শিকব। 
  
খবে শপকয আপশন শে েেকবন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমার্ ূন আহনমি । নুহাশ এবং আলাদিননর আশ্চর্য চেরাগ । উপনযাস  

 16 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 

 

 

শে েেব বুঝকত পােশে না। খুব খাোপ শেেু েকে বসকত পাশে। আশে আবাে ভযংেে 
োগী োনুষ। োকজে শেকযটা শগল শোথায? তাকে বললাে োথায পাশন ঢালকত। শস েেকে 
েী? এ বাশড়ে সবাই শিশখ খুব শঢলাঢালা। এসব শতা সহয েো র্াকব না। ওে নাে শে? 
  
ওে নাে আশে জাশন না। ওকে সবাই েুনাে-ো ডাকে। 
  
েুনা’স োিাে? ভাগয ভাল শস আোে বাশড়কত চােশে েেকে না। আোে বাশড়কত চােশে 
েেকল এতক্ষকণ চােশে নট হকয শর্ত। 
  
েুনাে-ো চাকযে োপ শেকত সাশজকয ঢুেল। শস ডাক্তাে সাকহকবে জকনয এতক্ষণ চা 
বানাশেল। ডাক্তাে সাকহব শবেক্ত েুকখ বলকলন, শতাোকে বলা হকযকে রুগীে োথায পাশন 
ঢালকত। তুশে বানাে চা। তুশে শনতান্ত ভাগযবতী শর্ আোে বাশড়কত চােশে েেে না। 
আোে বাশড়কত চােশে েেকল এতক্ষকণ শতাোে চােশে নট হকয শর্ত। চা-টাও শতা ভাল 
হয শন। িাণ্ডা হকয আকে। এখকনা চা বানাকনা শিখ শন? তাহকল এতশিকন শে শিকখে? 
  
ডাক্তাে সাকহব এে চুেুকে চা শিষ েকে উকি িােঁড়াকলন। গম্ভীে গলায বলকলন, োত 
িিটাে েকধয এই শেকযে বাবা-ো না শেেকল তুশে এে শিৌকড় আোকে খবে শিকব। আশে 
োত এগাকোটা পর্টন্ত শচম্বাকে থাশে। েকন থােকব? 
  
শজ্ব-থােব। 
  
এখন আে শিশে না েকে পাশন ঢালা শুরু েে। খুেী আশে র্াশে। 
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নুহাি খুব উকেগ শনকয অ্কপক্ষা েেকত লাগল। র্া োগী ডাক্তাে। বাবা ো োত িিটাে 
েকধয না একল তােঁকে খবে শিকত হকব। শতশন একস বাবা োে সকি হযত এেটা ঝগড়াই 
বােঁশধকয বসকবন। 
  
. 
  
নুহাকিে ো শেকবো এগাকোটা বাজাে শিে পােঁচ শেশনট আকগ বাসায শেেল। অ্সুস্থ 
শেকযকে শেকল এতক্ষণ বাইকে থােকত তাে শনকজেই খাোপ লাগশেল। বাধয হকয থােকত 
হকযকে। ভদ্রকলাে খাবােই শিকযকেন িিটাে পে। 
  
শেকবো সব সেয র্কে ঢুকেই শেেুক্ষণ েুনাে োে সকি ঝগড়া েকে। শেন র্ে পশেষ্কাে 
হয শন? শেন আলনা অ্কগাোকলা? শেকঝকত ধুলা শেন? চাকযে োপটা োত হকয আকে 
শেন? শচযাকেে উপে শভজা শতাযাকল শেন? 
  
আজ শেকবো ঝগড়া েেল না। নুহাকিে খুব জ্বে একসশেল শুকন চুপ েকে শগল। নুহাকিে 
র্কে ঢুকে তাে েপাকল হাত োখল। নুহাি শজকগই শেল। শেন্তু ভান েেল শর্ন শস গভীে 
রু্কে। 
  
েই জ্বে শতা নাই। 
  
েুনাে-ো বলল, এখন েেকে। োথাত পাশন ঢালশে। তােপকে ডাক্তাে সাব অ্ষুধ শিকেন। 
  
ডাক্তাে সাব অ্ষুধ শিকযকেন োকন। ডাক্তাে শপকল শোথায? 
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 আশে খবে শিযা আনশে আম্মা। পাড়াে ডাক্তাে। 
  
আলগা োতব্বশে েে শেন েুনাে-ো? শতাোকে আলগা োতব্বশে েেকত শে বকলকে? 
  
জ্বে খুব শবশি শেল আম্মা। 
  
পাশনে েত িাণ্ডা গা। বকল জ্বে শবশি শেল। োকে না োকে শডকে শনকয এসকে। আশে 
লক্ষবাে বকলশে–আেো বাসায না থােকল শোন বাইকেে শলাে শর্ন র্কে না ঢুকে। 
শতাোকে শে এই েথা অ্সংখযবাে বলা হয শন? 
  
শজ আম্মা বলকেন–আোে জ্বে শিইখযা আেোে োথা শগল আউলাইযা। 
  
চট েকে োথা আউলাকনা ভাল না। বড় ডাক্তাে নুহাকিে শচশেৎসা েেকেন। োঝখান 
শথকে অ্নয এেজন একস শে-না-শে অ্ষুধ শিকযকে– 
  
অ্ষুধ ভাল শিকে আম্মা। খাওকনে পকে পকে জ্বে েেশতে শিকে। 
  
আোে সােকন শথকে র্াও শতা েুনাে-ো। েুকখ েুকখ েথা বলকব না। নুহাকিে বাবা আকস 
শন? 
  
শজ্ব-না। 
  
শোন খবে পািায শন? 
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শজ না। 
  
শেকবোে েুখ পাথকেে েত হকয শগল। গলাে স্বে হল শহেিীতল। নুহাকিে েকন হল আজ 
োকত বাবা-োে েকধয ভযংেে এেটা ঝগড়া হকব। পৃশথবীে শশ্রষ্ঠ ঝগড়াটা আজ তাকিে 
বাসায হকব। অ্বশিয বাবা শেেুই বলকবন না, চুপ েকে শুনকবন, োকঝ োকঝ িুএেটা 
হাশসে েথা বকল োকে হাসাবাে শচিা েেকবন। বাবাে জকনয নুহাকিে খুব খাোপ লাগকত 
শুরু েেল। 
  
. 
  
শেনহাজ উশিন এে হাকত িুটা আনােস ঝুশলকয োত সাকড় এগাকোটায শিস শিকত শিকত 
বাশড় শেেল। শেকবো শর্ োপড় পকে বাইকে শগকযশেল শসই োপড় এখকনা বিলায শন। 
হাত-েুখ শধাযশন। শচাখ-েুখ েশিন েকে শস। স্বােীে জকনয অ্কপক্ষা েেকে। েশলং শবল 
বাজকতই শস শনকজই উকি িেজা খুলল। শেনহাজ আনশন্দত গলায বলল, ওকে বাপকে, 
আজ শিশখ শতাোকে পেীে েত লাগকে। সবুজ িাশড়টা শতা আকগ েখকনা শিশখ শন। খুব 
সুন্দে। 
  
শেকবো শেেু বলল না। শেনহাজ আনােস িুশট োখকত োখকত বলল, আসল জলডুশব। 
েধুে শচকয এগাকো গুণ শবশি শেশি। এই আনােস খাবাে পে েসকগাল্লা শখকল পানকস 
লাগকব। 
  
শেকবো বলল, শতাোে সকি েথা আকে। বস এখাকন। 
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শেনহাজ হাশসেুকখ বলল, েথা বলাে ভশি শিকখ েকন হকে ঝগড়া েেকব। ি়ূেবতটী শবপি 
সংকেত পাশে। 
  
েশসেতা েেকব না। আোে সােকন বস, আশে শে বলশে েন শিকয শিান। 
  
র্া বলাে িযা েকে আধর্ণ্টা পে বল। আধর্ণ্টা পকে বলকল শে হকব জান? এখন বাকজ 
সাকড় এগাকোটা। আধর্ণ্টা পে বাকোটা বাজকব নতুন শিন শুরু হকব। এবং আশে বলকত 
পােব শর্ এেটা পুকো শিন আেো ঝগড়া োড়া পাে েকেশে। 
  
নুহািকে আজ শবকেল পােঁচটায ডাক্তাকেে োকে শনকয র্াবাে েথা শেল না? 
  
হযােঁ, শেল। 
  
 শনকয শগকযশেকল? 
  
 েকন হয শনকয র্াই শন। 
  
শেন? 
  
বলকত চাশে না। 
  
 শেন বলকত চাে না? 
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নুহািকে ডাক্তাকেে োকে না শনকয র্াবাে োেণ বলাে সকি সকি তুশে খুব লিা পাকব। 
এই জকনয বলকত চাশে না। 
  
োেণটা বল। 
  
শেকবো, না বলকলই ভাল হয। র্শি বশল তাহকল শতাোে খুব খাোপ লাগকব। এই শভকব 
খাোপ লাগকব শর্ শেন সব না শজকনই োগ েেলাে। র্াই শহাে, জানকত চাে র্খন বশল–
আশে বিরুকলে োকে শিখকত শগকযশেলাে। শতাোকে শতা আকগই বলা হকযকে বিরুকলে 
ো গত এেোস ধকে েোে শচিা েেকেন। পােকেন না। আজোইল এে েকধয চাে-পােঁচ 
বাে একসকে-েুখ শবজাে েকে শেকে শগকে। আজোইকলে েত ক্ষেতাধে এেজন 
শেকেিতাকে র্শি নব্বই বেকেে এেজন বৃিাকে শনবাে জকনয এতবাে আকসত হয তাহকল 
… 
  
তুশে আসল েথা বল। েশসেতা ভাল লাগকে না। 
  
ও আো। আসল েথা। আসল েথা হল–আোে র্াবাে েথা পােঁচটায। আশে শিে সাকড় 
চােটাে সেয বললাে, বিরুল, শিাস্ত আশে উশি। শেকযকে ডাক্তাকেে োকে শনকত হকব। 
  
বিরুল বলল, শোন্ ডাক্তাে? 
  
আশে বললাে, চাইল্ড শস্পিাশলস্ট ডাক্তাে েহোন। বিরুল বলল, শটশলকোন েকে র্া। 
নযত িু শতন র্ণ্টা বকস থােকত হকব। বযাটাে োকে শোজ িু শতনি রুগী র্ায। আশে 
শটশলকোন েেলাে। ডাক্তাকেে অ্যাশসসকটন্ট বলল, আজ ডাক্তাে সাকহব আসকবন না। তােঁে 
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শে শর্ন জরুেী োজ পকড়কে শেশডকেল একসাশসকযিকন। োকজই আশে নুহািকে শনকয 
র্াই শন। তােপকেও অ্বশিয শিশে েকে আসাে জকনয তুশে আোে উপে োগ েেকত পাে। 
এখন িযা েকে আোকে ভাত িাও। শখকিয প্রাণ র্াকে। 
  
শেকবো উকি চকল শগল। শেনহাজ ঢুেল নুহাকিে র্কে। পািাবী খুলকত খুলকত বলল, 
নুহাি, ো েশণ, তুশে শর্ রু্কেে ভান েকে পকড় আে তা আশে বুঝকত পােশে। িযা েকে 
শচাখ শেকল তাোও এবং শোট্ট এেটা হাশস িাও। 
  
নুহাি বাবাে শিকে তাশেকয হাসল। 
  
 শেনহাজ গলাে স্বে শনচু েকে বলল, সে়ূহ শবপি শথকে বােঁচাে জকনয শতাোে োে োকে 
শেকথয েথা বকলশে। 
  
তুশে শটশলকোন েে শন বাবা? 
  
শটশলকোন শোকেকে েেব? আশে শে ঐ বযাটাে শটশলকোন নাম্বাে জাশন নাশে? ডাক্তাকেে 
বযাপােটা পুকোপুশে ভুকল শগকযশেলাে। এখন শেন জাশন আোে আিংো হকে শেথযাটা 
ধো পকড় র্াকব। োল র্শি শতাে ো ডাক্তাকেে োকে শর্কত চায তাহকল সেসযা হকব। 
  
তুশে আোকে শনকয র্াও। 
  
আশেই শতা শনকয র্াব। শতাে োকে শোন েকতই ডাক্তাকেে োকে। শর্কত শিযা র্াকব না। 
  
. 
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শেনহাজ ভাত শখকত শখকত বলল, ডাক্তাে সাকহকবে োকে আশে অ্যাপকযন্টকেন্ট েকে 
শেকখশে। োল েটাে সেয আশে নুহািকে শনকয র্াব। এই বযাপাকে শতাোকে আে শচন্তা 
েেকত হকব না। আোে উপে শেকড় িাও। 
  
শেকবো বলল, আশে শতাোে সকি ঝগড়া েেকত চাই না। ঝগড়া েেকত েেকত আশে 
ক্লান্ত হকয পকড়শে। ডাক্তাে েহোকনে সকি তুশে শটশলকোকন শোন েথা বল শন। আশে 
বকলশেলাে। নুহাকিে শে হকযকে জানাে জকনয শটশলকোন েকেশেলাে। উশন বলকলন, তুশে 
নুহািকে শনকয র্াও শন। 
  
শেনহাজ অ্নযশিকে তাশেকয োেঁচােশেকচ োেড় শিল। 
  
 শেকবো বলে, শোথায শগকযশেকল? 
  
শজােনা শিখকত শগকযশেলাে। 
  
 শজােনা শিখকত? 
  
হু। বিরুল বলল, আজ প়ূশণটো আকে- চল িালবকন শগকয প়ূশণটো শিকখ আশস। ও এেটা 
জীপও শজাগাড় েকেশেল। 
  
প়ূশণটো শিকখে? 
  
হু। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমার্ ূন আহনমি । নুহাশ এবং আলাদিননর আশ্চর্য চেরাগ । উপনযাস  

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 

 

 

  
ভাল শলকগকে? 
  
হু। 
  
খুব ভাল লাগল? 
  
 হযােঁ খুব ভাল লাগল। শিখাে েত িৃিয। অ্েকণযে সকি শজােনাে খুব ভাল সম্পেট আকে। 
আোকিে উশচত প়ূশণটোে োতগুশল বকন োটাকনা। এই জকনযই েবীন্দ্রনাথ বকলকেন–আজ 
শজােনা োকত সবাই শগকে বকন। 
  
শেকবো িীর্ট শনিঃশ্বাস শেকল বলল, প়ূশণটো শিখকত শতাোে আে অ্সুশবধা েেব না। তুশে 
েকনে সেস্ত োধুেী শেশিকয প়ূশণটো শিখকত পােকব। হােঁ েকে সাোোত চােঁকিে শিকে তাশেকয 
থােকত পােকব। োেণ আশে শতাোে সকি বাস েেব না। 
  
তাে োকন? 
  
তুশে থােকব শতাোে প়ূশণটো শনকয, শতাোে বনু্ধবান্ধব শনকয। আশে থােব নুহািকে শনকয। 
  
আশে শেেু বুঝকত পােশে না। 
  
বুঝকত না-পাোে শতা শেেু শনই। আশে র্া বকলশে সহজ বাংলায বকলশে। শেকবো উকি 
চকল শগল। শেনহাজ েকনে ভুকল েচ েকে এেটা আস্ত োেঁচােশেচ চাশবকয শেলল। 
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২. নুহাশনে ডাক্তানরর োনে 
  
শেকবো নুহািকে ডাক্তাকেে োকে শনকয র্াকব। োপড় পকে বতশে হকে। শেনহাজ বলল, 
আশে সকি র্াই? শেকবো বলল, না, তুশে না। তুশে শতাোে বনু্ধকিে োকে র্াও। ওকিে 
সকি গল্প েে। প়ূশণটোে পকেে োকতও সুন্দে শজােনা হয। র্াও, িালবকন শগকয শজােনা 
শিকখ আস। শচিা েেকল আজও শনশ্চই জীপটা শজাগাড় েো র্াকব। 
  
শেনহাজ েরুণ গলায বলল, শুধু শুধু োগ েেে। 
  
আশে শোকটই োগ েেশে না। ঝগড়াও েেশে না। অ্তীকত অ্সংখযবাে ঝগড়া েকেশে, 
েুৎশসত ঝগড়া েকেশে। এখন শিে েকেশে–আে না। শতাোকে আশে আে েখনও শবেক্ত 
েেব না। আশে চাই না তুশেও আোকে শবেক্ত েে। 
  
আো, আশে আে শবেক্ত েেব না। আশে শে েেকল তুশে শবেক্ত হও তাে এেটা শলস্ট 
েকে বসাে র্কে টাশনকয োখ। এখন শথকে আশে শলস্ট শেকন চলব। 
  
সস্তা েশসেতা আোে সকি েেকব না। এ ধেকনে সস্তা েশসেতা আকগ অ্কনেবাে েকেে। 
এগুশল পুোকনা হকয শগকে। 
  
ও আো। নতুন শেেু শে বলব? 
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নতুন শেেু বলকত হকব না। বেং আশে শতাোকে নতুন শেেু বশল অ্শেস শথকে আোকে 
এেটা শোযাটটাে শিকব। আশে নুহািকে শনকয ঐ শোযাটটাকে চকল র্াব। 
  
আশে শসখাকন শর্কত পােব না? 
  
না। 
  
েকব শিকে শোযাটটাে? 
  
খুব শিগশগেই শিকব। অ্ল্প শেেুশিন আশে এই বাশড়কত আশে। শসই অ্ল্প শেেুশিন তুশে র্শি 
এ বাশড়কত না থাে তাহকল খুব ভাল হয। 
  
বাশড় শথকে শবে েকে শিে? 
  
শেকবো জবাব শিল না। নুহাকিে োন্না শপকত লাগল। ো, বাবাে সকি এেেে ঝগড়া 
েেকে শেন? েই, বাবা শতা ঝগড়া েেকে না। বাবা শজােনা শিখকত শগকযকে শতা শে 
হকযকে? শজােনা শিখকত ভাল লাকগ, তাই শিখকত শগকযকে। োকে শনকয ডাক্তাকেে োকে 
শর্কত নুহাকিে ভাল লাকগ না। ো শেেন গম্ভীে হকয থাকে। বাবাকে শনকয র্াবাে েকধয 
অ্কনে েেে েজা আকে। শেেিা শিকয র্াবাে সেয র্শি শিখা র্ায–এেজন আেড়াওযালা 
র্াকে, তখন নুহািকে শেেু বলকত হকব না। বাবা শনকজই বলকব–আোে খুব আেড়া শখকত 
ইো েেকে শে নুহাি। শে েো র্ায বল শতা? আেড়া শেনব? 
  
শখকত ইো েেকল শেকন শেল। 
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 িুজন িুটা আেড়া শেকন শখকত শখকত র্াই। শে বশলস? 
  
 আো। 
  
িুটা আেড়া শেনা হত। বাবা আেড়ায োেড় শিকযই বলকতন– 
  
বশেিাকলে আেড়া 
বকস বকস োেড়া। 
  
 শবলুনওযালাকে োস্তায শিখা শগকল বাবা অ্শত অ্বশিয শেেিা থাশেকয বলকব–শিশখ 
আোকিে িুজনকে িুটা শবলুন িাও শতা। অ্কনে শিন আশে শবলুন শনকয শখশল না। শখলকত 
ইো েেকে। 
  
েত েেে েজা শর্ বাবা েকে। শেেিায র্াবাে সেযও োকঝ োকঝ তাকে র্াকড় বশসকয 
োকখ। হাসকত হাসকত বকল, শলােজন শে েেে অ্বাে হকয তাোকে শিখ শে নুহাি–
সবাই ভাবকে এই শেকযশট এত লম্বা হল শে েকে? 
  
আোে ভয েেকে বাবা। 
  
শবশি ভয েেকে? 
  
হু। 
  
আশে শে শিশখকয শিকযশে? ভয শপকল শে েেকত হয? 
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এেটা গান গাইকত হয। 
  
 তাহকল শসই গানটা গলা শেকড় শগকয শেল। 
  
 আোে লিা েেকে বাবা। 
  
লিা েোে শেেু শনই। আো, আশেও গাশে। আোে সকি গাইকল আে লিা েেকব না। 
  
িুজন এে সকি গাইকত থােল– 
  
ি়ূে েে ি়ূে েে 
ি়ূে েে ভয। 
ি়ূে েে শহ 
ি়ূে েে শহ… 
  
োে সকি শবরুকল এেেে শোন েজা শনই। চটপশট শখকত ইো েেকল–োকে বলকল লাভ 
হকব না। ো বলকব, এসব শখকত হয না ো। চটপশট ভশতট থাকে জীবাণুকত। শেলশবল 
েেকত থাকে জীবাণু। শনাংো েুৎশসত সব জীবাণু। 
  
ঝালেুশড় শখকত ইো েেকল ো বলকব-তাশেকয শিখ ঝালেুশড়ওযালাে হাতগুশল শে েযলা। 
শস তাে েযলা হাকত েুশড় শেকখ শিকব। ঐ েুশড় শখকলই অ্সুখ হকব। 
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তােপকেও অ্বশিয োে সকি শবড়াকত র্াবাে অ্নয েেে েজা আকে। ো এে হাকত তাকে 
জশড়কয ধকে োকখ। শে শর্ ভাল লাকগ। এত আনন্দ হয। 
  
. 
  
ডাক্তাে সাকহব বলকলন, তােপে খুেী, শতাোে শে নাে? 
  
নুহাি। 
  
 বাহ্ শে সুন্দে নাে! শিশখ খুেী, শজভটা শবে েে শতা। 
  
নুহাি শজভ শবে েেল। ডাক্তাে সাকহব বলকলন, নুহাি নাকেে োকন শে খুেী? 
  
শে অ্দু্ভত ডাক্তাে, শজভ শবে েশেয প্রশ্ন েেকে, নুহাি নাকেে োকন শে? শজভ শবে েকে 
শেকখ শেউ শে েথা বলকত পাকে? ডাক্তাে সাকহব শনকজ পােকবন? 
  
শে খুেী, নাকেে অ্থট বলকত পােে না শেন? 
  
নুহাি শজভ শভতকে ঢুশেকয বলল, নুহাি িকব্দে অ্থট হল–েে িােী ধাতু। 
  
েে িােী োকন? 
  
 শলাহা, শপতল এইসব … 
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ডাক্তাে সাকহব শবশিত হকয বলকলন, ধাতুে নাে র্শি োখকতই হয তাহকল োখা উশচত 
িােী িােী ধাতুে নাকে। শর্েন প্লাশটনাে, শসানা, রূপা … খুেী শজভ শভতকে ঢুশেকযকে 
শেন? শজভ শবে েে। শে শেকখকে এই নাে? 
  
নুহাি বলল, আোে বাবা শেকখকেন। 
  
আহা, আবাে শজভ শভতকে ঢুোকল। বাচ্চাকিে শনকয এই র্ন্ত্রণা। েথা শুনকত চায না। 
  
ডাক্তাে সাকহব নানান ধেকনে পেীক্ষা েেকলন। অ্দু্ভত অ্দু্ভত প্রশ্ন েেকলন–হােঁটুকত বযথা 
হয শে-না। গভীে োকত শখকি পায শে-না। শচাখ শিকয পাশন পকড় শে-না। শিােঁট শুশেকয 
র্ায শে-না। শিষকেি বলকলন, আশে শতা শতেন শেেু পাশে না। 
  
শেকবো বলল, হিাৎ হিাৎ জ্বে আকস। আোি-পাতাল জ্বে। 
  
 ডাক্তাে বলকলন, আোি-পাতাল জ্বে আবাে শে? 
  
অ্কনে শবশি জ্বে। এেি চাে। এেি পােঁচ। 
  
আশে শেেু শটকস্টে েথা শলকখ শিকযশে। থকো শচে আপ শহাে। শোন এেটা ভাল জাযগা 
শথকে শটস্টগুশল েোকবন। বযাকেে োতাে েত লযাকবাকেটশে গশজকযকে। এজকনে শটকস্টে 
সকি আকেেজকনে শটকস্টে শেল শনই। আোকিে শচশেৎসা েেকত হকে অ্নুোকন। আপশন 
শটস্টগুশল েশেকয শিন পকনকো পকে আসুন। ও শে, খুেী তুশে এখকনা শজভ শবে েকে 
আে শেন? 
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নুহাি বলল, আপশন শতা শজভ শভতকে ঢুোকত বকলন শন। 
  
ডাক্তাে সাকহব শহা শহা েকে শহকস শেলকলন। নুহাি েকন েকন বলল, আজ সাোশিকন 
এেজনকে োত্র হাসাকত শপকেশে। শোন েেকে আকো িুজনকে র্শি হাসাকনা শর্ত তাহকল 
চেৎোে হত। 
  
োস্তায শনকে শেকবো বলকলন, শেেু শেনকত ইকে েেকে নুহাি? 
  
না। 
  
ইো েেকল বল। চেকলট? চেকলট শখকত ইো েেকে? 
  
হু। 
  
শেকবো শতন ি টাো শিকয এে শটন শেডকবশেজ চেকলট শেনল। আজ শস শবতন 
শপকযকে। শবি শেেু টাো বযাকগ। নুহাকিে জকনয েখকনা শতেন শেেু শেনা হয না। অ্সুস্থ 
শেকয… 
  
শেেিায উকি শেকবো বলল, শটনটা খুকল এেটা েুকখ িাও ো। 
  
 নুহাি বলল, বাবাকে শনকয খুলব। 
  
বাবাকে শে শতাোে শবশি ভাল লাকগ ো? 
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নুহাি চুপ েকে েইল। বাবাকে তাে আসকলই অ্কনে শবশি ভাল লাকগ। শেন্তু োকে এই 
েথা বলকল ো েন খাোপ েেকব। 
  
নুহাি, েথা বলে না শেন? বাবাকে শে শতাোে শবশি ভাল লাকগ? 
  
না। 
  
 আোকে শবশি ভাল লাকগ? 
  
না। 
  
তাহকল শে িােঁড়াল? োউকেই ভাল লাকগ না? 
  
 িুজনকে সোন সোন ভাল লাকগ। 
  
শিখ ো, তুশে এখন েথা বলে শডকপ্লাকেকটে েত। শডকপ্লাকেট শে জান শতা? শডকপ্লাকেট 
হকে োজনীশতশবি। এো শে েকে? এো সবাইকে খুশি েেকত চায। শতাোে র্া বযস 
তাকত সবাইকে খুশি িেোে শনই। তুশে র্শি শতাোে বাবাকে শবশি ভালবাস তাহকল শসটা 
বলকব। সশতয েথা বলাে অ্পোকধ শতা শতাোকে আশে িাশস্ত শিব না। 
  
আশে শতাোকেই শবশি ভালবাশস ো। 
  
শতাোে বাবাকেও শনশ্চযই তুশে এেই েথা বে। তাকেও শনশ্চযই তুশে বল-কতাোকেই 
আশে সবকচ শবশি ভালবাশস বাবা। 
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না, বশল না। তুশে সব সেয জানকত চাও োকে শবশি ভালবাশস। বাবা েখকনা জানকত 
চায না। 
  
জানকত চাইকল বলকত? 
  
হু। 
  
তাহকল শে শেথযা েথা বলা হল না? এেই সকি শে িুজনকেই শবশি ভালবাসা র্ায? 
  
র্ায। 
  
শেকবো িীর্ট শনিঃশ্বাস শেকল বলল, শিান নুহাি, আজ োকত শতাোকে শেেু জরুেী েথা 
বলা হকব। তুশে চেকলট শখকত শখকত খুব েন শিকয েথাগুশল শুনকব। 
  
আো। 
  
শতাোে হযত শুনকত ভাল লাগকব না। তবু শিানা িেোে। 
  
 আো। 
  
 শিশখ জ্বে আকে শে-না। 
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শেকবো জ্বে শিখল। তাে েুখ শবষণ্ণ হকয শগল। শস শনচু গলায বলে, হুেঁ, আবাে জ্বে 
আসকে েকন হকে। শে হকে এসব? িুশিন পেপে জ্বে! 
  
শেকবো বাশড় শেকে শিখল বাশড়কত হুলস্থ়ূল হকে। শেনহাজ োন্না েেকে। েুনাে-ো শুেকনা 
েুকখ এেটু ি়ূকে িােঁশড়কয। র্েেয থালাবাশট েড়াকনা। খাবাে শটশবকলে উপে এেটা বেঁশট। 
সবশজ োটা হকে শটশবকল। 
  
শেনহাজ হাশসেুকখ বলল, োন্না েেশে। োন্নাবান্না েকে শতাোে েন ভুলাকনাে শচিা। শে 
োন্না হকে জান? হাকিশেযান শগালাস। অ্প়ূবট! এেবাে শখকল শোেো শপালাও েুকখ রুচকব 
না। শোেো শপালাও েুকখ শিকয থু েকে শেকল শিকব! 
  
শেকবো শেেু না বকল শিাবাে র্কে ঢুেল। নহািকে শুইকয শিল শবোনায। নুহাি বলল, 
ো আশে বাবাে োন্না শিখব। 
  
না শতাোকে বাবাে োন্না শিখকত হকব না। 
  
আোে শিখকত ইকে েেকে ো। 
  
অ্নয আকেেশিন শিখকব। 
  
শেকবো শিাবাে র্কেে শবোনায বকস আকে। তাে োথা ধকেকে। শেনহাকজে শেকলোনুশষ 
বহচচ অ্সহয শবাধ হকে। এেকচ শস বনু্ধে বাশড়কত থােকলই ভাল হত। 
  
েুনাে-ো একস বলল, বাশড়ওযালা আসকে। আপকনে সকি েথা বলকত চায। 
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শেকবো শবেক্ত স্বকে বলল, আোে সকি শে েথা? নুহাকিে বাবা র্কে আকে। তাে সকি 
েথা বলত বল। 
  
বলশেলাে। উশন আপকনে সাকথ েথা বলকত চায। 
  
 বসকত বল। আশে র্াশে। 
  
বাশড়ওযালা শসশিে সাকহব অ্নয বাশড়ওযালাকিে েত না। শতশন শবি দ্র। েথাবাতটায 
অ্োশযে। নতুন োস শুরু হওযা োত্র ভাড়াে জকনয তাশগকিে পে তাশগি পািাকনাে 
অ্ভযাসও তােঁে শনই। 
  
শেকবো বলল, শেেন আকেন? 
  
শসশিে সাকহব বলকলন, ভাল আশে। 
  
শে বযাপাে বলুন শতা? 
  
শসশিে সাকহব শবেত গলায বলকলন, না, শতেন শোন বযাপাে না। অ্োেকণই একসশে 
বলকত পাকেন। 
  
অ্োেকণ শতা আকসন শন। শনশ্চযই শোন োেকণ একসকেন। বলুন… 
  
বাশড়ভাড়া শনকয েথা বলকত চাশেলাে। 
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 বাশড়ভাড়া বাড়াকত চান? 
  
 আকে না, বাশড়ভাড়া বাড়াব শেন? বেে বেে বাশড়ভাড়া বাড়াকনাে অ্কভযস আোে শনই। 
িুবেে শতা আকেন আোে এখাকন। িুবেকে বাশড়ভাড়া বাশড়কযশে? 
  
না। 
  
আশে একসশে োেণ অ্কনে শিন বাশড়ভাড়া শিযা হয না… 
  
শেকবো শবশিত হকয বলল, অ্কনে শিন বাশড়ভাড়া শিযা হয না োকন? েত শিন শিযা 
হকে না? 
  
এই োস শনকয পােঁচ োকসে ভাড়া বাশে পড়ল। 
  
শস শে? 
  
শসশিে সাকহব বলকলন, টাোপযসাে সেসযা সেয সেয হকতই পাকে। হওযাটাই 
স্বাভাশবে। না হওযাটাই বেং শবশচত্র। তবু এেসকি অ্কনে জকে শগকল… 
  
আশে আগােীোলই আপনাে বাশড়ভাড়া শেশটকয শিব। এটা শনকয শচন্তা েেকবন না। 
  
না না, আশে শচন্তা েশে না। আজ তাহকল উশি। 
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শসশিে সাকহব উকি শগকলন। শেকবো শচাকখ পাশন একস শগল। এ শে োণ্ড! বাশড়ভাড়া 
শেনহাকজে শিযাে েথা। শেকবো সংসাে চালাকনাে র্াবতীয খেচ শিয। শেনহাকজে শুধু 
বাশড়ভাড়া, গযাস এবং ইকলেশেশসশটে শবল শিবাে েথা। শস র্খন পােঁচ োস বাশড়ভাড়া শিয 
শন। গযাস, ইকলেশেশসশটে শবলও শনশ্চযই শিয শন। 
  
শেকবো োন্নার্কে ঢুেল। শেনহাজ েড়াইকয শতল চাশপকযকে। শস খুব বযস্ত। পািাবীে হাতা 
গুশটকয শনকযকে। গুনগুন েকে গানও গাওযা হকে। 
  
আশজ এ বসকন্ত 
 েত েুট েুকট 
েত পাশখ গায… 
  
 শেকবো িীতল গলায বলল, গান বন্ধ েে। শতাোে সকি আোে েথা আকে। 
  
শেনহাজ হাশসেুকখ বলল, তুশে শে বলকব তা আশে জাশন। শসশিে সাকহব একসশেকলন শসই 
খবে শপকযশে। পােঁচ োস বাশড়ভাড়া শিযা হযশন এই শতা? এটা শোন বড় বযাপাে না। 
  
শতাোে ধােণা খুবই তুে বযাপাে? 
  
ইকযস োই শডযাে ইযাং শলশড। আোে তাই ধােণা। আশে র্খন পুকো বযাপােটা বযাখযা 
েেব তখন শতাোেও তাই ধােণা হকব। তুশে বসাে র্কে বস। আশে োন্না শিষ েকেই 
আসশে। িি শেশনকটে শবশি লাগকব না। 
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শেকবো বসাে র্কে একস চুপচাপ বকস েইল। শেনহাজ র্কে ঢুেল আধ র্ণ্টা পে। 
শেনহাকজে হাকত িুোপ চা। 
  
চা বাশনকয আনলাে। চা শখকত শখকত আোে বযাখযা শিান। েুখ এেন গম্ভীে েকে োখাে 
িেোে শনই। তুশে এেন ভাব েেে শর্ন শনেট আত্মীয শেউ োো শগকে। শেউ োো 
র্ায শন। সবাই ভাল আকে। 
  
তুশে শে বলকত চাে তাই বল। 
  
বযাপাে হল শে-বিরুকলে ো অ্সুস্থ হকয পড়ল। বুকড়া বযকস অ্সুখ শবসুখ হকল শসশেযাস 
অ্বস্থা হয। শজাযানকিে শর্খাকন এেটা অ্ষুকধ োজ হয বুকড়াকিে শসখাকন লাকগ িিটা 
অ্ষুধ। শচশেৎসাে খেচ চালাকত শগকয বিরুকলে অ্বস্থা হকয শগল শেোশসন। শেোশসকনে 
শচকযও খাোপ। বিরুকলে অ্বস্থা হকল শগল শপকোল। আশে তাকে গত পােঁচ োকসে 
বাশড়ভাড়াে টাো শিকয সাহার্য েকেশে। 
  
জনকসবা? 
  
জনকসবা না। জনকসবা েোে ক্ষেতা আোে শোথায? বনু্ধকসবা বলকত পাে। 
  
বাশড়ভাড়া তুশে শিে না এটা আোকে জানাকত অ্সুশবধা শেল? 
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 শেল। তুশে োগ েেকত। আশে শতাোকে োগাকত চাশেলাে না। তকব তুশে শোন েেে 
শচন্তা েেকব না। প্রশভকডন্ট োকেে শলাকনে জকনয িেখাস্ত েকেশে। শলান গ্রাকন্টড হকযকে। 
চা খাে না শেন, চা খাও। 
  
শেকবো চাকযে োপ হাকত শনল না। িীতল গলায বলল, শনকজে সংসাকেে প্রশত, শনকজে 
স্ত্রী এবং সন্তাকনে প্রশত তুশে শোন েেে িাশযত্ব অ্নুভব েে না। তাই না? 
  
আকে শে শর্ বল, িাশযত্ব অ্নুভব অ্বিযই েশে। 
  
না, েে না। সাোনযতে িাশযত্বও র্শি থােত তাহকল আেো বাশড় শেো োত্র তুশে শজকেস 
েেকত, ডাক্তাে নুহাি সম্পকেট শে বলল। শজকেস েকেে? 
  
শজকেস েশে শন োেণ শতাোকিে েুখ শিকখই েকন হকযকে, ডাক্তাে বকলকেন–সব শিেিাে 
আকে। ডাক্তাে শোন অ্ষুধপত্রও শিন শন। অ্ষুধপত্র শিকল সকি থােকতা। সকি শেেুই 
শনই। শুধু নুহাকিে হাকত এে শটন চেকলট। 
  
শেকবো স্বাভাশবে গলায বলল, নুহাকিে জকেে সেকযে েথা েকন আকে? 
  
শোন েথা বল শতা? 
  
নুহাকিে জকেে এে সপ্তাহ আকগ তুশে শর্ শিি ভ্রেকণ শবে হকয শগকল। 
  
ও আো। বাংলাকিকিে এে োথা শথকে অ্নয োথায শহেঁকট র্াওযা শটেনাে শথকে 
শতেঁতুশলযা। 
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হযােঁ শটেনাে শথকে শতেঁতুশলযা। তুশে জানকত শর্ শোন শিন নুহাকিে জে হকত পাকে। তা 
শজকনও আোকে এো শেকল তুশে শতাোে শসই শবখযাত শটেনাে শথকে শতেঁতুশলযা ভ্রেণ 
শুরু েেকল। শেন েেকল? 
  
এেও এেটা বযাখযা আকে। সুন্দে বযাখযা। শুনকলই শতাোে েকন হকব শিে ঐ সেকয 
শটেনাে শথকে শতেঁতুশলযা ভ্রেণ শেল খুবই প্রকযাজনীয। 
  
বযাখযাটা শুনকব? 
  
না। শতাোে সকি আোে শবকয হকযকে এগাকো বেে। এই এগাকো বেে শুধু বযাখযাই 
শুকনশে। আে শুনকত ইো েেকে না। আশে খুব খুশি হব তুশে র্শি এই বাসা শেকড় এখন 
চকল র্াও। শতাোকে আকগও এেবাে বকলশে, আজও বলশে, আশে শতাোে সকি বাস 
েেকত পােব না। 
  
এখন চকল শর্কত বলে? 
  
হযােঁ এখনই চকল শর্কত বলশে। র্াবাে সেয শতাোে হাকিশেযান শগালাস শনকয শর্ও। এই 
বস্তু আশে খাব না। আশে আোে শেকযকেও শখকত শিব না। 
  
লরু্ পাকপ গুরু িণ্ড হকয র্াকে না? 
  
না। শতাোকে আশে িাশস্ত শিশে না। শতাোকে আশে র্া শিশে তা হকে েুশক্ত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমার্ ূন আহনমি । নুহাশ এবং আলাদিননর আশ্চর্য চেরাগ । উপনযাস  

 41 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 

 

 

শেকবো উকি িােঁড়াল। েুনাে-োকে বলল–খাবাে র্া োন্না হকযকে এেটা শটশেন েযাশেযাকে 
ভকে শনকয আস। পুকোটা শটশেন েযাশেযাকে ঢুোকব। এতটুেুও শর্ন না থাকে। 
  
শেকবো শেনহাকজে সােকন শটশেন েযাশেযাে শেকখ সহজ স্বাভাশবে গলায বলল, এই নাও 
শতাোো খাবাে। এখন শর্খাকন শর্কত ইকে, র্াও। 
  
সশতয সশতয শর্কত বলে? 
  
হযােঁ বলশে। শতাোকে শিখকলই আোে শেজাজ খাোপ হকব। ঝগড়া েেব। এসব আে ভাল 
লাগকে না। তুশেও িাশন্তকত থাে। আোকেও িাশন্তকত থােকত িাও। িযা েকে এখন উি। 
  
শেনহাজ উিল। ক্লান্ত গলায বলল, আো র্াশে। শটশেন েযাশেযােটা থােুে। খাবােটা 
ভাল হকযকে। আশে োনুষ খাোপ শেন্তু ভাল োেঁধুশন। 
  
শটশেন েযাশেযাে শনকয র্াও। 
  
আো শনশে। েুখ এেন েশিন েকে শেখ না শেকবো। র্াবাে সেয শতাোে হাশসেুকখ 
শিকখ র্াই। এই পৃশথবীকত হাশসেুখ শিখা িুলটভ বযাপাে হকয িােঁশড়কযকে। 
  
আে েথা বাশড়ও না। োত হকে–েওনা হকয র্াও। 
  
নুহািকে শিকখ র্াই। 
  
 ও রু্েুকে। ওে রু্ে ভাোকনাে শোন প্রকযাজন শিখশে না। 
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আো। 
  
শেনহাজ শটশেন েযাশেযাে শনকয শবে হকয শগল। 
  
োকত নুহাসিকে রু্ে শথকে শতালা হল োকতে খাবাে খাওযাে জকনয। 
  
 নুহাি বলল, বাবা শোথায ো? 
  
 শেকবো বলল, বাইকে শগকে। 
  
 নুহাি বলল, বিরুল চাচাে বাসায? 
  
হকত পাকে, আশে জাশন না। 
  
নুহাকিে শপ্রয খাবাকেে এেশট হকে শডে ভাজা। শপ্রয খাবােই তাকে শিযা হকযকে। নুহাি 
বলল, বাবা শর্ োন্না েকেকে শসটা এেটু খাব ো। 
  
ঐ খাবাে শোটকিে জকনয না। 
  
তবু এেটু খাব। অ্ল্প এেটু। 
  
 ঐ খাবাে শতাোে বাবা শনকয শগকেন। 
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নুহাি শবশিত হকয তাোকে। শিে শবশ্বাস েেকত পােকে না। শেকবো বলল, শতাোকে 
বকলশেলাে না, আজ োকত খুব জরুেী শেেু েথা শতাোকে বলব। 
  
হযােঁ বকলশেকল। 
  
ভাত শখকত শখকত আোে েথাগুশল েন শিকয শিান। শতাোে বাবা এেজন ভাল োনুষ। 
শুধু ভাল োনুষ বলকল েে বলা হয। খুবই ভাল োনুষ। হাশস খুশি, পকোপোেী। 
  
পকোপোেী শে ো? 
  
পকোপোেী হকে শর্ অ্কনযে উপোে েকে শবড়ায। ঐ শর্ শিখ– শতাোে বিরুল চাচাে 
োে অ্সুখ হল। খবে শপকয সব োজেেট শেকল শতাোে বাবা পকড় েইল শসখাকন। একে 
বকল পকোপোে। শর্ েথা বলশেলাে, শতাোে বাবা এেজন ভাল োনুষ। সবাই তাকে 
পেন্দ েকে। তুশেও েে। েে না? 
  
হযােঁ েশে। 
  
সবাে োকেই শতাোে বাবা শপ্রয। আোে োকেও এে সেয খুব শপ্রয শেল। 
  
এখন না? 
  
না, এখন না। শুধু এখন না, অ্কনে শিন শথকেই শপ্রয না। শতাোে সােকনই শতা আেো 
ঝগড়া েশে। েশে না? 
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বাবা শতা ঝগড়া েকে না। 
  
তা শিে শতাোে বাবা ঝগড়া েকে না। শস হাশসেুকখ আোে সােকন বকস থাকে। র্খন 
আশে খুব েশিন েথা বশল, শস শহা শহা েকে হাকস। শহা শহা েকে হাসাে োকন হকে 
শতাোে েথায আশে োন শিশে না। তুশে র্া ইো বল। শেেুই র্ায আকস না। এই েকে 
শস আোকে আকো োশগকয শিয। োকজই হাশসেুকখ সােকন বকস শথকেও শস শেন্তু আসকল 
ঝগড়া েেকে। শিে বলশে না ো? 
  
হযােঁ শিে বলে। 
  
শিন োত ঝগড়া েেকত েেকত আশে ক্লান্ত হকয পকড়শে। আে ঝগড়া েেকত, োগাোশগ 
েেকত ভাল লাগকে না। আশে শিে েকেশে আশে এেন শেেু েেব র্াকত আে ঝগড়া না 
হয। এটা ভাল না ো? 
  
হযােঁ ভাল। খুব ভাল। 
  
 শে েেকল আে েখকনা আোকিে ঝগড়া হকব না বল শতা নুহাি? 
  
 আশে জাশন না। 
  
িুজন র্শি আলািা থাশে। োকঝ োকঝ শতাোে বাবা আসকব। বহচচ, গল্পগুজব েেকব। 
শতাোকে শনকয শবড়াকত র্াকব। তােপে আবাে চকল র্াকব শনকজে জাযগায। 
  
বাবা শোথা থােকব? 
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শসটা শতাোে বাবা শিে েেকব। তাে শর্খাকন থােকত ভাল লাকগ শস শসখাকনই থােকব। 
বনু্ধে বাসায থােকব, শেংবা শহাকটকল থােকব। আবাে এেটা বাসা ভাড়া েকেও থােকত 
পাকে। 
  
বাবাকে শে শবেঁকধ শিকব? 
  
োন্নাে জকনয শস শোন এেটা শলাে োখকব। শেংবা শনকজই োেঁধকব। আজ শস শনকজ োেঁধল 
না? 
  
নুহাি েরুণ শচাকখ তাশেকয আকে। শে বলকব শভকব পাকে না। শেকবো বলল, শতাোে 
বাবা এবং আশে আেো িুজন র্শি আলািা থাশে তাহকল সবাে জকনযই ভাল হয। শতাোে 
বাবাে জকনয ভাল হয, োেণ তাহকল শস শনকজে েত েকে থােকত পাকে। বনু্ধ বান্ধবকিে 
সকি আড্ডা শিকত পাকে, রু্কে শবড়াকত পাকে, শজােনা শিখাে জকনয বকন জিকল থােকত 
পাকে। আোে জকনয ভাল হয োেণ আশেও তাহকল শনকজে েত েকে থােকত পাশে। 
আোকে ঝগড়া েেকত হয না। শতাোে বাবাকে শনকয িুশশ্চন্তা েেকত হয না। শতাোে 
জকনযও ভাল হয, োেণ শতাোকে তাহকল শোন ঝগড়া শুনকত হয না। ঝগড়া শুনকত শে 
শতাোে ভাল লাকগ ো? 
  
না। 
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োকজই শিখ, শতাোে জকনযও ভাল হল। শতাোকে আে ঝগড়া শুনকত হকব না। এখন র্াও 
হাত ধুকয িােঁত শেকজ শুকয পড়। আোে শবোনায শিাও। এখন শথকে আেো িুজন এে 
শবোনায শিাব। 
  
হাত ধুকত ধুকত নুহাি বলল, আোে এো রু্েুকতই ভাল লাকগ ো। 
  
 আোে সকি রু্েুকত চাও না? 
  
 না। 
  
তুশে শে আোে উপে োগ েকেে নুহাি? 
  
না, আশে োগ েশে শন। 
  
 আোে শতা েকন হয েকেে। 
  
না েশে শন। 
  
. 
  
নুহাকিে রু্ে আসকে না। শেন্তু রু্কেে ভান েকে শস শুকয আকে। র্কেে োজেেট শসকে 
অ্কনে োকত েুনাে-ো নুহাকিে র্কে রু্েুকত এল। এই র্কেই শস পাশট শপকত রু্েুয। নুহাি 
েুনাে-োকে শিকখ শবোনায উকি বকস শনচু গলায বলল, বুযা, আোে বাবা-ো শে ভাল 
োনুষ, না েন্দ োনুষ? 
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েুনাে-ো হাই তুলকত তুলকত বলল, আল্লাহ পাকেে িুশনযায সব োনুষই ভাল। আবাে 
সবই েন্দ। োনুষ বড় শবশচত্র শগা আো। 
  
নুহাকিে আকো শেেু েথা শজকেস েোে শেল শেন্তু েুনাে-ো রু্শেকয পকড়কে। 
  
এেবাে রু্শেকয পড়কল তাকে জাগাকনা খুব েুিশেল। 
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৩. নুহাশ সু্কনল 
  
নুহাি সু্ককল র্াবাে জকনয বতশে হকযকে। েুনাো-ো তাকে সু্ককল শনকয র্াকব। নুহাকিে োেঁকধ 
বইকযে বযাগ, হাকত পাশনে শবাতল। েুনাে-োকে শস শেেু শনকত শিকব না। শেেিায র্াবাে 
সেয েুনাে-ো তাকে এে হাকত জশড়কয ধকে থাকে। তাকতও নুহাকিে আপশি, শস বড় 
হকযকে তাকে হাত ধকে ধকে োখা র্াকব না। তাোড়া বুযাে গা শথকে েিলাে গন্ধ আসকে। 
  
সু্ককলে োোোশে একস নুহাি বলল, সু্ককল শর্কত ইো েেকে না বুযা। 
  
বাসায চইলযা র্াবা? 
  
হু। 
  
আম্মায হুনকল োগ হইব। 
  
অ্কনেশিন সু্ককল োোই হকযকে। আজও র্শি না র্াওযা হয তাহকল ো সশতয সশতয োগ 
েেকব। নুহাকিে সকি োগ েেকল ো বহচচ বা বোঝো েকে না–েথা বন্ধ েকে শিয, 
আে শেেন িাণ্ডা শচাকখ তাশেকয থাকে। এেকচ বোঝো শেল ভাল। 
  
নুহাি বলল, আোে শবাধ হয জ্বে আসকে। জ্বে শনকয শে সু্ককল র্াওযা উশচত? 
  
না, উশচত না। শিশখ জ্বে শেেন? 
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 েুনাে-ো গাকয হাত শিল। গা িাণ্ডা। জ্বে শনই। 
  
 জ্বে আকে না বুযা? 
  
উেঁহু, িইল িাণ্ডা। 
  
িেীে িাণ্ডা হওযাও এে ধেকনে জ্বে। আসল জ্বকেে শচকযও খাোপ। 
  
 তা হইকল চল বাসায র্াই শগযা। 
  
বাসায শর্কতও ইো েেকে না। 
  
 েুনাে-ো শবশিত হকয বলল, েই র্াইকত চাও? 
  
বাবাে েকলকজ চল না বুযা। তুশে শতা শচন। শচন না? শেনহাকজে েকলজ েুনাে-ো শচকন। 
েকযেবাে একসকে। শেন্তু হুট েকে নুহািকে শনকয েকলকজ উপশস্থত হওযাটা শে শিে 
হকব? আম্মা শুনকল প্রচণ্ড োগকব। নুহাি বলল, চল না বুযা। 
  
শেেিা ভাড়া শতা নাই। র্ােু েযােকন? 
  
আোে োকে টাো আকে। আশে সু্কল বযাকগ হেশলকেে শেৌটাটা শনকয একসশে। 
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শেনহাজকে েকলকজ পাওযা শগল না। আজ তাে ক্লাস শেল এগাকোটায, শেন্তু শস িিশিকনে 
আনড শলভ শনকযকে। আগােী িিশিন আসাে শোন সম্ভাবনা শনই। েকলকজে এেজন 
সযাে বলকলন, শতাোে বাবাকে শেেু বলকত হকব খুেী? 
  
নুহাি োেঁকিা োেঁকিা েুকখ বলল, না। 
  
 বাসায চকল র্াও। শনশ্চযই শতাোে বাবা এতক্ষকণ বাসায চকল শগকে। 
  
আো। 
  
নুহাি বাসায শগল না। েকলকজে েশেকডাকে অ্কনেক্ষণ িােঁশড়কয েইল। তাে শেন জাশন 
েকন হকে-বাবা হুট েকে েকলকজ চকল একস তাকে চেকে শিকব। এ েেে েতবাে 
হকযকে। আসাে র্খন েথা না, তখন বাবা একস উপশস্থত। এেবাে তাো নানাবাশড় 
শগকযকে–জাোলপুে। িুপুকেে শেকন শগকে। বাবা র্ায শন। তাে নাশে খুব জরুশে োজ। 
সোকল েকলকজ পেীক্ষাে শডউশট আকে। শপ্রশিপযাল েুশট শিকব না। এত েন খাোপ হল 
নুহাকিে! শেকন উিল োেঁিকত োেঁিকত। ো বলল, বাবা সকি র্াকে না শতা শে হকযকে। 
তাে োজ আকে। োকজই শস র্াকে না। শবড়াকনাে শচকয োজ বড় না? 
  
নুহাকিে নানা বাশড় শপৌঁেল সন্ধযাকবলা। বাশড়কত ঢুকে শিকখ বাবা নানীজাকনে পালংকে পা 
তুকল হাশসেুকখ সবাে সকি গল্প েেকে। নুহাকিে শিকে তাশেকয বলল, তােপে শতাোকিে 
শে খবে? নুহাি এতই অ্বাে হল শর্ েুখ শিকয েথা শবরুল না। তাে েকন হল এটা শবাধ 
হয স্বপ্ন। শেকবো বলল বযাপাে শে? শেনহাজ হাসকত হাসকত বলল, শতাোকিে এেটা 
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সােপ্রাইজ শিলাে। পেীক্ষাে শডউশট অ্নয এেজকনে র্াকড় চাশপকয শসাজা চকল শগলাে বাস 
শস্টিকন। বাস েকে এে ধাক্কায জাোলপুে। শে, সােপ্রাইজড হকযে? 
  
নুহাকিে ধােণা, শবি শেেুক্ষণ েকলকজে েশেকডাকে িােঁশড়কয থােকল সােপ্রাইজ শিযাে 
জকনয বাবা একস উপশস্থত হকব। 
  
েুনাে-ো বলল, চল র্াই শগযা। েতক্ষণ খাড়াইযা থােবা? 
  
আো চল। 
  
নুহাকিে েকন হল শস অ্কনেশিন বাবাকে শিখকে না, অ্কনে অ্কনে শিন। আজ শিখা 
হকল খুব ভাল হত। অ্নুস্বাে েশবতাটা শিানা শর্ত। বাবা নুহািকে শনকয এেটা েশবতা 
বাশনকযকে। েশবতাে নাে অ্নুস্বাে েশবতা। খুব জশটল েশবতা। এশেকত োকন শবাঝা র্ায 
না। শেন্তু োকন আকে। 
  
নুহাি আবু্বশটং 
  
(নুহাি আবু্ব) 
  
শগালটা চকু্ষং 
(তাে শচাখ শগাল) 
হাসটুং েেশেং 
 (কস হাশস েেকে অ্থটাৎ হাসকে) 
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শেেশেশেং 
(শেেশেে েকে) 
হাসটুং শিখং, আিে লাগশেং 
 (হাশস শিকখ আিে লাগকে) 
  
নুহাি জ্বে শনকয শেেল। একত শস এবং েুনাে-ো িুজনই শবি খুশি হল। োকে আে শেথযা 
বলকত হকব না। সশতয সশতয জ্বে একসকে। 
  
জ্বে হওযা নুহাকিে অ্ভযাস হকয শগকে। খাোপ লাকগ না বেং চািে গাকয শিকয জানালাে 
োকে বকস থােকত ভাল লাকগ। েুনাে-ো বলল, শেেু খাইকবন আো? 
  
না। 
  
 সেবত বানাইযা শিই, শলবু শিযা? 
  
উেঁহু। 
  
 জ্বে তাইকল েেব। 
  
সেবত শখকল জ্বে েেকব না। জ্বে শেন হয তা শে তুশে জান েুনাে ো? 
  
জানব না েযান? আল্লাহ্ পাে জ্বে শিয বইলযাই জ্বে হয। 
  
ি়ূে। আল্লাহ্ এেন খাোপ শজশনস আোকিে শিকবন শেন? উশন শিকবন। ভাল ভাল শজশনস। 
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জ্বে খাোপ শজশনস না আো। জ্বে ভাল শজশনস। জ্বে হইকল পাপ োটা র্ায। 
  
শে শর্ অ্দু্ভত অ্দু্ভত েথা তুশে বল বুযা। 
  
পুব শিকেে জানালা শখালা। জ্বে গাকয নুহাি জানালাে শিে ধকে িােঁশড়কয আকে। িুশট 
শভশখেী শেকয শিে জানালাে শনকচ শখলা েেকে। অ্দু্ভত শখলা। এেজন অ্নযজনকে শিলকে 
এবং শখলশখল েকে হাসকে। এই শখলাে নাে শবাধ হয শিলাকিশল শখলা। নুহাি ডােল-
অ্যাই অ্যাই। ওো িুজনও এেই সকি বলল–অ্যাই অ্যাই। বকল শহকস এেজন অ্নযজকনে 
গাকয গশড়কয পড়কত লাগল। এত আনন্দ একিে! 
  
িুপুকে এল শিল-পাটা ধাে েোকনাে োনুষটা। নুহাকিে তখন জ্বে শবকড়কে। শস শুকয 
আকে চািে গাকয জশড়কয। এখন তাে শেেুই ভাল লাগকে না। শিযালগুশলকে েকন হকে 
অ্কনে শবশি িািা। শচাকখ লাগকে। শিল-পাটা ধাে েোকনাে শলােটা শিে তাে জানালাে 
োকে একস শেশি েকে বলকে–শিল-পাটা ধাে েোইকবন? শিল-পাটা। অ্শবেল শর্ন এেটা 
গান। গান শুনকত শুনকত নুহাি রু্শেকয পড়ল। র্খন রু্ে ভােল তখন শবকেল। নুহাকিে 
গাকয জ্বে শনই। িেীে ঝেঝকে। খুব শখকি হকযকে। রু্ে শভকেই শস শুনল ো োে সকি 
শর্ন উেঁচু গলায েথা বলকেন। োে সকি? বাবা শে চকল একসকে? নুহাি োন শপকত 
োখল। না–বাবা আকস শন। শেকজাোো। 
  
নুহাকিে এেজনই োো। শতশন নুহাকিে োে শচকয বযকস িি বেকেে বড়। তবু নুহাি 
শেন তাকে শেকজাোো ডাকে শস শনকজও জাকন না। 
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তাে নাে জাকহিুল েশেে। শবোকনে পাইলট। শবশিে ভাগ সেয শিকিে বাইকে থাকেন। 
খুব গম্ভীে ধেকনে োনুষ। তবু শেন জাশন নুহাকিে তাকে খুব ভাল লাকগ। শতশন এ বাশড়কত 
আসাে োকনই হল–শোন-না-কোন উপহাে নুহাকিে জকনয শনকয একসকেন। শতশন খাশল 
হাকত এ বাশড়কত একসকেন এেন িুর্টটনা এখন পর্টন্ত র্কট শন। 
  
শেকজাোোে সকি ো ঝগড়া েেকে শেন? বড় ভাইকিে সকি েখকনা শে ঝগড়া েো র্ায? 
র্ায না। নুহাকিে শোন বড় ভাই থােকল শস েখকনা তাে সকি ঝগড়া েেত না। বড়কিে 
ঝগড়া শোটকিে শিানা উশচত না–তবু নুহাি শুনকে। োেণ ো শেন ঝগড়া েেকে তা 
জানকত ইকে েেকে। 
  
শেকজাোো : (গলা খুব গম্ভীে) তুই বলকত চাশেস শর্ শতাকিে অ্যাডজাস্টকেন্ট হকে না? 
[অ্যাডজাস্টকেন্ট বযাপােটা শে নুহাি বুঝকত পােকে না। এে সেয োকে শজকেস েেকত 
হকব। 
  
ো : না অ্যাডজাস্টকেন্ট হকে না। অ্তীকতও হয শন, ভশবষযকতও হকব না। আেো িুজন 
িুই শেরুে োনুষ। [কেরুে োনুষ আবাে শে? এশস্ককো?] 
  
শেকজাোো : তুই তকব চাস শে? 
  
ো : আশে শিে েকেশে ওে সকি বাস েেব না। 
  
 শেকজাোো : বাস েেব না বলকত শে শেন েেশেস?  [শেন েেশেসটা আবাে শে?] 
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ো : আশে শসপাকেিন শনব ভাইযা। আশে নুহািকে শনকজে েত েকে োনুষ েেব। 
  
শেকজাোো : শসপাকেিন শনশব? 
  
ো : হযােঁ শনব। শসপাকেিন োড়া পথ শনই। [কসপাকেিন শে নুহাি জাকন। তাকিে ক্লাকসে 
এেশট শেকয শেশথলাে বাবা-োে শসপাকেিন হকযকে। বাবাটা অ্নয এেটা শেকযকে শবকয 
েকেকে। শসই শেকযটা এেশিন সু্ককল একসশেল। ও আল্লা শিখকত শে শর্ েুৎশসত!]। 
  
শেকজাোো : চট েকে বকল শেলশল শসপাকেিন? 
  
ো : চট েকে শতা বশল শন ভাইযা। আশে এটা শনকয শতন বেে শচন্তা েকেশে। শতাোকিে 
োউকে শেেু বশল শন। ওে সকি থােকল আশে পাগল হকয র্াব। 
  
শেকজাোো : আোে শতা ধােণা তুই এখশন পাগল হকয শগশেস… েথা শিান শেকবো! 
বযাপােটা হল শে… 
  
ো : তুশে আোকে শেেু বুঝাকত একসা না ভাইযা। লাভ হকব না। আশে আজ অ্শেকস র্াই 
শন। এে লইযাকেে োকে শগকযশে। ওকে উশেকলে শচশি পাশিকয শিকযশে। 
  
শেকজাোো: শে বলশল? 
  
ো : বুঝকত পােশে–শতাোে শবশ্বাস হকে না। উশেকলে শচশিে েশপ আোে োকে আকে। 
শিখকত চাইকল শিখকত পাে। 
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শেকজাোো: আই শস। 
  
ো : ভাইযা চা খাকব? 
  
শেকজাোো : না, চা খাব না। নুহািকে শিকখ চকল র্াব। শতাে অ্বগশতে জকনয জানাশে- 
নুহাকিে বাবাকে আশে অ্সম্ভব পেন্দ েশে। 
  
ো : শসটা আশে জাশন। ওে চশেকত্র শেেু েজাে বযাপাে আকে র্া সবাইকে আেৃি েকে। 
শেন্তু শতােো ওে সকি জীবনর্াপন েে না। আশে েশে। আোে োকে শেেুই েজাে বকল 
েকন হয না। তুশে শে চকল র্াে ভাইযা? 
  
শেকজাোো: হযােঁ চকল র্াশে। 
  
. 
  
শেকজাোো চকল র্াবাে আকগ নুহাকিে র্কে ঢুেকলন। নুহাি লাে শিকয উিল। 
  
শেেন আশেস শে নুহাি টুনটুন? 
  
ভাল আশে শেকজাোো। 
  
 জ্বে বােঁশধকযশেস শুনলাে। 
  
 হযােঁ োো বােঁশধকযশে। 
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জ্বে শবশিশিন শবেঁকধ োশখস না। শবশিশিন শবেঁকধ োখকল গাকযে সকি শলকগ র্াকব, আে 
োড়াকনা র্াকব না। 
  
এবাে তুশে আোে জকনয শোন উপহাে আন শন োো? 
  
একনশে। 
  
 শে একনে? 
  
আলাশিকনে আশ্চর্ট শচোগ। 
  
সশতয োো? 
  
 হযােঁ সশতয। ঐ পযাকেকট আকে। 
  
নুহাি হতভম্ব গলায বলল, র্ষকল বিতয চকল আকস? 
  
ি়ূে পাগলী। বিতয আসকব শোকেকে? এটা এেটা শখলনা। আলাশিকনে প্রিীকপে েত েকে 
বাশনকযকে। শভতকে িুটা শপনশসল বযাটােী আকে। র্ষকল প্রিীকপে োথা শথকে েুচেুকচ 
োকলা শধােঁযা শবে হয। শোটে সাইকেকলে েত শেেুক্ষণ ভটভট িব্দ হয। লাল নীল আকলা 
শবে হয। হংেং শথকে শেনলাে। 
  
নুহাি িুিঃশখত গলায বলল, সশতযোে প্রিীপ শেনকল না শেন োো? 
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পাগলী শে বকল, সশতযোে প্রিীপ পাব শোথায? পাওযা শগকল শতা ভালই হত। এই সেকয 
শর্ শজশনসটাে সবকচ শবশি িেোে তা হল আলাশিকনে আশ্চর্ট শচোগ। র্াই পাগলী। 
  
নুহাকিে শেকজাোো িুিঃখী িুিঃখী েুকখ চকল শগকলন। োোকে এত িুিঃশখত হকত নুহাি এে 
আকগ েখকনা শিকখ শন। নুহাকিে এতই েন খাোপ হল শর্ শস উপহাকেে পযাকেটটা পর্টন্ত 
খুলল না। 
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৪. েুদটর চশষ দিন 
  
শেকবো অ্শেস শথকে িুশিকনে েুশট শনকযশেল। আজ েুশটে শিষ শিন। শস নুহািকে সু্ককল 
শিকয বাসায শেকে চা শখকত বকসকে তখশন েশলং শবল বাজল। িেজা খুলল শেকবো 
শনকজই। শেনহাজ িােঁশড়কয আকে। তাে হাকত েজনীগন্ধাে েকযেটা শস্টে। শেন্তু শেনহাকজে 
েুখও শুেকনা। 
  
শেকবো েশিন গলায বলল, শে বযাপাে? 
  
শোন বযাপাে না। শেেন আে? 
  
ভালই আশে, খাোপ থােব শেন? উশেল শনাশটস শপকযে? শতাোে বনু্ধ বিরুকলে শিোনায 
পাশিকযশেলাে। 
  
শপকযশে। 
  
েখন শপকল? 
  
গত োকত। আশে এেটু শিনাজপুে শগকযশেলাে োন্তজীে েশন্দে শিখকত। শেকে একস শিশখ 
এই বযাপাে। এেটু বশস শেকবো। 
  
শেকবো েকন েকন হাসল। শেনহাজ আজ তাে শনকজে র্কেই বসাে অ্নুেশত চাইকে। 
শেকবো বলল, েুলগুশল শে আোে জকনয? 
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হু। 
  
অ্বস্থা শিকখ েকন হকে োস্তায েুশড়কয শপকযে? 
  
 শেনহাজ হাসল। শেকবো বলল, িযা েকে হাসকব না। শতাোে হাশস আোে অ্সহয শবাধ 
হয। উশেল শনাশটস সম্পকেটও আোকে শেেু বলকত শচিা েেকব না বা শবাঝাকত চাইকব 
না। আশে র্া েকেশে অ্কনে শভকবশচকন্তই েকেশে। র্াকত সবাে েিল হয শসই বযবস্থাই 
েকেশে। 
  
শেনহাজ েরুণ গলায বলল, শতাোকে এবং নুহািকে োড়া আোে পকক্ষ শবেঁকচ থাো সম্ভব 
না। 
  
ভুল বলে। আেো িুজন শতাোে োকে শোন বযাপােই না। তুশে বযস্ত শতাোে শনকজে 
ভুবন শনকয। শতাোে শনকজে ভুবন খুব ইন্টাকেশস্টং। শসই তুলনায আেো শোকটও 
ইন্টাকেশস্টং নই। আোকিে শোন শেেুকতই শতাোে শেেু র্ায আকস না। 
  
ভুল বলকল শেকবো। 
  
 ভুল বশল শন। আশে একু্ষশণ প্রোণ েকে শিকত পাশে। প্রোণ েেব? 
  
 েে। 
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 শবি, তাহকল বল শতা আশে শোথায োজ েশে? শোন্ অ্শেকস? অ্শেসটা শোথায? 
অ্শেকস আোে শনকজে এেটা শটশলকোন আকে। শসই শটশলকোকনে নাম্বাে েত? 
  
শেনহাজ শেেু বলকে না। শবেত ভশিকত তাশেকয আকে। শেকবো হাসকত হাসকত বলল, 
আশে গত চাে বেে ধকে চােশে েেশে। অ্শবশ্বাসয হকলও সশতয এই চাে বেকে তুশে 
জানকত চাও শন–আোে চােশেটা শে? জানাে আগ্রহ হয শন .. 
  
োকন বযাপােটা হকে শে …। 
  
বযাপাে-টযাপাে শেেু না। এটা হল শতাোে প্রেৃশত। শতাোে প্রেৃশতে এই অ্ংি সবাে 
অ্জানা। সবাই শতাোে প্রেৃশতে উজ্জ্বল শিেটা জাকন। র্াই শহাে, চা বাশনকয শিশে। চা 
খাও। চা শখকয চকল র্াও। 
  
নুহাি েখন শেেকব? 
  
সু্কল শিষ হকলই শেেকব। ভাল েথা, নুহাি শোন সু্ককল পকড় বল শতা? 
  
অ্গ্রণী। 
  
আকগ অ্গ্রণীকত পড়কতা। তােপে সু্কল বিল েো হকযকে। এখন শস পকড় হশল ক্রকস। 
সু্কল বিকলে শসই খবে তুশে জান না। ভাল েথা, ওে জে তাশেখ জান? বল শতা েত? 
  
িিই জুলাই। 
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শেকবো হাসকত হাসকত বলল, হয শন। হকব না জানতাে। িিই জুলাই আোে জেশিন। 
নুহাকিে নয। চা িুধ শিকয শিব, না িুধ োড়া? 
  
চা খাব না। 
  
তাহকল শতা ভালই। এখন চকল র্াও। 
  
শবকেকল এেবাে আশস? নুহাকিে সকি শিখা হয শন। 
  
শবকেকল একল শিখা হকব না। আশে ওকে শচশড়যাখানায শনকয র্াব। শতাোে আসাে িেোে 
শে? োযা র্া আকে তাই থােুে, বাশড়কয লাভ শনই। আকেেটা েথা, আশে এই বাশড় শেকড় 
শিশে। 
  
র্াে শোথায? 
  
এেটা অ্যাপাটটকেকন্ট শগকয উিব। ভাড়া এেটু শবশি, শেন্তু শসশেউশেশট ভাল। 
  
অ্যাপাটটকসন্টটা শোথায? শিোনা শে? 
  
শেকবো হাই তুলকত তুলকত বলল, এেশিকন অ্কনে েথা বকল শেকলশে। আে েথা বলকত 
ইো েেকে না। 
  
অ্যাপাটটকেকন্টে শিোনা শিকত চাও না? 
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 এই েুহ়ূ কতট চাশে না। আশে এখন এেটু শুকয থােব। 
  
চকল শর্কত বলে? 
  
হযােঁ, েুলগুশল িযা েকে শনকয র্াও। বাশস েুল শিকয র্ে ভশতট েেকত চাই না। 
  
শেনহাজ উকি িােঁড়াল। তাে েুখ শবষণ্ণ। িেজা শিকয শবরুকত শগকয শস শচৌোকি ধাক্কা শখল। 
শস তাোল শেকবোে শিকে। শেকবো বলল, শতাোে েন এখন র্ত খাোপ বকল েকন হকে 
তত খাোপ থােকব না। েুশক্তে আনন্দ পাকব। এে োজ েে-েুযাোটা বকল এেটা 
জাযগায শতাোে র্াবাে খুব িখ শেল–ঐখাকন চকল র্াও। সেুকদ্র স়ূর্টাস্ত এবং স়ূকর্টািয 
িুটাই শিখকব। ইন্টাকেশস্টং হকব। 
  
বাইকে বৃশি পড়কে। শেনহাজ বৃশিকতই শনকে শগল। এগুকত লাগল শভজকত শভজকত। 
শেকবোে এেটু খাোপ লাগকে। এই খাোপ লাগাকে প্রশ্রয শিযা শিে না। শিেসশপযাকেে 
এেটা েথা আকে। হযােকলট বলশেল– I have to be cruel, only to be kind. 
শেকবো তাই েেকে। এে শবশি শেেু না। 
  
. 
  
িুশিন পে শেনহাজ আবাে এল। 
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এবাে তাে হাকত েুশড়টা টাটো শগালাপ। এে বাে চেকলট, এবং এেটা বাশবট ডল। 
েশলং শবল শটপকত শগকয শিখল-িেজায শবোট তালা ঝুলকে। জানালা-টানালা সব বন্ধ। 
তবু অ্ভযাস বকস শতন-চাে বাে েশলং শবল শটপল। শোন িব্দ হল না। 
  
শেনহাজ শগল বাশড়ওযালা শসশিে সাকহকবে োকে। শসশিে সাকহব শবশিত হকয বলকলন, 
ওো শর্ চকল শগকে আপশন জাকনন না? 
  
শজ্ব-না। 
  
শস শে! িুশিন ধকে োল শনয হকে। আজ সোকল শবোনা বাশলি শনয হল। বাশড় োড়াে 
সেয আপনাে শেকযটা খুব োেঁিশেল। এেন োন্না! শিকখ আোে শনকজে শচাকখও পাশন 
একস শগল। 
  
শেনহাজ শে বলকব শেেুই শভকব পাকে না। শসশিে সাকহব বলকলন বাশড় শর্ শেকড় শিকব 
শসটা শতা জানকতন? 
  
শেনহাজ ইতস্তত েকে বলল– শজ্ব জানতাে। 
  
 শোথায শগকে শসই শিোনা আকে না? 
  
 শজ্ব আকে। 
  
শসখাকন চকল র্ান। আশেও এেবাে র্াব। শিোনা জাশন না অ্বশিয। আপশন বলুন, শিোনাটা 
শলকখ শনই। আপনাে শেকযটাে জনয েন োেঁিকে– এেশিন শগকয শিকখ আসব। 
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শেনহাজ বলল, জাযগাটা শচশন-োশলবাকগে শিকে। শিে অ্যাডকড্রস জাশন না। শজকন একস 
আপনাকে শলকখ শিকয র্াব। 
  
শসশিে সাকহকবে বাশড় শথকে শবে হকয শেনহাজ িীর্ট সেয পাকেট এো এো বকস েইল। 
িুপুকে চেকলকটে শটন োথায শনকচ শিকয পাকেটে শবশিকত রু্শেকয পড়ল। রু্কেে েকধয স্বকপ্ন 
শিখল-নুহািকে শনকয শস পাকেট শবড়াকত একসকে। নুহাি তাে োেঁকধ। এেিল বাচ্চাোচ্চা 
তাকিে শর্কে আকে। শস অ্নুস্বাে েশবতা পড়কে। বাচ্চাো খুব েজা শপকয হাততাশল শিকে, 
এবং েুকখ শবশচত্র িব্দ েেকে। শর্েন : 
  
শেনহাজ : নুহাি আবাবুশটং 
 বাচ্চাো : শটং শটং শটং 
 শেনহাজ : শগালটা চকু্ষং 
বাচ্চাো : উং উং উং। 
 শেনহাজ : খুব হাসটুং 
বাচ্চাো : টুং টুং টুং 
শেনহাজ : শেেশেশেং 
 বাচ্চাো : ইং ইং ইং 
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৫. অ্যাপাটযনমন্টটা খুব সুন্ির 
  
অ্যাপাটটকেন্টটা খুব সুন্দে না নুহাি? 
  
হযােঁ সুন্দে! 
  
তাহকল এেন েন খাোপ েকে আে শেন? নতুন অ্যাপটটকেকন্ট আসাে পে এেবােও 
হাসকল না। শিশখ শসানা হাস শতা? 
  
নুহাি হাসল। 
  
শতাোে র্েটা েত সুন্দে তাশেকয শিখ। জানালা খুলকল েত বাতাস। তাে শচকযও বড় 
েথা-জানালা খুলকল পুকো আোিটা শিখা র্ায। আোি শিখকত পাে? 
  
পাশে। 
  
আোিটা সুন্দে না? 
  
 হযােঁ সুন্দে। 
  
শিখ েত বড় বড় িুটা ক্লকসট শতাোে র্কে। এেটাকত থােকব শতাোে শখলনা। এেটায 
বইপত্র। পড়াে শটশবলটা থােকব জানালাে পাকি। পড়কত পড়কত র্শি আোি শিখকত 
ইো েকে তাহকল শুধু েুখ তুকল তাোকলই হকব। 
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নুহাি হাই তুলল। তাে শেেু ভাল লাগকে না। 
  
আবাে এই শিখ, র্কেে সকি বাথরুে। এই বাশড়টাে সবকচ ভাল শজশনস শে বল শতা 
নুহাি? 
  
জাশন না। 
  
সবকচকয ভাল শজশনসটা হকে বাথরুে। শিখ, র্কেে সকি লাকগাযা শে সুন্দে বাথরুে। 
সুন্দে না? 
  
নুহাি োকযে প্রকশ্নে উিে না শিকয বলল, ো, বাবা শে এই বাশড়ে শিোনা জাকন? 
  
শেকবো চট েকে জবাব শিকত পােল না। ইতস্তত েকে বলল, শিখা হকল আশে তাকে 
শিোনা শিকয শিব। তখন জানকব। 
  
েকব শিখা হকব? 
  
হকব, শিগশগেই হকব। একসা শতা নুহাি, আেো শতাোে বাথরুেটা শিশখ। এখাকন গেে 
পাশনে বযবস্থা আকে। 
  
আোে বাথরুে শিখকত ইো েেকে না। 
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োকত শেেু োন্না হয শন। শেকবো পযাকেকট েকে চাইনীজ খাবাে শনকয একসকে। েুনাে-ো 
েুখ শবেৃত েকে শসই খাবােই শটশবকল সশজকয শিকে। শবড়শবড় েকে বলকে, োনুষ এই 
শজশনস েযােকন খাযবি গন্ধ আসতাকে। ওযাে থু। 
  
নুহাি খাবাে শটশবকল বকস হিাৎ েকে বলল, ো আোে ভাল লাগকে না। 
  
শেকবো বলল, শে ভাল লাগকে না? 
  
বাবা থােকব এে জাযগায, তুশে থােকব আকেে জাযগায, এটা আোে ভাল লাগকে না 
ো। 
  
সব শেেু শতাোে ভাল লাগােত েেকত হকব তা শতা না। তাোড়া শোনটা ভাল, শোনটা 
েন্দ তাও তুশে জান না। ভাল-েন্দ শবাঝাে বযস শতাোে হয শন। ওশে, খাে না শেন? 
  
আোে শখকত ইো েেকে না। 
  
 শখকত ইো না েেকল হাত ধুকয উকি র্াও। খাবাে নাড়াচাড়া েেকব না। 
  
নুহাি শটশবল শেকড় উকি শগল। শনকজে র্কে ঢুকে িেজা বন্ধ েকে শিল। শেকবো িেজায 
ধাক্কা শিকয বলল, এ শে নুহাি, িেজা বন্ধ েেে শেন? নুহাি জবাব শিল না। শেকবো 
বলল, এো তুশে রু্েুকত পােকব না। োকত ভয পাকব। েুনাে-ো রু্েুকব শতাোে সকি। 
  
নুহাি জবাব না শিকয বাশত শনশভকয শিল। 
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তুশে শেন্তু বাড়াবাশড় েেে নুহাি। খুব বাড়াবাশড় েেে। এেটু পকেই আশেও িেজা বন্ধ 
েকে রু্েুকত র্াব। তখন ভয পাকব। 
  
নুহাি জবাব শিল না। 
  
  শেকবো বাশত শনশভকয রু্েুকত শগল। 
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৬. োদরদিে অ্ন্ধোর 
  
চাশেশিে অ্ন্ধোে। 
  
নুহাকিে ভয ভয লাগকে। ভ়ূ কতে সব েটা গল্প এেেকি েকন পড়কে। েকন হকে খাকটে 
শনকচ র্াপশট শেকে এেটা েন্ধোটা ভ়ূ ত বকস আকে। পৃশথবীকত র্ত ভ়ূ ত আকে-েন্ধোটা 
হল তাে েকধয সবকচ ভযঙ্কে। এে োথা শনই। িেীেটা শবিাল শেন্তু হাত িুশট শসই তুলনায 
খুব সরু, প্রায সুতাে েত। েথা বকল শেসশেস েকে। 
  
শিযাকল টেটে িব্দ হকে। শে েেকে? তাোকলও শেেু শিখা র্াকব না, োেণ অ্ন্ধোে। 
জোট অ্ন্ধোে। খাকটে শনকচ খচেচ িব্দ হকে শেন? নুহাি চাপা গলায বলল, শে? শে? 
  
শেউ জবাব শিল না। খচেচ িব্দটাও এখন হকে না। নুহাি বাশত জ্বালাল। তাে রু্ে 
আসকে না। শবোনায শুকয থােকত ইো েেকে না। গকল্পে বই পড়া র্ায। শেন্তু ো সবগুশল 
গকল্পে বই পযাকেট েকে িশড় শিকয শবেঁকধ শেকখকেন। পযাকেট এখকনা শভালা হয শন। 
  
শখলনাগুশল শনকয শেেুক্ষণ শে শখলকব? এো এো শখলকতও ইো েেকে না। এই এে 
আশ্চার্ট বযাপাে, েখকনা এো শখলা র্ায না। শখলাে জকনয সব সেয এেজন োউকে 
িেোে। বড়োও শখলকত পাকে। শর্েন বাবা। বাবাে সকি নুহাি অ্কনে ধেকনে শখলা 
শখকল। সবকচ শবশি শখকল োন্নাবাশট। পৃশথবীকত র্ত শখলা আকে তাে েকধয োন্নাবাশট শখলা 
হল সবকচ ভাল শখলা। শেশেশেশে োন্না েেকত হয। শেশেশেশে োন্না শখকয শেশেশেশে বলকত 
হয–োন্না খুব ভাল হকযকে। এইসব েথা বলকত হয সকতযে েত েকে। বলাে সেয হাসা 
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র্াকব না। বাবা খুব ভাল শেশেশেশে েথা বকলন। েকন হয সশতয েথা বলকেন। ঐশিন শস 
বাবাে সকি োন্নাবাশট শখলা শখলল। নুহাি বলল, ওকগা তেোেীটা শেেন হকযকে শিখ 
শতা। 
  
বাবা গম্ভীে হকয বলকলন, ভাল হকযকে। লবণ এেটু েে হকযকে। েেটা এেন হলুি হলুি 
হল শেন? তেোেীকত েে না হকল আশে শখকয আোে পাই না। হলুি শবশি শিকযে না-
শে? েশেচ শবশি শিযা িেোে শেল। তাহকল েে হত। 
  
েশেচ ইো েকে েে শিকযশে। েশেচ শবশি হকল বাচ্চাো শখকত পাকে না। 
  
ওকিে জকনয আলািা োন্না েেকলই পাে। 
  
আশে এো োনুষ। এে হাকত েশিে সােলাব? 
  
 শেন, োকজে শেকলটা শতা আকে। 
  
ও শে শেেু জাকন না-শে! হাত ধকে ধকে োজ শিখাকত হকে। ঐশিন শসকটে এেটা োপ 
শভকে শেলল। 
  
শস শে? 
  
শভকেও আবাে শেথযা েথা বকল। আোকে বকল, আম্মা, আশে হাত শিযা েুেঁইযাও শিশহ 
নাই। 
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োকন ধকে বাে েকে িাও। িুি গরুে শচকয ি়ূনয শগাযাল ভাল। 
  
তুশে শতা বকলই খালাস। োকন ধকে শবে েকে শিকল আকেেটা পাব শোথায? শতাোে 
শনকজে জকনযই শতা এেজন েুল টাইে োকজে শলাে িেোে। শিকনে েকধয িিবাে 
শসগাকেট আনাে। আো, শতাোে শসগাকেট র্া লাকগ এে সকি আশনকয োখকত পাে না? 
র্তবাে শসগাকেট ধোকব ততবাে এে োপ েকে চা লাগকব। এত শেেু েেকল আশে 
সংসাে শিখব শেভাকব? আোে শতা চােটা হাত না। িুটা শোকট হাত।… 
  
নুহাকিে শচাকখ প্রায পাশন একস র্াকে। েকন হকে বাবাে সকি আে শোনশিনও োন্নাবাশট 
শখলা র্াকব না। শোনশিন না। েত শিন শর্ শস বাবাকে শিকখ না। বাবাে শবখযাত অ্নুস্বাে 
েশবতা শুকন না। শে শর্ সুন্দে ঐ েশবতাটা। 
  
নুহাকিে শচাকখ এবাে সশতয সশতয পাশন এল। শস শচাখ েুকে শেকজাোোে শিযা শখলনাে 
পযাকেট খুলকত বসল। এই পযাকেটটা এখকনা শখালা হয শন। পযাকেকট শে আকে শস জাকন। 
আলাশিকনে আশ্চার্ট শচোগ। তকব শখলনা শচোগ। সশতযোকেে শচোগ থােকল শতা ভাল 
হত। শস বিতযটাকে বলকতা–তুশে একু্ষশণ বাবা-োকে এেসকি েকে িাও। একু্ষশণ। একু্ষশণ। 
একু্ষশণ। 
  
আলাশিকনে শচোটা শবি ভােী। শিকখ েকন হয শলাহাে বতশে। জাযগায জাযগায পাথে 
বসাকনা। ধেবাে হাতলও আকে। নুহাি বাত হাকত হাতল ধকে, ডান হাকত প্রিীকপে এেটা 
পাি র্ষল। ওশে প্রিীকপে েুখ শিকয প্রথকে সািা শধােঁযা, তােপে োকলা শধােঁযা শবে হকত 
লাগল। িব্দ হকত লাগল েটেট, েটেট। নুহাি র্শি না জানত এটা এেটা শখলনা প্রিীপ 
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তাহকল অ্বিযই ভকয শচৎোে েকে উিত। সশতযোে প্রিীকপে শভতে শথকে শনশ্চযই 
এেেেই োকলা শধােঁযা শবে হয। 
  
ও আল্লা, শধােঁযা শতা শবরুকেই। আকো র্ন হকয শবরুকে। েকন হকে। শধাযাটা জোট 
বােঁধকে। জোটবােঁধা শধােঁযা শিকয োনুকষে েত শে শর্ন বতশে হকে। নুহাি হাত শথকে খট 
েকে প্রিীপ শেকল শিল। সকি সকি শধােঁযা শবে হওযা বন্ধ হল। তকব শধাযা জোট শবেঁকধ 
োনুকষে েত হকয শগল। োনুকষে েত না, অ্শবেল োনুষ। িাটট পযান্ট পো। শচাকখ চিো, 
পকেকট এেটা বল পকযন্ট েলে। শোগা পটো ধেকনে এেটা োনুষ। ধবধকব সািা 
গাকযে েে। শেন্তু চুকলে েে শসানালী। শলােটা শবেক্ত হকয বলল, খট েকে প্রিীপটা শর্ 
শেকল শিকল, এে োকন শে? বযথা লাকগ না বুশঝ? 
  
নুহাি আতকঙ্ক অ্শস্থে হকয বলল, তুশে শে? 
  
শলােটা আকো শবেক্ত হকয বলল, তুশে তুশে েেে শেন? আপশন েকে বল। 
  
আপশন শে? 
  
আশে শে তা শতা বুঝকতই পােে। তুশে শতা েশচ খুেী না। আশে হলাে আলাশিকনে 
শচোকগে বিতয। 
  
নুহাি অ্কনে েকি শনকজকে সােকল শনকয বলল, আপনাকে বিকতযে েত লাগকে না। 
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শচহাো শিকয বিতয শবাঝা র্ায? বিকতযে পশেচয হল ক্ষেতায। বল শতাোে শে চাই। শিশে 
েেকব না। ঝটপট বল। ঝটপট! 
  
র্া চাই তাই শিকত পােকবন? 
  
শবাোে েত েথা ভুলকব না। র্া চাইকব তাই শে েকে শিব? আোকিে চােঁি চাইকল শে 
একন শিকত পােব? চােঁকিে ওজন েত জান? পােঁচ িিশেে সাত গুণন শটন টু শি পাওযাে 
আিাকো শেকলাগ্রাে। 
  
আপশন শে সশতয সশতয আলাশিকনে বিতয? 
  
অ্বিযই। শচোকগে শভতে শধাযা হকয শুকয থাশে। শেউ র্ষকল শবে হকয আশস। খুেী, 
শতাোে োকে শচরুশন আকে? চুলটা আেঁচকড় শনযা িেোে। একলাকেকলা হকয আকে। 
  
নুহাি শচরুশন শবে েকে শিল। বিতয চুল আেঁচড়াকত আেঁচড়াকত বলল, চট েকে বল শতাোে 
শে িেোে। একন শিশে। আজগুশব শেেু শচকয বসকব না। েৎকবল শখকত চাও? েৎকবল 
শখকত চাইকল শোন গাে শথকে এেটা শপকড় শনকয আসব। তকব বৃশি হকল পােব না। বৃশি 
হকয গাে শপেল হকয থাকে। গাকে উিকত পাশন না। 
  
আপশন শর্ সশতয সশতয বিতয এটা শবশ্বাস হকে না। 
  
শচাকখে সােকন শিখকল শধােঁযা শথকে বতশে হকযশে। তােপকেও শবশ্বাস হকে না? এই হকে 
োনবজাশতে সেসযা। এো শেেুই শবশ্বাস েকে না। 
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বিতয শবোনায বকস, পকেট শথকে রুোল শবে েকে েুকখে র্াে েুেল। 
  
নুহাি বলল, এটা শতা শখলনা প্রিীপ। এে শভতে বিতয আসকব শেভাকব? 
  
না শজকন েথা বলকব না শতা খুেী। আলাশিকনে প্রিীকপে েত শিখকত র্ত প্রিীপ বানাকনা 
হয সবগুশলে শভতে বিতয থাকে। এই হকে শনযে! তকব শর্-কেউ র্ষকল বিতয শবে হকব 
না। েন্দ োনুকষে হাকত প্রিীপ োজ েকে না। ভাল োনুষ হকত হকব। বুঝকত পােে? 
  
না বুকঝ নুহাি োথা নাড়ল। বিতযটা েকন হকে খুব োগী। তাকে োগাকত ইো েেকে 
না। 
  
ও খুেী, শতাোে োকে শসগাকেট আকে? শসগাকেট শখকত ইো েেকে। 
  
আোে োকে শনই। আব্বে োকে আকে। শসগাকেট শখকল শতা েযানসাে হয। 
  
পান আকে? জিটা শিকয এেটা পান িাও শতা। 
  
পানও শনই। 
  
বিতযটা েুস েকে শনিঃশ্বাস শেলল। শবেক্ত েুকখ বলল, খুেী তাড়াতাশড় বল শতাোে শে 
চাই। শতাোে োজটা েকে শিকয তােপে রু্েুকত র্াব। আকেেটা েথা, প্রিীপটা তুশে 
শখালাকেলা জাযগায োখকব। েযাকনে োকে োখকল খুব ভাল হয। বাকেে শভতে োখকব 
না, বাকেে শভতে োখকল গেকে আোে রু্কেে অ্সুশবধা হয। এখন চট েকে বল শে 
চাই। 
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আোে বাবাকে একন শিন। 
  
শতাোে বাবাকে একন শিব োকন? উশন শোথায? 
  
 োে সকি ঝগড়া হকযকে শতা। িুজন আলািা থাকেন। 
  
োনুষগুশলকে শনকয শে শর্ র্ন্ত্রণা! শুধু ঝগড়া েকে। শতাোে বাবা থাকে শোথায? 
  
জাশন না। তকব বিরুল চাচাে বাসায থােকত পাকে। 
  
বিরুল চাচাে বাসা শোথায? 
  
 জাশন না। 
  
না জানকল খুেঁকজ শবে েেব শেভাকব? 
  
আপশন বিতয। আপনাে েত ক্ষেতা। 
  
ক্ষেতা আকে শিেই। তাই শবল িি লক্ষ শলাকেে শভতে এেজনকে খুেঁকজ শবে েো 
েুিশেল। তাে উপে সব োনুষ শিখকত এে েেে। িুটা শচাখ, িুটা োন, িুটা োন … 
শুধু স্বভাব শভন্ন। সাধু স্বভাব, শচাে স্বভাব, শেকজা স্বভাব …। 
  
আপশন বাবাকে খুেঁকজ শবে েেকত পােকবন না? 
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অ্বিযই পােব। না পাোে শতা শেেু শনই। বিতযো অ্সাধয সাধন েেকত পাকে, তকব সেয 
লাগকব। অ্কনে অ্কনে সেয লাগকব। চট েকে েো অ্সম্ভব। 
  
েত সেয লাগকব? 
  
িুই শতন শেশনট শতা লাগকবই। 
  
তাহকল আপশন একু্ষশণ শনকয আসুন। শেভাকব তােঁকে আনকবন? বাবা শেন্তু খুব ভােী। এেি 
শত্রি পাউে ওজন। 
  
তুশে শে ভাবে আশে তাকে শোকল েকে শনকয আসব? োনুকষে বাচ্চাগুশল এেেে শবাো 
থাকে তা শতা জানতান না। আশে শতাোে বাবাকে ভুশলকয ভাশলকয শনকয আসব। শস এখাকন 
চকল আসকব েকনে ভুকল। 
  
েখন আসকব? 
  
বললাে শতা শিশে হকব। এই সব শজশনস চট েকে হয না। অ্কনে সেয লাকগ। িুশেশনকটে 
আকগ এই োজ েো অ্সম্ভব। িুশেশনট বধর্ট ধেকত হকব। 
  
আো আশে বধর্ট ধেশে। 
  
পাশন শখকয শনই। শিশখ এে গ্লাস পাশন িাও শতা। আবাে বকল বসকব না পাশন শনই। 
  
িাণ্ডা পাশন? 
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না িাণ্ডা পাশন না। নেোল পাশন িাও। আোে টনশসকলে প্রবকলে আকে। এেবাে এেটা 
আইসশক্রে শখকয এে োস ভুকগশে। শিন োত োশি– খে খে খক্। 
  
বিতয পাশন শখকয রুোল শিকয েুখ েুেল। তােপে র্াই বকল অ্িৃিয হকয শগল। নুহাকিে 
েকন হল পুকো বযাপােটাই স্বপ্ন। স্বপ্ন োড়া শেেুই না। তাে উশচত শবোনায শুকয পড়া। 
শেন্তু র্শি সশতয হয? সশতয হকতও পাকে। নুহাি চুপচাপ বকস েইল। আে শে আশ্চর্ট, 
িুশেশনকটে োথায েশলং শবল বাজকত লাগল। শর্ন শেউ খুব বযস্ত হকয েশলং শবল শটপকে। 
  
শেকবো বলল, শে শে? 
  
নুহাি তাে শবোনায বকস বকসই শুনল, ো তাে র্কেে িেজা খুকল শবে হকয একসকেন। 
েুনাে-োও একসকে। 
  
শেকবো বলল, শপপ শহাল শিকয আকগ শিকখ নাও শে একসকে। অ্পশেশচত শেউ হকল 
খুলকব না। েুনাে-ো শপপ শহাকল শচাখ োখল। 
  
ও আম্মা, েকন হইকতকে খালুজান। 
  
খালুজান োকন? 
  
বসাে র্কেে িেজা শখালা হল। নুহাি আে শেেু শুনকে না। শস িক্ত হকয বকস আকে। 
এে সেয নুহাি শুনল তাে ো বলকেন–তুশে, তুশে শোকেকে? বাসাে শিোনা শপকল 
শোথায? শে শতাোকে শিোনা শিকযকে? 
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শেনহাকজে হেচশেত অ্বস্থা। শেেু বলকত পােকে না। এশিে-ওশিে তাোকে। তাে 
েপাকল র্াে। শনিঃশ্বাস পড়কে র্নর্ন। শেকবো বলল, েথা বলে না শেন? বাশড়ে শিোনা 
শোথায শপকল? 
  
আশে জাশন না। 
  
আশে জাশন না? আবাে েশসেতা? বাশড় খুেঁকজ শবে েেকল শেভাকব? 
  
শেনহাজ শবেত গলায বলল, আশে শনকজই শেেু বুঝকত পােশে না। েশেকেে বাসা খুেঁজকত 
শবে হকযশেলাে। োশলবাকগে এে ফ্ল্যাটবাশড়কত শস থাকে। আো, এটা শে োশলবাগ? 
  
না, এটা োশলবাগ না। এটা শর্ োশলবাগ না তা তুশে ভাল েকেই জান। 
  
শবশ্বাস েে আশে জাশন না। েশেকেে বাসাকতই আশে েশলং শবল শটপশেলাে। িেজায 
শলখা শেল-েশেেুল ইসলাে-৩১/শব োশলবাগ। 
  
শতাোে এ জাতীয অ্দু্ভত গল্প আকগও অ্কনে শুকনশে। আে শুনকত ভাল লাগকে না। োত 
হকয শগকে–তুশে শতাোে বনু্ধকে খুেঁকজ শবে েে। আেো রু্েুকত র্াব। 
  
এটা োশলবাগ না? 
  
 না। এটা পুোনা পল্টন। 
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বযাপােটা শে েকে র্টল আশে শেেুই বুঝকত পােশে না। শবশ্বাস েে আশে শেেিা শথকে 
নােলাে শেল ক্রশসং-এে োকে। োশলবাগ শেল ক্রশসং 
  
শতাোে বানাকনা গল্প সাোজীবন ধকে শুকনশে–আে না … 
  
নুহাি! নুহাি শোথায? 
  
 নুহাি আকে নুহাকিে র্কে। 
  
 ওকে এেটু শিকখ র্াই। 
  
 ও রু্শেকয পকড়কে। ওকে ডাো র্াকব না। 
  
 চকল শর্কত বলে? 
  
হযােঁ, বলশে। 
  
বাইকে বৃশি পড়কে। 
  
বৃশি শতা শতাোে খুব পেকন্দে শজশনস। বৃশিকত সাোশিন শভজাে জকনয-েকন শনই তুশে 
শতাোে বনু্ধকিে শনকয িালবকন শগকল। সাোশিন বৃশিকত শভকজ োকত জ্বে শনকয শেেকল। 
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আশে বেং শসাোয শুকয থাশে। আোে োথা রু্েকে। শোন এেটা সেসযা হকযকে। আশে 
শে েকে এখাকন এলাে বুঝকত পােশে না। েকন হকে আোে োথা খাোপ হকয শগকে। 
আজ োতটা শথকেই র্াই? 
  
না। শতাোে র্ন্ত্রণা সহয েেকত আশে আে োশজ না। 
  
শিখ শেকবো, আোে গাকযে সব শলাে এখকনা খাড়া হকয আকে। এখকনা বুঝকত পােশে 
না। বযাপােটা শে। সেসযাটা শে। 
  
বনু্ধে বাসায র্াও। বনু্ধে সকি সেসযা শনকয আলাপ েে। 
  
 আো, র্াই তাহকল। এটা শোন জাযগা বলকল? 
  
পুোনা পল্টন। 
  
 ও আে, পুোনা পল্টন। শে অ্দু্ভত োণ্ড! শেকবো র্াই। 
  
 হযােঁ র্াও। গুড নাইট। 
  
. 
  
নুহাকিে শবোনায বিতয পা ঝুশলকয বকস আকে। তাে েুখ শবষণ্ণ। বিতয বলল, খুেী শতাোে 
শে শর্ন নাে বলকল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমার্ ূন আহনমি । নুহাশ এবং আলাদিননর আশ্চর্য চেরাগ । উপনযাস  

 82 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 

 

 

নুহাি। 
  
হু, নুহাি। েকন থাকে না। িৃশতিশক্ত পুকোপুশে শগকে। বযকসে জকনয এটা হকযকে। আোকে 
শিকখ র্ত েে বযস েকন হয, আসকল তা না। িি হাজাে এেি শতশত্রি বযস। র্াই 
শহাে, শিান নুহাি, শতাোে বাবাকে একনশেলাে। লাভ শেেু হল না। শে েো র্ায বল 
শতা? 
  
আশে জাশন না। 
  
এেটা শেেু বুশি শবে েে। 
  
আশে শোট োনুষ। আোে োথায শোন বুশি আসকে না। 
  
শোটকিে োথাকতই শবশি বুশি আকস। বুশি থাকে না বড়গুশলে োথায। োনুষ র্ত বড় হয 
তত বুশি েকে। বযকসে সকি সকি োনুকষে শেইন পকচ শগাবে সাে হকয র্ায। তা না 
হকল শতাোে বাবা-ো এেন ঝগড়া েকে? 
  
নুহাকিে শচাকখ পাশন একস শগকে। শস অ্নযশিকে তাশেকয আকে র্াকত বিতয তাে শচাকখে 
পাশন শিখকত না পাকে। 
  
নুহাি! 
  
শজ্ব। 
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োেঁিে না-শে? 
  
শজ্ব– োেঁিশে। 
  
োন্না বন্ধ েে। শেেঁকি েখকনা শেেু হয না। বুশি শবে েেকত হকব। শতাোে োকে ভয 
শিখাকল শেেন হয? সাোোত োোত্মে ভয শিখাব। িাণ্ডা পাশন োথাে উপে শঢকল শিব। 
  
তাকত শে হকব? 
  
ভকয হালুযা টাইট হকয র্াকব। তখন বুঝকত পােকব এো এো থাো সম্ভব না। শতাোে 
বাবাকে শনকয আসকব। 
  
নুহাি শেেুক্ষণ চুপ েকে শথকে বলল, বাবাকে না একন ো র্শি অ্নয। এেটা শলােকে 
শবকয েকে শেকল, তখন শে হকব? 
  
বিতয োথা িুলাকত িুলাকত বলল, হযােঁ এটা শবকবচনাকর্াগয সেসযা। এই লাইকন শচন্তা েশে 
শন। বযকসে োেকণ আোে শনকজে শেইনও পকচ শগাবে হকয শগকে। শতাোে োকে ভয 
শিখাকনা র্াকব না। ভাল েেকত শগকয হকয র্াকব েন্দ। অ্নয শেেু েেকত হকব। আজ োতটা 
িাণ্ডা োথায শচন্তা েশে োল সেসযাে সোধান েেব। তুশে রু্শেকয পড় খুেী। 
  
আোে রু্ে আসকে না। 
  
রু্ে শতা আোকো আসকে না। ভাল রু্ে না হকল বুশি খুলকব না। শে েো র্ায খুেী বল 
শতা? 
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আোে সকি োন্নাবাশট শখলকবন? 
  
োন্নাবাশট আোে শেেন শখলা? 
  
আশে শেশেশেশে োন্না েেব। শসগুশল আপশন খাকবন। শখকয বলকবন– েজা হকযকে। 
  
েন্দ না। শখলাটা ইন্টাকেশস্টং েকন হকে। আস শখলা র্াে। 
  
নুহাি সািা োগজ েুশচেুশচ েকে োগকজে ভাত োন্না েেল। হলুি োগজ েুশচেুশচ েকে 
োগকজে ডাল োন্না েেল। সবুজ োগজ েুশচেুশচ েকে বতশে হল সবশজ। বিতযকে শখকত 
শিযা হল। শস পুকোটা েুকখ েচেচ েকে শচশবকয শখকয শেলল। নুহাি হতভম্ভ! 
  
বিতয বলল, শখকত শতা আসকলই ভাল লাগকে। শবকিষ েকে সবশজটা খুবই চেৎোে 
হকযকে। সবশজ শে আকো আকে? 
  
শজ্ব-না। 
  
আকো খাশনেটা শেেঁকধ শেল। িারুণ শটস্ট হকযকে। 
  
আপশন শতা সশতয সশতয শখকয শেকলকেন। শেথযা েকে শখকত হয। 
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বিতয অ্বাে হকয বলল, শেথযা েকে আবাে শেভাকব খায? শতাোে েথাবাতটা শতা ভােী 
অ্দু্ভত। র্াই শহাে, িযা েকে আকো খাশনেটা সবশজ োন্না েে। সবশজ শখকয রু্েুব। 
এশেকতও আোকিে সবুজ সবশজ খাওযা িেোে। শভটাশেন আকে। 
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৭. নুহানশর চোখ লাল 
  
শভােকবলা শেকবো লক্ষয েেল নুহাকিে শচাখ লাল। গা গেে। শেকবো শচশন্তত হকয বলল, 
শচাখ লাল শেন নুহাি? 
  
নুহাি বলল, এশি। 
  
োকত রু্ে হয শন? 
  
হকযকে। 
  
গা গেে লাগকে। শচন্তাে বযাপাে হল শতা। জ্বে সােকে না শেন? 
  
েুনাে-ো বলল, জ্বীন-ভ়ূ কতে বাতাস লাগকল জ্বে সাকে না। 
  
তুশে চুপ েে েুনাে-ো– জ্বীন ভ়ূ কতে বাতাস বকল শেেু শনই। 
  
না থােকল নাই। আোে উপকে োগ হল েযান। জ্বীন-ভ়ূ কতে উপকে োগ হইকল শভন্ন েথা। 
  
শতাোে উপকে োগ েশে োেণ সুকর্াগ শপকলই তুশে নুহাকিে সকি জ্বীন-ভ়ূ কতে গল্প েে। 
গল্প েকে েকে ওে সাহস শিকযে েশেকয। ভীতুে এেকিষ হকযকে। 
  
সাহস েকে নাই আম্মা। োিাআল্লাহ্ সাহস বাড়কে। োইল োইত এেলা এেলা রু্োইকে। 
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েুনাে-ো! 
  
 শজ্ব! 
  
েুকখ েুকখ েথা বলকত হকব না। 
  
শজ্ব-আইো। 
  
 আজ নুহািকে সু্ককল শনবাে িেোে শনই। 
  
 শজ্ব-আইো। 
  
শবকেকল ডাক্তাকেে োকে শনকয র্াব। ওে শেকপাটটগুশল সব আজ শিকব। শেকপাটট শনকয 
ডাক্তােকে শিখাব। আে শিান, সিে িেজা সাোক্ষণ বন্ধ োখকব। শর্ই আসুে িেজা 
খুলকব না। 
  
আইো। 
  
েকন থােকব শতা? 
  
থােব। 
  
নুহাকিে বাবা একলও খুলকব না। 
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এইটা শেেন েথা েন আম্মা? 
  
 শতাোকে র্া েেকত বকলশে েেকব। নুহাকিে বাবা একলও িেজা খুলকব না। আোে 
অ্নুপশস্থশতকত এ বাশড়ে িেজা শখালা শহাে, তা আশে চাই না। 
  
এইটা শতা আম্মা সম্ভব না। 
  
সম্ভব না শেন? 
  
নুহাি আোে আব্বা আসব, আে আশে িেজা বন্ধ েইো থুেু। এইটা সম্ভব না। 
  
সম্ভব না হকল তুশে চকল র্াও। শতাোকে োখাও আোে পকক্ষ সম্ভব না। 
  
শজ্ব আইো। 
  
তুশে শতাোে শবোনা-বাশলি শনকয আজ সন্ধযাকবলা চকল র্াকব। আশে অ্নয োনুষ োখব। 
  
আইো। আশে শনকজও শিে েেশেলাে র্ােু শগযা। শর্ বাশড়কত িাশন্ত নাই শহই বাশড়ত 
োকে আোে নাই। ভালই হইকে। 
  
শেকবো অ্শেকস চকল র্াবাে পেপেই নুহাি তাে র্কেে িেজা বন্ধ েকে শিল। শচেন 
গলায ডােল–আপশন শে এখকনা রু্েুকেন? 
  
বিতয বলল, রু্েুশেলাে। শতাোে োে শচেঁচাকেশচকত রু্ে শভকেকে। েশহলা শবকিয হকযকেন? 
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হযােঁ। 
  
বিতয খাকটে শনচ শথকে শবে হকয এল। তাে োথাে চুল এখন সবুজ। ঝেঝকে সবুজ। 
নুহাি অ্বাে হকয বলল, আপনাে চুল সবুজ শেন? 
  
োল োকত সবুজ েকেে সবশজ শখকয এই অ্বস্থা। আেো র্খন শর্ েকেে খাবাে খাই-
োথাে চুকলে েে হয তাই। োল োকতে সবশজ হজেও হয শন। শপকটে শভতে ভুটভুট 
িব্দ হকে েকন হকে ডাইশেযা হকয র্াকব। 
  
ডাইশেযা হকল অ্সুশবধা শনই–ওেসযালাইন বাশনকয আপনাকে খাওযাব। শেভাকব বানাকত 
হয আশে শটশভ শথকে শিকখশে। এে েুি গুড় লাকগ আে এে শচেশট লবণ। তােপে খুেঁটা 
শিকত হয। েুকখ বলকত হয, শিলাে টা–শিলাে গু্লটা। 
  
বিতয শহকস শেলল। প্রথকে শনচু গলায, তােপে িব্দ েকে-শহ শহ শহ। শহা শহা শহা। শহকহা 
শহকহা শহকহা। 
  
োন্নার্ে শথকে েুনাে-ো শচেঁশচকয বলল, শে শে, হাকস শে? 
  
নুহাি বলল, আশে হাসশে আশে। 
  
শেিঃ শেিঃ শেেন েইো হাকসন। বুকেে েকধয ধে েইো উিকে। েকন হইকে জ্বীন-ভ়ূ কত 
হাকস। 
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বিতয শবেক্ত হকয বলল-কতাোকিে এই োকজে শেকযটাকে শবাোে হি বকল েকন হকে। 
জ্বীন-ভ়ূ কতে হাশস আে বিকতযে হাশস এে হল? শোথায জ্বীন-ভ়ূ ত আে শোথায বিতয। 
শোথায চডু়ই পাশখ আে শোথায উটপাশখ। ঐ েশহলাকে এেটা আোড় শিকত ইকে েেকে। 
  
নুহাি বলল, বুযাে উপে আপশন োগ েেকবন না। বুযা খুব ভাল। 
  
আশে সহকজ োগ হই না। শেন্তু বিতযকিে অ্পোন আোে পকক্ষ সহয েো েুিশেল। র্াে, 
বাি িাও। শতাোে সেসযাে সোধান শে েকে েো র্ায তাই এখন জরুেী। অ্নয শেেু 
শতেন জরুেী নয। শতাোে সেসযাে সোধান শহাে, তােপে ঐ শেকযে োকনে োকে 
এেন হাশস শিব শর্ শস বুঝকব বিকতযে হাশস েত প্রোে ও শে শে। আশে সব সহয েেকত 
পাশে, শেন্তু বিতয সোকজে অ্পোন সহয েশে না। 
  
নুহাি বলল, আপশন এে গ্লাস পাশন খান, তাহকল োগ েেকব। 
  
 িাও, পাশন িাও। 
  
এে গ্লাস না, বিতয পুকো িু শবাতল পাশন শিষ েেল। তাে োগ অ্কনেটা েেল। শস শনচু 
গলায বলল, নুহাি! 
  
শজ্ব। 
  
শতাোে সেসযাে সোধান শবে েকেশে। শতাোে ো র্খন সোলকবলা শতাোে অ্সুখ শনকয 
শচেঁচাকেশচ শুরু েেকলন তখশন সেসযাে সোধান শপকয শগলাে। 
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শে সোধান? 
  
খুব সহজ সোধান। শতোে ো শতাোে শেকপাটটগুশল শনকয ডাক্তাকেে োকে র্াকবন। ডাক্তাে 
শসই শেকপাটট শিকখ আেঁৎকে উিকবন। 
  
আেঁৎকে উিকবন শেন? 
  
আেঁৎকে উিকবন োেণ শেকপাটট খুব খাোপ। শেকপাটট শিকখ েকন হকব শতাোে ভযংেে এে 
অ্সুখ হকযকে। এেন ভযংেে শর্ তুশে িুোকসে শবশি বােঁচকব না। 
  
আশে শে িুোকসে শবশি বােঁচব না? 
  
আকে না। তুশে বােঁচকব অ্কনে শিন। শেকপাটটগুশল বিকল শিকত হকব। খুব েশিন োজ। 
েেকত হকব, উপায শে? 
  
তােপে শে হকব? 
  
ডাক্তাে সাকহব শতাোে শেকপাটট শিকখ শভেশে শখকয র্াকবন। শতাোে োকে বলকবন। শতাোে 
ো শভেশে খাকব। পাগকলে েত খুেঁকজ বাে েেকব শতাোে বাবাকে। র্াকে বকল েধুে শেলন। 
  
আোে শেকপাটটগুশল আপশন শেভাকব বিলাকবন? 
  
আকে, উপায আকে। খুবই েশিন োজ, শেন্তু েো সম্ভব। শলখা বিকল শিকত হকব। 
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েুনাে-ো বন্ধ িেজায ধাক্কা শিকয বলল, োে সাকথ েথা েও আো? 
  
োকো সাকথ না। 
  
 তুশে এেুন শবশ্রী েইো হাসতাশেলা েযান? 
  
 আে হাসব না। 
  
বিতয চাপা গলায বলল, শবশ্রী হাশস েত প্রোে ও শে শে শতাোকে আশে বুশঝকয োড়ব। 
বি শেকযকেকল শোথাোে। বিকতযে হাশসকে শস বকল, জ্বীন-ভ়ূ কতে হাশস। েত বড় 
আস্পধটা। 
  
নুহাি বলল, আো, আপনাকে আশে শে ডােব? আপনাে নাে শে? 
  
বিতযকিে শোন নাে হয না। োে বিতয, েশহে বিতয বকল শেেু শনই। বিতয হকে বিতয। 
োনুষকিে েকধযও এই শনযে চালু হওযা িেোে। োনুষ হকে োনুষ। নাে আবাে শে? 
েশহেও র্া েশেেও তা। 
  
নুহাি বলল, আপনাকে ভাইযা ডােকল আপশন োগ েেকবন? 
  
অ্বিযই োগ েেব। নযাোশে ধেকনে ডাে আোে অ্সহয। ভাইযা, আপুেশণ … শেিঃ শেিঃ! 
  
আপশন এেন শেকগ শেকগ েথা বলকেন শেন? 
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বিতযকিে োগ ভযংেে শজশনস। এেবাে উকি শগকল নােকত সেয লাকগ। 
উল্টা শিে শথকে গুনকল োগ েকে র্ায। আশে এেটা নাটকে শিকখশে–১০০, ৯৯, ৯৮, 
৯৭ এইেেে … 
বিতয সকি সকি বলা শুরু েেল– ১০০, ৯৯, ৯৮, ৯৭, ৯৬, ৯৫, ৯৪… 
নুহাি বলল, োগ এেটু েকেকে? 
  
বিতয হাশসেুকখ বলল, এেটু েে েে লাগকে। বুশি শতা েন্দ না। োগ বাড়াকনাে উপাযটা 
শে? শিেেত গুনা– ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩ এ েেে? 
  
োগ বাড়াকনাে শোন শনযে নাটকে শিখায শন। 
  
বিতয িীর্ট শনিঃশ্বাস শেকল বলল, প্রকযাজনীয শজশনস শেেুই নাটকে থাকে না। অ্প্রকযাজনীয 
শজশনস থাকে। এই জকনযই শটশভ শিখা শেকড় শিকযশে। োগ েোকনাে শনযে জানাে শোন 
িেোে শনই। োগ বাড়াকনাে শনযে জানাটা অ্কনে শবশি িেোে। 
  
আপশন র্া শেকগ আকেন। আপনাে সকি েথা বলকতই ভয ভয লাগকে। আপশন বেং 
শেেুক্ষণ শচাখ বন্ধ েকে শুকয থােুন। 
  
এটা েন্দ না। শবশ্রাে িেোে, অ্কনে োজ বাশে। শবকেকল শতাোে ো শতাোকে শনকয 
ডাক্তাকেে োকে র্াবাে আকগ সব োজ শসকে োখকত হকব। র্ণ্টাখাশনে রু্শেকয শনকল উিে 
হকব। 
  
বিতয নুহাকিে শবোনায লম্বা হকয শুকয রু্শেকয পড়ল। 
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৮. নুহানশর দরনপাটযগুদল  
ডাক্তাে সাকহব নুহাকিে শেকপাটটগুশল এেবাে, িুবাে, শতনবাে উকল্ট শিখকলন। এেবাে 
েকে শিকখন আে তােঁে েুখ অ্ন্ধোে হয। শতনবাে শিখাে পে ডাক্তাে সাকহকবে শচহাোই 
পাকল্ট শগল। শতশন েকযেবাে শঢােঁে শগলকলন। 
  
শেকবো বলল, শে হকযকে ডাক্তাে সাকহব? 
  
না-না, শেেু না। 
  
 শেকপাটট শিখকলন? 
  
হুেঁ হুেঁ শিখলাে। 
  
 সব শিেিাে আকে শতা? 
  
ডাক্তাে সাকহব আেতা আেতা েেকত লাগকলন। শেকবো বলল, শে হকযকে আোকে বলুন 
শতা ডাক্তাে সাকহব। 
  
শেকপাটটগুশল শিে ইকয না। 
  
 ইকয না োকন শে? আপশন পশেষ্কাে েকে বলুন। 
  
 আপশন এেটু পাকিে র্কে আসুন। 
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শেকবো বুে ধে েকে উিল–ডাক্তাে সাকহব এেন েেকেন শেন? শেকপাটটগুশল শে খুব 
খাোপ? শে হকযকে নুহাকিে? 
  
পাকিে র্কে শগকযও ডাক্তাে সাকহব চট েকে শেেু বলকত পােকলন না। আেতা আেতা 
েেকত লাগকলন। শঢােঁে শগলকত লাগকলন। শেকবো োেঁকিা োেঁকিা গলায বলল, শে হকযকে 
আোে শেকযে? 
  
শেকপাটটগুশল ভাল না। 
  
ভাল না োকন শে? 
  
 শেড ব্লাড শসলগুশল শডেেেড। 
  
তাে োকন শে? 
  
আপনাকে িক্ত হকত হকব। শবপকি োথা খাোপ েেকল চলকব না। 
  
 আোে শেকযে শে হকযকে বলুন? 
  
এখন চট েকে শেেু বলা শিে হকব না–আকো অ্কনে শটস্ট েেকত হকব। 
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শচশেৎসা েেকল আোে শেকয বােঁচকব শে বােঁচকব না, এইটা শুধু বলুন। র্া শচশেৎসা েোকত 
হয আশে েোব, শর্খাকন শেকযকে শনকত হয শসখাকন শনকয র্াব–আপশন শুধু বলুন আোে 
শেকয বােঁচকব শে-না …। 
  
ডাক্তাে সাকহব শনচু গলায বলকলন, র্া সকন্দহ েেশে তা র্শি হয … অ্বিয নাও হকত 
পাকে … োকন হাযাৎ েউত শতা োনুকষে হাকত না … োকন …. 
  
শেকবো আে শেেু শুনল না। র্ে শথকে শবে হকয এল। নুহািকে শনকয শেেিায উিল। 
শেকবো েুেঁশপকয েুেঁশপকয োেঁিকে। নুহাি বলল, শে হকযকে? 
  
শেকবো োেঁিকত োেঁিকত বলল, শেেু হয শন। ো শিান, আোে িেীেটা ভাল লাগকে না–
চল আেো িুজকন শগকয শতাোে বাবাকে খুেঁকজ শবে েকে শনকয আশস। 
  
নুহাি েকনে আনন্দ অ্কনে েকি চাপা শিকয স্বাভাশবে গলায বলল, এখন শথকে বাবা শে 
আোকিে সকি থােকব? 
  
শেকবো শচাখ েুেকত েুেকত বলল, হযােঁ আোকিে সকি থােকব। 
  
আেো শে আকগে বাসায শেকে র্াব? 
  
 তুশে র্শি চাও অ্বিযই শেকে র্াব। তুশে শে তা চাও ো? 
  
হযােঁ চাই। আে শে চাই জান? আে চাই বাবা র্খন শজােনা শিখকত র্াকব তখন বাবাে সকি 
তুশে আে আশেও র্াব। 
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অ্বিযই র্াব। অ্বিযই র্াব ো। 
  
. 
  
নুহাি তাে র্কে এো। 
  
তাে বাবা-ো পাকিে র্কে। নুহাি শেসশেস েকে বলল, আলাশিকনে শচোকগে বিতয, 
আপশন শে আোে এেটা েথা শুনকবন? 
  
প্রিীকপে শভতে শথকে উিে এল–শে েথা? 
  
এেটু শবে হকয আসুন না। 
  
না, এখন আে শবে হকত পােব না। আোে েকে শুকযশে। শে বলকব বল। 
  
আশে আে ো শগকয বাবাকে শনকয একসশে। 
  
ভাল েকেে। 
  
এখন বাবা-ো শে েেকে জাকনন? িুজন িুজনকে জশড়কয ধকে োেঁিকে। 
  
উশচত িাশস্ত হকে। আকো োেঁিুে। োেঁিকত োেঁিকত শচাকখ র্া হকয র্াে। 
  
আোে খুব খাোপ লাগকে। ওো ভাবকে আশে সশতয সশতয েকে র্াশে। 
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ওো র্া ইে ভাবুে, তুশে শনশশ্চন্ত হকয রু্োও শতা। োলই এো শতাোকে অ্নয ডাক্তাকেে 
োকে শনকয র্াকব। শসই ডাক্তাে বলকব শতাোে শেেু হয শন। তখন তাো আে েি পাকব 
না। এেটা শিন তাো েি েরুে। শতাোকে অ্কনে েি শিকযকে। োকজই শেেু েি 
তাকিে পাওনা। 
  
বিতয ভাইযা? 
  
খবেিাে বললাে, ভাইযা ডােকব না। 
  
আপশন শে এেটু শবে হকয আসকবন? এে শেশনকটে জকনয? 
  
শেন? 
  
আপনাকে এেটু শিখব। শিখকত ইকে েেকে। 
  
শিান নুহাি। তুশে এেটা সেসযাে েকধয পকড়শেকল। আশে শতাোকে সেসযা শথকে েুক্ত 
েকেশে। আোে োজ শিষ হকযকে। োকজই তুশে আে আোকে শিখকব না। এই শর্ েথা 
বলশে, আে েথাও বলব না। তুশে ভাল শথকো, শেেন? 
  
নুহাি খুব োেঁিকে। োেঁিকত োেঁিকতই শস বলল, আপনাকে খুব শিখকত ইো েেকে বিতয 
ভাইযা। এেবাে শুধু শবে হকয আসুন। শুধু এেবাে। আে আপনাকে আসকত হকব না। 
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বিতয শবে হল না। শোন িব্দও েেল না। র্াো অ্সম্ভব িযালু তাকিে পকক্ষই অ্সম্ভব 
শনষু্ঠে হওযা সম্ভব। 
  
. 
  
অ্কনে োত। বড় খাকটে োঝখাকন নুহাি, এে পাকি বাবা আে অ্নয পাকি ো। নুহাি 
বলল, বাবা অ্নুস্বাে েশবতাটা এেবাে বল না শুশন। 
  
শেনহাজ েশবতা শুরু েেল: 
  
নুহাি আবু্বশটং 
 শগালটা চকু্ষং 
হাসটুং েেশেং 
 শেেশেশেং 
হাসটুং শিখং, আিে লাগশেং। 
  
েশবতা শুকন নুহাি হাসকে। আোকি শবোট চােঁি উকিকে। জানালা গকল শসই চােঁকিে আকলা 
একস পকড়কে নুহাকিে েুকখ। গভীে আনন্দ এবং গভীে িুিঃকখ নুহাকিে শচাখ বােবাে শভকজ 
উিকে। চােঁকিে আকলায শে সুন্দে লাগকে নুহাকিে োন্নাকভজা েুখ! 
  
. 
  
পশেশিি 
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নুহাি এখন অ্কনে বড়। তাে এেশট ভাইও হকযকে। শেনহাজ সাকহব তাে নাে শেকখকেন 
প্লাশটনাে। প্লাশটনােকে শনকযও শতশন এেশট অ্নুস্বাে েশবতা শলকখকেন। শসই েশবতাশট 
নুহাকিে েশবতাে েত এত সুন্দে হয শন। 
  
নুহাি র্শিও অ্কনে বড় হকযকে (এবাে এস.এস.শস. শিকব) তবু তাে ধােণা শোটকবলা 
আলাশিকনে বিতয একস তাে সেসযাে সোধান েকে শিকযকে। শেউ তাে এই গল্প শবশ্বাস 
েকে না। সবাই হাকস। সবাে ধােণা, নুহাি বাশনকয বাশনকয গল্পটা বকল। শুধু নুহাকিে 
বাবা-োে ধােণা, নুহাি পুকো বযাপােটা স্বকপ্ন শিকখশেল। তকব এেজন ডাক্তাে প্রথকে শর্ 
বকলশেল, নুহাকিে শলউকোশেযা হকযকে, পকে শিখা শগকযকে এটা শিে না, তা শেন্তু সশতয। 
নুহাকিে শলউকোশেযা (এে ধেকনে েকক্তে েযানসাে) হকযকে শুকনই শর্ তাে ো নুহাকিে 
বাবাকে শনকয আকসন তাও শেন্তু সশতয। শে জাকন হযত সশতয সশতয বিতয একসশেল, শেংবা 
শে জাকন হযত পুকোটাই শিশুেকনে েল্পনা। শিশুকিে েল্পনাে িশক্ত শর্েন অ্সীে শিে 
শতেশন পৃশথবীে েহসযেযতাও অ্সীে। এই েহসযেয পৃশথবীকত অ্কনে শেেুই হকত পাকে। 
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