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পরেে ববদয 
পরেশ বৈদ্য নয়াৈাজারে একটা কাপর়েে দদ্াকারন কাজ করে। ৈত্রিশ ভাজা কাজ। সকারে 
দদ্াকান ঝা়ে ত্রদ্রয় তাে ত্রদ্রনে শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত খরেেরদ্ে দস কাপ়ে দদ্খায়, 
ত্রৈত্রকত্রকত্রন করে। কযাশ দদ্রখ দু্পুরে তাে এক ঘণ্টাে ছুত্রট। এই এক ঘণ্টায় দস োন্নাৈান্না 
করে। তাে োন্নাে হাত ভাে। দদ্াকারনে মাত্রেক আত্রজজ ত্রময়া তাে হারতে োন্নাে ত্রৈরশষ 
ভক্ত। অরনকরকই ত্রতত্রন ৈরেরছন, ত্রহনু্দটা োরন্ধ্ ভাে। ত্রৈরশষ করে মাষকোইরয়ে ডাে। 
ৈাাংোরদ্রশ এত ভাে মাষকোইরয়ে ডাে আে দকউ র্ত্রদ্ োনরত পারে তাহরে আত্রম কান 
দকরট দেেৈ। 
  
আত্রজজ ত্রময়া পরেশ বৈদ্যরক খুৈই পছন্দ করেন। মানুষটা সৎ। তাে দকান দ্াত্রৈ দ্াওয়া 
নাই। থাকা খাওয়া এৈাং মারস মাি ত্রতনশ টাকায় এমন ত্রৈশ্বাসী দোক পাওয়া ভারযযে 
ৈযাপাে। আত্রজজ ত্রময়া প্রায়ই ভারৈন পরেরশে দৈতন ৈাত্র়েরয় পাাঁচশ করে দদ্রৈন। দসটা 
সম্ভৈ হরে না। দদ্াকারন হাটৈাে ছা়ো ত্রৈত্রকত্রকত্রন এরকৈারেই নাই। নয়াপা়ো অত্রত অজ 
জায়যা। অঞ্চেটাও দ্ত্রেদ্র। যামছা ছা়ো কাপ়ে দকনাে সামথযযও মানুরষে দনই। 
  
দৈতন ৈা়োরত না পােরেও ভদ্র ৈযৈহাে ত্রদ্রয় আত্রজজ ত্রময়া দসটা পুত্রষরয় দদ্ন। দদ্াকান 
ৈন্ধ্ করে ৈাত্র়েরত র্াৈাে সময় ত্রতত্রন পরেশরক সরে ত্রনরয় র্ান, ৈাত্র়েরত পারশ ৈত্রসরয় র্ত্ন 
করে খাওয়ান। খাওয়া দ্াওয়াে দশরষ ত্রকছুক্ষণ যল্প গুজৈ করেন। পরেশ দদ্াকারন ত্রেরে 
র্ায়। োরত দস দদ্াকারনই ঘুমায়। 
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আত্রজজ ত্রময়াে চাে দমরয়। ৈ়ে দু্টা ত্রৈৈাহরর্াযয। তারদ্ে জরনয পাি দখাাঁজা হরে। মন 
মত পাি পাওয়া র্ারে না। পরেশ বৈদ্য ত্রহনু্দ না হরয় মুসেমান হরে ত্রতত্রন অৈশযই তাে 
ৈ়ে দমরয় পেীৈানু খানরমে সরে তাে ত্রৈৈাহ ত্রদ্রতন। পরেশ র্ত্রদ্ এখন মুসেমান হয় 
তাহরে ত্রতত্রন ত্রৈরৈচনা কেরৈন। শুধু পরেরশে ৈয়স একটু দৈত্রশ। চত্রিরশে উপে। তরৈ 
পুরুষ মানুরষে জনয ৈয়স ত্রকছু না। দমরয়রদ্ে ৈয়সটা গুরুত্বপূণয ত্রৈষয়। পুরুরষে না। 
  
ত্রতত্রন ত্রৈষয়টা ত্রনরয় তাাঁে স্ত্রীে সরেও কথা ৈরেরছন। তাাঁে স্ত্রী খাত্রদ্জা দৈযম হতভম্ব হরয় 
ৈরেরছন, মাোউরনে সারথ দমরয় ত্রৈৈাহ ত্রদ্রত চান? কী ৈরেন আপত্রন? 
  
মুসেমান হৈাে পরে ত্রৈৈাহ কেরৈ। ইসোম ধমযীয় মরত ত্রৈৈাহ। 
  
কেপ খাওইনযাে সারথ দমরয়ে ত্রৈৈাহ ত্রছিঃ। 
  
মুসেমান হৈাে পরে দতা আে কেপ খারৈ না। 
  
এইসৈ আপত্রন ভুরে র্ান। কমযচােীে সারথ দমরয়ে ত্রৈৈাহ! আিাহ মাে করুক। দছরেে 
ত্রশক্ষা নাই দ্ীক্ষা নাই। আপনাে দমরয় করেরজ ভত্রতয হইরছ। 
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মানুরেে কাজ শুধুই দদরে য়াও়ো 
পরেশ বৈরদ্যে দেখাপ়োয় সামানয ঘাটত্রত আরছ। দস ক্লাস ত্রসক্স দসরভন পর্যন্ত পর়েরছ। 
তরৈ তাে হারতে দেখা অতযন্ত সুন্দে। মুক্তাে মত অক্ষে। তরৈ মুক্তাক্ষে দকান পারিে 
গুণ ত্রহসারৈ ত্রৈরৈচনা কো র্ায় না। 
  
এক আষাঢ় মারসে কথা। সাোত্রদ্ন খটখরট দোদ্ দযরছ। সন্ধ্যা নাযাদ্ আকাশ কাে দমরঘ 
দেরক দযে। শুরু হে প্রৈে ৈষযণ। আত্রজজ ত্রময়া ত্রিক কেরেন আজ আে ৈাত্র়ে ত্রেেরৈন 
না। দদ্াকারনই োতটা কাত্রটরয় দদ্রৈন। কাদ্া দভরে দু্ই মাইে হাাঁটাে অথয হয় না। তাছা়ো 
ৈাত্র়েে কাছাকাত্রছ খারেে মত আরছ। আরয পারয় দহাঁরট খাে পাে হওয়া দর্ত। যত 
করয়কত্রদ্রন পাত্রন দৈর়েরছ। আজ দর্ ৈৃত্রি হরে খারে সাাঁতাে পাত্রন হরয় র্াৈাে কথা। 
  
আত্রজজ ত্রময়া পরেশরক দডরক ৈেরেন, ভাত দৈাঁরধ দেে। োরত আে ৈাত্র়েরত র্াৈ না। 
  
পরেশ ত্রনচু যোয় ৈেে, মামাত্রন দু্ত্রচন্তা কেরৈন না? (আত্রজজ ত্রময়াে স্ত্রীরক পরেশ মামাত্রন 
ডারক) আত্রজজ ত্রময়া ৈেরেন, কৰুক দু্ত্রিন্তা। দমরয়রছরে র্ত্রদ্ মারঝ মারঝ দু্ত্রিন্তা না 
করে তাহরে তারদ্ে স্বাস্থ্য খাোপ হয়। আিাহপাক দমরয়রছরে পয়দ্া করেরছন দু্ত্রিন্তা 
কোে জরনয। 
  
োরত খারৈন কী? 
  
মাাংস দখরত মরন চারে। মাাংস এখন পাৈ কই। ত্রখচুত্র়ে করো। সরে ত্রডম ভুনা। পাতো 
ত্রখচুত্র়ে কেরৈ। 
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আো কেৈ। 
  
ত্রখচুত্র়েে মরধয চারয়ে চামরচে দু্ই চামচ ত্রর্ ত্রদ্রয় ত্রদ্ও। ত্রঘরয়ে সুঘ্ৰাণ ভাে োযরৈ। 
  
ত্রঘ আরছ না? আরছ। 
  
কাাঁিারেে ত্রৈত্রচ ত্রদ্রয় ঝাে মুেত্রযে মাাংস দখরত পােরে ত্রদ্েখুস হত। ত্রডমও খাোপ না। 
  
আত্রজজ ত্রময়া োরত খুৈ তৃত্রি করে দখরেন। ত্রতত্রন ত্রিক কেরেন, ৈৃত্রি ৈাদ্োে ত্রদ্রন 
পরেশরক ত্রদ্রয় সৈ সময় পাতো ত্রখচুত্র়ে এৈাং ত্রডরমে তেকাত্রে কেরত ৈেরৈন। তাে পান 
তামারকে অভযাস দনই। তােপরেও ত্রতত্রন দু্টা পান দখরেন। পরেশরক ত্রদ্রয় ত্রসযারেট 
আনারেন। ত্রসযারেট ধত্রেরয় অত্রত আনরন্দ টানরত োযরেন। 
  
দদ্াকারনে যত্রদ্রত ত্রৈছানা কো ত্রছে। ত্রতত্রন ঘুম ঘুম দচারখ ত্রৈছানায় দযরেন। ত্রটরনে চারে 
ৈৃত্রি প়েরছ। ঝুম ঝুম শব্দ। আোমদ্ায়ক িাণ্ডা হাওয়া। আত্রজজ ত্রময়াে মরন হে ত্রতত্রন 
জযরতে অত্রত সুখী মানুষরদ্ে একজন। 
  
পরেশ ৈেে, মামা (আত্রজজ ত্রময়ারক দস মামা ডারক) মাথা ৈানায়া দদ্ই। 
  
আত্রজজ ত্রময়া জ়োরনা যোয় ৈেরেন, োযরৈ না োযরৈ না। তুত্রম ঘুমাও। 
  
পরেশ ৈেে, একটু চুে দটরন ঘুম পা়োরয় দদ্ই। আোম োযরৈ। 
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পরেশ চুরে ত্রৈত্রে দকরট ত্রদ্রে। আত্রজজ ত্রময়াে এত আোম োযরছ দর্ ৈোে না। আৈাে 
ঘুম পারে প্রচণ্ড। ত্রতত্রন দচিা কেরছন দজরয থাকরত। ঘুত্রমরয় প়েরে এই আোমটা পাওয়া 
র্ারৈ না। 
  
পরেশ। 
  
ত্রি মামা? 
  
এ েকম মাথা ৈানারনা দকাথায় ত্রশরখছ? একমাি নাত্রপতোই এত সুন্দে মাথা ৈানায়। 
দতামারদ্ে ৈাংরশ দকান নাত্রপত ত্রছে। 
  
না মামা। 
  
দতামাে দৈতন ৈা়োরনাে দচিা ত্রনৈ। ৈা়োরনা উত্রচত। দোজযাে পাত্রত নাই। ৈরে ত্রকছু 
কেরত পােরতত্রছ না। 
  
দ্েকাে নাই মামা। 
  
দ্েকাে দর্ নাই তুত্রমরতা ৈেরৈই। কােণ তুত্রম অত্রত ভাে দছরে। তুত্রম র্ত্রদ্ কেপ খাওয়া 
ধরমযে না হরত অৈশযই পেীৈানুে সরে দতামাে ত্রৈৈাহ ত্রদ্তাম। পেীৈানুে দচহাো ছত্রৈরত 
খাোপ না। কী ৈরে? তরৈ ত্রমজাজ ভাে না। মারয়ে মত চ়ো ত্রমজাজ। দমরয়রছরেে চ়ো 
ত্রমজাজ সাংসারেে জরনয ভাে না। 
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পরেশ জৈাৈ ত্রদ্রে না। একমরন চুে দটরন র্ারে। আত্রজজ ত্রময়া ত্রচৎ হরয় ওরয়ত্রছরেন 
এৈাে পাশ ত্রেেরেন। পাশ ত্রেরে আোম আরো ৈা়েে। পরেশ এখন ঘা়ে মযারসজ করে 
ত্রদ্রে। এই মযারসরজ আোম আরো দৈত্রশ হরে। আত্রজজ ত্রময়া দচিা কেরছন আরো 
ত্রকছুক্ষণ দজরয থাকরত। ঘুত্রমরয় প়ো মারন সৈ দশষ। 
  
পরেশ। 
  
মামা ৈরেন। 
  
চুপ করে থাকৈা না। কথা ৈরে। যল্প গুজৈ করো। 
  
কী যল্প কেৈ? 
  
র্া ইো করে। মাথা মযারসজ ছা়ো আে কী ত্রৈদ্যা তুত্রম জারনা? ৈেরত থাক শুত্রন। আমাে 
ধােণা তুত্রম আরো অরনক ত্রকছু জাননা। 
  
জাত্রন মামা। 
  
ৈরো। একটা একটা করে ৈরে। ৈাদ্য ৈাজনা জারনা? 
  
না ৈাদ্য ৈাজনা জাত্রন না। তরৈ আত্রম সামরন ত্রপছরন সৈ দদ্খরত পাত্রে। 
  
এইটা ত্রক ৈেো পরেশ। সামরন ত্রপছরন দতা সরৈই দদ্রখ। সামরন দদ্ত্রখ আৈাে ঘা়ে 
ঘুোইয়া ত্রপছরন তাকাইরে ত্রপছন দদ্ত্রখ। 
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আমােটা এই েকম না। 
  
কীেকম? 
  
ধরেন আইজ থাইকযা এক োখ ৈছে পরে পৃত্রথৈীে কী অৈস্থ্া এই গুোন দদ্খরত পাত্রে। 
  
ভাে খুৈ ভাে। 
  
একজন আমারে একটা হইেদ্া ৈত্র়ে খাওয়াইত্রছে তখন থাইকযা দদ্ত্রখ। 
  
কী ৈত্র়ে। 
  
হইেদ্া ৈত্র়ে। 
  
আত্রজজ ত্রময়া পুরোপুত্রে তাে মরধয চরে দযরেন। দচতনাে অত্রত সামানযই অৈত্রশি আরছ। 
পরেরশে কথা শুনরছন পুরোপুত্রে ৈুঝরত পােরছন না। ত্রনরজও মারঝ মরধয কথা ৈেরছন। 
কী ৈেরছন দসই ত্রৈষরয়ও তাাঁে ধােণা দনই। 
  
পরেশ ৈেে, আত্রম সৈই দদ্খরত পাই। 
  
আত্রজজ ত্রময়া ৈেরেন, সৈ দদ্খরত পাওয়াই ভাে। ত্রকছু দদ্খা ত্রকছু না দদ্খা ভাে না। 
  
আসমারন দর্ চণ্ড আরছ দসই চণ্ড ত্রকন্তু মামা থাকরৈ না। পৃত্রথৈীে উপরে আইসা প়েরৈ। 
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প়ুেক। ধুম কইো প়ুেক। চণ্ড না থাকা ভাে। চণ্ড আসমারন থাকরেই দজাছনা হয়। দসই 
দজাছনায় অরনক পাপ কার্য হয়। আত্রম ত্রনরজই এই েকম একটা পাপ কার্য করেত্রছোম। 
পাট দক্ষরত। আসমারন চণ্ড থাকা উত্রচত না। দযোরম পাটরত থাকাও উত্রচত না। ৈুরঝছ? 
  
ৈুরঝত্রছ মামা। সূরর্যে কী যত্রত হইৈ শুনরৈন? 
  
ৈরো শুত্রন। 
  
সূর্য সৈত্রকছু টান ত্রদ্য়া ত্রনরজে উপরে দেেৈ। আগুরনে থাৈা ৈাইে কইো টান ত্রদ্ৈ। 
তােপরে দছাট হওয়া ধেৈ। ত্রৈনু্দে মত দছাট হইৈ। 
  
ত্রক ৈেো–ত্রৈনু্দ? 
  
হাঁ মামা ত্রৈনু্দ। 
  
আমাে খাোরতা এক দৈান ত্রছে ত্রৈনু্দ নাম। ত্রৈৈাহ হরয়রছ জামাই সউত্রদ্রত কাজ করে 
ত্রৈোট পয়সা করেরছ। 
  
জযদতে র্া ত্রকছু আরছ ৈুঝরছন মামা, সৈ একত্রদ্ন আন্ধ্াইে হইয়া র্াইৈ। আসমারন দকান 
তাো থাকৈ না। সৈ ত্রনভা। তখন মারঝ মইরদ্য যমযম আওয়াজ উিৈ। মামা ৈুঝরছন? 
  
ৈজ্ৰপারতে আওয়াজ। ৈুরঝত্রছ। ঝ়ে ৈৃত্রিে মরধয ৈজ্ৰ প়েৈই। িাণ্ডা হাওয়া ত্রদ্রতরছ। যারয় 
একটা চাদ্ে ত্রদ্য়া দদ্ও। 
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পরেশ মামাে যারয় চাদ্ে ত্রদ্রত ত্রদ্রত ৈেে, হইেদ্া ৈত্র়ে আমারে দক ত্রদ্ত্রছে দসই ঘটনা 
শুনরৈন মামা? ত্রৈোট ইন্টারেরেে ঘটনা। 
  
ৈত্র়ে পয়সা ত্রদ্য়া খত্রেদ্ কেত্রছো? 
  
না। এরৈই ত্রদ্রছ। 
  
ত্রৈোট ৈ়ে হাই তুেরত তুেরত আত্রজজ ত্রময়া ৈেরেন, মাযনা অষুরধ কাম করে না। অষুধ 
ত্রৈষুদ্ র্খনই ত্রকনৈা এক পয়সা হইরেও হাত্রদ্য়া ত্রদ্ৈা। মরন থাকৈ? 
  
থাকৈ। এখন ত্রক ঘটনাটা ৈেৈ? 
  
কী ঘটনা। 
  
হইেদ্া ৈত্র়ে দক ত্রদ্রছ দসই ঘটনা। ত্রৈোট ইন্টারেরেে ঘটনা। 
  
ৈাদ্ দদ্ও। ঘটনা র্ত কম শুনা র্ায় ততই ভাে। ঘুরম চউখ ৈন্ধ্ হইয়া আসরতরছ। এখন 
ঘুমাৈ। 
  
আো ঘুমান। 
  
তুোন হইরতরছ না ত্রক? 
  
না এখরনা শুরু হয় নাই। তরৈ দশষ োইরত ত্রৈোট তুোন হইৈ। েণ্ডভণ্ড তুোন। 
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দক ৈেরছ? 
  
আপরনরে ৈেত্রছ না হইেদ্া ৈত্র়ে খাওরনে পরে আত্রম সৈ জাত্রন। দূ্রেে ত্রজত্রনস দর্মন 
জাত্রন কারছে ত্রজত্রনসও জাত্রন। 
  
ও আইো। জানা ভাে। কারছে ত্রজত্রনস জানা খাোপ না। 
  
ৈেরত ৈেরত আত্রজজ ত্রময়া ঘুত্রমরয় প়েরেন। যাঢ় ঘুম। ঘুরমে মরধয তাাঁে নাক ডাকরত 
োযে। 
  
পরেশ তাে মাথাে কারছ ৈরস এখরনা চুে দটরন ত্রদ্রে। দস ঘুমারত র্ারে না। কােণ 
আজ োত একটা অত্রত ভয়াংকে োত। এই োরত ত্রৈোট ঝ়ে হরৈ দসটা ভয়াংকে ত্রকছু না। 
ভয়াংকে ৈযাপাে হে ঝর়েে ত্রিক আরয আরয পেীৈাণু যারয় দকরোত্রসন দতে দেরে আগুন 
দদ্রৈ। 
  
হইেদ্া ৈত্র়ে খাওয়াে কােরণ পরেশ সৈই জারন। এও জারন দর্ যারয় আগুন দদ্য়াে 
ঘটনাটা আটকারনাে দকান উপায় দনই। উপায় থাকরে দস আটকারতা। হইেদ্া ৈত্র়ে তারক 
ত্রশত্রখরয়রছ এই ত্রৈশ্ব ব্ৰহ্মারে জন্ম দথরক মৃতুয পর্যন্ত র্া ঘটাে সৈ ঘরট আরছ। এে দকান 
ত্রকছুেই দকান পত্রেৈতযন কো র্ারৈ না। মানুরষে কাজ শুধুই দদ্রখ র্াওয়া। 
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