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১. সময় ১৯০৫ 
উৎসগি 

  
শমমহর আফমরাজ োওন 
  
পরম করুণাময় র্ত্র ুবমনর শেষ্ঠ উপহার তামক র্দময়মেন। তার শকাল র্তি র্নষাদ নামমর 
শকামল শজােনা। আমার মমতা অ াজন তামক কী র্দমত পামর? আর্ম র্দলাম। মধযাহ্ন। 
তার শকামল শজােনা, মাথার উপর মধযাহ্ন। োরাপ কী? 
  

 ূর্মকা 
  
আমার সবিকর্নষ্ঠ ভ্রাতা তার র্নমজর শলোমলর্ের একিা নাম র্দময়মে- ‘আবজাব’। শস র্া-
ই শলমে তা-ই নার্ক আবজাব! আর্ম আমার শলোর আলাদা শকামনা নাম র্দমত পারমল 
েুর্ে হতাম। শর্মন েুর্ে সামজা’র মমতা শর্মন েুর্ে শলো। আমার শেমত্র বযাপারিা শস-
রকমই। আর্ম র্লর্ে র্নমজর েুর্েমত। আমার শলোয় সমাজ, রাজনীর্ত, কাল, মহান শবাধ 
(!) এইসব অর্ত প্রময়াজনীয় (?) র্বষয়গুর্ল এমসমে র্ক আমস র্ন তা র্নময় কেমনা মাথা 
ঘামাই র্ন। ইদানীং মমন হয়— আমার শকামনা সমসযা হময়মে। হয়মতাবা শেমনর শকাথাও 
েিি সার্কিি হময়মে। শর্-মকামনা শলোয় হাত র্দমলই মমন হয়- শৈিা কমর শদর্ে সময়িামক 
ধরা র্ায় র্ক-না। মধযামহও একই বযাপার হময়মে। ১৯০৫ সমন কার্হনী শুরু কমর এগুমত 
শৈিা কমরর্ে। পাঠকরা ৈমমক উঠমবন না। আর্ম ইর্তহামসর বই র্লের্ে না। গল্পকার 
র্হমসমব গল্পই বলর্ে। তারপমরও… 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

হুমায়ূন আহমমদ 
নুহােপল্লী, গাজীপুর 
  

০১. 
  
হর্রৈরণ সাহা তার পাকাবার্ির শপেমন পুকুরঘামি বমস আমেন। 
  
তাাঁর বয়স পঞ্চাে। েরীর েক্ত। গিপিতা মানুমষর তুলনায় শবে লম্বা বমলই হাাঁিার সময় 
র্কংবা বমস থাকার সময়  ুমক বমসন। তাাঁমক তেন ধনুমকর মমতা শদোয়। তার মাথা র্তি 
ধবধমব োদা ৈুল। হঠাৎ হঠাৎ র্তর্ন ৈুমল কলপ শদন, তেন তামক রু্বাপুরুমষর মমতা 
শদোয়। তার পরমন োর্িপুরী ধুর্ত। গরমমর কারমণ ধুর্ত লুর্ঙ্গর মমতা পমরমেন। োর্ল 
গা। তাাঁর গাত্রবণি েযামলা। আজ শকামনা এক র্বর্ৈত্র কারমণ তামক ফসিা শদোমে। 
  
সকাল দেিার মমতা বামজ। এই সমময় হর্রৈরণ শসাহাগগঞ্জ বাজামর তার পামির আিমত 
বমসন। বাজামর তার র্তনিা ঘর আমে। পামির আিামতর ঘর। তুলনামূলক ামব শোি। 
এই ঘমরর গর্দমত বসমতই তাাঁর  ামলা লামগ। এোন শথমক নদীর একিা অংে শদো 
র্ায়। নদীর নাম বিগাি। বষিায় এই নদী কানায় কানায় পূণি থামক। বি বি লঞ্চ র্নয়র্মত 
আনামগানা কমর। তারা কারমণ অকারমণ ‘শ া’ বাজায়। শসই েব্দ শুনমতও তার  ামলা 
লামগ। আজ বাজামর র্ামেন না, কারণ তার মন সামানয র্বর্ে্ত।। পুকুরঘামি র্কেুেণ 
বমস থাকমল মন োি হমব- এই আোয় র্তর্ন বমস আমেন। ঘাি বাধামনা। র্তর্ন র্নমজই 
শগৌরীপুর শথমক কার্রগর। এমন ঘাি বাাঁর্ধময়মেন। কার্রগমরর কাজ তাাঁর পেন্দ হময়মে। 
ঘামির ধাপ শস র্মথি পর্রমামণ ৈওিা কমরমে।  দ্ৰমামসর গরমম অর্তষ্ঠ হমল র্তর্ন এই 
ঘামি এমস শুময় থামকন। ঠাণ্ডা পাথমরর স্পেি বি  ামলা লামগ। পাথমরর গা শথমক এক 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 6 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

ধরমনর গন্ধ এমস তার নামক লামগ। পাথমরর শকামনা গন্ধ থামক না, র্কন্তু এই গন্ধ কী ামব 
আমস? র্বষয়িা র্নময় র্তর্ন মাম  মাম  র্ৈিাও কমরন। 
  
এেন আষাঢ় মামসর শুরু। গতরামত র্বরামহীন বৃর্ি পমিমে বমল আজ আবহাওয়া েীতল। 
আষাঢ় মামসর কিা শরাদ অবর্েয আমে। শসই শরাদ তামক স্পেি করমে না। ঘামির সমঙ্গ 
লামগায়া বাদাম গাে তামক োয়া র্দময় আমে। এই গামের পাতা কাঠমগালামপর পাতার 
মমতা োয়াদার্য়নী। 
  
হর্রৈরমণর মমনর র্বর্ে্ত।  াব কমল না, বরং বািল। এই সমঙ্গ তার সামানয শ্বাসকি শুরু 
হমলা। শ্বাসকমির উপসগি র্কেুর্দন হমলা শুরু হময়মে। মন-মমজাজ র্ঠক না থাকমলই 
শ্বাসকি হয়। ঘুমমর অসুর্বধা হমল শ্বাসকি হয়। কালরামত তাাঁর ঘুমমর শকামনা অসুর্বধা 
হয় র্ন। সারারাত র্িমনর ৈামল বৃর্ি পমিমে। েীত েীত  াব র্েল। র্তর্ন পাতলা সুজর্ন 
র্দময় র্নমজমক শেমক শরমে সুের্নদ্ৰায় শগমেন। তমব ঘুমমর শকামনা এক পর্িাময় অদু্ভত 
একিা স্বপ্ন শদমেমেন। স্বপ্নিাই তার মন র্বর্ে্ত। হবার একমাত্র কারণ। 
  
স্বমপ্ন র্তর্ন ৈার-পাাঁৈ বের বয়র্স একর্ি র্েশুমক শকামল র্নময় ঘুরমেন। র্েশুর মাথায় 
শসানার মুকুি। তার গাত্রবণি ঘন নীল। স্বমপ্ন তার কামে মমন হমলা, র্েশুর্ি তারই সিান। 
আবার এও মমন হমলা, এই র্েশু শ্ৰীকৃষ্ণ। তাাঁর র্নমজর সিান শ্ৰীকৃষ্ণ হমত পামর না— 
স্বমপ্ন এিা মমন হমলা না। শকামলর র্েশুর্ি একসময় বলল, বযথা। র্তর্ন বলমলন, শকাথায় 
বযথা? শস তার হাত শদোল। হাতিা কনুইময়র কামে কািা, শসোন শথমক ৈুইময় ৈুইময় 
রক্ত পিমে। রমক্তর রিও নীল। র্তর্ন রক্ত বন্ধ করার জমনয েুবই বয্ত  হময় পিমলন। 
তেন ঘুম  ািল। তাাঁর র্বস্মময়র সীমা রইল না। হর্রৈরমণর শকামনা শেমলমমময় শনই। 
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প্রথম শর্ৌবমন একিা শমময় হময়র্েল। র্তন বের বয়মস শমময়িা র্দর্ঘমত িুমব মারা র্ায়। 
পুমরার্হমতর কী এক র্বধামন শমময়িামক দাহ করা হয় র্ন। মুসলমানমদর মমতা কবর শদয়া 
হময়মে। শর্োমন কবর শদয়া হময়মে শসোমন র্তর্ন একিা র্েউর্ল গাে লার্গময়র্েমলন। শসই 
গাে আজ এক মহীরুহ। এই অঞ্চমল এত বি র্েউর্ল গাে আমে বমল র্তর্ন জামনন না। 
তার শমময়র নামও র্েল র্েউর্ল। এই গাে বৎসমরর পর বৎসর হলুদ শবাঁিার োদা ফুল 
ফুর্িময়ই র্ামে। 
  
প্রথম সিামনর মৃতুযর পর দীঘির্দন শকামনা সিানার্দ না হওয়ায় র্তর্ন আমরকর্ি র্ববাহ 
কমরন। শসই ঘমরও শকামনা সিান হয় র্ন। হর্রৈরমণর দুই স্ত্রীই গত হময়মেন। তাাঁর 
র্বোল পাকাবার্ি এেন েূনয। পাকাবার্িমত র্তর্ন এেন বাসও কমরন না। পাকাবার্ির 
দর্েমণ র্িমনর শদাৈালা বার্নময়মেন। র্িমনর ঘর রামত দ্রুত েীতল হয়, ঘুমামত আরাম। 
বষিায় র্িমনর ৈামল বৃর্ির েব্দ হয়। শসই েব্দ তার কামন আরাম শদয়। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্িমক আসমত শদো র্ামে। হর্রৈরণ স্বপ্ন র্বষময় তার সমঙ্গ আলাপ করমত 
ৈান বমল েবর র্দময়মেন। অর্ম্বকা  টাৈার্ি এই অঞ্চমলর একমাত্র োহ্মণ। োস্ত্র জামনন। 
পূজাপাঠ কমরন। তাাঁর বয়স হর্রৈরমণর শৈময় কম হমলও র্তর্ন বুর্িময় শগমেন। েরীর 
থলথমল হময়মে। হাাঁমিন কুমজা হময় লার্ঠমত  র র্দময়। তাাঁর বার্ি হর্রৈরমণর বার্ি শথমক 
েুব দূমর না, দে-বামরা র্মর্নমির পথ। এই পথ পার্ি র্দময়ই র্তর্ন ক্লাি । ঘামির পামে 
তাাঁর জমনয রাো কামঠর শৈয়ামর বসমত বসমত র্তর্ন বলমলন, আমগ জল োওয়াও, তারপর 
কথা। 
  
জমলর সমঙ্গ র্কেু র্মিান্ন র্দব? 
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অবেযই। র্মিান্ন র্বনা জলপান র্নমষধ, জামনা না? সামানয গুি হমলও মুমে র্দমত হয়। 
তমব ফল নার্্ত । জলপামনর পমর ফল োওয়া র্ামব না। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি মুে গ ীর কমর হর্রৈরমণর স্বপ্নবৃত্তাি শুনমলন। র্কেু সময় ৈুপ কমর 
শথমক বলমলন, স্বপ্নিা  ামলা না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন,  ামলা না শকন? 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি বলমলন, উাঁৈু বংমের শকউ র্র্দ শদবমদবী শকামল শনয়া শদমে, তাহমল তার 
জমনয উত্তম। শসৌ াগয এবং রাজানুগ্রহ। র্নম্নবংেীয় শকউ শদেমল তার জমনয দু িাগয। শস 
হমব অপমার্নত। রাজমরামষর র্েকার। তার  ামগয অথিনামের শর্াগও আমে। 
  
বমলন কী! 
  
োস্ত্রমমত বযােযা করলাম। শতামার পেন্দ না হমলও র্কেু করার নাই। র্াহা সতয তাহা 
সতয। তাোিা তুর্ম শদবগামত্র রক্তপাত শদমেে, এর অথি আমরা োরাপ। 
  
কী োরাপ? 
  
রক্তপাত হয় এমন শকামনা শরাগ-বযার্ধ শতামার হমত পামর। শর্মন ধর, র্ক্ষ্মা। োর্ি 
সস্থায়মনর বযবস্থা কর। র্বপদনার্েনী পূজার বযবস্থা কর। অপরামধর জনয েমা প্রাথিনা 
কর। 
  
হর্রৈরণ র্বর্স্মত হময় বলমলন, আর্ম কী অপরাধ করলাম? 
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অর্ম্বকা বলমলন, শদবতা শ্ৰীকৃষ্ণমক শকামল র্নময় ঘুমরে, এিাই অপরাধ। অপরাধ দুই 
প্রকার। জ্ঞান অপরাধ, অজ্ঞান অপরাধ। তুর্ম কমরে অজ্ঞান অপরাধ। 
  
ও আো। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি উমঠ দাাঁিামত দািামত বলমলন, পূজা কমব করমত ৈাও আমামক জানামব। 
র্ত েীঘ্ৰ হয় তত  ামলা। আগামী বুধবার  ামলা র্দন আমে। ৈাাঁমদর নবমী। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, পূজা বুধবামরই করমবন। েরৈপার্ত শর্রকম বলমবন শসরকম করব। 
  
 ামলা। ঐর্দন তুর্ম উপবাস করমব। র্নরন্তু উপবাস। জলপানও করমব না। সন্ধযামবলা 
পূজা হমব। পূজার পর উপবাস  ঙ্গ করমব। 
  
হর্রৈরণ হযাাঁ-সূৈক মাথা নািমলন। 
  
শবলা শবমিমে। সকামল আকাে শমঘমুক্ত র্েল। এেন শমঘ করমত শুরু করমে। র্দর্ঘর 
পার্ন এতেণ নীল র্েল, এেন কালমৈ শদোমে। বি শকামনা মাে ঘাই র্দল। হর্রৈরণ 
শকৌতূহলী হময় তাকামলন। পুকুমর অমনক বি বি মাে আমে। হর্রৈরমণর বর্েি বাইবার 
েে আমে। অমনকর্দন বর্েি র্নময় বসা হয় না। আজ র্ক বসমবন? মুকুন্দ ঘমরই আমে। 
তামক বলমলই শস র্নর্মমষর মমধয ৈাি শফলার বযবস্থা করমব। র্পাঁপিার র্ডম এমন র্দমব। 
র্পপিার র্ডম বি মামের  ামলা আধার। হর্রৈরমণর মমন হমলা, হুইল বর্েি র্নময় বসমলই 
স্বপ্নিা মাথা শথমক দূর হমব। স্বপ্ন র্নময় এত অর্স্থর হবার র্কেু নাই। স্বপ্ন অর্স্থর মর্্ত মের 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

ফসল। অর্স্থরমর্তরাই স্বপ্ন শদমে। আলসয অর্স্থরতা চতর্র কমর। বর্েি বাওয়াও এক ধরমনর 
আলসয, তারপমরও দৃর্ি কামজ বয্ত  থামক। ফাৎনার র্দমক তার্কময় থাকাও এক ধরমনর 
কাজ। মুকুন্দমক ডাকমত র্গময় হঠাৎ তাাঁর দৃর্ি আিমক শগল। ৈার-পাাঁৈ বের বয়র্স একিা 
শেমল শপয়ারা বাগামন একা হাাঁিাহাাঁর্ি করমে। শেমলিা তার র্দমক শপেন র্ফমর আমে বমল 
র্তর্ন তার মুে শদেমত পামেন না। 
  
শেমলিার গাত্রবণি শগৌর। োর্ল গা। পরমন লালরমির। হাফপযান্ট। । ঘন সবুমজর শ তর তা 
লালপযান্ট।   কমক করমে। র্তর্ন শেমলিার র্দমক তার্কময় শথমকই উাঁৈু গলায় মুকুন্দমক 
ডাকমলন। শেমলিা ৈি কমর তাাঁর র্দমক তাকাল। র্তর্ন শমার্হত হময় শগমলন। কী সুন্দর 
শৈহারা! বি বি শৈাে। শৈাে র্তি মায়া। োিা নাক। শৈামের ঘন পল্লব এতদূর শথমকও 
স্পি শদো র্ামে। র্তর্ন হাত ইোরায় শেমলিামক ডাকমলন। শস র্কেুেণ ইত্ত ত কমর 
পাময় পাময় আসমত লাগল। তমব পামে এমস দাাঁিাল না। একিু দূমর জামগামের র্নমৈ 
থমমক দাাঁিাল। 
  
মুকুন্দ তাাঁর পামে এমস দাাঁর্িময়মে। র্তর্ন মুকুন্দমক বলমলন, বর্েি বাইব, বযবস্থা কর। 
  
মুকুন্দ বলল, শজ আমজ্ঞ। 
  
এই শেমলিা শক? 
  
সুমলমামনর পুলা। 
  
মুসলমান? 
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শজ আমজ্ঞ। 
  
সুমলমানিা শক? 
  
কাঠর্মর্স্ত্র। আপমনর ঘমরর দরজা সারাই করল। 
  
শেমলিা শতা শদেমত রাজপুমত্রর মমতা! 
  
শেমল হইমে মাময়র মমতা। মাময়র রূপ শদোর মমতা। শবর্ে রূপ হইমল র্া হয়। র্জমন 
ধরা। জংলায় মংলায় একলা ঘুমর। গীত গায়। আমরার বাগামন শমলা র্দন আসমে। 
  
আর্ম শতা শদর্ে নাই। 
  
র্জমন ধরা শমময়। ৈউমের পলমক সাইরা র্ায়। শদেমবন কযামমন। 
  
র্ঠক আমে তুর্ম র্াও। র্পাঁপিার র্ডম আর কী কী লামগ বযবস্থা কর। পুকুমর ৈাি শফল। 
সারারাত বৃর্ি হময়মে, মাে আধার োমব না। বৃর্ি হমলই মাে আধার োওয়া বন্ধ কমর। 
কী কারণ শক জামন। 
  
মুকুন্দ দ্রুত ৈমল শগল। হর্রৈরণ আবার তাকামলন শেমলিার র্দমক। মার্ি শথমক কী শর্ন 
কুর্িময় মুমে র্দমে। মমন হমে কামলাজাম। র্কন্তু জাম ম এেমনা পামক র্ন। গামের র্নমৈ 
পাকা জাম পমি থাকার কথা না। হর্রৈরণ এইবার গলা উর্ৈময় শেমলিামক ডাকমলন, 
শোকা, এর্দমক আস। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 12 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
শেমলিা শোি শোি পা শফমল আসমে। দূর শথমক তামক র্তিা সুন্দর মমন হর্েল এেন 
তার শৈময়ও সুন্দর লাগমে। তার কপামলর একপামে কাজমলর শফাাঁিা। তার মা নজর না 
লাগার বযবস্থা কমরমেন। র্ঠকই কমরমেন। নজর লাগার মমতাই শেমল। বয়স কত হমব? 
  
কী নাম শতামার? 
  
শেমল জবাব র্দল না। 
  
নাম বলমব না? 
  
শস না-সূৈক মাথা নািল। 
  
কী োে? 
  
শেমল হা কমর তার মুে শদোল। মুমের শ তর জামমর লাল একিা র্বর্ৈ। র্তর্ন বলমলন, 
সমন্দে োমব? 
  
শেমলিা হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। র্তর্ন ডাকমলন, মুকুন্দ! মুকুন্দ! 
  
মুকুন্দ আমেপামে শনই। শস র্পপিার র্ডমমর সন্ধামন ৈমল শগমে। পাকা বার্িমত বৃদ্ধা 
মায়ালতা থামকন। হর্রৈরমণর দূরসম্পমকির র্বধবা শজর্ঠ। র্তর্ন কামন শোমনন না। শুনমলও 
ঘর শথমক শবর হমবন না। রান্নার জমনয একজন ঠাকুর আমে। শস বাজামর শগমে মামের 
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সন্ধামন। হর্রৈরণ বলমলন, তুর্ম এোমন দাাঁর্িময় থাক। শকাথাও র্ামব না। আর্ম সমন্দে 
র্নময় আসর্ে। 
  
শেমলিা হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। হর্রৈরমণর প্রৈণ্ড ইো করমে শেমলিামক শকামল র্নমত। 
শকামল শনবার জমনয সময়িা  ামলা। আমেপামে শকউ শনই। শকউ শদমে শফলমব না। র্তর্ন 
এক মুসলমান কাঠর্মর্স্ত্রর শেমল শকামল র্নময় দাাঁর্িময় আমেন— এই দৃেয হাসযকর। ধমমিও 
র্নিয়ই বাধা আমে। র্বনপুত্র অসৃ্পেয হবার কথা। োহ্মণ, ের্ত্রয়,ববেয, েূদ্ৰ। েূমদ্ৰর র্নমৈ 
র্বমনর অবস্থান। 
  
হর্রৈরণ সমন্দে এবং এক গ্রাস পার্ন হামত র্ফরমলন। শেমলিা শর্োমন দার্িময় থাকার 
কথা শসোমন শনই। জামতলামতও শনই। শপয়ারা বাগামনও শনই। র্দর্ঘর পার্নমত িুমব র্ায় 
র্ন শতা? তাাঁর বুক ধ্বক কমর উঠল। র্তর্ন র্দর্ঘর র্দমক তাকামলন। র্দর্ঘর জল োি। 
সবুজ েযাওলার শর্ ৈাদর র্দর্ঘ। জুমি ের্িময় আমে শস ৈাদমর শকামনা  ািৈুর শনই। 
  
শেমলিার নাম জানা থাকমল তামক নাম ধমর ডাকা শর্ত। র্তর্ন নাম জামনন না। এই 
কাজিা  ুল হময়মে। দুিা র্পাঁপিা র্েন মুমোমুর্ে হয় তেন তারা র্কেুেণ আলাপ আমলাৈনা 
কমর। শবর্ের াগ সময়ই মানুষরা এই কাজ কমর না। একজন আমরকজনমক পাে কার্িময় 
ৈমল র্ায়। র্তর্ন শপয়ারা বাগামনর র্দমক শগমলন। শপয়ারা বাগামনর পরই ঘন শবতমবাপ। 
শেমলিা শবতম ামপর ওপামে র্ায় র্ন শতা? 
  
শসোমনও তামক পাওয়া শগল না। আকামের শমঘ ঘন হময়মে। শর্-মকামনা মুহুমতি বৃর্ি 
নামমব। হর্রৈরণ ঘামির কামে র্ফমর শগমলন। তার হামত সমন্দে। সমন্দে শথমক অর্ত 
র্মর্ি গন্ধ আসমে। দারুর্ৈর্নর গন্ধ না-র্ক? সমন্দমে গরম মসল্লা শদয়া র্নমষধ। শদবীর 
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শ ামগ সমন্দে শদয়া হয়। শসই সমন্দে র্বশুদ্ধ হমত হয়। এলাৈ দারুর্ৈর্ন র্দময় র্বশুদ্ধতা 
নি করা র্ায় না। তাহমল গন্ধিা র্কমসর? দুমধর গন্ধ? ঘন দুমধর র্ক আলাদা গন্ধ আমে? 
  
বৃর্ি শুরু হময়মে। আষাঢ় মামসর বি বি শফাাঁিার বৃর্ি। র্কেুেমণর মমধযই তাাঁমক র্ র্জময় 
শদমব। শদৌমি ঘমর শর্মত ইো করমে না। র্তর্ন বৃর্িমত র্ জমেন। এই বয়মস বৃর্িমত 
শ জার ফল শু  হমব না। তারপমরও র্তর্ন ঘাি োিমত পারমলন না। তার কামে মমন 
হমলা, র্কেুেমণর মমধযই শদেমবন শেমলিা র্ জমত র্ জমত আসমে। 
  
মুকুন্দ কলাপাতার শঠাঙ্গায় র্পপিার র্ডম র্নময় এমসমে। শস অবাক হময় বলল, র্বর্িত 
র্ মজন? অসুে বাধাইমবন। ঘমর র্ান। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, র্াব একিু পমর। তুর্ম সমন্দে দুিা ঐ শেমলিামর র্দয়া আর্স। 
  
শকান শেমল? 
  
কাঠর্মর্স্ত্রর শেমল। আজ আর বর্েি র্নময় বসব না। 
  
মুকুন্দ অর্নোর সমঙ্গ র্ামে। র্ জমত র্ জমত র্ামে। তার এক হামত র্পপিার র্ডম অনয 
হামত সমন্দে। মাে ও মানুমষর োদয। হর্রৈরণ হঠাৎ শোট র্নিঃশ্বাস শফলমলন, র্ডমগুর্লর 
জমনয তার োরাপ লাগমে। এই র্ডম শথমক আর শকামনার্দন র্পাঁপিার জন্ম হমব না। তারা 
পৃর্থবীর অর্ত আির্ি রূপ-রস-গমন্ধর র্কেুই জানমব না। বিই আফমসামসর কথা। র্তর্ন 
র্ক মুকুন্দমক বলমবন র্ডমগুর্ল শর্োন শথমক এমনমে শসোমন র্ফর্রময় র্দময় আসমত? 
হয়মতা এেমনা সময় আমে। জায়গামমতা শপৌঁমে র্দমল র্কেু র্ডম শথমক র্পাঁপিা জন্মামব। 
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মুকুন্দ অমনকদূর ৈমল শগমে, এেন ডাকমল শস শুনমত পামব না। তবু র্তর্ন ডাকমলন, 
মুকুন্দ! মুকুন্দ! 
  
মুকুন্দ শুনমত শপল না। র্কন্তু শকউ একজন হাসল। হর্রৈরণ ৈমমক হার্সর েব্দ শর্র্দক 
শথমক আসমে শসর্দমক তাকামলন। কী আির্ি, লাল পযান্ট।  পরা শেমলিা। শস র্দর্ঘর 
অনযপ্রামি। পাি শবময় পার্নর র্দমক নামমে। বৃর্ির পার্নমত র্দর্ঘর পাি র্পর্েল হময় 
আমে। শেমলিা র্ক একিা দুঘিিনা ঘিামব? পা র্পেমল। পার্নমত পমি র্ামব? র্তর্ন ডাকমলন, 
এই, এই— উমঠ আস। উমঠ আস বললাম। এই শেমল, এই! 
  
শেমলিা তাাঁমক শদেল। র্কন্তু তার দৃর্ি র্দর্ঘর সবুজ পার্নমত। তার হামত কাদামাো শপয়ারা। 
শস শপয়ারা পার্নমত ধুমব। র্তর্ন উাঁৈু গলায় আবামরা ডাকমলন, এই শেমল- এই। তের্ন 
 াাঁপ কমর েব্দ হমলা। র্কেুেণ শেমলর্ির হাত পার্নর উপর শদো শগল। তারপমরই শসই 
হাত তর্লময় শগল। হর্রৈরণ পুকুমর  াাঁপ র্দমলন। 
  
হর্রৈরণ কী ামব র্দর্ঘর অনযপ্রামি শপৌঁেমলন, কী ামব শেমলিামক পার্ন শথমক তুলমলন 
তা র্তর্ন জামনন না। শুধু এইিুকু জামনন- পার্ন শথমক শতালার পর শদো শগল, শেমলিার 
ডানহাত অমনকোর্ন শকমিমে। শসোন শথমক গলগল কমর রক্ত পিমে। স্বমপ্ন শ্ৰীকৃমষ্ণর 
হাত শকমি এই ামবই রক্ত পির্েল। র্তর্ন র্বির্বি কমর বলমলন, ও বাবু! শবাঁমৈ আর্েস 
শতা! বমলই পুকুরপামি জ্ঞান হারামলন। 
  
তাাঁর জ্ঞান র্ফরল র্নমজর োমি গ ীর রামত। তাাঁর ৈারপামে মানুষজন র্ ি কমরমে। 
শনত্রমকানা সদর শথমক এলএমএফ ডাক্তার সতীে বাবু এমসমেন। র্তর্ন বুমক শস্টর্থসমকাপ 
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ধমর আমেন। পামের ঘর শথমক বৃদ্ধা মায়ালতার কান্না শোনা র্ামে। বৃদ্ধ কারমণ অকারমণ 
কাঁমদ। হর্রৈরণ বলমলন, শেমলিা র্ক শবাঁমৈ আমে? 
  
মুকুন্দ বলল, শবাঁমৈ আমে। 
  
শেমলিার নাম কী? 
  
জর্হর। 
  
জর্হর তাহমল শবাঁমৈ শগমে? 
  
শজ আমজ্ঞ। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, ঠাকুরঘমরর তালা শোল। ঘমর বার্ত দাও। ঠাকুরঘমর র্াব। 
  
মুকুন্দ র্বনীত ামব বলল, সকামল র্ান। এেন শুময় থামকন। আপনার েরীর অতযর্ধক 
োরাপ। 
  
ঠাকুরঘমরর তালা শোল। 
  
গ ীর রামত ঠাকুরঘমরর দরজা শোলা হমলা। প্রদীপ জ্বালামনা হমলা। শোট ঘর। 
শশ্বতপাথমরর জলমৈৌর্কমত কর্িপাথমরর রাধা-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বাাঁর্ে ধমর আমেন। তাাঁর কামধ 
মাথা শরমে লীলাময়  র্ঙ্গমত দাাঁর্িময় আমেন শ্ৰী রার্ধকা। 
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হর্রৈরণ পদ্মাসন হময় বসমলন। মুকুন্দমক বলমলন, শেমলিামক র্নময় আস, আর্ম একিু 
শদেব। 
  
ঠাকুরঘমর র্নময় আসব? কী বমলন এইসব! 
  
হযাাঁ, ঠাকুরঘমর র্নময় আসা। শস আমার শকামল বসমব। 
  
মুসলমান শেমল শতা! 
  
শহাক মুসলমান শেমল। 
  
জর্হমরর মা জর্হরমক শকামল র্নময় এমসমে। শস তার সবুজ োর্ি র্দময় শেমলমক শেমক 
শরমেমে। তার শৈামে উমিগ। বার্িমত এত শলাকজন শদমে হ’কৈার্কময় শগমে। হর্রৈরণ 
উঠামনর জলমৈৌর্কমত বমসমেন। তাাঁর র্নিঃশ্বামস কি হমে। েরীর ঘার্মমে। র্তর্ন জর্হমরর 
মাময়র র্দমক তার্কময় বলমলন, মামগা! আপনার শেমল র্ক  ামলা আমে? 
  
জর্হমরর মা জবাব না র্দময় শেমলমক আমরা  ামলা কমর োর্ি র্দময় োকল। হর্রৈরণ 
বলমলন, আমার এোমন ডাক্তার আমে। শেমলমক শদন, ডাক্তার শদেুক। 
  
আমার শেমল  ামলা আমে। 
  
হর্রৈরণ শমময়র্ির কণ্ঠস্বর শুমনও মুগ্ধ হমলন। কী সুমরলা কণ্ঠ! ঈশ্বর র্ার প্রর্ত করুণা 
কমরন। সবি র্বষময়ই কমরন। শমময়র্ি োর্ল পাময় উঠামন দার্িময় আমে। হর্রৈরমণর মমন 
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হমলা, শমময়র্ির পাময়র কারমণই উঠান  লমল করমে। এত রূপবতী শকউ র্ক এর আমগ 
উঠামন এমস দাাঁর্িময়মে? 
  
মামগা! আপনার শেমলমক আমার শকামল শদন। আপনার শেমল শকামল র্নময় আর্ম একিা 
প্রাথিনা করব। 
  
হর্রৈরণ ঠাকুরঘমর বমস আমেন। তাাঁর শকামল জর্হর। জর্হর ঘুমামে। োর্ির ঘুম। 
হর্রৈরণ হাতমজাি কমর বলমলন, শহ পরম র্পতা। শহ দয়াময়। আজ রামত আর্ম শতামার 
কামে একিা প্রর্তজ্ঞা করমত ৈাই। আর্ম আমার এক জীবমন র্া উপাজিন কমরর্ে, সবই 
জনর্হতকর কামর্ি দান করব। আর্ম শর্ন আমার প্রর্তজ্ঞা রো করমত পার্র এইিুকু শুধু 
তুর্ম শদেমব। আর্ম পৃর্থবীমত নগ্ন অবস্থায় এমসর্েলাম, পৃর্থবী শথমক সমূ্পণি নগ্ন অবস্থায় 
র্বদায় র্নব। 
  
হর্রৈরমণর শৈাে র্দময় পার্ন পিমত লাগল। 
  
পরর্দন সকামলই একর্ি মুসলমান শেমলমক ঠাকুরঘমর প্রমবে করামনার অপরামধ 
হর্রৈরণমক সমাজৈুযত করা হমলা। শসানার্দয়ার জর্মদার েোংক পামলর চবঠকোনায় 
সমাজপর্তমদর চবঠক বসল। চবঠমকর প্রধান বক্তা নযায়রত্ন রামর্নর্ধ ৈমটাপাধযায়। র্তর্ন 
োস্ত্র  ামলা জামনন। তাাঁমক আনা হময়মে েযামগঞ্জ শথমক। েোংক পাল শঘািা পার্ঠময় 
আর্নময়মেন। ধমির্বষয়ক অনাৈার র্তর্ন র্নমতই পামরন না। নযায়রত্ন রামর্নর্ধ ৈমটাপাধযায় 
কর্ঠন কর্ঠন কথা বলমলন। মহা ারমতর র্কেু কার্হনীও বলমলন র্ার সমঙ্গ হর্রৈরমণর 
সমসযার শকামনা সম্পকিই শনই। সুমো নার গম ি পর্রেীমতর র্তন পুত্র— েল, দল এবং 
বমলর গল্প। েল রাজা হময়মেন, র্তর্ন োহ্মণ বামমদমবর কাে শথমক দুই শঘািা ধার 
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র্হমসমব র্নময় এমসমেন। হর্রণ র্েকামরর জমনয। হর্রণ র্েকার হমলা র্কন্তু রাজা েল দুই 
শঘািা শফরত পাঠামলন না। বামমদব র্েন শঘািা শফরত ৈাইমলন, তেন রাজা েল বলমলন, 
আপনার শঘািার প্রময়াজন কী? শবদই শতা আপনার বাহন। 
  
গল্প শেষ কমর নযায়রত্ন র্কেুেণ শৈাে বন্ধ শরমে শৈাে েুমল বলমলন, হর্রৈরমণর সবির্নম্ন 
োর্্ত  সমাজৈুযর্ত। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি েীণস্বমর প্রায়র্িমতযর কথা বমল ধমক শেমলন। 
  
নযায়রত্ব র্বরক্ত গলায় বলমলন, তুর্ম পূজার্র বামুন োস্ত্র জামনা না বমল প্রায়র্িমতযর কথা 
বললা। ঠাকুরঘর শর্ অপর্বত্র কমরমে তার আবার প্রায়র্িতয কী? 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি বলমলন, র্ঠক র্ঠক। এই র্বষয়িা মাথায় র্েল না। 
  
নযায়রত্ন রামর্নর্ধ বলমলন, 
  
কালী করালী ৈ মমনাজবা ৈ 
সুমলার্হতা র্া ৈ সুবূ্ধমাবণি। 
সু্ফর্লর্ঙ্গনী র্বশ্বরুর্ৈ র্ৈ শদবী 
শললায়মানা ইর্ত স্ত।র্জহবািঃ। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি আবামরা বলমলন, র্ঠক র্ঠক। 
  
নযায়রত্ন রামর্নর্ধ বলমলন, বযােযা করব? 
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অর্ম্বকা  টাৈার্ি বলমলন, আর্ম প্রময়াজন শদর্ে না। র্বধান শুধু বমল শদন। 
  
নযায়রত্ন রামর্নর্ধ বলমলন, র্বধান আমগ একবার বমলর্ে। আমরকবার বর্ল। র্বধান হমলা, 
হর্রৈরণ সমাজৈুযত। হর্রৈরমণর সমঙ্গ র্ারা বাস কমর তারাও সমাজৈুযত। তমব তামদর 
জমনয প্রায়র্িমতযর সুমর্াগ আমে। তারা িািকা শগাবর  েণ কমর এবং সাধযমমতা দান 
কমর শুদ্ধ হমত পামর। অনযথায় তামদর সবার জনয শধাপা-নার্পত বন্ধ। সামার্জক আৈার 
বন্ধ। 
  
হর্রৈরণ হতাে শৈামে তার্কময় আমেন। হর্রৈরমণর শপেমন হাতমজাি কমর মুকর্ন্দ দাাঁর্িময় 
আমে। শস সামানয কাাঁপমে। তার শৈাে শ জা। মুকমন্দর েব্দ কমর কাদার ইো। শস  ময় 
কাাঁদমত পারমে না। নযায়রত্ন বলমলন, হর্রৈরণ, তুর্ম র্কেু বলমত ৈাও? 
  
হর্রৈরণ না-সূৈক মাথা নািমলন। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি বলমলন, হর্রৈরমণর ঘমর রাধা-কৃষ্ণ আমে। ঠাকুর পূজা হয়। এর কী 
র্বধান? 
  
নযায়রত্ন বলমলন, মূর্তি সর্রময় র্নমত হমব। গা ী র্র্দ থামক গা ী র্নময় র্নমত হমব। শস 
গা ী শসবা করমত পারমব না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, অনয জামতর মানুষও গা ী পালন কমর। আমার জাত র্গময়মে, আর্ম 
গা ী পালন করমত পারব না শকন? 
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েোংক পাল হঠাৎ উমত্তর্জত হময় বলমলন,  ামলা রু্র্ক্ত। অর্ত উত্তম রু্র্ক্ত। 
  
নযায়রত্ন বলমলন, ধমি রু্র্ক্তমত ৈমল না। ধমি ৈমল র্বশ্বামস। ধমমির স্ত। বাহমনর এক বাহন 
র্বশ্বাস। 
  
েোংক পাল বলমলন, এইিাও  ামলা রু্র্ক্ত। 
  
নযায়রত্ন বলমলন, ধমি শথমক শর্ পর্তত তার স্থান পাতামলর রসাতমল। পাতামলর সাত 
্ত র, শর্মন— অতল, র্বতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। রসাতল হমলা 
পাতামলর ষষ্ঠ তল। এই তমল শর্ পর্তত, তার গর্ত নাই। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, পাতামলর স্ত।ম তমল কার স্থান? 
  
মাতৃহিার স্থান। র্াই শহাক, শতামার সমঙ্গ োস্ত্র আমলাৈনায় আর্ম র্াব না। আমার র্বধান 
আর্ম র্দলাম। তুর্ম ধনযবান বযর্ক্ত। প্রময়াজমন কার্ে শথমক নতুন র্বধান র্নয়া আসমত পার। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম শকামনা র্বধান আর্নব না। আপনার র্বধান র্েমরাধার্ি। 
  
েোংক পাল ইমকায় লম্বা িান র্দময় বলমলন, র্াগর্জ্ঞ কমর র্কেু করা র্ায় না? স্ত।াহবযাপী 
র্াগর্জ্ঞ, নাম সংকীতিন। হর্রৈরণ র্বত্তবান। শস পারমব। 
  
নযায়রত্ন কর্ঠন গলায় বলমলন, না। এই র্বষময় বাকযালামপ সময় নি করা অথিহীন। 
  
েোংক পাল বলমলন, এিাও র্ঠক কথা। তুে র্বষময় সময় হরণ। 
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হর্রৈরণ জার্তৈুযত হমলন সকামল। দুপুমরর মমধয তাাঁর ঘর জনেূনয হময় শগল। মুকন্দ 
শৈামের জল শফলমত শফলমত র্বদায় হমলা। তামক র্তর্ন দুমিা দুমধর গাই র্দময় র্দমলন। 
রান্নাবান্নার জমনয শর্ চমর্থর্ল ঠাকুর র্েল, শস ৈুলা শ মি ৈমল শগল। র্নয়ম রো করল। 
পর্ততজমনর ঘমরর ৈুলা শ মি শদয়া র্নয়ম। শর্মকামনা একিা ঘমরর ৈালাও তুমল শফলমত 
হয়। আত্মীয়স্বজনরা শসই ৈালা মার্িময় ৈমল র্ামব। হর্রৈরমণর আত্মীয়স্বজন শকউ শনই 
বমল ৈালা  ািা হমলা না। 
  
বৃদ্ধা মায়ালতামক সন্ধযার মমধয র্তর্ন শনৌকায় কার্ে পাঠাবার বযবস্থা করমলন। মায়ালতা 
সমঙ্গ কমর কর্িপাথমরর রাধাকৃষ্ণ মূর্তি র্নময় শগমলন। র্বদাময়র সময় হর্রৈরণ শজর্ঠমা’শক 
শেষ প্রণাম করমত শগমলন। মায়ালতা আাঁৎমক উমঠ বলমলন, েবরদার পাময় হাত র্দর্ব 
না। তুই িুবেস, আমামর িুবাইস না। মায়ালতার র্বদাময়র সমঙ্গ সমঙ্গ হর্রৈরমণর র্বোল 
বার্ি হঠাৎ োর্ল হময় শগল। 
  
সন্ধযা র্মলামত না র্মলামতই বৃর্ি শুরু হমলা। বৃর্ির সমঙ্গ দমকা বাতাস। হর্রৈরণ পাকা 
দালামনর একপামে শবমতর ইর্জমৈয়ামর আধমোয়া হময় বৃর্ি শদেমেন। তামাক শেমত ইো 
করমে, তামাক সাজাবার শকউ শনই। তামাক র্নমজমকই সাজামত হমব। ঘর অন্ধকার। 
সন্ধযার বার্ত জ্বালামনা প্রময়াজন। শকাথায় হার্রমকন শকাথায় শকমরার্সন র্তর্ন র্কেুই জামনন 
না। 
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বার্ির শপেমন েপেপ েব্দ হমে।  ূত-মপ্রত র্ক-না শক বলমব!  ূতমপ্রতরা েূনযবার্ির 
দেল র্নময় শনয়— এমন জনশ্রুর্ত আমে। হাসনামহনার শ ামপর কামে সরসর েব্দ হমে। 
সাপ শবর হময়মে না-র্ক? েূনযবার্িমত  ূত শপ্রমতর সমঙ্গ সাপও শোমক। বার্ি পুমরাপুর্র 
জনেূনয হমল আমস বাদুি। তারা মহানমন্দ বার্ির কর্ি বগি ধমর মাথা  ুর্লময় দুলমত 
থামক। শর্ বার্িমত সাপ ও বাদুর সহবাস কমর শসই বার্ির শমম  ফুমি অশ্বে গামের ৈারা 
শবর হয়। বার্িও তেন হয়। পর্তত। 
  
মানুমষর শর্মন প্রাণ আমে, বসতবার্িরও আমে। পর্ততবার্ি হমলা প্রাণেূনয বার্ি। 
  
েং কমর কাসার পাত্র রাোর েব্দ হমলা। হর্রৈরণ শৈাে বন্ধ কমর র্েমলন। শৈাে শমমল 
ৈমৎকৃত হমলন। জর্হমরর মা শঘামিা র্দময় সামমন দাাঁর্িময়। বৃর্িমত শস পুমরাপুর্র র্ মজ 
শগমে। শস এেমনা দাাঁর্িময় আমে বৃর্িমতই। বৃর্িমত র্ মজ মমন হয় মজা পামে। জুমলো 
কাসার থালা র্তি কমর োবার এমনমে। র্ৈিা, নার্রমকল শকািা, এক গ্লাস দুধ এবং দুিা 
কলা। হর্রৈরণ বলমলন, মামগা আর্জ আর্ম র্কেু োব না। উপাস র্দব। 
  
জুমলো স্পি গলায় বলল, আপর্ন না শেমল আর্মও োব না। আর্ম এইোমন বৃর্ির মমধয 
দাাঁিাময় থাকব। 
  
হর্রৈরণ হাত বার্িময় দুমধর গ্লাস র্নমলন। 
  
জুমলো বলল, ঘর অন্ধকার। বার্ত র্দমত হমব। হার্রমকন শকান ঘমর? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, র্কেুই শতা জার্ন না। 
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আপনার সমঙ্গ র্ক শকউ নাই? 
  
না। 
  
আপর্ন র্ৈিা করমবন না। আর্ম আপনার সব কাজকমি কইরা র্দব। 
  
প্রময়াজন নাই। তুর্ম শমময়মানুষ— এোমন র্র্দ আমসা, শলামক নানান কথা বলমব। 
  
আপর্ন আমামর মা শডমকমেন। মা শেমলর কামে আসমব, এমত শদাষ নাই। 
  
শতামার শেমল শকাথায়? 
  
শেমল বামপর সামথ র্বরামর্দ। হামি শগমে। রবামরর জুতা র্কনমব। 
  
জুমলো অন্ধকার ঘমর হার্রমকন েুাঁজমে। এক ঘর শথমক আমরক ঘর র্ামে। এমন ামব 
র্ামে শর্ন এিা তার র্নমজর বার্িঘর। শমময়িা আবার গুনগুন কমর গানও করমে– 
  
শক বা রামন্ধ 
শক বা বামি 
শক বা বমস োয়। 
কাহার সমঙ্গ শুইয়া থাকমল 
শক বা র্নদ্ৰা র্ায়? 
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মনায় রামন্ধ 
তনায় বামি 
আতস বমস োয় 
সাধুর সমঙ্গ শুইয়া থাকমল 
সুমে র্নদ্ৰা র্ায়। 
  
কী র্মর্ি শমময়িার গলা! শর্ন শসানার্ল বমণির কাাঁৈা মধু  মর  মর পিমে। 
  
বৃর্ি শথমম শগমে। েত েত শজানার্ক শবর হময়মে।  াাঁক শবাঁমধ উিমে। র্েউর্ল গাে 
শজানার্কমত শেমক শগমে। তারা একসমঙ্গ জুলমে, একসমঙ্গ র্ন মে। কী মধুর দৃেয! 
হর্রৈরমণর হঠাৎ তার শমময়র কথা মমন পিল। শমময়িা শবাঁমৈ থাকমল কত বি হমতা? শস 
শদেমত শকমন হমতা? শৈহারা মমন পিমে না। মাথা র্তি শকাাঁকিা ৈুল র্েল এিা মমন 
পিমে। শকাাঁকিা ৈুল অলেণ। কারণ শদবী অলেীর মাথায় ৈুল র্েল শকাাঁকিা। র্তর্ন স্ত্রীমক 
সান্ত্বনা শদবার জমনয অমনকবার বমলমেন- চেেমবর শকাাঁকিা ৈুল বয়সকামল থামক না। 
শমময়িা জীর্বত থাকমল এতর্দমন র্নিয়ই র্বময় হময় শর্ত। বাবার দুিঃসংবাদ শুমন শস র্ক 
েুমি আসত? না-র্ক তার শ্বশুরবার্ির শলাকজন তামক আিমক র্দত? োস্ত্র র্বধান কী বমল? 
পর্তত র্পতার সিানরাও র্ক পর্তত? 
  
বাবা! আর্ম র্াই? 
  
হর্রৈরণ ৈমমক উঠমলন। র্কেুেমণর জমনয হমলও তাাঁর মমন ভ্রার্ি চতর্র হময়র্েল। মমন 
হময়র্েল। র্েউর্ল কথা বলমে। 
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দাাঁর্িময় আমে জুমলো। তার মুে হার্স হার্স। শস হার্রমকন েুাঁমজ শপময়মে। র্তনিা ঘমর 
হার্রমকন জ্বলমে। শুধু বারান্দায় আমলা শদয়া হয় র্ন। হর্রৈরণ বলমলন, গান শকাথায় 
র্েমের্ে মা? 
  
জুমলো লর্িত গলায় বলল, বাপজামনর কামে। আমার বযাপজান বাউল। উর্ন মালমজািা 
গান কমরন। 
  
মালমজািা গান কী? 
  
প্রশ্ন-উত্তর। এক বাউল প্রশ্ন কমর আমরকজন উত্তর শদয়। মালমজািা গামন আমার 
বযাপজামনর সামথ শকউ পারত না। 
  
উর্ন র্ক মারা শগমেন? 
  
শজ না। বার্ি থাইকা পালায়া শকাথায় জার্ন শগমে, আর আমস নাই। দে বের হইমে। 
মমন হয়। র্বয়াোর্দ কইরা নয়া সংসার পাতমে। 
  
জুমলো র্েলর্েল কমর হাসমে শর্ন বাবার নতুন সংসার পাতা আনন্দময় শকামনা ঘিনা। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, মামগা! শতামার কণ্ঠস্বর অর্ত মমনাহর। একর্দন এমস আমামর গান 
শুনামব। 
  
জুমলো র্নৈু হময় হর্রৈরণমক কদমবুর্স করল। 
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সময় ১৯০৫। তেন ময়মনর্সংহ শজলার র্ডর্িক্ট মযার্জমিি োজা সর্লমুল্লাহ (োকার 
নবাব)।  ারতবষি ইংমরজ োসমনর অধীন।  ারতবমষির দণ্ডমুমণ্ডর কতিা তেন লডি কাজিন। 
র্তর্ন বঙ্গ মঙ্গর শঘাষণা র্দময়মেন। বঙ্গ ঙ্গ অনুর্ায়ী আসাম, োকা, ৈটগ্রাম ও রাজোহী 
র্নময় হমব পূবিবঙ্গ। োকা হমব রাজধানী, ৈটগ্রাম র্বকল্প রাজধানী। োকায় একর্ি 
র্বশ্বর্বদযালয় স্থাপমনর পর্রকল্পনা করা হয়।  ারতবমষির র্হনু্দ সমাজ ফুাঁমস উমঠ। বাংলা 
 াগ করা র্ামব না। 
  
োকায় নতুন র্বশ্বর্বদযালয় হমব- এর্িও র্হনু্দসমাজ র্নমত পারর্েল না। পূবি বাংলা ৈাষার 
শদে, তারা র্বশ্বর্বদযালয় র্দময় কী করমব? 
  
র্হনু্দ-মুসলমান র্বমরাধ তেন বািমে। শসই র্বমরাধ শমিাবার জমনয অমনমকই এর্গময় 
আসমেন। শসই অমনমকর মমধয একজন হমলন ঠাকুরবার্ির এক কর্ব, নাম রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। র্তর্ন রার্েবন্ধন অনুষ্ঠান করমলন। সবাই সবার হামত রার্ে শবাঁমধ শদমব। কামরা 
মমধয শকামনা র্হংসা-মিষ থাকমব না। 
  
রার্েয়ায় তেন জারতন্ত্র। শেষ জার র্নমকালাই আমেন েমতায়। তার র্বরুমদ্ধ আমন্দালন 
শুরু হময়মে। শলর্নন জামিার্নমত। র্তর্ন তেমনা রার্েয়ায় শপৌঁমেন র্ন। মযার্িম শগার্কি নামমর 
এক মহান শলেক একিা উপনযামস হাত র্দময়মেন। উপনযামসর নাম “মা”। 
  
শসইসমময় ইউমরামপর অবস্থািা একিু শদর্ে। সুইজারলযামন্ডর বানি েহমর বাইে বের বয়র্স 
এক শপমিন্ট।  অর্ফমসর শকরার্ন পদাথির্বদযার উপর র্তন পাতার এক প্রবন্ধ র্লমে 
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পার্ঠময়মেন— Annals of Physics-এ। আমলা সম্পমকি তার র্নমজর র্ৈিাধারা প্রবন্ধর্িমত 
বলা হময়মে। প্রবন্ধর্ি পিার পর জানিামলর সম্পাদক শনামবল পুরস্কার র্বজয়ী মাকিস প্লযাংক 
মাথায় হাত র্দময় বমস আমেন। র্তর্ন বু মত পারমেন পদাথির্বদযার এতর্দনকার সব 
র্ৈিা াবনার অবসান হমত র্ামে। আসমে নতুন র্ৈিা। শুদ্ধতম র্ৈিা। বাইে বের বয়র্স 
শপমিন্ট।  ক্লামকির নাম আলবািি আইনিাইন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

২. গ্রামমর নাম বান্ধবপরু 
গ্রামমর নাম বান্ধবপুর। পামের গ্রাম শসানার্দয়া। উত্তমর গামরা পাহাি। পর্রোর কুয়াোমুক্ত 
র্দমন উত্তমরর র্দগিমরোয় নীল গামরা পাহাি  লমল কমর। দুগ্রামমর মা োমন মাধযই 
োল। এই োল বষিাকামল ফুমল শফাাঁমপ নদী। মাধযই োল শসাহাগগঞ্জ বাজামর এমস পমিমে 
বিগামি। বিগামির অবস্থা বষিাকামল  য়াবহ। এপার শথমক ওপার শদো র্ায় না। এমন। 
লঞ্চ-র্স্টমার র্াতায়াত কমর। শসাহাগগঞ্জ শথমক নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ শথমক শগায়ালন্দ 
হময় শকালকাতা। 
  
বান্ধবপুর অর্ত জঙ্গলা জায়গা। প্রর্তর্ি বসতবার্িব ৈারপামে ঘন বন। এমন ঘন শর্ 
র্দনমামন সূমর্ির আমলা শেমক না। র্েয়াল বাঘডাোরা মমনর আনমন্দ শঘামর। মুরর্গ ৈুর্রমত 
এরা র্বরাি ও্ত াদ। হঠাৎ হঠাৎ বাঘ শদো র্ায়। স্থানীয়  াষায় এইসব বামঘর নাম ‘আসার্ম 
বাঘ’। এরা বষিার পার্নর শতামি আসামমর জঙ্গল শথমক শনমম এমস জঙ্গমল স্থায়ী হয়। 
গৃহমস্থর গরু-োগল শেময় শফমল। 
  
আসার্ম বামঘর সন্ধান পাওয়া শগমল র্ন্ত রঙ্গ বান্ধবপুমর চহবৈ শুরু হয়। শসানার্দয়া জর্মদার 
বার্িমত েবর ৈমল র্ায়। জর্মদার বাবু েোংক পাল হার্তর র্পমঠ ৈমি মাধাই োল পার 
হময় বান্ধবপুর উপর্স্থত হন। তার হামত শদানলা উইনস্টন বনু্দক। বাঘমারার অমনক 
কায়দাকানুন করা হয়। জঙ্গল শঘরাও শদয়া হয়। োকমোল বাজামনা হয়। বাবু েোংক পাল 
হার্তর র্পমঠ শথমকই আকামের র্দমক কময়কবার ফাাঁকা গুর্ল কমরন। বাঘ মারা পমি না। 
অনয শকামনা জঙ্গমল আেয় শনয়। েোংক পাল হার্তর র্পমঠ কমর র্ফমর র্ান। তামক বিই 
আনর্ন্দত মমন হয়। 
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বান্ধবপুর পুমরাপুর্র র্হনু্দ গ্রাম। সন্ধযায় পুমরা অঞ্চমল একসমঙ্গ উলুধ্বর্ন উমঠ। োাঁে বাজামনা 
হয়। প্রর্তর্ি সম্পন্ন বার্িমত র্নতযপূজা হয়। দুিা কালীমর্ন্দর আমে। একিার নাম বিকার্ল 
মর্ন্দর। গ্রাম শথমক অমনকিা দূমর বিগামের সমঙ্গ লাগামনা। র্বোল বিবৃে এক মর্ন্দরমক 
এমন ামব জর্িময় ধমরমে শর্ গােিামকও মর্ন্দমরর অংে মমন হয়। র্বমেষ র্বমেষ র্দমন 
আময়াজন কমর বিকার্ল মর্ন্দমর কালীপূজা হয়। পূজার শেমষ পাঠা বর্ল। 
  
বান্ধবপুমর অল্প কময়কঘর মাত্র মুসলমান। এমদর জর্মজমা শনই বলমলই হয়। বাবুমদর 
বার্িমত জন োমি। অমনমকই বাজামর কুর্লর কাজ কমর। শকউ শকউ শঘািার র্পমঠ 
মালামাল আনা-মনয়া কমর। জুম্মাবামর মাথায় িুর্প পমর জুম্মাঘমর উপর্স্থত হয়। 
শদায়াকালাম এরা র্কেুই জামন না। জানার আগ্রহ বা উপায়ও শনই। তমব শুক্রবামর গম্ভীর 
মুমে মসর্জমদ উপর্স্থত হওয়ার র্বষয়িা তামদর মাথায় েুমক আমে। তারা মাওলানা 
সামহমবর েুতবা পাঠ অর্ত আগ্রমহর সমঙ্গ শোমন। নামাজ শেমষ র্ের্ন্নর বযবস্থা থাকমল 
অর্ত আদমবর সমঙ্গ কলাপাতায় র্ের্ন্ন শনয়। র্বসর্মল্লাহ বমল মুমে শদয়। 
  
শদয়া। জুম্মাঘমরর মাওলানার জমনয মার্সক পাাঁৈ িাকা বৃর্ত্তও র্তর্ন র্ঠক কমরমেন। 
মাওলানার নাম ইদার্রস। বার্ি ফর্রদপুমর। মার্সক পাাঁৈ িাকা বৃর্ত্তমত তার  ামলাই ৈমল 
র্ায়। মুসলমান গৃহস্থ বার্ি শথমক তামক ধান শদয়া হয়। শর্মকামনা  ামলা রান্না হমল তামক 
আমগ পাঠামনা হয়। র্বময়োর্দ হমল মাওলানার জমনয র্বমেষ বরাদ্দ থামক- তবন (লুর্ঙ্গ), 
পাঞ্জার্ব, িুর্প, োতা। 
  
মাওলানা ইদার্রমসর সবিমমাি নয়িা োতা বতিমামন আমে। প্রায়ই  ামবন বুধবার হাাঁমি 
র্গময় একিা  ামলা োতা শরমে বার্কগুর্ল র্বর্ক্র কমর আসমবন। শেষ পর্িি র্াওয়া হয় 
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না। শলাকজন তামক  ামলামবমস োতা র্দময়মে, শসই োতা কী ামব র্বর্ক্র করমবন! ইদার্রস 
মাওলানার বয়স র্ত্রে। ধবধমব ফসি গাময়র রি। সাধারমণর শৈময় লম্বা। মাথায় সবসময় 
পাগর্ি পমরন বমল আমরা লম্বা লামগ। র্নমজর ঘমর র্তর্ন লুর্ঙ্গ-মগর্ঞ্জ পরমলও বাইমর 
শলবামসর পর্রবতিন হয়। শৈা্ত  পায়জামা, ধবধমব োদা পাঞ্জার্ব, শৈামে সুরমা, পাগর্ি এবং 
দার্িমত সামানয আতর। দার্িমত আতর শদয়া সুন্নত। নর্বর্জ দার্িমত আতর র্দমতন। 
  
জুম্মাঘমরর বারান্দায় রাো শবমঞ্চ মাওলানা ইদার্রস বমস আমেন। তার সামমন কাঠর্মর্ন্ত্র 
সুমলমান শেমলমক র্নময় বসা। শেমল বমস থাকমত পারমে না। েিফি করমে। সুমলমান 
এক হামত শেমলমক েক্ত কমর ধমর আমে। 
  
মাওলানা ইদার্রস বলমলন, শেমলর নাম কী? 
  
সুমলমান বলল, জর্হর। 
  
জর্হমরর সামথ আর র্কেু নাই? 
  
সুমলমান বলল, শজ আমজ্ঞ, না। 
  
মাওলানা বলমলন, আমজ্ঞ বলমতে। শকন? কথায় কথায় শজ্ব আমজ্ঞ বলা র্হনু্দয়ার্ন। 
র্হনু্দয়ার্ন দূর করা লাগমব। র্বমলা শজ-না। 
  
সুমলমান বলল, শজ-না। 
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মাওলানা বলমলন, শেমলর নাম শরমের্ে জর্হর। এিা শতা হমব না। জর্হর আল্লাহপামকর 
৯৯ নামমর এক নাম। এর অথি জার্হর হওয়া। আল র্ার্হরু। নাম বদলামত হমব। এেন 
শথমক নাম আবু্দল জর্হর। এর অথি জর্হমরর শগালাম। অথিাৎ আল্লাহপামকর শগালাম। 
বুম ে? 
  
র্জ বুম র্ে। এেন শেমলমক একিা তার্বজ র্দয়া শদন। অর্ত দুি শেমল। বমন জঙ্গমল ঘুমর। 
হর্রবাবুর র্দর্ঘমত মরমত বমসর্েল। হর্রবাবু  াাঁপ র্দময় পিমলন। শেমলমর বাৈামলন। উনার 
জমনয শেমলর জীবন রো হময়মে। 
  
মাওলানা ইদার্রস র্বরক্ত হময় বলমলন, হর্রবাবু শতামার শেমলমক বাাঁৈামনার শক? তামক 
বাাঁর্ৈময়মেন আল্লাহপাক। মানুমষর জীবমনর মার্লক উর্ন র্ ন্ন শকউ না। বুম ে? হায়াত, 
মাউত, শরমজক, ধনমদৌলত এবং র্ববাহ এই পাাঁৈিা র্বষয় আল্লাহপাক র্নমজর হামত শরমে 
র্দময়মেন। এই র্বষয় মমন রােবা। 
  
সুমলমান হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। মাওলানা বলমলন, তার্বজ র্লমে রােব, একসময় এমস 
র্নময় র্ামব। 
  
শজ আমজ্ঞ। 
  
আবার শজ আমজ্ঞ? 
  
অ যাস হময় শগমে, কী করব? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

অ যাস বদলামত হমব। ধুর্ত পরা োিমত হমব। ধুর্ত র্হনু্দর শপাোক। মুসলমামনর শলবাস 
হমব নর্বর্জর শলবাস। 
  
সুমলমান র্বির্বি কমর বলল, এেন আর্ম র্র্দ পাগর্ি পমর ঘুর্র, শলামক কী বলমবা? 
  
মাওলানা বলমলন, শতামামক শতা পাগর্ি পরমত বলমতর্ে না। ধুর্ত পরমত র্নমষধ করমতর্ে। 
আর র্র্দ পরমতই হয় লুর্ঙ্গর মমতা পরাবা। এমত শদাষ োর্নকিা কািা র্ায়। 
  
শেমলর মাময়র জমনয র্ক একিা তার্বজ র্দমবন? 
  
তার কী সমসযা? 
  
জঙ্গমল ঘুমর। র্নমজর মমন গীত গায়। 
  
নামাজ শরাজা র্ক কমর? 
  
শরাজা কমর। নামামজর র্ঠক নাই। 
  
নামাজ োিা শরাজা আর শনৌকা োিা মার্  একই র্বষয়। তামর নামাজ পিমত বলবা। 
  
র্জ বলব। সুন্দরী শমময়মেমল, তার উপমর র্জমনর নজর পিমে র্ক-না এইর্ি র্নয়া আর্ম 
র্ৈর্িত। 
  
র্জমনর নজর পিা র্বর্ৈত্র না। তার্বজ শলইো র্দব, র্ৈিা করবা না। 
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সুমলমান উমঠ দাাঁিাল। র্াবার সময় শবমঞ্চ একিা এক আর্ন রােল। এমন ামব রােল শর্ন 
মাওলানার শৈামে না পমি। মাওলানা সামহবমক শদর্েময় নজরানা শদয়া শবয়াদর্ব, আবার 
শকামনা নজরানা না র্দময় ৈমল আসাও শবয়াদর্ব। 
  
মাওলানা ইদার্রস সুমলমান ৈমল র্াওয়ার পমরও দীঘি সময় বমস রইমলন। তার ডানপামে 
জুম্মাঘর। র্নমজর একিা জায়গা। অর্ত আপন। তাকামলই োর্ি োর্ি লামগ। জুম্মাঘমরর 
অবস্থা  ামলা না। র্িমনর ৈাল র্দময় বৃর্ির পার্ন পমি। একিা দরজা। উইমপাকা পুমরাপুর্র 
শেময় শফমলমে। বাাঁমের দরমা র্দময়  ািা দরজা বন্ধ করমত হয়। র্মম্বার শ মি শগমে। 
েুতবা আমগ র্মম্বামর দাাঁর্িময় পিমতন, এেন শমম মত দাাঁর্িময় পমিন। অথৈ রসুমল কর্রম 
র্মম্বামর দাাঁর্িময় েুতবা পাঠ করমতন। মুসুর্ন্ত্রমদর অজুর বযবস্থা নাই। মসর্জমদর পামে 
শডাবার মমতা আমে, শডাবায় পাি পৈামনা হয়, শসোমন অজু করা সম্ভব না। সবমৈ’  ামলা 
হমতা একিা ৈাপকমলর বযবস্থা করমল। শক বযবস্থা করমব? মাওলানা ইদর্রস দেআর্নর 
জর্মদার শনয়ামত শহামসর কামে র্গময়র্েমলন। শনয়ামত শহামসন রাগী গলায় বলমলন, 
মসর্জদ কমর র্দময়র্ে, বার্ক শদে াল আপনারা করমবন। ৈাাঁদা তুমল করমবন। আর্ম িাকার 
গাে লাগাই নাই। প্রময়াজন হমলই গাে  ািা র্দব। আর িুপিুপাইয়া িাকা পিমব। ৈান্দা 
তুমলন, ৈান্দা। 
  
ৈাাঁদা শদয়ার শকামনা মানুষ নাই— এিা বলার আমগই শনয়ামত শহামসন উমঠ পিমলন। 
সন্ধযার পর র্তর্ন শবর্েেণ বাইমরর মানুমষর সমঙ্গ কথা বমলন না। সম্প্রর্ত র্তর্ন লেমনৌ 
শথমক শপয়ারীবালা নামমর এক বাইর্জ এমনমেন। সন্ধযা শথমক র্নর্ে রাত পর্িি তার সমঙ্গ 
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সময় কািান। এিা র্নময় শকউ র্কেু মমন কমর না। জর্মদার শেণীর মানুষমদর র্বলাস 
ত্রুর্ির মমধয পমি না। তারা আমমাদ ফুর্তি করমব না শতা শক করমব? 
  
সন্ধযা হময় শগমে, মাওলানা ইদার্রস বদনায় রাো পার্ন র্দময় অজু কমর আর্ান র্দমলন। 
র্কেুেণ অমপো করমলন শকউ আমস র্ক-না। শকউ এমলা না। র্তর্ন শমামবার্ত জ্বর্লময় 
একই নামাজ পিমলন। সালাম শফরাবার সময় বাতামস শমামবার্ত র্নম  ৈারর্দক অন্ধকার 
হময় শগল। তার বুক ধ্বক কমর উঠল। র্নজিন মসর্জমদ র্জন নামাজ পিমত আমস। ইমাম 
নামাজ পিামত  ুল করমল তারা বি র্বরক্ত হয়। ৈিথাপ্পি মামর। 
  
র্জমনর শৈময়ও শবর্ে  য় ইবর্লে েয়তানমক। মসর্জমদর আমেপামেই এমদর ৈলাৈল 
শবর্ে। মুসর্ল্লরা নামাজ শেষ কমর বার্ি র্াওয়ার পমথ তারা র্পেু শনয়।  য় শদোয়, ের্ত 
করমত শৈিা কমর। 
  
র্তর্ন কময়কবার ইবর্লে েয়তামনর হামত পমিমেন। প্রর্তবারই আয়াতুল কুরর্স পমি 
উদ্ধার শপময়মেন। সবিমেষ ঘিনা ঘমিমে গত মামস। এোর নামাজ শেষ কমর হার্রমকন 
হামত বার্ি র্ফরমেন। ফাকফাাঁকা ৈাাঁমদর আমলা। র্ডসর্িক্ট শবামডির রা্ত ায় উঠমত র্ামবন, 
হঠাৎ তার ৈারর্দমক র্ঢ়ল পিমত লাগল। র্তর্ন থমমক দাাঁর্িময় পিমলন। তার ডানর্দমক 
র্বোল র্বোল র্েমুল গাে। বাতাস শনই র্কেু শনই, হঠাৎ শুধু একিা র্েমুল গামের ডাল 
নিমত লাগল। র্তর্ন সমঙ্গ সমঙ্গ শৈাে বন্ধ কমর একমমন আয়াতুল কুরর্স পিমত শুরু 
করমলন। আয়াতুল কুরর্স একবার শেষ কমরন, দু’হামত েব্দ কমর তার্ল শদন। আবার 
পমিন। আবার তার্ল শদন। আয়াতুল কুরার্সর মরতবা হমলা, এই শদায়া পমি হাততার্ল 
র্দমল র্তদূর হাততার্লর েব্দ র্ায় ততদূর পর্িি োরাপ র্জন থাকমত পামর না। আয়াতুল 
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কুরার্সর এত বি ফর্জলমতর কারণ, এই আয়ামত আল্লাহপামকর এমন সব গুমণর বণিনা 
আমে র্া মানুমষর শবামধর অগময। 
  
র্তনবার আয়াতুল কুরর্স পাঠ কমর মাওলানা শৈাে শমলমলন। পর্রর্স্থর্ত স্বা ার্বক। র্েমুল 
গামের পাতা নিমে না। কিু একিা গন্ধ ৈারর্দমক েিামনা। নাক জ্বালা কমর এমন গন্ধ। 
  
মাগমরমবর নামাজ শথমক এোর নামামজর মা োমন সমময়র বযবধান অল্প। ঘ্াোর্নক। 
এই এক ঘ্ার জমনয বার্ি র্াওয়া অথিহীন। মাওলানা মসর্জমদই থামকন। তার  য়  য় 
লামগ। বমনর মা োমন মসর্জদ। সন্ধযার পর শথমক বমনর শ তর নানান ধরমনর েব্দ 
উমঠ। শকামনািা পার্ের েব্দ, শকামনািা জন্তু জামনায়ামরর, আবার র্কেু র্কেু েব্দ আমে 
সমূ্পণি অনযরকম। হুম হুম কমর এক ধরমনর েব্দ মাম  মাম  আমস। এই েমব্দর সমঙ্গ 
শকামনা েমব্দর র্মল শনই। েব্দ শুনমলই েরীর ঠাণ্ড হময় আমস।  য় কািামনার জমনয 
মাওলানা শকারান পাঠ কমরন। র্তর্ন ইদানীং শুরু কমরমেন শকারান মর্জদ মুেস্থ করা। 
একিা বয়মসর পর মুেস্থের্ক্ত কমম র্ায়। একই র্জর্নস বারবার পিার পমরও মমন থামক 
না। এই সমসযা তার হমে। র্তর্ন হাল োিমেন না। র্কেুই বলা র্ায় না, আল্লাহপাক 
অনুগ্রহ করমতও পামরন। শদো র্ামব র্তর্ন শকারামন হামফজ হময়মেন। সহজ বযাপার না। 
আল্লাহর কথা েরীমর ধারণ করা র্বরাি র্বষয়। সাধারণ মানুমষর েরীর কবর শদয়ার পর 
পাাঁমৈ গমল র্ায়। শকারামন হামফমজর েরীর পাঁমৈ না। 
  
মাওলানা এোর নামাজ শেষ কমর বার্ি শফরার পমথ হার্তর গলার ঘ্ার আওয়াজ 
শপমলন। শসানার্দয়ার জর্মদার েোংক পামলর হার্তর গলার রূপার ঘ্া। অর্ত মধুর 
আওয়াজ। র্তর্ন শুমনমেন শসানার্দয়ার জর্মদার আমরকি। হার্ত র্কমনমেন। মার্দ হার্ত। 
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এেন র্তর্ন দুই হার্ত পাোপার্ে র্নময় ৈমলন। মার্দ হার্তিা থামক সামমন, পুরুষিা র্পেমন। 
এরা র্েন শথমম থামক তেন নার্ক পুরুষ এবং শমময় হার্ত শুি জিাম জর্ি কমর দাাঁর্িময় 
থামক। র্নিয়ই েুব মধুর দৃেয। র্তর্ন এেমনা শদমেনর্ন। একবার শসানার্দয়ায় র্ামবন। 
শদমে আসমবন। 
  
হার্ত র্নময় শকারান মর্জমদ একিা সূরা আমে। সূরা র্ফল। মাওলানা মমন মমন সূরা আবৃর্ত্ত 
কমর তার বঙ্গানুবাদ করমলন। তাাঁর  ামলা লাগল। 
  
আলাম তারা কাইফা ফা’আ’লা রাবু্বকা র্বআেহর্বল ফীল। 
  
হর্্ত বার্হনীর সামথ শতামার প্র ু কীরূপ আৈরণ করমলন তাহা র্ক তুর্ম লে কর নাই? 
  
আলাম। ইয়াজআ’ল কাইদাহুম ফ্ৰী-তাদলীল। র্তর্ন র্ক তামদর ৈক্রাি বযথি কমরন নাই? 
  
জঙ্গমলর পথ শেমি বি রা্ত ায় উমঠই মাওলানা েোংক পামলর শদো শপমলন। হার্তর 
র্পমঠ। েোংক পাল বমস আমেন। হার্তর গাময়র রি অন্ধকামর র্মমে শগমে। মাওলানা 
ইদার্রমসর মমন হমলা, জর্মদার েোংক পাল েূমনযর উপর বমস আমেন। 
  
মাওলানা ইদার্রস র্বনময়র সমঙ্গ বলমলন, আদাব। র্বধমীমক আসসালামু আলায়কুম বলা 
র্নমষধ। তামদর শবলায় আদাৰ। আদাব েমব্দর অথি আমে র্কনা। র্তর্ন জামনন না। 
  
েোংক পাল বলমলন, শক? 
  
মাওলানা বলমলন, জনাব আমার নাম ইদার্রস। আর্ম জুম্মাঘমরর ইমাম। 
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আমার অঞ্চমল গরু কািা র্নমষধ এিা জামনা শতা? 
  
র্জ জনাব জার্ন। 
  
র্নমষধ শজমনও অমনমক গরু কামি। গ ীর জঙ্গমলর শ তর এই কাজ কমর মাংস  াগা ার্গ 
কমর। এরকম সংবাদ র্র্দ পাও আমামক জানামব। আর্ম বযবস্থা র্নব।  ামলা কথা, হর্রৈরণ 
মুসলমান হময়মে এরকম একিা েবর শপময়র্ে। েবরিা র্ক সতয? 
  
সতয না, জনাব। 
  
আো, র্ঠক আমে। পথ োি, আর্ম র্াব। 
  
মাওলানা পথ শেমি রা্ত ার পামেই দাাঁর্িময় র্েমলন। র্তর্ন আমরা দূমর সমর শগমলন। 
  
  
  
েোংক পাল হার্ত র্নময় হর্রৈরমণর বার্িমত এমসমেন। হার্ত দুিাই সমঙ্গ এমনমেন। 
েোংক পামলর সমঙ্গ তাাঁর এমস্টমির দুই মযামনজার এমসমেন। একজন ইমকাবরাদার 
এমসমে। পান বামন্দস একজন এমসমে। তার কাজ নানান মসলা র্দময় পান বানামনা। 
েোংক পামলর তামাক োওয়ার অ যাস আমে। অমনযর ইমকায় র্তর্ন তামাক োন না। 
  
েোংক পামলর বয়স ৈর্ল্লে। েরীমরর উপর নানান অতযাৈামরর কারমণ বয়স অমনক শবর্ে 
শদোয়। শৈহারায় বালকম াব আমে, তমব শৈাে শজযার্তহীন। অর্তর্রক্ত মদযপামনর কারমণ 
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হাতকাপা শরাগ হময়মে। গামের পাতা কাপার মমতা হামতর আিুল প্রায়ই থারথার কমর 
কামপ। েোংক পাল এই কারমণই েীতগ্রীষ্ম সবসময় মেমমলর ৈাদমর েরীর শেমক 
রামেন। 
  
হর্রৈরণ জর্মদার বাবুমক অর্ত র্মত্ন চবঠকোনায় বর্সময়মেন। তামক তামাক শদয়া হময়মে। 
একজন পাোবরদার শপেমন দাাঁর্িময় বাতাস করমে। এত বি জর্মদার হঠাৎ তার বার্িমত 
শকন এই কারণ হর্রৈরণ ধরমত পারমেন না। একিা অনুমান র্তর্ন অবর্েয করমেন— 
র্ের্িেরাজমক োজনা শদবার তার্রে এমস শগমে। েোংক পাল হয়মতা োজনার পুমরা 
িাকার বযবস্থা করমত পামরন। র্ন। োজনা জমা শদবার সময়ই শুধু জর্মদাররা ধনবানমদর 
োর্তর কমরন। 
  
হর্রৈরণ! 
  
শজ আমজ্ঞ। 
  
নতুন হার্ত ের্রদ কমরর্ে। শগৌরীপুমরর মহারাজার কাে শথমক র্কনলাম। র্তর্ন র্কেুমতই 
র্বর্ক্র করমবন না। মহারাজা বলমলন, আর্ম র্ক হার্ত শবৈামকনার বযবসা কর্র? শতামার 
হার্ত পেন্দ হময়মে র্নময় র্াও, র্কেু র্দমত হমব না। আর্ম বললাম, ঐিা হমব না। নগদ 
আি হাজার িাকা উনার োজার্ঞ্চর কামে জমা র্দময় হার্ত র্নময় ৈমল এমসর্ে।  ামলা 
কমরর্ে না? 
  
হর্রৈরণ হযাাঁ-সূৈক মাথা নািমলন। 
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হার্তর নাম শরমের্ে বং। পুরুষিার নাম ৈং, মার্দিার নাম বং। দুইজমন র্মমল বংৈং। হা 
হা হা।  ামলা কমরর্ে না? 
  
শজ আমজ্ঞ,  ামলা। 
  
েোংক পাল গলা নার্মময় বলমলন, এেন মূল কথায় আর্স। হঠাৎ হার্ত শকনার কারমণ 
আর্ম র্কর্ঞ্চৎ অথিসংকমি পমির্ে। আগামীকাল সন্ধযার মমধয োজনা শপৌঁেমত হমব। পাাঁৈ 
হাজার িাকার সমসযা। িাকািা র্দমত পারমব? 
  
হর্রৈরণ মুে শোলার আমগই েোংক পাল বলমলন, আর্ম র্জর্নস বন্ধক শরমে িাকা র্নব। 
বং থাকমব শতামার কামে বন্ধক। একিা বন্ধকনামা চতর্র কমর এমনর্ে। স্টযামম্প পাকা 
দর্লল। আর্ম র্বমেষ র্বপমদ পমির্ে। র্বপদ শথমক উদ্ধার কর। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আপর্ন র্নমজ এমসমেন এই র্মথি। বন্ধকনামা লাগমব না। হার্তও শরমে 
শর্মত হমব না। 
  
েোংক পাল বলমলন, এই কাজ আর্ম কর্র না। বন্ধকনামায় আর্ম দ্ত েত কর্র নাই। 
র্িপসই র্দময়র্ে। ইদানীং দ্ত েত করমত পার্র না। হাতকাপা শরাগ হময়মে, শুমনে শবাধহয়। 
জনসমমে র্বরাি লিায় পর্ি র্বধায় ৈাদমরর র্নমৈ হাত লুর্কময় রার্ে। এেন বমলা িাকািা 
র্ক র্দমত পারমব? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, এত িাকা আর্ম সমঙ্গ রার্ে না। সকামল আপনার বার্িমত র্দময় আসব। 
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েোংক পাল আমরা র্কেুেণ থাকমলন। েরবত শেমলন, পান শেমলন। র্কেুেণ গল্প 
করমলন। 
  
উিাউিা শুনমত শপলাম শতামামক না-র্ক সমাজৈুযত কমরমে। কথািা র্ক সর্তয। 
  
হর্রৈরণ একবার  াবমলন বমলন, সমাজৈুযর্তর ঘিনা আপনার বার্িমতই ঘমিমে। আপর্ন 
র্নমজ উপর্স্থত র্েমলন। তারপর মমন হমলা এই মানুষমক পুরমনা কথা মমন কর্রময় র্দময় 
শকামনা লা  শনই। র্তর্ন র্কেুই মমন রােমত পামরন না। 
  
েোংক পাল বলমলন, তুর্ম না-র্ক সবার সামমন এক মুসলমান শেমলমক ৈামিাৈার্ি কমরে? 
গামল ৈুমা র্দময়ে? 
  
হর্রৈরণ জবাব র্দমলন না। 
  
েোংক পাল গলা নার্মময় বলমলন, আবার কার কামে শর্ন শুনলাম। শসই শমময়র মা 
রাইত র্নশুমথ শতামার ঘমর আমস। তুর্ম একা থাক, রাইত র্নশুমথ শতামার ঘমর শমময়মেমল 
আসা শতা  ামলা কথা না। সমাজ শথমক পর্তত হমব। হর্রৈরণ বলমলন, পর্তত শতা 
আর্েই। নতুন কমর কী হমবা? তা োিা রাইত র্নশুমথ আমার কামে শকউ আমস না। ঐ 
শমময় আমামর বাবা ডামক। আর্ম তামক কনযাসম শদর্ে। 
  
েোংক পাল মাথা শদালামত শদালামত বলমলন, র্নমজর কনযা োিা আর শকউ কনযাসম না। 
এইিা শেয়াল রােবা। 
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আো রােব। 
  
শতামার বার্িমত শতা শকামনা শলাকজন শদেলাম না। সবাই র্ক শতামামক তযাগ কমরমে? 
  
কমরমে। করাই স্বা ার্বক। আমার জাত নাই। সমাজ নাই। 
  
েোংক পাল বলমলন, এইসব র্নময় র্ৈিা করমব না। র্ার িাকা আমে শস সমাজ র্কনমব। 
আর আর্ম শতা আর্ে। বামুন পর্ণ্ডতমক শডমক ধমক র্দময় র্দব, র্নর্মমষ শস অনয র্বধান 
র্দমব। হা হা হা। 
  
প্রৈণ্ড েমব্দ েোংক পাল হাসমেন। অথৈ এই হার্স প্রাণহীন। মমন হমে শকামনা একিা 
র্মন্ত্রর শ তর শথমক েব্দ আসমে। 
  
হর্র! 
  
শজ আমজ্ঞ। 
  
শতামার এোমন র্র্দ মদযপান কর্র শতামার র্ক অসুর্বধা আমে? 
  
শকামনা অসুর্বধা নাই। 
  
কর্লকাতা শথমক  ামলা রাম আর্নময়র্েলাম। োমব একিু? 
  
আর্ম মদযপান কর্র না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 43 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
 ামলা। েুব  ামলা। মদয সবিগুণনার্েনী। আমার র্দমক তাকাময় শদে— আমার হময়মে 
হাতকাাঁপা শরাগ। এই সমঙ্গ সৃ্মর্তভ্রংে শরাগ। র্কেু মমন থামক না। 
  
মদযপান শেমি শদন। 
  
শকন োিব? পৃর্থবীমত আমরা এমসর্ে শ ামগর জমনয। শ াগ র্নবৃর্ত্ত না হমল বারবার 
জন্মামত হমব। আবার জন্মামনার ইো নাই। এই জমনযই র্ঠক কমরর্ে, এই জীবমনই সম্ত  
শ ামগর র্নষ্পর্ত্ত করব। 
  
েোংক পামলর জমনয মদযপামনর আময়াজন তার শলাকজন অর্ত দ্রুত কমর শফলল। 
শমম মত কামপিি র্বোমনা হমলা। তার্কয়া এবং শকালবার্লে নামামনা হমলা। গ্লাস নামল, 
শবাতল নামল। ধূপদামন অগরু’ শপািামনা হমলা। হুমকায় শমেকাত আমু্বরী তামাক  রা 
হমলা। 
  
েোংক পাল তার্কয়ায় শহলান র্দময় গ্লাস হামত র্নমত র্নমত বলমলন, বরফ োিা এইসব 
র্জর্নস শেময় শকামনা মজা নাই। বরফকমলর সন্ধামন আর্ে। কর্লকাতায় সামহবপািায় 
বরফকল পাওয়া র্ায়। শকমরার্সমন ৈমল। অতযর্ধক দাম। তারপমরও র্সদ্ধাি র্নময়র্ে 
র্কনব।  ামলা কমরর্ে না? 
  
কথায় কথায় ‘ ামলা কমরর্ে না’ বলা েোংক পামলর মুদ্ৰামদাষ। প্রশ্নিা র্তর্ন কমরন, তমব 
জবামবর জমনয অমপো কমরন না। র্তর্ন র্নর্িত র্া কমরমেন,  ামলাই কমরমেন। 
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হর্র! 
  
শজ আমজ্ঞ। 
  
মহা ারমতর র্র্ার্তর কথা মমন আমে? তার জীবনিাই র্েল শ ামগর। বৃদ্ধ হময় শগমল 
শ ামগর তৃষ্ণা শমমি না। তেন শস র্তনপুত্রমক শডমক বলল, শতামামদর মমধয শকউ র্ক 
শতামামদর শর্ৌবন আমামক র্দময় আমার জরা গ্রহণ করমব। আর্ম আমরা শ াগ করমত 
ৈাই। শকউ রার্জ হয় না। একজন রার্জ হমলা। শসই একজমনর নামিা র্ক শতামার মমন 
আমে, হর্র? 
  
সবিকর্নষ্ঠ পুত্র রার্জ হমলা। তার নাম পুরু। 
  
ঐিা র্েল গধিব। গধিবিা রার্জ হময়মে। হা হা হা। মহা গধিব। হা হা হা। হাসমত হাসমত 
েোংক পামলর শহাঁৈর্ক উমঠ শগল। শহাঁৈর্ক থামামনার জমনয পার্ন শেমত হমলা। মাথায় পার্ন 
র্দমত হমলা। তবু শহাঁৈর্ক থামম না। শহাঁৈার্ক র্দমত র্দমতই র্তর্ন হার্তমত উমঠ ৈমল শগমলন। 
মার্দ হার্ত শলাহার র্েকমল বাধা থার্কল জামগামের সমঙ্গ। হার্তর সমঙ্গ আমে হার্তর 
সর্হস। সর্হস মুসলমান, নাম কালু র্ময়া। শোিোমিা মানুষ। অর্ত র্বনয়ী। শৈামের র্দমক 
তার্কময় কথা বমল না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, এত বি হার্ত আর তুর্ম শোিোমিা মানুষ। শতামার কথা র্ক মামন? 
  
কালুর্ময়া বলল, শজ কতিা, মামন। আর্ম তার শৈামের সামমন থাকমলই শস ঠাণ্ডা থামক। 
শৈামের আিাল হমলই অর্স্থর হয়। 
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এত বি জন্তু বে করমল কী ামব? 
  
আদর র্দময়। সব পশু আদর বুম । মানুমষর শৈময় শবর্ে বুম । 
  
মানুষ কম বুম ? 
  
শজ। কতিা। 
  
মানুষ কম বুম  শকন? 
  
মানুষমর আদর করমল মানুষ  ামব আদমরর শপেমন স্বাথি আমে। পশু স্বাথি বুম  না। 
  
কালু র্ময়া! আর্ম র্র্দ হার্তিামক আদর কর্র শস বু মব? 
  
অবেযই বু মব। হার্তর অমনক বুর্দ্ধ। আর হার্ত আদমরর কাঙ্গাল। 
  
হর্রৈরণ হার্তর গাময় হাত রােমলন। হার্ত মাথা ঘুর্রময় তামক শদেল। হর্রৈরণ বলমলন, 
শকমন আর্েস শগা শবর্ি? 
  
হার্ত শুি  াকামলা। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, তুই আমার বার্ির অর্তর্থ। তুই কী শেমত ৈাস বল। 
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কালু র্ময়া বলল, কতিা, আপমনর প্রমতযকিা কথাই শহ বু মে। জবান নাই বইলা উত্তর 
র্দমতমে না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, শতামার হার্ত কী শেমত সবমৈ’ পেন্দ কমর বমলা। আর্ম তাই োওয়াব। 
  
এক ধামা আলুৈাল শদন। এক ের্ি কলা শদন, আর নারমকল শদন। আপর্ন র্নমজর হামত 
তামর োওয়ািা র্দমবন, বার্ক জীবন শস আপনামর  ুলমব না। 
  
হর্রৈরণ র্নমজর হামত হার্তমক োবার োওয়ামলন। কালু র্ময়া বলল, কতিা, আপনার আদর 
শহ শববাকিাই বু মে। 
  
তুর্ম জানমল কী ামব? 
  
শদমহন না একিু পর পর শুাঁি র্দয়া আপমনমর ধাক্কা র্দতামে। এইিা তার শেলা। পেমন্দর 
মানুমষর সামথ এই শেলা শস শেমল। 
  
অল্প কময়ক ঘ্ায় হার্তিার উপর তার অস্বা ার্বক মায়া পমি শগল। তৃতীয় র্দমন শসই 
মায়া র্েন অমনক গুণ শবমিমে, তের্ন হার্ত শফরত শনবার জমনয েোংক পামলর দুই 
মযামনজার উপর্স্থত। তারা িাকা র্নময় আমস র্ন, এমসমে োর্ল হামত। 
  
তামদর কামেই হর্রৈরণ জানমলন শর্, হার্ত বন্ধক শরমে িাকা শনবার শকামনা ঘিনা ঘমি 
র্ন। বন্ধক নামায় শর্ র্িপসই আমে শসিা েোংক পামলর না। র্তর্ন র্র্দ ইো কমরন 
বন্ধকনামা র্নময় শকামিি শর্মত পামরন। 
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হর্রৈরণ বলমলন, হার্ত র্নময় র্াও। 
  
কালু র্ময়ার শৈাে র্দময় পার্ন পিমত লাগল। শস হর্রৈমণর পা েুাঁময় র্বদায় র্নল। 
  
হর্রৈরণ তামক রুপার একিা িাকা র্দময় বলমলন, শতামার স্ব াব আৈারআৈরণ আমার 
পেন্দ হময়মে। হার্তর সমঙ্গ থাক বমলই হার্তর স্ব াব শতামার মমধয এমসমে। হার্ত উত্তম 
প্রাণী। তুর্মও উত্তম। 
  
েোংক পাল হার্ত র্ফর্রময় র্নময়ই োি হমলন না। র্তর্ন হর্রৈরমণর উপর নানার্বধ 
র্নর্িাতমনর শৈিা করমলন। সমাজৈুযর্তর র্বষয়িা পাকাপার্ক করমলন। তার শধাপা-নার্পত 
বন্ধ হময় শগল। শসাহাগগমঞ্জ পামির গর্দমত আগুন শলামগ। সব পুমি শগল। র্কেু র্বশ্বাসী 
কমিৈারী তাাঁমক শেমি ৈমল শগল। হর্রৈরণ দমমলন না। নার্পত বন্ধ হওয়ার কারমণ র্তর্ন 
ৈুল-দার্ি কািা বন্ধ করমলন। তার মাথা র্তি ৈুল-দার্ি গজল। শৈহারা ঋর্ষ ঋর্ষ হময় 
শগল। 
  
  
  
মানুষ এমন প্রাণী শর্ দ্রুত র্নমজমক োপ োইময় র্নমত পামর। হর্রৈরণ একা জীবন র্াপমন 
অ য্ত  হময় পমিমেন। সকামল গার্দমত বমসন। বযবসার কাজকমি শদমেন। গর্দর র্হনু্দ 
কমিৈারীমদর জামতর সমসযা হয় র্ন। তারা আমগর মমতাই আমে। তামদর দুপুমরর োবার 
সময় হমলই র্কেু সমসযা হয়। তেন হর্রৈরণমক গর্দঘর শথমক ৈমল আসমত হয়। র্তর্ন 
র্নমজর বার্িমত রান্না করমত বমসন।  াত, আলু শসদ্ধ, র্ঘ। শকামনা শকামনা র্দন। র্ডম। 
োওয়া-দাওয়ার পর বার্ির আমেপামে হাাঁিমত শবর হন। শদোমোনার শকউ না থাকায় 
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বার্ির ৈারর্দমক ঘন জঙ্গল হময়মে। ঘাস এবং কৈুবমন বার্ি প্রায় োকা পিার মমতা 
অবস্থা। শকামনা একর্দন মমন হয় বার্ি পুমরাপুর্র োকা পমি র্ামব। শসিাও মন্দ কী! বমনর 
শ তর হাাঁিমত র্গময় মাম  মাম  ৈমমক র্াবার মমতা ঘিনাও ঘমি। ঘিনাগুমলা র্নময় তার 
 াবমত  ামলা লামগ। একবার র্হজল গামের শগািায় কময়কিা সামপর র্ডম শদেমলন। 
আকােী নীল রমির র্ডম। মাম  মাম  হলুদ শোপ। শদমে মমন হয়, রি-তুর্ল র্দময় শকউ 
র্ডমগুমলা এাঁমকমে। সামপর মমতা  য়ঙ্কর একিা প্রাণীর র্ডম এত সুন্দর শকন এই র্বষয় 
র্নময় শ মব শ মব অমনক সময় পার করমলন। শক্লালকাতায় র্ৈর্ঠ পাঠামলন সামপর উপর 
বই বুকমপামস্ট পাঠামনার জমনয। 
  
বই পিার অ যাস তার র্েল না। এই অ যাস  ামলামমতাই হমলা। শবর্ের  াগই ধমমির 
বই, সাধুমদর জীবনকার্হনী। পাোপার্ে ইর্তহামসর বই। সন্ধযার পর তার প্রধান কাজ— 
হার্রমকন জ্বর্লময় বই পিা। সুর কমর কােীদাসীর মহা ারত পিমতও তার  ামলা লামগ। 
তার মমন হয়। রামায়ণ পামঠর সময় শদহধারী না এমন অমনমকই ৈারপামে জমিা হয়। 
তারা র্নিঃেমব্দ মন র্দময় পাঠ শোমন— 
  
শহতায়  ার্বত রাজা আেমম বর্সয়া। 
ধীমর ধীমর কর্হমলন অিুিমন ৈার্হয়া।। 
শুন  াই ধনঞ্জয়, না বুর্  কারণ। 
 ীমমর র্বলম্ব শকন হয় এতেণ।। 
েীঘ্ৰগর্ত বৃমকাদমর কর অমেষণ। 
বুর্   ীম কামরা সমন কর্রমতমে রণ।। 
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জর্হর শেমলিা প্রায়ই আমস। তার প্রধান শ াক পুকুমরর পার্ন। হর্রৈরণ তামক সাাঁতার 
শেোমলন। এই কাজিা কমরও েুব আনন্দ শপমলন। 
  
র্নিঃসঙ্গ জীবমন বমন-জঙ্গমল হাাঁিমত হাাঁিমত জর্হমরর সমঙ্গ গল্প করা তার জমনয আনন্দময় 
অর্ জ্ঞতা। শেমলিা অর্তর্রক্ত বুর্দ্ধমান। বি হমল তার এই বুর্দ্ধ থাকমব র্ক-না এিা র্নময়ও 
হর্রৈরণ র্ৈিা কমরন। শেমলিার সমঙ্গ জ্ঞামনর কথা বলমতও হর্রৈরমণর  ামলা লামগ। 
কারণ এই শেমল কথাগুমলা বু মত পামর। 
  
জর্হর! 
  
হুাঁ। 
  
মানুমষর শর্মন জীবন আমে গামেরও আমে— এিা জামনা? 
  
জার্ন। 
  
কী ামব জামনা? 
  
আপর্ন বমলমেন। 
  
মানুমষর সমঙ্গ গামের অমনক প্রম দ আমে। প্রম দ হমলা অর্মল। অর্মলগুমলা র্ক জামনা? 
– 
  
না। 
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শ মব শ মব বমলা। র্ৈিা কমর বমল। 
  
গাে কথা বলমত পামর না। 
  
হময়মে। আর কী? 
  
গাে হাাঁিমত পামর না। 
  
হময়মে। আর কী? 
  
জার্ন না। 
  
র্ৈিা কমর বমলা। কেমনা হুি কমর ‘জার্ন না’ বলমব না। র্ৈিা কমরা। 
  
শেমলিা গম্ভীর  র্ঙ্গমত গামল হাত র্দময় র্ৈিা কমর। শদেমত এত  ামলা লামগ! আো 
জন্মাির র্ক আমে? এমন র্ক হমত পামর তাাঁর মৃত কনযা মুসলমান ঘমর পুরুষ হময় জন্ম 
র্নময়মে? তার শমময়র মাথায় ৈুল র্েল শকাাঁকিামনা। এই শেমলরও তাই। আমগর জমন্ম 
শমময়িা পার্নমত িুমব মমরর্েল। এই জমন্মও একিা ঘিনা ঘমিমে, তমব এই জমন্ম শস 
রো শপময়মে। 
  
মাম  মাম  হামির র্দন র্েন সুমলমান হামি র্ায়, জুমলো শেমলমক সমঙ্গ র্নময় আমস। 
তার হামত থামক েলার  ািু। শেমলর হামতও থামক  ািু। দু’জমন র্বপুল উৎসামহ বার্িঘর 
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 াাঁি র্দমত থামক। ঘর পর্রোর পবি শেষ হমলা জুমলো র্েৈুর্ি রাধমত বমস। হর্রৈরণ 
তেন পামেই থামকন। রান্না শদমেন। রান্নার সময় জুমলো নানান গল্প কমর। 
  
জগমতর সবমৈ’ সহজ রান্ধন র্েৈুর্ি। হামতর কামে র্া আমে সব হার্িমত র্দয়া জ্বল। একিু 
নুন, দুই একিা কাাঁৈামর্রৈ। বযস। 
  
শেমল প্রশ্ন কমর, জগমতর সবমৈ’ কর্ঠন রান্ধন কী? 
  
 াত।  র রা নরম  াত রান্ধা বিই কর্ঠন। একিু জ্বল শবর্ে হইমল  াত গলগলা। জ্বাল 
কম  াত েক্ত ৈাউল। 
  
শকামনা শকামনা র্দন জুমলো তার বাবার গল্প শুরু কমর। কমব শকানর্দন তার বযাপজান 
কর্বগামনর প্রমশ্নাত্তমর র্বপেমক না্ত ানাবুদ কমরর্েমলন—তার গল্প। এই সময় জুমলোর 
শৈাে-মুে উজ্জ্বল হময় উমঠ। হর্রৈরমণর মমন হয়, শমময়িার মুে শথমক আমলা শবর হমে। 
  
বু মলন বাবা! জার্ঙ্গর আলী, শসও র্বরাি নার্ম মালমজািার গাময়ন, আমার বাপজানমর 
কর্ঠন একোন শসায়াল করল— মার্ি কযামমন সৃর্ি হইল? 
  
বাপজান সমঙ্গ সমঙ্গ বলল, (জুমলো এই অংমে গান শুরু করল) 
  
ওমর গুন ধান! 
প্রমশ্নর কী র্ববরণ! স ার মাম  কর্রব বণিন। 
চধর্ি ধমর শুমনা ওমর শোতাবনু্ধগণ। 
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দুই র্দমন হয় মার্ির জনম 
ৈারর্দমন আল্লাহ সব কর্রমলন সৃজন। 
  
র্বস্ময়কর হমলও সর্তয, হঠাৎ হঠাৎ অর্ম্বকাৈরণ উপর্স্থত হন। র্তর্ন প্রর্তবারই সমাজ 
শথমক পর্তত হবার পর উদ্ধামরর এমককিা উপায় র্নময় আমসন। পুকুরঘামি বমস গলা 
উাঁর্ৈময় ডামকন- হর্র! আমো? শোজ র্নমত আসলাম। আমো শকমন? 
  
 ামলা আর্ে। 
  
শতামার উপর কাজিা অনযার্য হময়মে। আর্ম শোজ র্নময়র্ে, একিা শসানার ৈামমৈ শগাবর 
র্নয়া ৈামমৈর হাতমল র্তনবার দাাঁমত কামি র্দমলই েরীর শুদ্ধ হয়। তারপর শসই ৈামৈ 
শকামনা এক সৎ োহ্মণমক দান কমর র্দমত হয়। কার্ের এক পর্ণ্ডমতর র্বধান। 
  
শকমন পর্ণ্ডত? 
  
র্বরাি পর্ণ্ডত। ৈার-পাাঁৈিা নযায়রত্ব রামর্নর্ধ পার্নমত গুমল শেময় শফলমত পামর। শতামার 
েরীর শুর্দ্ধর বযবস্থা র্ক করব? 
  
র্াক আমরা র্কেু র্দন। তাোিা আপর্ন েরীর শুর্দ্ধ করমল শতা হমব না। শকউ মানমব না। 
কার্ের পর্ণ্ডতমদর লাগমব। 
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তাও কথা। একিা কাজ কর্র, শকামনা শু র্দন শদমে দু’জমন কার্ে ৈমল র্াই। শতামার শতা 
অমথির অ াব নাই। আমামর েরৈ র্দয়া র্নয়া শগলা। পুণযধাম কার্ে শকামনার্দন শদর্ে নাই। 
শদোর েে আমে। 
  
র্নময় র্াব আপনামক। কথা র্দলাম। আর্ম উদ্ধার পাই বা না পাই— আপনার েে শমিাব। 
  
অর্ম্বকাৈরণ দীঘি র্নিঃশ্বাস শফমলন, হর্রৈরমণর জমনয তার সর্তয োরাপ লামগ। 
  
  
  
হর্রৈরমণর জমনয আমরকজন মানুমষর েুবই োরাপ লামগ, তার নাম ধনু শেে। শস 
লঞ্চঘামির র্িমকি বাবু। মাম  মাম  িুকিাক বযবসা কমর। শকালকাতা শথমক এক ড্রাম 
লাল শকমরার্সন র্নময় এমস বান্ধবপুমর র্বর্ক্র কমর। লমঞ্চ পার্ঠময় শদয় শুকনা মর্রৈ। এমত 
বাির্ত আয় র্া হয় তা শস বযয় কমর নতুন র্বময় করা স্ত্রীর শপেমন। পাউডার, শনা, োর্ি, 
রুপার গয়না। লঞ্চঘামির কামেই র্িমনর এক ৈালায় তার সংসার। স্ত্রীর নাম কমলা। ধনু 
শেে স্ত্রীর েুবই  ক্ত। তার একমাত্র স্বপ্ন একর্দন শস একিা লঞ্চ র্কনমব। শসই লঞ্চ 
নারায়ণগঞ্জ শসাহাগগঞ্জ ৈলাৈল করমব। লমঞ্চর নাম এমএল কমলা। এমএল হমলা শমাির 
লঞ্চ। শসই লমঞ্চ কমলা নামমর শর্-মকামনা র্াত্রী র্র্দ উমঠ শস র্ামব র্ফ্ৰ। তার র্িমকি 
লাগমব না। 
  
র্হনু্দ সম্প্রদাময়র শকউ লমঞ্চর র্িমকি কািমত এমলই ধনু শেে শকামনা না শকামনা প্রসঙ্গ 
তুমল হর্রৈরমণর জাত নমির কথা তুলমব। 
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বাবু, আপমন বমলন- মমন কমরন সুন্দর একিা কুত্তার বাচ্চা রা্ত ায় হাাঁিমতমে। আপমন 
‘আয় তু তু’ বলমলন, শস লাফ র্দয়া আপমনর শকামল উঠল। আপমনর জাইত র্কন্তু শগল 
না। মুসলমামনর এক বাচ্চা শকামল র্নমেন— জাইত শগল। এেন মীমাংসা শদন— 
মুসলমামনর বাচ্চা র্ক কুত্তার ৈাইমত অধম? 
  
শর্ সব বাবুমদর এ ধরমনর প্রশ্ন করা হয় তারা র্বেত হন না। র্বরক্ত হন। শকউ শকউ 
বমলন, তুর্ম র্িমকি বাবু। তুর্ম র্িমকি শবৈবা। এত কথা কী? 
  
জাইত র্জর্নসিা কী বু ায় বমলন। েরীমরর শকান জায়গায় এই র্জর্নস থামক, কযামমন 
র্ায়? র্জর্নসিা র্ক ধুয়াো? 
  
তুর্ম বিই শবয়াদব। শতামার মার্লমকর কামে র্বৈার র্দব। ৈাকর্র ৈাইমল। র্ামব। না োয়া 
মরবা। 
  
মরমল মরব। তয় জাইমতর মীমাংসা কইরা র্দয়া মরব। 
  
তুর্ম জাইমতর মীমাংসা করার শক? জাইমতর তুর্ম কী বু ? 
  
আর্ম না বু মলও আপমনরা শতা শবাম ন। আপমনরা মীমাংসা শদন। 
  
শবয়াদর্বর কারমণই, ধনু শেমের র্িমকি বাবুর ৈাকর্র ৈমল শগল। লঞ্চ শকাম্পার্নর মার্লক 
র্নবারণ ৈক্রবতিী তামক ধমিপাো অর্ফমস শডমক পাঠামলন। র্বরক্ত গলায় বলমলন, ধনু, 
উইমপাকা শৈন? 
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ধনু শেে  ীত গলায় বলল, র্ৈর্ন। 
  
উইমপাকার পাো শকন উমঠ জামনা? 
  
উিাল র্দবার জমনয। 
  
না। উইমপাকার পাো উমঠ মর্রবার তমর। তুর্ম উইমপাকা োিা র্কেু না। শতামার পাো 
উমঠমে। তুর্ম সমবমর জাইত পাইত র্েোইমতে? 
  
ধনু শেে বলল, কতিা  ুল হইমে। 
  
 ুল স্বীকার পাইমল কামনা ধরা। কামন ধইরা একে’বার উঠমবাস করা। 
  
ধনু শদর্র করল না। কামন ধমর উঠমবাস শুরু করল। শস ধমরই র্নময়র্েল ৈাকর্র ৈমল 
র্ামব। কামন ধমর উঠমবামসর মমতা অল্প োর্্ত মত পার শপময় র্ামে শদমে শস আনন্দ। তার 
হাাঁিুমত বযথা, উঠমবাস করমত কি হমে। এই কি শকামনা কিই না। 
  
র্নবারণ ৈক্রবতিী োতা শদের্েমলন। োতা শথমক মাথা তুমল বলমলন, একে’বার র্ক হইমে? 
  
শজ কতিা হইমে। 
  
এেন র্বদায় হও। শতামার ৈাকর্র শেষ। লঞ্চঘািায় নতুন র্িমকি বাবু র্ামব। আইজ র্দমনর 
মমধয বার্ি োিবা। নতুন র্িমকি বাবু পর্রবার র্নয়া উঠমব। 
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আমার ৈাকর্র শেষ? 
  
এতেণ কী বললাম? 
  
ধনু শেে বলল, ৈাকর্র। র্র্দ শেষই করমবন কান ধইরা উঠমবাস করাইমলন। কী জমনয? 
  
র্নবারণ ৈক্রবতিী বলমলন, আমগই র্র্দ বলতাম ৈাকর্র শেষ তাহমল র্ক কামন ধমর উঠমবাস 
করতা? এই জমনয আমগ বর্ল নাই। 
  
ধনু শেে বলল, এইিা আপমনর  ামলা র্বমবৈনা। 
  
শতামার েয়র্দমনর শবতন পাওনা আমে। নতুন র্িমকি বাবুর কামে থাইকা র্নয়া র্নবা। 
তার নাম পর্রমল। র্াও, এেন র্বদায়। জর্িল র্হসামবর মমধয আর্ে। 
  
ধনু শেে অর্ত দ্রুত গ ীর জমল পমি শগল। স্ত্রীমক র্নময় উঠার শকামনা জায়গা শনই। 
র্নমজর েরুমৈ স্ব ামবর কারমণ সঞ্চয়ও শনই। 
  
শস র্কেুর্দন বামজ মামলর শদাকান ৈালাবার শৈিা করল। স্ত্রীর জায়গা হমলা শনৌকায়। 
োইওয়ালা শনৌকার দু’পাে োর্ি র্দময় র্ঘমর তার শ তমর সংসার। 
  
ধনু শেমের শদাকান ৈলল না। র্হনু্দ সম্প্রদাময়র শকউ তার শদাকান শথমক র্কেু শকমন না। 
আিমর্ির বযাপার, মুসলমানওরাও না। রামত শনৌকায় ঘুমামত র্গময় ধনু শেে হতাে গলায় 
বমল, বউ কী কর্র বমলা শতা। 
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নতুন শকামনা বযবসা শদেমবন? 
  
কী বযবসা? 
  
শঘািামত কইরা ধমিপাো থাইকা মাল আনমবন। 
  
এই বযবসা করব না বউ। র্ারা শঘািার মাল িানািার্ন কমর তারার স্ব াব হয় শঘািার 
মমতা। শঘািা হওয়ার ইো নাই। 
  
র্নবারণ ৈক্রবতিীর কামে র্গয়া তার পাময় উপুি হইয়া পইিা শদেমবন। পুরান ৈাকর্র র্র্দ 
শফরত পান। 
  
ধনু শেে দীঘিশ্বাস শফমল বলল, লা  নাই। উনার নতুন র্িমকি বাবু কাজ  ামলা জামন। 
তার জায়গায় আমামর র্দমব না। 
  
এেন উপায়? 
  
তাই  াবমতর্ে। 
  
অর্তদ্রুত অবস্থা এমন পর্িাময় শগল শর্ ৈাল ডাল শকনার িাকায় িান পিল। এর মমধয 
আমরক র্বপদ কমলা গ িবতী। তার সারােণ  ুে লামগ। এিা শসিা শেমত ইো কমর। 
একর্দন অমধিকিা র্মর্ি কুমিা কাাঁৈা শেময় শফলল। 
  
ধনু শেে বলল, শবৌ, শতামামর শতামার মাময়র কামে পাঠায়া শদই? 
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কমলা বলল, আপমনমর এতবি র্বপমদ শফইলা আর্ম শবমহেমতও র্াব না। তাোিা আমার 
মা’র র্নমজরই োওন জুমি না। আমার কামে স্বমণির একিা শৈইন আমে। এইিা র্বর্ক্র 
কমরন। 
  
ধনু শেে স্বমণির শৈইন র্বর্ক্র করমত পারল না। বাজামরর একমাত্র স্বণিকামরর শদাকামনর 
মার্লক শ্ৰীধর বলল, এর মমধয শসানা বলমত র্কেু নাই। সবই েয়া শগমে। 
  
ধনু শেে বলল, কতিা! না োয়া আর্ে। স্ত্রীর সিান হমব। 
  
শ্ৰী ধর বলল, শতামার সামথ বার্ণজয করব না। তুর্ম জাত র্নয়া অন্দ মন্দ কথা বমলা। 
শতামার সামথ বার্ণজয করমল শ্ৰী গমণে শবাজার হমবন। শদাকান লামি উঠব। আর্মও 
শতামার মমতা না োয়া থাকব। 
  
বন্দক রাইো র্কেু শদন। 
  
বন্দক রােমত হয়।  গবামনর নামম, শতামার আবার  গবান কী? 
  
ধনু শেে বলল, তাও শতা কথা। 
  
 াদ্ৰ মামসর একর্দন ধনু শেেমক সর্তয সর্তয উপামস শর্মত হমলা। সারার্দমন দুই মুঠ র্ৈিা 
োিা োওয়ার শনই। তাও  ামলা কমলা শেমত শপমরমে। ৈাল র্া র্েল তামত একজমনর 
মমতা  াত হময়মে। ফযান  ামত লবণ র্ের্িময় কমলা এত আগ্রহ কমর শেল শর্ ধনু শেমের 
শৈামে পার্ন এমস শগল। শস গম্ভীর গলায় বলল, বউ, একিা জর্িল র্সদ্ধাি র্নময়র্ে? 
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কমলা আগ্রহ র্নময় বলল, কী র্সদ্ধাি? 
  
ডাকার্ত করব। ডাকার্ত র্বনা পথ নাই। 
  
কমলা হাসমত শুরু কমরই হার্স বন্ধ কমর শফলল। ধনু শেমের মুে গম্ভীর। শৈাে জ্বল জ্বল 
করমে। 
  
ডাকার্ত করমবন? 
  
হুাঁ। 
  
ডাকাইমতর দল থামক। আপমনর দল কই? 
  
দল লামগ না। 
  
কমলা বলল, আমার সিামনর কসম র্দয়া একিা কথা বর্ল। 
  
ধনু শেে র্কেু বলল না। 
  
আপর্ন সতযই ডাকার্ত করমবন? 
  
হুাঁ। 
  
এই সময় ঘাি শথমক শকউ একজন ডাকল, এিা র্ক ধনু শেমের নাও? 
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ধনু শনৌকা শথমক শবর হময় শদমে হর্রৈরণ পামি দাাঁর্িময় আমেন। ধনু বলল, বাবু আদাব। 
  
আদাব। শতামার সমঙ্গ গল্প করার জমনয আসর্ে। নাময় উর্ঠ? 
  
উমঠন। আমার সামথ কী গফ করমবন? আর্ম একজন েলু। জুতার শুকতর্ল। 
  
হর্রৈরণ শনৌকায় উঠমলন। ধনু শেে পািাতমন গামো র্বর্েময় র্দল। হর্রৈরণ বসমত বসমত 
বলমলন, কুকুমরর বাচ্চা এবং মানুমষর বাচ্চা র্নয়া তুর্ম শর্ এক মীমাংসা র্দময়ে, মীমাংসািা 
আমার মমন শলমগমে। 
  
মীমাংসার উত্তর র্ক আপমনর কামে আমে? 
  
আমে। 
  
বমলন শুর্ন। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, মানুমষর তুলনা মানুমষর সামথ হমব। অনয শকামনা প্রাণীর সমঙ্গ হমব না। 
একিা মন্দ মানুমষর সমঙ্গ অনয একিা মন্দ মানুমষর র্বমবৈনা হমব। শকামনা মন্দ প্রাণীর 
সমঙ্গ হমব না। বুম ে? 
  
শবা ার শৈিা র্নমতর্ে। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আমরা একিা কথা আমে। 
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বমলন শুর্ন। 
  
মানুমষর তুলনায় পৃর্থবীর সম্ত  প্রাণী তুমের তুমের তুে। ধুর্লকনার শৈময়ও তুে। 
ধুর্লকন গাময় তুলমলও র্কেু না, গা শথমক শফমল র্দমলও র্কেু क†। 
  
ধনু বলল, আপর্ন জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী মানুমষর জ্ঞানী কথা। আর্ম তুে, তুমের কথাও 
তুে। 
  
শুমনর্ে তুর্ম দুদেিায় পমিে। শতামার ৈাকর্র ৈমল শগমে। আমার কাে শথমক সাহার্য র্নমব? 
  
ধনু বলল, কী সাহার্য করমবন? 
  
কী ধরমনর সাহার্য তুর্ম ৈাও? 
  
ধনু র্বরক্ত গলায় বলল, পারমল একিা লঞ্চ র্কনযা শদন। শসাহাগগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ রুমি 
ৈলমব। লমঞ্চর নাম এমএল কমলা। 
  
কমলা শক? 
  
আমার পর্রবামরর নাম। 
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হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম শতামামক লঞ্চ র্কমন র্দব। তুর্ম লঞ্চ বযবসার সমঙ্গ অমনকর্দন 
র্েমল। এই বযবসা তুর্ম জামনা। শতামার বুর্দ্ধ আমে। র্ৈিাের্ক্ত আমে। তুর্ম পারমব। আর্ম 
বযবসায়ী মানুষ। না বুম  র্কেু কর্র না। 
  
হত ম্ব, ধনু শেে বলল, সর্তয লঞ্চ র্কমন র্দমবন? 
  
হযাাঁ। 
  
লা ইলাহা ইল্লালাহু। এইগুলা কী বমলন? 
  
পদিার আিাল শথমক কমলা মুে শবর কমরমে। শস মমনর উমত্তজনা শৈমপ রােমত পারমে 
না। হর্রৈরণ বলমলন, মা,  ামলা আমো? 
  
কমলা হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। তার মুমে কথা আিমক শগমে। 
  
ধনু শেে বলল, আমার শকমন জার্ন লাগমতমে। েরীর র্দয়া গরম  াপ বাইর হইমতমে। 
আপমন র্কেু মমন র্নমবন না। আর্ম নদীমত একিা  াাঁপ র্দব। 
  
ধনু শেে  াাঁপ র্দময় নদীমত পমি শগল। 
  
  
  
জর্মদার বাবু েোংক পাল পমরর বেমরর সদর জমা র্দমত পারমলন না। তাাঁর জর্মদার্র 
বসতবার্িসহ র্নলামম উঠল। হর্রৈরণ সাহা নগদ অমথি শসই জর্মদার্র র্কমন র্নমলন। 
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এক সন্ধযায় দুিা হার্ত র্নময় কালু র্ময়া হর্রৈরমণর বার্িমত উপর্স্থত হমলা। হর্রৈরণ 
বলমলন, কালু,  ামলা আে? 
  
কালু র্ময়া বলল, কতিা, আপমন আপমনর শবর্ির কামে র্গয়া দাাঁিান। শদমেন আপমনর শবর্ি 
আপমনমর মমন শরমেমে। 
  
হর্রৈরণ হার্তর পামে দাাঁিামতই হার্ত তার ঘামি গুি তুমল র্দল। হর্রৈরমণর শৈাে র্ মজ 
উঠল। 
  
এই অঞ্চমলর প্রথম সু্কল (পমর কমলজ) হমলা জর্মদার বাবু েোংক পামলর বসত বার্ি। 
হর্রৈরমণর নাম হমলা ঋর্ষ হর্রৈরণ। র্তর্ন তার জীবনর্াত্রা পদ্ধর্তও সমূ্পণি বদমল 
শফলমলন। একমবলা স্বপাক র্নরার্মষ আহার। সন্ধযা শথমক মধযরাত পর্িি পূজার ঘমর শৈাে 
বন্ধ কমর আসন। র্বলাস তাাঁর জীবমন আমগও র্েল না, এেন আমরা কমল। তমব নতুন 
ধরমনর একিা র্বলাস রু্ক্ত হমলা। র্তর্ন হার্তর র্পমঠ ৈমি স্ত।ামহ একর্দন মনার হাওর 
পর্িি শবিামত র্াওয়া শুরু করমলন। 
  
হার্ত শহলমত দুলমত তামক র্নময় র্ায়। মনার হাওমরর সামমন এমস থমমক দাাঁিায়। 
ঘ্াোর্নক ৈুপৈাপ দাাঁর্িময় শথমক আবার র্ফমর আমস। 
  
জর্মদার্র শকনার র্কেুর্দমনর মমধয নযায়রত্ন রামর্নর্ধ হর্রৈরমণর সমঙ্গ শদো করমত এমলন। 
র্তর্ন হর্রৈরণমক বলমলন, আপনার জমনয সুসংবাদ আমে। র্বরাি সুসংবাদ। আর্ম গায়ামত 
র্বমেষ কামজ র্গময়র্েলাম। র্দকপাল এক শবদািকামরর কাে শথমক র্বধান র্নময় এমসর্ে। 
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হর্রৈরণ বলমলন, কী র্বধান? আর্ম আবার জামত উঠমত পারব? 
  
পারমবন। তার জমনয সাতজন সৎ োহ্মণমক সাতিা স্বণিমুদ্ৰা র্দমত হমব। সাতিা বৃষ উৎসগি 
করমত হমব এবং পূণযধাম কার্েমত মর্ন্দমর রাধাকৃমষ্ণর মূর্তি স্থাপন করমত হমব। 
রাধাকৃমষ্ণর রু্গল মূর্তি হমত হমব স্বমণির। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আমার জামত উঠার শকামনা ইো নাই। 
  
নযায়রত্ন বলমলন, কী বমলন এইসব? আপনার শতা মর্স্কঙ্ক র্বকৃর্ত হময়মে। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, তা োর্নকিা হময়মে। আপর্ন এেন গামত্রাোন করমল  ামলা হয়। আমার 
কাজকমি আমে। 
  
হর্রৈরণ এই সময় সামানয শলোমলর্েও শুরু করমলন। র্দনপর্ঞ্জ জাতীয় শলো। 
  
অদয শৈৌর্বংেতম আষাঢ় ১৩১৩ বঙ্গাব্দ 
ইংমরর্জ ১৯০৮ শসামবার 
  
গৃহমদবতায় র্নমবদনর্মদং। র্কেুর্দন র্াবৎ ঈশ্বমরর স্বরূপ অনুসন্ধান কর্রমতর্ে। ইহা বৃথা 
অনুসন্ধান। অতীমত শকউ এই অনুসন্ধামন ফল লা  কমরন নাই। আর্মও কর্রব না। তাাঁহার 
র্বষময় র্তই অনুসন্ধান কর্রব ততই অন্ধকামরর গ ীর তমল র্নমর্জত হইব। মানমবর 
কামে তাহার এক রূপ। মানব তাহামক মানমবর মমতাই র্ৈিা কর্রমব। তাহার মমধয 
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মানর্বক গুণ এবং শদাষ আমরাপ কর্রমব। আবার পশু তাহামক পশুরূমপই র্ৈিা কর্রমব। 
বৃেরাজী র্ৈিা কর্রমব বৃেরূমপ। এিা আমামদর র্ৈিার চদনয, অনয র্কেু নয়। 
  
হর্রৈরণ র্েন এই রৈনা র্লেমেন তেন ঠাকুরবার্ির রবীন্দ্রনাথ র্লেমেন— 
  
আমামর তুর্ম কর্রমব ত্রাণ, এ নমহ শমার প্রাথিনা 
তর্রমত পার্র েকর্ত শর্ন রয়, 
আমার  ার লাঘব কর্র নাই বা র্দমল সান্ত্বনা 
বর্হমত পার্র এমন শর্ন হয়। 
  
বমিা শফরত এক রু্বা পুরুষ শকালকাতার কামেই বামজ-র্েবপুমর বাসা র্নময়মেন। র্তর্ন 
একর্ি উপনযাস র্লমেমেন। উপনযাসর্ির র্বষময় তাাঁর র্বরাি অস্বর্্ত । উপনযাসর্ি র্নম্নমামনর 
হময়মে। র্তর্ন র্ঠক করমলন এই উপনযাস প্রকাে করমবন না। র্তর্ন পাণু্ডর্লর্প তালাবদ্ধ 
কমর শফমল রােমলন। উপনযামসর নাম ‘শদবদাস’। 
  
শসই বৎসরই (১৭ শম) মার্নক বমন্দযাপাধযায় নামম একজন ঔপনযার্সক জন্মগ্রহণ করমলন। 
  
শসই বৎসমরর জুন মামসর দুই তার্রমে শকালকাতার কামেই মার্নকতলায় ইংমরজ সরকার 
একিা শবামা চতর্রর কারোনা আর্বোর কমরন। অরর্বন্দ শঘাষমক শগ্রফতার করা হয়। 
তাাঁমক হাতকিা র্দময় শকামমর দর্ি শবাঁমধ র্নময় র্াওয়া হয়। অরর্বমন্দর শগ্রফতামরর েবমর 
পুমরা বাংলায় প্রৈণ্ড র্বমোম র সৃর্ি হয়। স্বমদেী আমন্দালন দানা শবাঁমধ উমঠ। 
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কমমরড শমাজাফফর আহমমদ তাাঁর র্বেযাত গ্রন্থ ‘আমার জীবন ও  ারতীয় কর্মউর্নি 
পার্ি’-মত র্লেমলন– 
  
বর্ঙ্কমৈন্দ্র ৈমটাপাধযাময়র আনন্দমঠ শথমক আমন্দালনকারীরা শপ্ররণা লা  কর্রমতন। এই 
পু্ত কোর্ন শুরু শথমক শেষ পর্িি সাম্প্রদার্য়ক র্বমিমষ পর্রপূণি। এর মূলমন্ত্র র্েল 
বর্ঙ্কমৈমন্দ্রর ‘বমন্দ মাতরম’ গান। তামত আমে 
  
বাহুমত তুর্ম মা ের্ক্ত 
হৃদময় তুর্ম মা  র্ক্ত 
শতামারই প্রর্তমা গার্ি মর্ন্দমর মর্ন্দমর। 
ত্বংর্হ দুগিা দেপ্রহরণ ধর্রণী… 
  
স্বমদে বন্দনার নামম আমন্দালনকারীরা মুসর্লম র্বমিষমূলক এই ‘বমন্দ মাতরম’ গানমক 
জাতীয়সঙ্গীত র্হমসমব ৈালু কমর। এমকশ্বরবাদী শকামনা মুসর্লম র্ক কমর এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করমত পারত? এই কথািা শকামনা র্হনু্দ কংমগ্রস শনতাও শকামনার্দন বু মত পামরন র্ন। 
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৩. ধ্নু শেমের লঞ্চ 
ধনু শেমের লঞ্চর্ি একতলা। কামঠর বর্ড। র্াত্রী ধারণেমতা পঞ্চাে। লঞ্চ ৈলাৈল শুরু 
কমরমে। ধমিপাো শসাহাগগঞ্জ রুমি। লমঞ্চর নাম ‘এমএল বাহাদুর’। ‘কমলা’ নামই র্ঠক 
র্েল, এর মমধয কমলার এক পুত্রসিান হওয়ায় নাম বদমলমে। শেমলর নাম বাহাদুর। তার 
নামম র্লমঞ্চর নাম। শমময়মেমলর নামম বযবসা প্রর্তষ্ঠামনর নাম শদওয়া র্ঠক না। এমত শদাষ 
লামগ। আয় উন্নর্ত হয় না। 
  
মাওলানা ইদর্রস শদায়া পমি লমঞ্চ বোমে র্দময়মেন। কার্লবার্ির পুমরার্হত এবং অর্ম্বকা 
 টাৈার্িও জবাফুল, গঙ্গাজল র্দময় লঞ্চ শোধন কমর র্দমলন। সামরমির ঘমর গমণে মূর্তি 
বসামনা হময়মে। র্ামক বমল আিঘর্ি শবাঁমধ নামা। র্নমজর লঞ্চ র্নময় ধনু শেে শগল 
ধমিপাোয়। প্রাক্তন মুর্নব র্নবারণ ৈক্রবতিীর আেীবিাদ র্নমত। উনামক লঞ্চিা শদোমনার 
েেও আমে। র্নবারণ ৈক্রবতিী র্বর্স্মত হময় বলমলন, তুর্ম লঞ্চ শকাম্পার্ন েুমলে? 
  
ধনু বলল, শজ কতিা। একিাই এেন লঞ্চ— নাম র্দময়র্ে বাহাদুর। শদাতলা একিা র্স্টল 
বর্ড র্কনার েে আমে, র্র্দ আপমনর আেীবিাদ পাই। 
  
এত িাকা পাইলা কই? ৈুর্র-ডাকার্ত করে নার্ক? 
  
ডাকার্ত করার ইোই র্েল, হঠাৎ একজন র্কেু শিকা র্দল। 
  
শসই একজনিা শক? 
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জর্মদার হর্রৈরণ বাবু। 
  
কাোমোলা জর্মদার? কাে েুইলা ৈলামফরা কমর। েিম পইরা জর্মদার্র শদেমত র্ায়। শস 
শুনর্ে। দুর্নয়ার িাকা উিাইমতমে। শতামামর হঠাৎ িাকা র্দল শকন? তার মতলবিা কী? 
  
কযামমন বলব। শকউ কামন ধইরা উঠমবাস করায়, শকউ লঞ্চ র্কনযা শদয়কারণ শবা া 
মুের্কল। দুর্নয়া বি জর্িল। 
  
র্ঠক কইরা বমল শতা, তুর্ম আমার আেীবিাদ র্নমত আসর্ে, নার্ক অনযর্কেু? 
  
অনযর্কেুই না। 
  
হর্রৈরণ র্ক আমার র্পমে লাগমে? তার সামথ শতা আমার শকামনা র্ববাদ নাই। আমার 
বযবসা। তার জর্মদার্র। 
  
উনার কথা মমনও আনমবন না। সাধু মানুষমর িানািার্ন করা র্ঠক না। উর্ন র্বরাি সাধু। 
  
আমামর উপমদে র্দবা না। কৈুগামের পাতা বি হইমলই শস বিগাে হয় না। কৈুগাে 
কৈুগােই থামক। 
  
অবেযই থামক। োাঁর্ি কথা বমলমেন। এজাজত শদন, র্বদায় হই। 
  
ধনু শেে হার্সমুমে শবর হমলা। র্নমজর লমঞ্চ কমর শসাহাগগঞ্জ র্ফরল। সামরং-এর ঘমর 
বাতাস শেমত শেমত শফরা। এর মজাই অনযরকম। 
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প্রথম মামসর লাম র অমধিক শস র্দমত শগল। জর্মদার হর্রৈরণমক। হর্রৈরণ বলমলন, 
আর্ম শতা শতামার সমঙ্গ লমঞ্চর বযবসায় নার্ম নাই। 
  
ধনু শেে বলল, তাহমল িাকা র্দময়মেন কী জমনয? 
  
শতামামক সাহার্য করার জমনয। র্বরাি র্বপমদ পমির্েলা। র্নরন্ন র্দন কািাইমতর্েলা। আমার 
কারমণই র্বপমদ পিলা, তাই সামানয সাহার্য। 
  
িাকা শফরত শদয়া লাগমব না? 
  
অনয ামব শফরত র্দবা। র্ডর্সর্িক্ট শবামডির রা্ত ায় মর্নহারর্দর পুলিা  ািা।  ামলা কামঠর 
পুল বানায়া র্দবা। 
  
পুল আপমন বানান। 
  
আমার বানামনা পুমল র্হনু্দরা শকউ উঠমব না। 
  
না উঠমল না। উঠমব। আপমনর কী? 
  
হর্রৈরণ ৈুপ কমর রইমলন। ধনু শেে তীেগলায় বলল, পুমল উঠমব না এইিা একিা কথা 
কইমলন? এরামর আর্ম থাপিায়া পুমল তুলব। আমার নাম ধনু। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, ধনু নামমর মানুষজন র্ক থাপিাইমত ও্ত াদ? 
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ধনু র্জব কািল। মুরুর্ব্ব মানুমষর সামমন শবআদর্ব কথা বলা হময়মে। তামক আমরা 
সাবধান হমত হমব। শস এেন র্বর্েিজন। র্বর্েিজনরা কথাবাতিা বলমব সাবধামন। র্হসাব 
কমর। একিা কথার আমগ দেিা র্হসাব। 
  
  
  
বান্ধবপুমরর আমরক র্বর্েিজন মর্নেংকর শদওয়ান। থামকন শকালকাতায়। কাপমির 
বযবসা কমরন। দুগিাপূজা উপলমে গ্রামম র্ফমরন। র্বরাি আময়াজমন দুগিাপূজা হয়। 
প্রর্তবেরই র্তর্ন পূজা উপলমে র্কেু না র্কেু মজার আময়াজন কমরন। কেমনা র্াত্রা, 
কেমনা শঘিু গান, মযার্জক শো, সামহববার্ির বাজনা। শোনা র্ামে, এ বের র্তর্ন বাইর্জ 
নাৈামবন। শদবী দুগিার সমঙ্গ পূজা গ্রহমণর জমনয কার্তিকও আমসন। কার্তিক আবার 
বারবর্নতামদর গান-বাজনার  ক্ত। তাাঁর অবসর সময় কামি স্বমগির নর্িমদর নৃতযগীতার্দ 
শুমন। শদবী দুগিার সমঙ্গ মাময়র বার্ি শবিামত এমস র্নরার্মষ সময় কািামনা তাাঁর পেন্দ 
না। পূজার উমদযাক্তারা তাাঁর আনন্দ র্বমনাদমনর বযবস্থা রাোর শৈিা শনন। 
  
দুগিাপূজার শুরুমত হর্রৈরমণর কামে এমস উপর্স্থত হমলন েেী  টাৈার্ি। থমলথমল পূজার্র 
বামুন না। শমািামুর্ি র্ফিফাি রু্বা পুরুষ। বালক বালক শৈহারা, মাথা র্তি ৈুল। হালকা 
পাতলা েরীর। গাময়র বণি শগৌর। গাময় হলুদ রমির আলপাকার শকাি । পাময় ৈকৈমক 
বার্নিে করা জুতা। র্থময়িামরর নায়মকর পািি তামক শর্-মকামনা সময় শদয়া র্ায়। 
  
েেী  টাৈার্ি বলমলন, আর্ম োহ্মণ র্বধায় আপনামক প্রণাম করমত পারর্ে না। আপর্ন 
প্রণময বযর্ক্ত। 
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হর্রৈরণ র্বর্স্মত হময় বলমলন, আপনার পর্রৈয়? 
  
আমার নাম েেী  টাৈার্ি। র্পতা এককর্ি  টাৈার্ি, মাতার নাম র্মোদা। তাাঁরা র্বত্তবান 
মানুষ। আর্ম তামদর একমাত্র সিান। তাাঁরা সম্প্রর্ত আমামক তযাগ কমরমেন র্বধায় আর্ম 
শদমে র্বমদমে ঘুরমত ঘুরমত এোমন উপর্স্থত হময়র্ে। এক দুর্দন শথমক ৈমল র্াব র্র্দ 
অনুমর্ত শদন। 
  
আর্ম অনুমর্ত শদবার শক? 
  
আপনার আেময় থাকব বমলই অনুমর্ত প্রময়াজন। গােতলায় শতা থাকমত পার্র না। মাথার 
উপর ৈাল প্রময়াজন। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম জার্তৈুু্র্ত মানুষ। একজন োহ্মণ সিান আমার সমঙ্গ থাকমত 
পামরন না। 
  
েেী  টাৈার্ি বলমলন, শসিাও কথা। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম অনয শকাথাও থাকার বযবস্থা কমর শদই? 
  
তাহমল েুবই  ামলা হয়। আর্ম র্নজিমন থাকমত পেন্দ কর্র। জমলর কাোকার্ে হমল  ামলা 
হয়। কর্লকাতায় আমামদর বসতবার্ি গঙ্গার উপমর। জল শদমে শদমে অ যাস হময় শগমে। 
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হর্রৈরণ বলমলন, মাধাই োমলর কামে আমার র্িমনর শোট ঘর আমে, শসোমন থাকমত 
পামরন। একজন পাাঁৈমকর বযবস্থা কমর র্দব। 
  
েেী  টাৈার্ি বলমলন, পাাঁৈক ফাৈক লাগমব না। আর্ম র্নমজই রাধব।  ামলা কথা, আর্ম 
অমনযর সাহার্য বা র্ ো গ্রহণ কর্র না। এই শর্ কময়কর্দন থার্কব তার র্বর্নমময় আপনার 
জমনয কী করমত পার্র? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, র্কেুই করার প্রময়াজন শনই। আপর্ন অর্তর্থ। অর্তর্থ হমলন নারায়ণ। 
  
সব অর্তর্থ নারায়ণ না। র্কেু অর্তর্থ র্ব ীষণ। র্াই শহাক, আর্ম কমিী মানুষ। আপনার 
হময় কাজকমি কমর র্দমত আমার শকামনাই অসুর্বধা শনই। শুমনর্ে আপর্ন জর্মদার্র 
র্কমনমেন। আর্ম জর্মদার্রর কাগজপত্র শদমে র্দমত পার্র। োজনা আদায় র্বর্ল বযবস্থা 
এইসবও করমত পার্র। 
  
আপনার র্পতার র্ক জর্মদার্র আমে? 
  
র্েল। এেন নাই। এেন তারা ধমিকমি র্নময় থামকন। তারা থামকন ধমিকমি র্নময়, আর্ম 
থার্ক বাদযবাজনা র্নময়। এই র্নময়ই তামদর সমঙ্গ আমার র্বমরাধ। 
  
আপর্ন বাদযবাজনা কমরন? 
  
হুাঁ, বযামঞ্জা বাজাই। 
  
আপনার ঐ বামি র্ক কমলর গান? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 73 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
র্ঠক ধমরমেন। কমলর গান। র্হনু্দস্থান শরকডি শকাম্পার্নর পঞ্চােিার মমতা থাম ল আমার 
কামে আমে। 
  
র্ন্ত্রিার নাম শুমনর্ে, শকামনার্দন শদর্ে নাই। 
  
আপনার র্ক বাদযবাজনার েে আমে? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, েে নাই। 
  
জর্মদার মানুষমদর েে থামক। আপমন শকমন জর্মদার? 
  
হর্রৈরণ হার্সমুমে বলমলন, আর্ম োরাপ জর্মদার। 
  
আপনার অমনক সুেযার্ত শুমনর্ে। আো কর্র আপনার সমঙ্গ আমার পর্রৈয় শু  হমব। 
  
বাবা-মা শেমি ৈমল আসা এই আলাম ালা শেমলিামক হর্রৈরমণর অতযি পেন্দ হমলা। 
তাাঁর বারবারই মমন হমলা, এই শেমলিা র্র্দ এোমন স্থায়ী হময় শর্ত। একিা সু্কল শুরু 
করা তাাঁর অমনকর্দমনর বাসনা। শেমলিামক র্দময় সু্কমলর কাজ ধরা র্ায়। জর্মদার্র কামজও 
মমন হয় এই শেমল দে হমব। সমসযা একিাই, র্কেু মানুষ থামক। কলর্মোকধমিী। 
র্েকির্বহীন। কলর্মোক জমল  ামস বমল র্েকি বসামত পামর না। জমলর উপর ঘুমর 
ঘুমর শবিায়। এই শেমলিাও মমন হমে জমল াসা। 
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েেী  টাৈার্ি র্নমজমক কমী মানুষ বমল পর্রৈয় র্দময়র্েল। বা্ত মবও শসরকম শদো শগল। 
অর্ত অল্প সমময় হর্রৈরমণর র্িমনর ঘর শ মি মাধযই োমলর আমরা কামে র্নময় শগল। 
এত কামে শর্ বার্ির বারান্দায় পা  ুর্লময় বসমল পা োমলর পার্ন স্পেি কমর। শ াপ াি 
শকমি র্নয়া বসর্ত। কামঠর কাজ কমর র্দমে র্মর্ন্ত্র সুমলমান। করাত র্দময় কাঠ কািমত 
কািমত শস অবাক হময় নতুন মানুষিামক শদেমে। নতুন মানুষিা হাত-পা শনমি র্বির্বি 
কমর কী বমল এিা তার জানার েে। তার ধারণা র্াত্রা র্থময়িামরর শকান পাি। 
  
েেী  টাৈার্ি হাত-পা শনমি র্া কমর তার নাম কর্বতা আবৃর্ত্ত। গানবাজনা োিাও তার 
কর্বতা শলোর বার্তক আমে। তার শলো কর্বতা ‘উপাসনা’ পর্ত্রকায় প্রকার্েত হময়মে। 
  
সুমলমান কাজ বন্ধ কমর হা কমর তার্কময় আমে। েেী  টাৈার্ি একিা জবাগামের র্দমক 
তজিনী উর্ঠময় বলমে— 
  
শসই তুর্ম মুক্ত আর্জ জয়ধ্বর্ন উমঠ বার্জ 
অমরাবতীর স াতমল, 
েমন্দ েমন্দ কানপার্ত উবিেী নার্ৈমে মার্ত 
মমহমন্দ্রর লুব্ধ আাঁর্েজমল। 
  
পূজার োমকর বাদয বাজমত শুরু কমরমে। 
  
তাক দুমাদুম তাক দুমাদুম েমব্দ বান্ধবপুর মুের্রত। আনমন্দর শোয়া শলমগমে মুসলমানমদর 
মমধযও। শেমলপুমলরা মহানমন্দ পূজাবার্ির উঠামন ঘুমর শবিামে। শকউ র্কেু মমন করমে 
না। বয়স্ক মুসলমানরা আসমে। আজ তামদরও শকউ র্কেু বলমে না। 
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গামরামদর ধুর্ত পরা মর্নেংকর র্বনময়র সমঙ্গ প্রমতযকমকই আলাদা কমর বলমেন, শেমের 
শপা’রা প্রাসাদ না র্নয়া শকউ র্ামব না। সাইন্ধযাকামল বাইর্জ নাৈ হমব। দমল-বমল আসবা। 
শমময়মেমলমদর জমনয র্ৈমকর পদিার বযবস্থা प्उछ्। 
  
পূজা র্নময় জুমলোর সংসামর র্বরাি অোর্ি শুরু হমলা। জুমলো স্বামীর কামে বায়না ধমরমে 
পূজা উপলমে তামক নতুন লাল োর্ি র্দমত হমব। সুমলমান র্বর্স্মত হময় বমলমে, শতামামর 
োর্ি র্দব শকন? তুর্ম র্ক র্হনু্দ? 
  
জুমলো বলল, ঈমদও োর্ি শদন নাই। 
  
পয়সার অ ামব র্দমত পার্র নাই। 
  
এেন শতা পয়সা হইমে। র্নয়া বারুর কাম কমরমেন। এেন শদন। 
  
সুমলমান মহার্বরক্ত হময় বমলমে, পূজার সময় োর্ি শদয়া ইসলামধমমি র্নমষধ আমে। র্বরাি 
পাপ হয়। শর্ োর্ি র্দমব। শস শর্মন পুলমসরাত পার হইমত পারমব না, শর্ োর্ি পরমব 
শসও পারমব না। 
  
আপমনমর বলমে শক? 
  
বলাবর্লর র্কেু নাই। সবাই জামন। প্রময়াজনমবামধ জুম্মাঘমরর ইমাম সাবমর র্জগাইমত 
পার। 
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আমার একিা মাত্র োর্ি। র্ জা োর্ি েরীমর শুকাইমত হয়। 
  
সুমলমান দরাজ গলায় বলল, পূজার  ামমলা শেষ শহাক, একিা োর্ি র্কনযা শদব। 
  
লাল োর্ি। 
  
সিান হওমনর পর লাল োর্ি পরা র্নমষধ। র্জন- ূমতর নজর থামক লাল োর্ির র্দমক। 
তারপমরও শদর্ে র্বমবৈনা কমর। 
  
  
  
জুমলোর লাল োর্ির েে অদু্ভত উপাময় র্মমি শগল। মর্নেংকর বাবু পূজা উপলমে 
র্বতরমণর জমনয একগাদা োর্ি র্নময় এমসর্েমলন। পূজার র্িতীয় র্দমন র্তর্ন  াকা র্তি 
োর্ি র্নময় র্বতরমণ শবর হমলন। র্হনু্দ মুসলমান র্বমবৈনায় না। এমন সবাইমক োর্ি র্দমত 
লাগমলন। জুমলোর বার্ির সামমন র্েন এমস দাাঁিামলন তেন দুপুর। জুমলো পুকুমর 
শগাসল শসমর শ জা োর্িমত উঠামন এমস দাাঁর্িময়মে। সুমলমান বার্িমত শনই। তার শেমলও 
বার্িমত শনই। মর্নেংকরমক শদমে গাময় শলমে থাকা শ জা োর্ির জমনয তার লিার 
সীমা রইল না। তার ইো করল আবার  াাঁপ র্দময় পুকুমর পিমত। 
  
মর্নেংকর বলমলন, মামগা, আর্ম আপনার পুত্র। পুমত্রর কামে মাতার লিার র্কেু নাই। 
শদবী দুগিা আপনার জমনয সামানয উপহার পার্ঠময়মেন। গ্রহণ করমল ধনয হমবা। 
  
জুমলো বলল, শক পাঠাময়মেন? 
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আমার মাধযমম শদবী দুগিা পার্ঠময়মেন। 
  
আর্ম মুসলমান। 
  
জার্ন। মামগা, পেন্দ কমর একিা োর্ি শনন। 
  
জুমলো কাাঁপা কাাঁপা হামত একিা োর্ি র্নল। তার কামে মমন হমলা শস তার জীবমন এত 
সুন্দর োর্ি শদমে র্ন। জবাফুমলর মমতা লালোর্ি। আাঁৈমল শসানার্ল ফুল। ফুলগুর্ল শথমক 
শসানার্ল আ া শর্ন র্ঠকমর পিমে। োর্ি র্নময় সুমলমান শকামনা  ামমলা করল না। পূজার 
পমর তামক োর্ি র্কমন র্দমত হমব না। এই স্বর্্ত ই কাজ করল। 
  
হর্রৈরমণর বার্িমত মর্নেংকর উপর্স্থত হময়মেন। তার হাত ধমর আমে পুত্র র্েবেংকর। 
শেমলিা বাবার নযাওিা। বাবামক শেমি একমুহুতিও থাকমত পামর না। পূজাবার্ির চহবৈ 
শফমল শস বাবার হাত ধমর ঘুরমে। 
  
হর্রৈরণ বয্ত  হময় উঠামন এমস দাাঁিামতই মর্নেংকর বলমলন, আমার বার্িমত মা 
এমসমেন। আপর্ন নাই শকন? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম কী ামব র্াব? আর্ম পর্ততজন। 
  
মর্নেংকর বলমলন, মা’র কামে শকউ পর্তত না। আর্ম আপনামক র্নমত এমসর্ে। 
  
পূজামণ্ডমপ আর্ম উপর্স্থত হমল অনযরা আপনামক তযাগ করমব। 
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অনযরা তযাগ করমল করমব। মা আমামক তযাগ করমব না। আপর্ন র্র্দ আমার সমঙ্গ না 
র্ান। আর্ম র্কন্তু আপনার উঠামন উপবাস করব। 
  
দীঘির্দন পর হর্রৈরমণর শৈামে পার্ন এমস শগল। মর্নেংকর শেমলমক বলমলন, র্াও 
কাকামক প্রণাম কর। 
  
হর্রৈরণ আাঁৎমক উমঠ বলমলন, না। না। 
  
মর্নেংকর বলমলন, আপর্ন অর্ত পূণযবান বযর্ক্ত। আপনামক প্রণাম না করমল কামক করমব! 
  
মূল মণ্ডমপর বাইমর উঠামন হাাঁিুমগমি শজাি হম্ত  হর্রৈরণ বমসমেন। তাাঁর শৈাে বন্ধ। ঘ্া 
এবং োমকর আওয়াজ কামন আসমে। নামক আসমে ধূমপর গন্ধ। তাাঁর উর্ৈত শদবী দুগিার 
বন্দনা করা। র্তর্ন একমমন বলমেন, কৃষ্ণ শকাথায়? আমার কৃষ্ণ! কৃষ্ণ। 
  
এইসময় একর্ি অদু্ভত ঘিনা ঘিল। শমািামুর্ি অপর্রর্ৈত শলাকজমনর মমধয পর্রর্ৈত 
একজনমক শদমে শদৌমি এমস তার শকামল  াপ র্দময় পিল জর্হর। হর্রৈরণ অমনকর্দন 
আমগ শদো স্বমপ্ল র্ফমর শগমলন। তার মমন হমলা, সর্তয স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণ তার শকামল। জ্ঞান 
হার্রময় উঠামন পমি শগমলন। ৈারর্দমক চহবৈ পমি শগল। পূজার্র ঠাকুর শঘাষণা করমলন, 
ধমিৈুযত মানুষ শদবীর কাোকার্ে আসায় এই র্বপর্ত্ত। শদবী র্বরর্ক্ত হময়মেন। শদবীর 
র্বরার্িও, দূগিা করমত র্বমেষ বযবস্থা র্নমত হমব। আলাদা পূজাপাঠ লাগমব। 
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হর্রৈরণ দুবিল েরীমর শুময় আমেন। তাাঁমক শদেমত এমসমেন। েেী।  টাৈার্ি। ডাক্তার 
কর্বরামজর মমতা গম্ভীর  র্ঙ্গমত নার্ি ধমর শথমক বমলমে, আপনার র্ক মৃগী আমে? হঠাৎ 
অজ্ঞান হময় র্াওয়া মৃগীর লেণ। 
  
আমার মৃগী নাই। 
  
নাই, হমত কতেণ? সাবধামন থাকমবন। একামডাজ ওষুধ র্দর্ে, শেময় ঘুর্মময় থাকুন। 
ওষুমধর কারমণ সুর্নদ্ৰা হমব। ক্লার্ি দূর হমব। 
  
হর্রৈরণ র্বর্স্মত হময় বলমলন, তুর্ম ডাক্তার্র কর না-র্ক? 
  
েেী  টাৈার্ি বলমলন, আর্ম েমের র্ৈর্কৎসক। বাময়ামকর্মক র্ৈর্কৎসা কর্র। বাময়ামকর্মক 
র্ৈর্কৎসা র্বষময় র্ক আপর্ন র্কেু জামনন? 
  
না। 
  
আমামদর বাময়ামকর্মক োমস্ত্র ওষুমধর সংেযা মাত্র বামরা। বামরািা ওষুমধ সবিমরামগর 
উপেম। লেণ র্বৈার কমর র্ঠকমমতা ওষুধ র্দমত পারমলই হমলা। 
  
  
  
েেী  টাৈার্ি মমন হয় বান্ধবপুমর স্থায়ী হময় শগমেন। বান্ধবপুমর প্রাইমার্র সু্কল ৈালু হময়মে। 
র্তর্ন তার র্েেক। োত্রসংেযা র্তন। তাাঁর প্রধান কাজ োত্র সংগ্রহ করা। অপ্রধান কাজ 
হর্রৈরমণর জর্মদার্রর র্হসাব-র্নকাে শদো। 
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েেী  টাৈামর্ির বতিমান পর্রৈয়- পাগলা মাস্টার। 
  
শর্ মাস্টার কামলা একিা ৈামিার বযাগ হামত ঘুমর শবিায়। শোি শেমল।পুমল শদেমল শপেন 
শথমক এমস ঘাি শৈমপ ধমর বমল— শতার বাবার কামে আমামক র্নময় র্া। শ ামক সু্কমল 
 র্তি করাব। শপি এত শমািা শকন? শপি র্তি কৃর্ম গজগজ করমে। হা কর— ওষুধ োর্ব। 
  
শরাগী পালামত শৈিা কমর। শ মি শদৌি শদয়। শপেমন শপেমন শদৌিান েেী মাস্টার। 
  
একর্দন শরাগীর শপেমন েুিমত েেী মাস্টার েোংক পামলর সামমন পমি শগল। েোংক 
পাল বলমলন, আপনার পর্রৈয়? 
  
শরাগী ধরার জমনয শদৌিার্ে। 
  
ও আো! আপর্ন পাগলা মাস্টার। আপনার কথা শুমনর্ে। আমার নাম েোংক পাল। 
জর্মদার্র র্েল। হার্তমত ৈমি ঘুরতাম। এেন হাাঁিাহাাঁর্ি কর্র। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, হাাঁিাহাাঁর্ি করা েরীমরর জমনয  ামলা। র্ েুক শেণীর র্ারা সারার্দন 
হাাঁিার মমধয, তারা শরাগমুক্ত। 
  
েোংক পাল বলমলন, আর্ম বতিমামন র্ েুক শেণীমতই পর্ি, তমব শরাগমুক্ত না। নানান 
শরাগ েরীমর স্থায়ী হময়মে।  ামলা কথা, আপর্ন র্ক মদযপান কমরন? 
  
না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 81 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
েোংক পাল বলমলন, মদযপামনর অ যাস থাকমল  ামলা হমতা। আপনার সমঙ্গ মদযপান 
করতাম। একা মধযপান করা বিই কমির। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আপর্ন শবাতল র্নময় আমার এোমন ৈমল আসমবন। আপর্ন শবাতল 
নামামবন আর্ম বযামঞ্জা বাজাব। কমলর গামনর গানও শুনমত পামরন। আমার একিা কমলর 
গানও আমে। 
  
আপনার কমলর গামনর কথা শুমনর্ে। কমলর গামনর গান আর্ম পেন্দ কর্র না। শর্ গামন 
গায়কমক শদো র্ায় না শসই গান মূলযহীন। আপনার ৈামিার বামি র্ক ওষুধ? র্ল ামরর 
বযথার শকামনা ওষুধ র্র্দ থামক র্দন। শেময় শদর্ে। আর্ম আবার ওষুধ শেমত েুব পেন্দ 
কর্র। শর্-মকামনা ওষুধ আগ্রহ কমর োই। 
  
  
  
চবোে মামসর এক রামতর কথা। আকামে নবমীর ৈাাঁদ উমঠমে। েেী মাস্টামরর র্িমনর 
ৈামল ৈাাঁমদর আমলা পমিমে। র্িমনর ৈাল  লমল করমে। বন ূর্মর  াাঁকিা সব গাে মাথায় 
শজােনা শমমে দুলমে। সৃর্ি হময়মে অমলৌর্কক এক পর্রমবে। েেী মাস্টার কমলর গান 
শেমি শজােনা শদেমত ঘমরর বার হময় থমমক দাাঁিামলন। জামঘামের র্নমৈ িুকিুমক 
লালোর্ি পমর এক তরুণী দাাঁর্িময় আমে। 
  
েেী  টাৈামর্ির হঠাৎ মমন হমলা, এ শকামনা মানবী না। র্নিয়ই স্বমগির উবিেীমদর শকউ। 
র্কংবা শদবী স্বরস্বতী স্বয়ং মতি ূমম শনমম এমসমেন। েেী  টাৈার্ি বলমলন, শক? 
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তরুণী ৈমমক উঠল। র্কন্তু জবাব র্দল না। েুমি পার্লময়ও শগল না। 
  
েেী  টাৈার্ি বলমলন, আপর্ন শক? এোমন কী কমরন? 
  
তরুণী র্নৈু গলায় বলল, গান শুর্ন। 
  
আপর্ন র্ক এই অঞ্চমলর? 
  
তরুণী হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। েেী  টাৈার্ি বলমলন, কমলর গামন গান হমে। শৈামির 
শ তর র্দময় গান আমস। একিা র্ন্ত্র। হাত র্দময় দম র্দমত হয়। আপর্ন র্ক র্ন্ত্রিা শদেমবন? 
  
না। 
  
আপর্ন র্ক প্রথম গান শুনমত এমসমেন? নার্ক আমগও এমসমেন? 
  
আমগও আসর্ে। 
  
তরুণী ৈারিা আিুল শদোল। 
  
েেী মািার বলমলন, গান শুনমত  ামলা লাগমে? 
  
হুাঁ। 
  
আমরকিা থাল র্দব! 
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থাল কী? 
  
শগাল থামলর মমতা র্জর্নস। শর্োমন গান বাাঁধা থামক। 
  
তরুণী বলল, গান র্ক দই শর্ বাাঁধা থাকব? 
  
একিা থাল এমন আপনামক শদোই? থালিা র্মন্ত্রর শ তর র্দময় হযান্ডল ৈাপমলই থাল 
শথমক গান হয়। 
  
তরুণী হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। েেী মাস্টার বলমলন, আপনার নাম কী? 
  
নাম বলব না। 
  
বলমত না ৈাইমল বলমবন না। আপর্ন দাাঁিান, আর্ম থাল এমন শদোর্ে। 
  
তরুণী বলল, আো। 
  
েেী মাস্টার শরকডি র্নময় এমস তরুণীমক শদেমত শপমলন না। জামগামের র্নমৈ শকউ 
শনই। আমেপামেও শনই। শকামনা এক র্বর্ৈত্র কারমণ তার সারারাত ঘুম হমলা না। র্তর্ন 
গ ীররামত ডাময়র্র েুমল র্লেমলন— 
  
I saw an Indian lady at the dead of night. Her captivating beauty was 
all engulfing. For a moment I lost all my senses, I felt like bowing 
down at her feet. 
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োবণ মাস। হাওমর পার্ন এমসমে। নদীনালা ফুমল শফাাঁমপ উঠমে। ধনু শেে তার একতলা 
লঞ্চ র্বর্ক্র কমর শদাতলা লঞ্চ র্কমনমেন। এই লমঞ্চর প্রধান র্বমেষত্ব তার হনি। ঘামি 
র্ মিই এমন র্বকি েমব্দ ‘শ া’ শদয় শর্ বাজামরর শলাকজন ৈমমক উমঠ। লমঞ্চর র্িতীয় 
র্বমেষত্ব র্হনু্দ মুসর্লমমর আলাদা আসন। র্হনু্দরা শদাতলায়। মুসলমানরা একতলায়। 
শকামনা মুসলমান শদাতলায় উঠমত পারমব না। শদাতলায়  ামতর শহামিল আমে। োহ্মণ 
বাবুর্ৈির হামত শহামিল। েয় আনায় অর্ত উত্তম বযবস্থা। শপিৈুর্ক্ত  াত। সবর্জ, ডাল, শোি 
মামের ৈচ্চর্ি। োওয়ার শেমষ একবার্ি র্মর্ি দই। 
  
মুসলমানমদর জমনয আলাদা শহামিল শনই। র্ারা শেমত ৈায় শদাতলার োবার র্নমৈ ৈমল 
আমস। তমব মুসলমানরা সাধারণত র্কেু োয় না। তামদর এত পয়সাকর্ি শনই। 
  
শদাতলা লঞ্চ ৈালুর র্দনও ধনু শেে শগল র্নবারণ ৈক্রবতিীর কামে। তাাঁর আেীবিাদ র্নমত। 
  
র্নবারণ ৈক্রবতিী বলমলন, শদাতলা লঞ্চ র্কমনে েবর পাইর্ে। অল্পর্দমন  ামলা শদোইলা। 
  
ধনু শেে র্বনীত গলায় বলল, আপনার আেীবিাদ। আপনার আেীবিাদ র্বনা এই কাজ সম্ভব 
র্েল না। 
  
লমঞ্চর নাম নার্ক র্দে- জয় মা কালী সার্ িস? 
  
শজ। কতিা। 
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তুর্ম মুসলমান হইয়া লমঞ্চর নাম র্দলা জয় মা কালী? 
  
ধনু শেে বলল, বাতাস বুইজযা পাল তুলর্ে। র্হনু্দ র্াত্রী শবর্ে। শসই কারমণ র্হনু্দ নাম। 
  
র্নবারণ ৈক্রবতিী বলমলন, মুসলমান র্াত্রী র্র্দ শবর্ে হওয়া শুরু কমর তেন র্ক নাম 
পাল্টাইবা? 
  
ধনু শেে হার্সমুমে বলমলন, অবেযই। তেন নাম হইব ‘মা ফামতমা সার্ িস’। 
  
মা ফামতমািা শক? 
  
আমামদর নর্বর্জর কনযা। 
  
 ামলা।  ামলা। েুব  ামলা। 
  
আমার অমনক র্দমনর ইো আপমনমর লঞ্চ কমর শসাহাগগঞ্জ বাজামর র্নয়া র্াব। একিু 
ইিত করব। 
  
র্নবারণ ৈক্রবতিী র্বরক্ত গলায় বলমলন, ইিত আমার র্মথিই আমে। শতামার ইিমতর 
প্রময়াজন নাই। 
  
ধনু শেে বলল, অবেযই অবেযই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 86 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

এই ঘিনার দু’র্দন পরই র্নবারণ ৈক্রবতিীর শদাতলা লঞ্চ শসাহাগীগমঞ্জ অৈল হময় পমি 
শগল। ইর্ঞ্জমন শর্ র্ডমজল শদয়া হময়র্েল। শসোমন নার্ক পার্ন শমোমনা র্েল। র্ডমজল শকনা 
হময়র্েল ধনু শেমের শদাকান শথমক। শস র্ডমজল এবং শকমরার্সমনর র্ডলারর্েপ শপময়মে। 
তার কাে শথমক র্ডমজল না র্কমন উপায় শনই। 
  
  
  
েেী মাস্টার শ ারমবলা ঘর শেমি শবর হন। মাধাই োমল একঘ্া সাতার কামিন। শ জা 
কাপমিই র্ান সু্কমল। শ জা কাপি গাময় শুকামল স্বাস্থয  ামলা থামক। এই রু্র্ক্তমত শ জা 
কাপি গাময় শুকান। সু্কমলর োত্র পিামনা শেষ কমর, জর্মদার্রর কাগজপত্র র্নময় বমসন। 
দুপুমর হর্রৈরমণর সমঙ্গ ফলাহার কমরন। হর্রৈরমণর সমঙ্গ িুকিাক র্কেু কথাবাতিা হয়। 
সবই ধমির্বষয়ক। ঈশ্বমরর স্বরূপ কী? উপর্নষদ বলমে- জগত মায়া। মায়ার অথি কী? 
জগৎ র্র্দ মায়া হয়। তাহমল র্ক শপ্রম- ামলাবাসা, শনহ-মমতাও মায়া? েেী মাস্টামরর 
র্নমজর বার্িমত র্ফরমত র্ফরমত বরাবরই সন্ধযা হয়। র্নতযর্দমনর এই রুর্িমন একর্দন 
বযর্তক্রম হমলা। হঠাৎ জ্বর এমস র্াওয়ায় সু্কল েুর্ি র্দময় বার্ি র্ফমর ্ত র্ম্ভত হময় শগমলন। 
জামগামের র্নমৈ দার্িময় থাকা শমময়র্ি তাাঁর ঘমর। কমলর গামনর সামমন বমস আমে। 
শপতমলর শৈামির শ তর শৈাে শরমে শ তরিা শদোর শৈিা করমে। েেী মাস্টারমক শদমে 
তরুণী ফযাকামে হময় শগল। েেী মাস্টার র্নমজর র্বস্ময় শগাপন শরমে বলমলন, ঐ রামত 
আপনামক শদোবার জমনয থাল এমন শদর্ে আপর্ন নাই। ৈমল শগমলন শকন? 
  
তরুণী জবাব র্দল না। মাথা র্নৈু কমর বমস রইল। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, কমলর গান কী ামব বামজ শদোব? 
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তরুণী হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। েেী মাস্টার বলমলন, আপর্ন র্ক আমার বার্িমত এর 
আমগও েুমকমেন। 
  
তরুণী হযাাঁ-সূৈক মাথা শনমি র্তনিা আিুল উাঁর্ৈময় শদোল। শস র্তনবার েুমকমে। 
  
কমলর গান শদোর জমনয? 
  
হুাঁ। 
  
আপনার নাম জানমত পার্র? আজ র্ক আপর্ন আপনার নামিা বলমবন? 
  
জুমলো। 
  
মুসলমান? 
  
হুাঁ। 
  
গান েুব পেন্দ কমরন? 
  
জুমলো হাঁহা-সূৈক মাথা শনমি অনযর্দমক তার্কময় বলল, আপর্ন র্নমজ একিা বাজনা 
বাজান আর্ম শদের্ে। শবমঞ্জা। 
  
হযাাঁ, বযামঞ্জা। 
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আপনার বাজনা  ামলা না। তাল কামি। 
  
আপর্ন র্ক গান গাইমত পামরন? 
  
হুাঁ। 
  
আর্ম র্ক আপনার একিা গান শুনমত পার্র? 
  
না। কমলর গানিা বাজান। আর্ম শদর্ে। 
  
েেী মাস্টার কমলর গান ৈালু করমলন। মীরার  জন হমে। েেী মাস্টার অবাক হময় 
লে করমলন- গান শুনমত শুনমত এই অস্বা ার্বক রূপবতী শমময়র্ি শৈামের পার্ন শফলমে। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, কমলর গানিা আপর্ন র্নময় র্ান। আর্ম আপনামক র্দলাম। উপহার। 
  
জুমলো বলল, আপনার র্জর্নস। আর্ম র্নব কী জমনয? আপমন আমার শক? 
  
আমরকিা থাল র্দব? অনয গান। 
  
জুমলো হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
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শসই রামত হার্রমকন জ্বর্লময় েেী মাস্টার ডাময়র্র র্লেমত বসমলন- What a shame! I 
am deeply in love with the muslim lady—মুর্নগণ ধযান শ মি শদয় পময় তপসযার 
ফল। 
  
অমনক রামত েেী মাস্টার একর্ি কর্বতাও র্লেমলন– 
  
এক শজািা কামলা আাঁর্ে; এত মূলয তার্র! 
র্নতাি পাগল োিা শক কমর প্রতযয়? 
জগমতর র্ি রত্ন লামজ মামন হার্র— 
র্বর্নমময় র্দমত পার্র, র্া র্কেু সঞ্চয়! 
  
অমনকর্দন পর র্হনু্দস্থান শরকডি শকাম্পার্ন ইসলার্ম গান’ র্েমরানামম রূপবতী জুমলোর 
একর্ি শরকডি প্রকাে কমর। শসোমন তার নাম শলো হয় ৈান র্বর্ব। গামনর প্রথম কর্ল- 
‘শক র্ার্ব শক র্ার্ব বল শসানার মর্দনায়।” শসই গল্প র্থাসমময় বলা হমব। এই ফাাঁমক 
 ারতবমষির রাজবনর্তক অবস্থািা বমল শনই। সম্রাি পঞ্চম জজি এবং রানী শমরী শবিামত 
এমসমেন  ারতবমষি (র্ডমসম্বর, ১৯১১)। তাাঁমদর সম্মামন র্দর্ল্লমত এক মহা দরবার অনুর্ষ্ঠত 
হমলা। শসই দরবামর সম্রাি হঠাৎ বঙ্গ ঙ্গ রদ শঘাষণা করমলন। মুসলমানরা মমিাহত। 
মুসলমানমদর স্বাথিরোর জমনয শর্ মুসর্লম লীমগর জন্ম হময়র্েল োকার নবাব সর্লমুল্লাহ 
র্েমলন তার প্রর্তষ্ঠাতামদর একজন। ইংমরমজর র্প্রয়পাত্র হময়ও র্তর্ন বঙ্গ মঙ্গর কর্ঠন 
সমামলাৈনা করমলন। তাাঁর সমঙ্গ রু্ক্ত হমলন আইনজীবী শমাহাম্মদ আর্ল র্জন্নাহ, মাওলানা 
আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা শমাহাম্মদ আর্ল, মাওলানা জাফর আর্ল োন। রাজনীর্তর 
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আসমর এই সময় রু্ক্ত হময়মেন বর্রোমলর ৈাোর শথমক আসা এক তরুণ। তার নাম এ 
শক ফজলুল হক। 
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৪. কাচতিক মামসর শেষ 
কার্তিক মামসর শেষ। 
  
উত্তমরর গামরা পাহাি শথমক েীমতর র্হমমল হাওয়া উমি আসমত শুরু কমরমে। এবামরর 
লেণ  ামলা না। মমন হয়  ামলা েীত পিমব। দু’বের পরপর হাি কাাঁপামনা েীত পমি। 
গত দু’বের শতমন েীত পমি র্ন। 
  
হর্রৈরণ ৈাদর গাময় পুকুরপামি এমস বমসমেন। তাাঁর মন শবে োরাপ। র্তর্ন েবর 
শপময়মেন ধনু শেমের শদাতলা লমঞ্চ একিা দুঘিিনা ঘমিমে। শ দবর্ম করমত করমত 
একজন মারা শগমে। বান্ধবপুমর কমলরা এমস েুমকমে। গ্রামমর পর গ্রাম েূনয কমর শদয়া 
এই বযার্ধর কামে মানুষ অসহায়। র্তর্ন মমন মমন বলমলন, দয়া কর দয়াময়। শর্ন শদবী 
ওলাউঠা লমঞ্চ কমর বান্ধবপুর না নামমন। তার প্রাথিনার সময় র্বস্ময়কর এক ঘিনা ঘিল। 
তার র্দর্ঘমত একমজািা েীমতর হাাঁস নামল। েীমতর পার্ে নামম হাওমর, মমন হমে এই 
প্রথম শকামনা র্দর্ঘমত নামল। র্দর্ঘও এমন র্কেু বি র্দর্ঘ না। এরা র্ক মমনর  ুমল শনমম 
পমিমে? নার্ক শকামনা কারমণ দলেুি হময়মে? দলেুি হবার সম্ভাবনাই শবর্ে। 
  
দুর্ি হাাঁমসর একর্ি পার্নমত র্স্থর হময় আমে। অনযর্ি একিু পরপর িুব র্দমে। এমদর 
সমঙ্গ কথাবাতিা বলার সুমর্াগ থাকমল র্জমজ্ঞস করা শর্ত, ঘিনা কী? 
  
হর্রৈরণ র্সাঁর্ি শবময় র্নমৈ শনমম শগমলন। দুিা পার্েই ঘামির কামে।  য় শপময় ওমদর 
উমি র্াওয়া উর্ৈত, তা শগল না। সম্ভবত এরা মানুষ শদমে অ য্ত  না। মানুষ শর্ র্বপদজনক 
প্রাণী এই তথয এেমনা জামন না। হর্রৈরণ বলমলন, শতামদর সমসযা কী শর? একিা হাাঁস 
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তার র্দমক তাকাল। দীঘি পথ পর্রক্রমায় এ ক্লাি। শরাগা েরীর। দুই শথমক আিাই মাস 
এরা থাকমব। শমািাতাজা হময় শদমে র্ফমর র্ামব। একিা পার্ে তার একজীবমন কতবার 
আসা র্াওয়া কমর এই তথয র্ক শকউ জামন? হর্রৈরণ র্ঠক কমর শফলমলন গর্দমত শপৌঁমেই 
পার্ের্বষয়ক শকামনা বইপত্র পাওয়া র্ায় র্ক-না জানমত শৈময় শকালকাতায় র্ৈর্ঠ র্লেমবন। 
‘মানব বুক হাইস’ নামম একিা বইময়র শদাকামনর সমঙ্গ তার শর্াগামর্াগ হময়মে। তার 
প্রময়াজনীয় বইপত্র এরাই পাঠায়। 
  
জুমলো বার্ি র্তি শেজুমরর রস র্নময় এমসমে। র্নমজমদর গামের রস। শস জ্বল র্দময় ঘন 
কমরমে। অপূবি ঘ্ৰাণ শেমিমে। শেজুমরর রস শেজুরপাতা র্দময় জ্বাল না র্দমল  ামলা ঘ্ৰাণ 
হয় না। জুমলো শেজুরপাতা র্দময়ই রস জ্বাল র্দময়মে। 
  
জুমলো লিা লিা গলায় বলল, আপনার জমনয শেজুমরর রস আনর্ে। 
  
 ামলা কমরে। রস  ামলা হময়মে। সুঘ্ৰাণ শেমিমে। তার্কময় শদে র্দর্ঘমত দুিা হাাঁস 
শনমমমে। 
  
ও আল্লা। কী আৈানক! আমরা র্ক নামমব? 
  
নামমত পামর। সব পশুপার্ে র্নমজমদর শ তর শর্াগামর্াগ রামে। এই দুিা পার্ে হয়মতা 
অনযমদর েবর র্দমব। আর্ম র্ঠক কমরর্ে আজ আর গর্দমত র্াব না। ঘামি বমস থাকব। 
শদর্ে আমরা পার্ে নামম র্ক-না। 
  
জুমলো মুমে আাঁৈল ৈাপা র্দমত র্দমত বলল, বাবা, আপর্ন আজব মানুষ। 
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হর্রৈরণ বলমলন, আমরা সবাই আজব মানুষ। তুর্ম আজব, শতামার শেমল আজব, শতামার 
স্বামী আজব। ঈশ্বর র্নমজ আজব, শসই কারমণ র্তর্ন আজব র্জর্নস চতর্র করমত পেন্দ 
কমরন। রমসর বার্িিা দাও, এক ৈুমুমক শেময় শফর্ল। 
  
জুমলো র্বর্স্মত হময় বলল, এতিা রস একসমঙ্গ োমবন? 
  
শকামনা অসুর্বধা নাই, দুপুমর  াত োব না। 
  
হর্রৈরণ তৃর্্ত। কমর বার্ি র্তি ঘন শেজুমরর রস শেষ করমলন। পুকুমরর পার্নমত শঠাাঁি 
ধুমত ধুমত বলমলন, মা, তুর্ম নানান সমময় নানান  ামব আমার শসবা করর্ে। শতামামক 
একিা উপহার র্দমত ৈাই। কী শপমল তুর্ম েুর্ে হমব? 
  
জুমলো জবাব র্দল না। র্র্দও তার ইো করমে বমল, আমামক একিা কমলর গান র্কমন 
শদন। এই র্ন্ত্রিার জমনয আর্ম আমার জীবন র্দময় র্দমত রার্জ। কী অদু্ভত র্জর্নস! র্পতমলর 
এক শৈাি। শৈামির শ তর র্দময় আমস কী সুন্দর গান। একিা গান ইো করমল দেবার 
শোনা র্ামব। সুমর  ুল হমব না। তামল  ুল হমব না। বাজনায়  ুল হমব না। কী আজব 
র্ন্ত্র! ইে শস র্র্দ তার বাপজানমক র্ন্ত্রিা শদোমত পারত! 
  
হর্রৈরণ বলমলন, শতামার মমনর মমধয র্কেু আমে, বমল শফল। 
  
জুমলো বলল, মমনর মমধয র্কেু নাই। বলমত বলমত শস হর্রৈরমণর পামে বসল। হর্রৈরণ 
বলমলন, এই হাাঁমসর একিা নাম আমে, শসিা জামনা? 
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জুমলো বলল, না। এর নাম ‘শদোিরী পার্ে’। এক শদে শথমক আমরক শদমে র্ায়, এই 
জমনযই শদোিরী। 
  
জুমলোর মমন হমলা— কী সুন্দর নাম! শদোিরী। পার্েমদর মমতা শদোিরী মানুষও শতা 
আমে র্ামদর কাজ এক শদে শথমক আমরক শদমে র্াওয়া। তার র্নমজর বাবাও শতা 
শদোিরী। জুমলোর ইো করমে শদোিরী র্দময় একিা গান শলমে। প্রথম লাইন— 
  
শদোিরী বান্ধই শগা, শকান শদমেমত র্াও? 
  
পমরর লাইনিা মাথায় আসমে না। শস র্র্দ শলোপিা জানত এই লাইনিা র্লমে রােত। 
শলোপিা শেো েুব র্ক জর্িল? শস শকারান মর্জদ পাঠ করমত পামর। র্লেমত পামর না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, জুমলো, তুর্ম র্ক আমামক র্কেু বলমত ৈাও? বলমত ৈাইমল বমলা। 
  
জুমলো মাথা র্নৈু কমর বলল, আর্ম বাংলা শলো বাংলা পিা র্েেমত ৈাই। 
  
হর্রৈরণ শবে র্কেুেণ মাথা র্নৈু কমর বমস থাকা তরুণীর র্দমক তার্কময় শথমক বলমলন, 
আর্ম র্নমজ শতামামক শেোব। তুর্ম শতামার স্বামীর কাে শথমক অনুমর্ত র্নময় রােমব। 
মুসলমানমদর মমধয এই র্বষয়িা শদমের্ে। তারা স্ত্রীমদর শলোপিা পেন্দ কমর না। 
  
জুমলো বলল, স্ত্রী শলোপিা র্েেমল স্বামীর হায়াত কমম, এইজমনয পেন্দ কমর না। 
  
এইসব শতা  ুল কথা। 
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সবাই জামন  ুল কথা, তারপরও  ুল কথাই মামন। 
  
তুর্ম সুমলমানমক আমার কামে পাঠাবা, আর্ম তামর বু ায় বলব। 
  
শস শদমে নাই। চমমনর্সং শগমে কমম। র্ফরমত একমাস লাগব। আর্ম র্ক এর মমধয র্েেমত 
পারব না? 
  
হর্রৈরণ র্কেুেণ জুমলোর র্দমক তার্কময় বলমলন, অবেযই পারবা। বমলা—অ। 
  
জুমলো বলল, অ। 
  
এেন বমলা, আ। 
  
জুমলো বলল, আ। 
  
এক িুকরা কয়লা আনা। আর্ম অের দুইিা র্লেব। আজ সন্ধযায় শতামার জমনয বালযর্েো 
র্কমন আনব। 
  
জুমলো এক িুকমরা কয়লা এমনমে। শশ্বতপাথমর শসই কয়লার দাগ বসমে না। হর্রৈরণ 
উমঠ দাাঁিামলন। ঘামি বমস থাকার পর্রকল্পনা র্তর্ন বাদ র্দময়মেন। র্তর্ন বাজামর র্ামবন। 
শমময়িার জমনয শপ্লি শপর্িল র্কনমবন। বালযর্েো র্কনমবন। 
  
হর্রৈরণ ঘাি শথমক র্াবার র্কেুেণ পরই র্বস্ময়কর ঘিনা ঘিল। র্দর্ঘমত  াাঁমক  াাঁমক 
হাাঁস নামমত শুরু করল। শদেমত শদেমত র্দর্ঘ হাাঁমস পূণি হমলা। অদু্ভত দৃেয। শর্ন র্দর্ঘমত 
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হাাঁমসর সর পমিমে। শসই সার উঠানামা করমে। হাাঁসমদর কারমণ র্দর্ঘ শথমক শহাাঁ শহাাঁ শহাাঁ, 
জাতীয় গম্ভীর ধ্বর্ন উঠমে। 
  
একই সময় বাবু মর্নেংকমরর বার্ি শথমক অসমময় োমের েব্দ হমত লাগল। মর্নেংকমরর 
এক শজর্ঠর শ দ বর্ম শুরু হময়মে। আেঙ্কা করা হমে শদবী ওলাউঠার দয়া। শদবীমক দূর 
করার জমনযই েঙ্খধ্বর্ন। অদু্ভত েব্দ আসমে েঙ্খ শথমকও। শ াাঁ শ াাঁ শ াাঁ। শর্ন দূর শথমক 
লঞ্চ শ াাঁ র্দমে। েমঙ্খর েমব্দর সমঙ্গ হামসর েব্দ র্মমল একাকার হময় শগল। 
  
  
  
সুমলমামনর স্ত্রী জুমলো আময়াজন কমর পাময় আলতা র্দমে। শস বমসমে শবমতর শমািায়। 
তার পা জলমৈৌর্কমত রাো। পািকার্ঠর মাথা কলমমর র্নমৈর মমতা শকমি তুর্ল বানামনা 
হময়মে। জর্হর মুগ্ধ শৈামে মা’র পাময়র র্েল্পকমি শদেমে। একিু দূমর শোি ধামা  র্তি মুর্ি 
এবং শেজুর গুি র্নময় বমসমে সুমলমান। শস র্তন র্দন হমলা র্ফমরমে। স্ত্রীর জমনয। কৈুয়া 
রমির একিা োর্ি এমনমে। এই র্বষময় স্ত্রীর শকামনা উৎসাহ শনই শদমে আহত হময়মে। 
জুমলো শসই োর্ির  াজ এেমনা েুমল র্ন। নতুন োর্ি শপময় কদমবুর্স করা প্রময়াজন, 
তাও কমর র্ন। তার পুত্র জর্হর মুর্ি োওয়া বাদ র্দময় মাময়র সাজ শদেমে, এমতও 
সুমলমান মহা র্বরক্ত। আজ জুম্মাবার। জুম্মাবামর এত সাজসিা কী? 
  
সুমলমান জর্হমরর র্দমক তার্কময় বলল, ঐ পুলা, মুর্ি োইয়া র্া। 
  
জর্হর মা’র র্দক শথমক দৃর্ি না সর্রময়ই গম্ভীর গলায় বলল, না। 
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জুমলো শেমলর র্দমক তার্কময় বলল, পাও আলতা র্দমত ইো কমর? 
  
জর্হর সমঙ্গ সমঙ্গ হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। তার শোট পা জলমৈৌর্কমত তুমল র্দল। জুমলো 
শেমলর পাময় লাল িুকিুমক একিা মাে। এাঁমক র্দল। জর্হমরর মুে র্তি হার্স। 
  
রামগ সুমলমামনর েরীর জুমল র্ামে। শেমলমক র্নময় শস জুম্মার নামাজ পিমত র্ামব, এর 
মমধয পাময় আলতা! তার উর্ৈত শেমলর গামল েক্ত কমর একিা ৈি শদয়া। এিা শস করমত 
পারমে না। জর্হমরর েরীর  ামলা না। কালরামতও জ্বর র্েল। এেমনা হয়মতা আমে। 
  
সুমলমান বলল, সক্কালমবলা আলতা র্নয়া বর্সলা। কাজিা উর্ৈত হময়মে? 
  
জুমলো বলল, সক্কামল আলতা শদওয়া র্ামব না। এমন কথা র্ক হার্দস শকারামন আমে? 
  
এইিা শকমন কথা? শতামার উপমর র্ক র্জন  ূমতর আের হইমে? র্জন  ূমতর আের 
হইমল শমময়মেমল স্বামীর মুমের উপমর ফর্িফি কমর। জঙ্গলায় ঘুমর। সময় অসমময় গীত 
ধমর। 
  
জুমলো জবাব না র্দময় শেমলর অনযপাময় আমরকিা মাে আাঁকমে। সুমলমান বলল, পুরুষ 
মাইনমষর পাও আলতা র্দতাে? 
  
জুমলো বলল, জর্হর পুলাপান। পুলাপামনর পাময় আলতা র্দমল শদাষ হয় না। 
  
এই কথা শকান বুজুগি আমলম শতামামর বমলমে? 
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জুমলো জবাব র্দল না। স্বামীর শবর্ের াগ প্রমশ্নরই শস জবাব শদয় না। 
  
সুমলমান বলল, জর্হরমর র্নয়া জুম্মার নামাজ পিমত র্াব। তেন র্র্দ পাও রািা থামক– 
  
জুমলো র্ফক কমর শহমস শফলল। 
  
সুমলমান বলল, হাসলা শর্? কী কারমণ হাসলা? 
  
জুমলো বলল, কী কারমণ হাসর্ে আপমনমর বলব না। 
  
জুমলো হাসমে কারণ শস তার স্বামীমক  ামলা ফাাঁর্ক র্দময়মে। তামক না। জার্নময় শলোপিা 
র্েমে শফমলমে। শর্-মকামনা শলো শস এেন পিমত পামর। 
  
সুমলমান বলল, তুই অবর্েয বলর্ব। 
  
তুই শতাকার্র কইমরন না। 
  
সুমলমান কর্ঠন গলায় বলল, আমগ বল তুই হাসর্ল কী জমনয? হার্সর কথা কী হইমে? 
  
জুমলো র্কেুই বলল না, র্নমজর মমন পাময় আলতা র্দমত লাগল। সুমলমান মুর্ি োওয়া 
বন্ধ কমর উমঠ এমলা। প্রথমম শ মবর্েল স্ত্রীর গামল কমষ থাপ্লি র্দমব। শবয়াদব স্ত্রীমক 
োসন করার অর্ধকার সব স্বামীর আমে। মাওলানা সামহব বমলমেন আল্লাহপাক পুরুষ 
মানুষমর এই অর্ধকার র্দময়মেন। কারণ পুরুমষর অবস্থান নারীর উপমর। তমব োসমনর 
সময় শেয়াল রােমত হমব স্ত্রীর মুেমণ্ডমল শর্ন মামরর র্ৈহ্ন না থামক। সুমলমান থাপ্পি 
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উর্ঠময় এর্গময় এমলও শেষ মুহূমতি র্নমজমক সামলাল। থাপ্পি শদবার বদমল আলতার র্ের্ে 
উঠামন েুাঁমি শফমল র্দল। 
  
জুমলোর একপাময় আলতা শদয়া হময়মে। অনয পা োর্ল। আবার কমব আলতা শকনা হমব, 
কমব পাময় শদয়া হমব শক জামন! শবমদবহর শনৌকা কমর এেমনা আমস র্ন। তারা ৈমল 
এমল সমসযা শনই। গাইন শবর্ির  ুর্ি  র্তি কমর কামৈর ৈুর্ি, আলতা, গন্ধমতল র্নময় 
বার্ি বার্ি ঘুরমব। বাহার্র র্জর্নস শবৈমব। একইসমঙ্গ কাইকযা মামের কািা র্দময় েরীমরর 
বন্দ রক্ত দূর করমব। গাইন শবর্িমদর কাে শথমক েমের র্জর্নসপত্র শকনার জমনয এবং 
বাদ রক্ত শবর করার জমনয সব শমময়ই িাকা-পয়সা জর্মময় রামে। জুমলোরও জমা িাকা 
আমে। 
  
সুমলমান বলল, র্ ম ধইরা বইসা থাকবা না। শেমলর পাওময়র আলতা ঘইসা শতালা। 
আইজ জুম্মাবার। নামামজ র্াব। শেমলমর ঘামি র্নময় র্াও। র্রঠা গামের পাতা র্দয়া ডলা 
দাও। 
  
জুমলো শোট র্নিঃশ্বাস শফমল শেমল র্নময় উমঠ দাাঁিাল। শেমলর দুই পাময় দুই মাে। কী 
সুন্দরই না শদোমে মাে দুিা! এই সুন্দর দুিা মাে তুমল শফলমত হমব? কাজিা বিই 
কর্ঠন। সুন্দর নি করা র্ায় না। সুন্দর নি করমল পাপ হয়। এই কথা তার বযাপজান 
তামক বমলর্েমলন। 
  
পুকুরঘামি পা িুর্বময় জর্হর বমসমে। জুমলো তার সামমন। জুমলোর হামত গাময় মাো 
গন্ধ সাবান। এই সাবান গত বের গাইনমবর্িমদর কাে শথমক শকনা, শগাপন জায়গায় 
লুর্কময় রাো। সুমলমান এত দামমর সাবান শদেমত শপমল রাগমব। 
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জর্হর বলল, মা গীত কর। 
  
শকান গীত? 
  
পাও ধুয়ার্ন গীত। 
  
জুমলো সমঙ্গ সমঙ্গ গাইল— 
  
শসানার পাময় শসানার মাে 
র্বলর্মল র্বলর্মল কমর। 
এই মামেমর র্দময় আসব 
দর্েণ সায়মর। 
  
গামনর কথাগুর্ল জুমলো এেনই চতর্র করল। তার এত  ামলা লাগল। তার বাপজামনর 
গুণ র্ক তার মমধয আমে? শকামনার্দন র্ক শস তার বযাপজামনর মমতা মুমে মুমে গান বাাঁধমত 
পারমব? 
  
  
  
মাওলানা ইদর্রস েুতবা পাঠ শেষ করমলন। মুসুর্ল্লমদর র্দমক তাকামলন। মাত্র নয়জন। 
তাাঁর র্হমসমব আমরা শবর্ে হবার কথা। কাঠর্মর্ন্ত্র সুমলমান তার পুত্রমক র্নময় এমসমে। এিা 
 ামলা। সুমলমান সবসময় আমস না। মাম মমধয একা আমস, শেমলমক আমন না। র্েশুমদর 
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শুরু শথমকই ধমিকমমি আগ্রহী করা র্পতামাতার কতিবয। শর্ র্পতা-মাতা এই কতিমবয 
অবমহলা করমবন। শরাজ হােমর তামদর জমনয কর্ঠন োর্্ত র র্বধান আমে। 
  
মাওলানা বলমলন, আপনামদর জনয সামানয র্ের্ন্নর বযবস্থা আমে। 
  
মাওলানা র্ের্ন্নর হাাঁর্ি এবং ৈামৈ র্নময় উমঠ দাাঁিামলন। মুসুর্ল্লরা কলাপাতা হামত র্নমলন। 
নর্বর্জ র্মর্ি শেমত পেন্দ করমতন। নর্বর্জর পেমন্দর র্জর্নস করা তার উম্মমতর জমনয 
শসায়ামবর কাজ। 
  
র্ের্ন্ন মাওলানা র্নমজই তাাঁর বার্িমত প্রস্তুত কমরমেন। দুধ, আমলাৈল, গুি, সমঙ্গ র্কেু 
র্কের্মে এবং শতজপাতা। োাঁর্ি দুধ। দীঘিসময় জ্বাল হময় অপূবি স্বাদু বস্তু চতর্র হময়মে। 
সবাই আগ্রহ কমর োমে। মাওলানা র্িতীয়বার র্ের্ন্ন র্দমত র্দমত বলমলন, আল্লাহপাক 
আমার উপর বি একিা দয়া কমরমেন বমলই এই র্ের্ন্নর বযবস্থা। আপনারা আমার জমনয 
আল্লাহপামকর দরবামর শদায়া করমবন। সবাই হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। শকউ জানমত ৈাইল 
না— বি দয়ািা কী? 
  
মাওলানা র্নমজই শোলাসা করমলন। র্তর্ন শকারান মর্জদ পুমরািা মুেস্থ কমরমেন। এেন 
তামক শকামনা আমলম হামফমজর কামে শর্মত হমব। তামক শকারানমর্জদ মুেস্থ শোনামত 
হমব। হামফজ সামহব র্র্দ বমলন র্ঠক আমে, তাহমল নামমর শুরুমত র্তর্ন হামফজ িাইমিল 
বযবহার করমবন। তার িাইমিল হমব হামফজ মাওলানা ইদর্রস। 
  
জীবমনর একিা আকাঙ্ক্ষাই তেন অপূণি থাকমব- নর্বর্জর মাজার শজয়ারত। হজ্ব তাাঁর 
জমনয ফরজ না। র্তর্ন র্বত্তহীন সামানয মাওলানা। হমজ তাাঁর না শগমলও হমব, র্কন্তু নর্বর্জর 
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মাজার শজয়ারত করা তার দীঘির্দমনর স্বপ্ন। র্তর্ন নর্বর্জর মাজামরর কামে র্ামবন, দু’শফাাঁিা 
শৈামের জল শফমল বলমবন, শহ জগমতর আমলা, শপয়ারা নর্ব! আসসালামু আলায়কুম। 
আর্ম আল্লাহপামকর নাদান বান্দা গুনাগার ইদর্রস। শর্ পাক শকারান। আপনার মাধযমম 
দুর্নয়ামত এমসমে শসই পাক শকারান। আর্ম মুে্ত  কমরর্ে। আমার র্দমলর একিা োময়ে 
আপমনমর শকারান মর্জদ আবৃর্ত্ত কমর শোনাব। র্র্দ অনুমর্ত শদন। 
  
  
  
জুমার নামাজ শেষ কমর মাওলানা র্নমজর ঘমর র্ফমরমেন। আজমকর র্দনর্ি স্মরমণ শর্ন 
থামক। এইজমনয বার্ির দর্েণ র্দমক একিা র্লৈুগামের ৈারা লাগামলন। গাে বি হমব’। 
একসময় ফল আসমব। নর্বর্জ গাে শরাপমণ র্বমেষ গুরুত্ব র্দময়মেন। একবার এক 
হতযাঅপরাধীর মৃতুযদণ্ড রদ কমর গাে শরাপমণর দণ্ড র্দময়র্েমলন। তার োর্্ত  হময়র্েল শস 
একে’ শেজুর গাে লাগমব এবং প্রর্তর্ি গােমক শসবার্মত্ন ফলবতী করমব। 
  
এই অঞ্চমল র্লৈুগাে শনই। র্হনু্দবার্িমতও শনই, মুসলমান বার্িমতও শনই। শলাকজ 
র্বশ্বাস— বসতবার্ির আমেপামে র্লৈুগাে লাগামনা র্ামব না। র্লৈুগাে মানুষমক র্নবিংে 
কমর। 
  
মাওলানার ৈালাঘরিা সুন্দর। উঠামন একিা পাতা পমি শনই। দু’শবলা এই উঠান মাওলানা 
র্নমজ  াাঁি শদন। স্ত।ামহ একর্দন শগাবর-মার্ির র্মেণ শলমপ শদন। পর্রোর-পর্রেন্নতার 
উপর ইসলাম ধমমি অমনক গুরুত্ব শদয়া হময়মে। 
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র্লৈুগাে লাগামনার পরপরই মাওলানা অনু ব করমলন তাাঁর জ্বর আসমে। েরীর শকমন 
শর্ন করমে। গা গুলামে। বর্ম আসমে। আজমকর র্দমনর অর্তর্রক্ত উমত্তজনায় র্ক এমন 
হমে? মাওলানা ঘমর এমস শুময় পিমলন। দীঘি কময়ক বের পর আজ প্রথম তাাঁর আসমরর 
নামাজ কাজা হমলা। মাগমরমবর নামাজ কাজা হমলা। বর্ম কমর র্তর্ন ঘর নি করমলন, 
র্নমজর পায়জামা-পাঞ্জার্ব নি করমলন। 
  
একজন শকারামন হামফজ অপর্বত্র থাকমত পামরন না। তামক সবসময় অজুর মমধয থাকমত 
হমব। কারণ তাাঁর েরীমর পর্বত্র শকারান মর্জদ। র্তর্ন জ্বর গাময়ই শগাসল করমলন। শধায়া 
পায়জামা-পাঞ্জার্ব পরমলন। 
  
  
  
সুমলমামনর বার্ি অন্ধকার। সন্ধযার পরপর বার্িমত আমলা র্দমত হয়। সন্ধযায় আমলা না 
র্দমল বসতবার্িমত  ূত-মপ্রত শোমক। োরাপ বাতাস কপামির শপেমন স্থায়ী হময় র্ায়। 
সুমলমামনর স্ত্রী জুমলো বার্ির শপেমনর উঠামনর জলমৈৌর্কমত বমস আমে। তার হামতর 
কামে কুর্প, শস এেমনা কুর্প ধরায় র্ন। সন্ধযা শথমক কাদর্েল, এেন কান্না বন্ধ। গামল 
পার্নর দাগ বমস শগমে। আজ তামক কর্ঠন োর্্ত র শ তর র্দময় শর্মত হমব তা শস জামন। 
োর্্ত  কী হমব জামন না বমলই অোর্ি। 
  
আজ শস অপরাধও কমরমে গুরুতর। দুপুমর র্েন ঘমর শকউ র্েল না। (সুমলমান শগমে 
হামি। তার পুত্র শগমে হর্রৈরমণর বার্িমত হার্ত শদেমত।) তেন শস বার্ির শপেমনর 
পুকুমর শগাসল করমত শগল। পুকুর র্ঠক না, বিসি শডাবা। বষিায় পার্ন হয়। সুমলমান 
কামঠর কময়কিা গুর্ি শফমল ঘামির মমতা কমর র্দময়মে। শডাবার ৈারর্দমকই ঘন জঙ্গল। 
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আরু রোর আলাদা বযবস্থার প্রময়াজন শনই। জুমলো শগাসল করমত ঘামি শগল। পার্নমত 
নামল সমূ্পণি নগ্ন হময়। গাময় শকামনা কাপি োিা পার্নমত শ মস থাকার অনযরকম আনন্দ। 
শকউ শতা আর শদেমে না। 
  
জুমলো অর্ত রূপবতীমদর একজন। আজ তামক আমরা সুন্দর লাগমে। েঙ্খর মমতা োদা 
গা শথমক অমলা র্ঠকমর আসমে। োিা নাক আজ অমনক তীক্ষ্ণ লাগমে। বি বি শৈাে। 
োয়াদার্য়নী দীঘি পল্লব শর্ন আমরা গাঢ় হময়মে। পান না শেময়ও শঠাাঁি লাল। মাথার ৈুল 
ঈষৎ র্পঙ্গল। শসই ৈুল শনমম এমসমে হাাঁিু পর্িি। 
  
বার্ির সীমানার বাইমর র্াওয়া জুমলোর র্নমষধ। বামপর শদমে নাইয়র র্াওয়াও র্নমষধ। 
র্বময়র পর শস একবার মাত্র র্তনর্দমনর জমনয বামপর শদমে র্াবার সুমর্াগ শপময়র্েল। 
শর্মত হময়মে শবারকা পমর। সুমলমান কর্ঠন র্নমষধ কমর র্দময়র্েল, পুরুষ আত্মীময়র 
সামমনও শবারকার মুে শোলা র্ামব না। বাবা এবং  াইমদর সামমন শোলা শর্ত। জুমলোর 
বাবা শকাথায় শকউ জামন না।  াই র্ারা তারা সৎ মাময়র গম ির, কামজই শবারকার মুে 
শোলার প্রময়াজন পিমে না। 
  
হাি শথমক সুমলমান শফমর সন্ধযায়। শসর্দন শকামনা কারমণ বা ইো কমরই শস হামি না 
র্গময় দুপুমরর র্দমক বার্ি র্ফরল। বসত বার্ির সদর দরজা র্দময় সািােব্দ কমর না। েুমক 
েুকল বার্ির শপেন র্দময়। ৈুর্প ৈুর্প ঘািলার কামে এমস থমমক দাাঁিাল। কী শদেমে শস! 
জুমলো সাাঁতার কািমে। শৈাে বন্ধ কমর র্ৈৎ সাতার র্দমে। তার নগ্ন েরীমরর পুমরািাই 
পার্নর উপর  াসমে। গুনগুন েব্দও আসমে। গান করমে না-র্ক! সুমলমান ৈাপা গজিন 
করল— এই বার্ন্দ! তুই করস কী? 
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মুহুমতির মমধয জুমলো পার্নমত িুব র্দল। মানবী জলকনযা না, দীঘি সময় শস জমল িুমব 
থাকমত পামর না। জুমলোমক শ মস উঠমত হমলা। শস অর্ত দ্রুত গাময় কাপি জিাল। 
আতমঙ্ক অর্স্থর হময় শস তাকাল সুমলমামনর র্দমক। 
  
সুমলমান বলল, কামর েরীর শদোমনার জমনয শনংিা হইেস? 
  
জুমলো বলল, কাউমর শদোমনার জমনয না। 
  
সুমলমান বলল, র্মথযা বইলযা আইজ পার পার্ব না। অবেযই শকউ আমে। তামর েবর শদয়া 
আমে। শস জংলার শকামনা র্ৈপায় আমে। তার নাম বল। 
  
এমন শকউ নাই। 
  
মুরর্গ শর্মন জমবহ কমর শতার গলা শসই মমতা কািব। নাম বল। তুই শতা কারমণ 
অকারমণ ঐ র্হনু্দর বার্িমত বইসা থাকাস। তার ঘর র্ঠক করাস। উঠান  াি শদস। তার 
সামথ শতার কী? 
  
উনামর আর্ম বাবা শডমকর্ে। উনার র্বষময় র্কেু বলমবন না। 
  
মালাউন হইমে শতার বাবা? আমামর বাবা র্েোস? 
  
জুমলো ৈুপ কমর শগল। রামগ উন্মাদ একজন মানুমষর সমঙ্গ রু্র্ক্ত তকি করা অথিহীন। 
সুমলমান দা হামত সন্ধযা পর্িি ঘামি বমস রইল। দু’জন মুমোমুর্ে বসা। জর্হর এেমনা 
র্ফমর র্ন। এিা  ামলা। হর্রবাবুর বার্িমত আমরা র্কেুেণ থাকুক। হার্ত শদেমব। শেলমব। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 106 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

রামত তামক র্নময় আসমব। সবমৈ’  ামলা হয় রামত শেমল ঐ বার্িমত র্র্দ শথমক র্ায়। 
এোমন কী ঘিনা ঘিমব র্কেুই বলা র্ায় না। েুন োরার্বও হময় শর্মত পামর। পুলাপানমদর 
এইসব শদো র্ঠক না। 
  
সুমলমান র্ফরল র্বেুর্ি পাতার বি একিা  াি হামত র্নময়। তার মুে র্ঙ্গ োি। রামগর 
প্রথম  ি পার হময়মে। প্রথম  মির পর র্িতীয়  ি আসমত র্কেু সময় শনয়। সুমলমান 
কুর্প জ্বর্লময় স্ত্রীর র্দমক তার্কময় বলল, শনংিা হইমত শতার মজা লামগ। এেন শনংিা হা। 
  
জুমলো বলল, না। 
  
সুমলমান বলল, শকামনা কথা না। র্া করমত বললাম করর্ব। োর্ি শোল। 
  
না। 
  
আবার বমল না! এেণ েুর্লর্ব। শতার শনংিা হওমনর স্বাদ জমন্মর মমতা র্মিাময় র্দব। োর্ি 
শোল। 
  
জুমলো োর্ি েুলল। সুমলমান র্বেুর্ি পাতার বার্ি শুরু করল। দু’হামত মুে শেমক জুমলো 
পশুর মমতা শগািামত শুরু করল। তার েরীর ফুমল শগল সমঙ্গ সমঙ্গ। জায়গায় জায়গায় 
শকমি রক্ত শবর হমে। ফসিা েরীর হময়মে ঘন লাল। র্বষাক্ত র্বেুর্ি পাতার জুলুর্নমত 
জায়গায় জায়গায় ৈামিা জমম শগমে। জুমলোর মুে র্দময় লালা পিমে। দুিা শৈােই 
িকিমক লাল। 
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সুমলমান র্বেুর্ি পাতার  াি শফমল র্দময় বলল, োর্্ত  শেষ, এেন োর্ি পর। 
  
জুমলো পশুর মমতা শগািামত শগািামত বলল, োর্ি পরব না। এই বার্িমত আর্ম র্তর্দন 
থাকব শনংিা থাকব। 
  
সুমলমান বলল, কী বলর্ল? 
  
জুমলো বলল, কী বমলর্ে আপর্ন শুমনমেন। আর্ম বার্ক জীবন এই বার্িমত শনংিা ঘুরামফরা 
করব। 
  
সুমলমান বলল, জর্হরমর আনমত র্াইমতর্ে। কাপি পর। ঠাণ্ডা মাথায় কইরা শদে—আমার 
জায়গায় অনয শকামনা পুরুষ হইমল োর্্ত  আমরা শবর্ে হইত। 
  
সুমলমান শেমলমক র্নময় রাত ন’িার র্দমক র্ফরল। দরজায় র্েল শদয়া। অমনকেণ দরজা 
ধাক্কামনার পর র্েল েুলল। জুমলো কাপি পমর র্ন। শস সমূ্পণি নগ্ন। এক হামত 
শকমরার্সমনর কুর্প র্নময় শস স্বা ার্বক ামবই দাাঁর্িময় আমে। শর্ন র্কেুই হয় র্ন। 
  
সুমলমান স্ত্রীর হাত শথমক কুর্প র্নময় ফুাঁ র্দময় র্নর্ ময় র্দল। এমন দৃেয শেমলর শদো র্ঠক 
না। জর্হর কাাঁদমত শুরু করল। 
  
সুমলমান ৈাপা গলায় বলল, তুই শনংিা থাকর্ব? 
  
হুাঁ। 
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শতামর শতা র্জমন ধমরমে। 
  
ধরমল ধমরমে। 
  
আমার ঘমর শতার জায়গা নাই। 
  
না থাকমল ৈইলযা র্াব। 
  
শতামর তালাক র্দলাম। তালাক। তালাক। তালাক। এেন ঘর থাইকা র্ার্ব। শনংিা অবস্থায় 
র্ার্ব। 
  
জুমলো স্বা ার্বক গলায় বলল, আো। 
  
  
  
মাওলানা ইদর্রমসর জ্বর আমরা শবমিমে। েরীর এবং হাত-পা অবে হময় আসমে। 
আমরকবার বর্ম আসমে। র্িতীয়বার র্বোনা নি করা শকামনা কামজর কথা না। র্তর্ন 
অমনক কমি হার্রমকন হামত দরজা েুমল বারান্দায় এমস েুাঁর্ি ধমর বসমলন। েরীর উমল্ট 
বর্ম আসমে, র্তর্ন শৈামে অন্ধকার শদেমেন। মমন হমে র্তর্ন অজ্ঞান হময় র্ামবন এবং 
আজ রার্ত্রমতই তাাঁর মৃতুয হমব। 
  
েরীমরর এই অবস্থায় তাাঁর মমন হমলা, অর্ত রূপবতী এক নগ্ন তরুণী। উঠামনর কাাঁঠাল 
গামের শপেমন এমস দাাঁর্িময়মে। েয়তান তামক ধান্ধা শদোমত শুরু কমরমে। মৃতুযর সময় 
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র্তর্ন র্ামত আল্লাহমোদার নাম র্নমত না পামরন েয়তান শসই বযবস্থা কমরমে। পরীর মমতা 
এক শমময়র রূপ ধমর এমসমে। 
  
মাওলানা ইদর্রস বলমলন, শহ আল্লাহপাক, তুর্ম আমামক েয়তামনর শধাকা শথমক রো 
কর। র্তর্ন আয়াতুল কুরর্স পাঠ শুরু করমলন। তাাঁর দৃর্ি কাাঁঠাল গামের র্দমক। শমময়িা 
এেমনা আমে। মাওলানা  ীত গলায় বলমলন, তুই শক? 
  
নগ্ন শমময় কাাঁঠাল গামের আিামল ৈমল শগল। 
  
মাওলানা বলমলন, ইবর্লে দূর হ। শতামক আল্লাহর শদাহাই লামগ তুই দূর হ। দূর হ 
কইলাম। 
  
শমময়িা দূর হমলা না। কাাঁঠাল গামের আিাল শথমক শবর হময় এমলা। মাওলানা জ্ঞান 
হারামলন। 
  
গ ীর রামত তার জ্ঞান র্ফরল। র্তর্ন বারান্দামতই শুময় আমেন। তমব তার গাময় ৈান্দর। 
মাথার র্নমৈ বার্লে। তারমৈময় আির্ি কথা, েয়তানরূপী শমময়িা আমে। হার্রমকন হামত 
তাাঁর পামেই গুর্িসুর্ি শমমর বমস আমে। তার গাময় র্বোনার ৈাদর জিামনা। 
  
মাওলানা  ীত গলায় বলমলন, তুর্ম শক? 
  
শমময়িা জবাব র্দল না। র্স্থর শৈামে তার্কময় রইল। 
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মাওলানা দৃর্ি শফরামত পারমলন না। কী সুন্দরই না শমময়িার মুে! শবমহেমতর হুরমদর 
শর্ বণিনা আমে। এই শমময় শস-রকম। মাওলানা আবামরা বলমলন, তুর্ম শক? 
  
শমময়িা বলল, আর্ম জুমলো। 
  
মাওলানা র্বির্বি কমর বলমলন, জুমলো। জুমলো। জুমলো। শকারান মর্জমদ জুমলোর 
কথা উমল্লে না থাকমলও তাাঁর স্বামী নর্ব ইউসুমফর কথা অমনকবার বলা হময়মে। 
  
শমময়িা বলল, আপমনর কমলরা হময়মে। 
  
মাওলানা বলমলন, জুমলো, পার্ন োব। 
  
জুমলো বলল, কমলরা শরাগীমর পার্ন শদওয়া র্ায় না। পার্ন োইমল শরাগ বামি। 
  
মাওলানা বলমলন, পার্ন োব। জুমলো পার্ন োব। 
  
জুমলো ঘমর েুমক শগল। মাওলানার মমন হমলা, েয়তান তামক র্নময় শর্ শেলা শদোর্েল 
শসই শেলার অবসান হময়মে। শমময়িা র্ফরমব না। 
  
শমময়িা র্কন্তু র্ফরল। হামত কাসার গ্রাস র্নময় র্ফরল। মাওলানা আবার বর্ম করমত শুরু 
করমলন। জুমলো তামক এমস ধরল। মাওলানা বলমলন, তুর্ম শক শগা? 
  
জুমলো জবাব র্দল না। 
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বাজামরর র্দক শথমক কাসার ঘ্া বাজার েব্দ শুরু হময়মে। েুব চহবৈ হমে। শকউ একজন 
মারা শগমে কমলরায়। ঘ্া বার্জময় ওলাউঠা শদবীমক দূমর সরামনার শৈিা। শদবী একবার 
র্েন এমসমেন এত সহমজ র্ামবন না। র্তর্ন এমসমেন মাময়র বার্ির শদমে। 
  
  
  
ওলাউঠা শদবী শকামনা সহজ শদবী না। বিই কর্ঠন শদবী। র্তর্ন র্েন শদো শদন অঞ্চমলর 
পর অঞ্চল শেষ কমর শদন। েীতলা শদবীর মমতা র্তর্ন তার শৈহারা শদোন না। র্তর্ন 
শঘামিায় মুে আিাল কমর হাাঁমিন। চহবৈ পেন্দ কমরন না। ধূপ শধানার গন্ধ পেন্দ কমরন 
না। তাাঁর সবমৈময় অপেন্দ নদী। েীতলা শদবী শর্মন অনায়ামস নদীর পার্নর উপর র্দময় 
শহাঁমি ৈমল র্ান, র্তর্ন তা পামরন না। তামক শেয়ামার্ র সাহার্য র্নময় নদী পারাপার করমত 
হয়। 
  
ওলামদবীর হাত শথমক বান্ধবপুমরর র্হনু্দমদর রোর জমনয বীিকালীর মর্ন্দমর কালীপূজা 
শদয়া হময়মে। পাঠা বর্ল হময়মে। মার্ির হার্িমত পশুর রক্ত সংগ্রহ করা হময়মে। শসই 
রক্ত র্দময় সবাই  র্ক্ত মর কপামল শফাাঁিা র্দময়মে। কপামল র্তেণ এই রক্ত থাকমব 
ততেণ ওলাউঠা শদবী কামে র্ িমব না। র্তর্ন পূজার পশুর রক্ত পেন্দ কমরন না। মন্ত্রপূত 
একিা কামলা োগমলর গলা সামানয শকমি শেিা শদয়া হমলা। র্ন্ত্রণাকাতর এই পশু শর্র্দমক 
র্ামব তার শপেমন শপেমন র্ামবন ওলামদবী। োগল র্র্দ র্ ন্ন গ্রামম র্গময় মমর র্ায় শদবীমক 
শসোমনই থাকমত হমব। এই োগলিা প্রথমম েুমি গ্রাম সীমানার বাইমর র্গময়ও কী মমন 
কমর আবার র্ফমর এমলা। মারা শগল বাজামরর মা োমন। 
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ওলামদবীমক দূর করার জমনয মুসলমানরাও কম শৈিা ৈালাল না। তারা গাময় আতর শমমে 
ধূপকার্ঠ হামত শবর হমলা। ওলামদবী তািামনার মুসলমানী মন্ত্র একিু র্ ন্ন। দমলর প্রধান 
বমলন— 
  
বলা দূর র্াওমর 
আলী জুলর্ফকার 
এই শগরাম োর্িয়া র্াও 
শদাহাই আল্লাহর। 
  
দমলর প্রধামনর বক্তবয শেষ হওয়া মাত্র বার্ক সবাই বুক থাপমি র্জর্গর ধমর – 
  
হক নাম, পাক নাম 
নাম আল্লাহর হু। 
আল্লাহর নূমর নবী পয়দা 
হু আল্লাহ হু।। 
  
হর্রৈরণ েুব শৈিা করমলন  য়াবহ এই দুমর্িামগ র্কেু করার জমনয। শকামনা র্হনু্দবার্িমত 
র্তর্ন েুকমত পারমলন না। এই সমময়ও জাত অজাত কাজ করমত লাগল। ওলামদবী র্কন্তু 
জার্তম দ করমলন না। র্তর্ন েূমদ্ৰর ঘমর শর্মন উপর্স্থত হমলন, োহ্মমণর ঘমরও শগমলন। 
শদো শগল তার কামে সবই সমান।  াপ র্দময় পিল। েেী মাস্টার। শর্োমনই শরাগী 
শসোমনই র্তর্ন। অর্ত আদমর শরাগীর শুশ্রুষা করমেন। ডামবর পার্ন োওয়ামেন। শকামল 
কমর শরাগীমক ঘর শথমক শবর করমেন, আবার উঠান শথমক ঘমর র্নময় র্ামেন। 
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শরামগর প্রমকাপ সবমৈ’ শবর্ে শজমলপল্লীমত। েেী মাস্টার শসোমন উপর্স্থত হমতই একজন 
শজািহ্ত  হময় বলল, বাবু আমার নামেূদ্ৰ। আপর্ন োহ্মণ, আমামদর এোমন েুকমবন না। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, র্কেুর্দমনর জমনয আর্মও নমেূদ্ৰ। এেন র্ঠক আমে? 
  
ওলামদবীমক আিকামনার জমনয প্রথম শেয়া পারাপার বন্ধ কমর শদয়া হময়র্েল। বান্ধবপুমরর 
মুরুর্ব্বারা পমর র্ৈিা াবনা কমর র্ঠক করল, শেয়া বন্ধ করার র্সদ্ধািিা  ুল। তামদর 
উর্ৈত ওলামদবীমক নদী পার কমর শদয়া। শদবীর র্বদায় মামনই রাহুমুর্ক্ত। শেয়া বন্ধ কমর 
শদবীমক আিমক রাোর অথি র্বপদ মাথায় শনয়া। 
  
শদবী র্দমন ৈলামফরা কমরন না। উনার হাাঁিাৈলা সূর্ি শডাবার পর। বিগামি সন্ধযার পর 
শেয়া ৈলাৈমলর বযবস্থা শনয়া হমলা। শেয়া পারাপার করমব শেে মাদি। অর্ত সাহসী মানুষ। 
তামক বমল শদয়া হমলা, শঘামিায় মুে োকা শকউ র্র্দ উমঠ তামক পার করমত হমব। তার 
সমঙ্গ শকামনা কথা বলা ৈলমব না। পারার্ন ৈাওয়া র্ামব না। শদবী শর্ন শনৌকায় উমঠন। 
শসই বযবস্থাও করা হমলা। বান্ধবপুমর সন্ধযার পর শথমক কাসার ঘ্া বামজ, শোল শোল 
করতাল বামজ। মোল হামত শলাকজন শোিােুর্ি কমর। 
  
এমন অবস্থায় রার্ত্রর র্িতীয় প্রহমর শঘামিায় মুে শেমক শকউ একজন শেে মদির শনৌকার 
পামে এমস দাাঁিাল। অসীম সাহসী শেে মদির বুক শকাঁমপ উঠল। শস শকামনা কথা না বমল 
শনৌকা োিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 114 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আকামে শমঘ। মাম  মাম  র্বদুযৎ ৈমকামে। শঘামিা পরা তরুণী র্দগি র্ব্ৃত ত জলরার্ের 
র্দমক তার্কময় আমে। তরুণীর নাম জুমলো। একসময় শস অসু্ফি স্বমর বলল, কী শসৌন্দর্ি 
শগা! কী শসৌন্দর্ি 
  
র্ঠক একই সময় জুমলোর বয়র্স একিা শমময়ও জাহামজ কমর আিলার্ন্ট। ক পার হর্েল। 
শস একা একা জাহামজর শডমক বমসর্েল। শসও মহাসাগমরর শো া শদমে জুমলোর মমতাই 
মুগ্ধ র্বস্মময় বমলর্েল— কী সুন্দর! কী সুন্দর! 
  
শমময়র্ি শনামবল পুরস্কার র্বজয়ী মাদাম কুর্র। র্তর্ন শরর্ডও অযাকর্ির্ র্ি আর্বোর 
কমরমেন। আমমর্রকার শপ্রর্সমডন্ট।  উইর্লয়াম িামির আমন্ত্রমণ শবিামত র্ামেন 
আমমর্রকায়। 
  
আমামদর জুমলোর শসই বৎসর স্থান হমলা শকনু্দয়ার র্বেযাত র্নর্ষদ্ধ পল্লীমত। স্থানীয়  াষায় 
র্ার নাম রর্িলা নর্িবার্ি’। 
  
————- 
  
Encyclopedia Britanica’র প্রাৈীন সংস্করমণ শকনু্দয়ার উমল্লে র্েল। শসোমন শলো র্েল 
Kendua a place for dancing girls. আনন্দদার্য়নী নতিকীমদর র্মলনমমলা। 
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৫. রচিলা নচিবাচি 
রর্িলা নর্িবার্ি শসাহাগগঞ্জ বাজামরর শেষ মাথায়। মামের আিত পার হময়ও আি-দে 
র্মর্নি হাাঁিমত হয়। রা্ত ার দু’পামে আপনামত গর্জময় ওঠা শবের্কেু র্েমুলগাে। শর্-মকউ 
শদমে  াবমব শকামনা এক বৃেমপ্রমী র্ৈিা াবনা কমর র্েমুমলর সার্র লার্গময়মেন। চৈত্রমামস 
র্েমুমলর িকিমক লাল ফুল শফামি। শদেমত  ামলা লামগ। মমন হয়। চৈমত্রর তীে উত্তামপ 
গামের মাথায় আগুন শলমগ শগমে। 
  
মূল বার্ি কামঠর। উপমর র্িন। মূল বার্ি র্ঘমর এক রুমমর শবে র্কেু শোি শোি ঘর। 
কামঠর মূল বার্িিা দেিনীয়। উচ্চতায় প্রায় শদাতলা বার্ির সমান। দরজা এবং পাল্লায় ফুল 
লতাপাতা আাঁকা। র্িমনর শৈৌৈালামতও নকো কািা। লেমনৌ-এর বাইর্জ আংগুর্র অমনক 
িাকা-পয়সা েরৈ কমর মূল বার্ি চতর্র কমর। এই বার্িমত তার একিা কনযাসিান হয়। 
তার নাম শবদানা। র্তন বের বয়মস শবদানা পার্নমত িুমব মারা র্ায়। শবদানার মৃতুযর পর 
আংগুর্রর আর শকামনা শোজ পাওয়া র্ায় র্ন। শকউ বমল আংগুর্রও শমময়র মমতা পার্নমত 
িুমব শগমে। আবার কামরা কামরা মমত আংগুর্র শদোিরী হময়মে। 
  
‘শদোিরী’ েব্দিা এলাকার মানুমষর অর্ত র্প্রয়। স্ত্রীর সমঙ্গ  গিা হমলই স্বামীরা বমল, 
শদোিরী হমবা, আসাম ৈমল র্াব। শদোিরী হময় আসাম ৈমল র্াবার বাসনার কারণ— 
আসাম েুব দূমরর শদে না। বন-জঙ্গল পাহাি-পবিমতর অঞ্চল। শসোমনই আমে কামরূপ 
কামােযা। জাদুর্বদযার শদে। কামরূপ কামােযার অর্ত রূপবতী নারীরা পুরুষমদর বে কমর 
র্ৈরর্দমনর জমনয শরমে র্দমত পেন্দ কমর। শদোিরী হময় আসাম ৈমল শগমল শফরা হয় 
না। শসই কারমণই। 
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জুমলো রর্িলা নর্িবার্িমত আনমন্দ আমে। জায়গািা তার পেন্দ হময়মে। অমনক উাঁৈু, প্রায় 
র্িলার মমতা। বষিাকামল শসাহাগগঞ্জ বাজামরর অমনকিা িুমব র্ায়। রর্িলা বার্ি শুধু শ মস 
থামক। দূর শথমক শদো র্ায় পার্নর উপর নকো কািা কামঠর একিা বার্ি  াসমে। বার্ির 
ৈারর্দমক র্িমনর শোি শোি ঘমরর ৈাল শথমক সূর্ির্করণ প্রর্তফর্লত হময়  লমল কমর। 
সন্ধযামবলা হারমমার্নয়াম এবং সামরর্ঙ্গর েব্দ শ মস আমস। বিই রহসযময় লামগ। বষিাকামল 
এই রহসযময় জায়গায় শলাকজনমক আসমত হয় শনৌকায়। শবর্ের াগ েমদর  ার্ি অঞ্চমলর 
পয়সাওয়ালা শেৌর্েনদার। হাওমরর মাে র্বর্ক্রর কাাঁৈা িাকা র্নময় এরা আমস। শকামমর 
িাকার থর্ল বাধা থামক। একিু নিাৈিা করমলই  ন  ন েব্দ হয়। নর্ি শমময়মদর কাাঁৈা 
রূপার িাকা নজরানা শদয়া দস্তুর। ময়লা কাগুমজ শনামি শেৌর্েনদার্র প্রকাে পায় না। 
রর্িলা বার্ির ঘামি র্েন শনৌকা র্ মি তেন তারা ৈারর্দমক তার্কময় শবাকার মমতা হামস। 
তামদর বিই অর্স্থর মমন হয়। পর্রর্ৈত শকউ শদমে শফলল। র্ক-না এই র্ৈিামতই তারা 
অর্স্থর। 
  
অর্তর্রক্ত পয়সাওয়ালা ের্রফ আদর্মমদর মমধয অর্স্থরতা থামক না। তারা বজরা র্নময় 
আমস। বজরা শথমক নামম না। তামদর সমঙ্গ মাহর্ফল করমত রর্িলা 
  
বযাপামর সাবধার্ন। র্হসাব োিা েরৈ কমর  ার্ি অঞ্চমলর শবকুবরা। এরা সব িাকা শেষ 
কমর র্নিঃস্ব অবস্থায় শদমে র্ফমর র্ায়। তেনও তামদর মমধয হার্স থামক। শসই হার্স 
অনযরকম। শর্ন তারা একিা কামজর কাজ কমরমে। 
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জুমলো রর্িলা বার্িমত  র্তি হময় নতুন নাম র্নময়মে ৈান র্বর্ব। নতুন নাম শনয়াই দস্তুর। 
অতীত শপেমন শফমল আসমত হমব। র্া শগমে তা শগমে। অতীত র্নময় র্ৈিার র্কেু শনই। 
এও এক ধরমনর সংসার। প্রর্তরামত স্বামী বদমলর সংসার। এিাই মন্দ কী? 
  
ৈান র্বর্ব একিা র্িমনর ঘর শপময়মে। ঘরিা তার বিই পেমন্দর। সামমনই বিগাি। ঘমরর 
বারান্দায় বমস থাকমল বিগাি োর্িময় দৃর্ি অমনক দূমর ৈমল র্ায়। তেন েুব উদাস 
লামগ। ঘমরর সামমনই র্বোল এক কামরািা গাে। এই গামে সারা বেরই কামরািা হয়। 
 য়ঙ্কর িক, কাক শদোিরী জামতর কামরািা (কাক শদোিরী : শর্ িক ফল শেমল কাক 
শদোিমর পার্লময় র্ায়)। এই গােিাও ৈান র্বর্বর পেন্দ। গামের র্নমৈ বসমল র্ৈিল র্ৈিল 
পাতার ফাাঁক র্দময় সূমর্ির আমলা এমস গাময় পমি। এত  ামলা লামগ। ৈান র্বর্ব র্ঠক 
কমরমে, তার র্র্দ র্কেু িাকা-পয়সা হয় তাহমল শস কামরািা গামের তলািা র্নজ েরমৈ 
বাঁর্ধময় শদমব। বাধামনা ঘামি েীতলপার্ি র্বোমনা থাকমব। েীতলপার্ির উপমর পর্রোর 
ফুলমতালা বার্লে। কেমনা শস বার্লমে শুময় আকাে শদেমব। আবার কেমনা গামে শহলান 
র্দময় অর্ত দূমরর গ্রামমর সীমানা শদেমব। 
  
ৈান র্বর্বর ফুি ফরমাস োিার জমনয তামক সাত-আি বেমরর একিা শমময় শদয়া হময়মে। 
শমময়িার নাম হােুন। ৈান র্বর্ব হােুনমক র্নমজর শমময়র মমতা র্ত্ন কমর। মাথায় শতল 
র্দময় ৈুল শবাঁমধ শদয়। স্ত।ামহ একর্দন জমল াসা সাবান র্দময় তার গা ডমল শদয়। হােুন 
ৈান র্বর্বমক মা ডামক। সারার্দনই শস ঘর পর্রোর কমর। সন্ধযামবলা কার্তিমকর মূর্তিমত 
প্রদীপ শজ্বমল শদয়। ধূপদামন ধূপ জ্বমল। রর্িলা বার্ির প্রর্তর্ি ঘমরই কার্তিমকর মূর্তি 
আমে। কার্তিক পর্ততামদর শদবতা। পর্ততা র্হনু্দ শহাক মুসলমান শহাক, তার ঘমর 
কার্তিমকর মূর্তি থাকমবই। 
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রর্িলা বার্ির মামলকাইন র্হনু্দস্থার্ন। নাম সরাজুবালা। এই র্হনু্দস্থার্ন মামলকাইনমকও ৈান 
র্বর্বর পেন্দ। বয়স পঞ্চামের উপমর। গাময়র রি পাকা ডার্লমমর মমতা। সন্ধযামবলা। 
র্তর্ন র্েন শৈামে কাজল র্দময় সামরর্ঙ্গ র্নময় বমসন তেন তামক শদেমল ৈান র্বর্বর অদু্ভত 
লামগ। তার কামে মমন হয় এই মর্হলা পৃর্থবীর শকউ না। অনয শকামনা জগমতর। তার 
গামনর গলাও ৈমৎকার। মীরার  জন গাওয়ার সময় সরাজুবালার শৈাে র্দময় িপিপ কমর 
পার্ন পমি। এই দৃেয শদমেও ৈান র্বর্ব মুগ্ধ। 
  
রর্িলা বার্িমত প্রথম শোকার পর মামলকাইন তামক সামমন বর্সময় গাময় হাত শরমে শর্ 
কথাগুর্ল বমলন, শস কথাগুর্ল ৈান র্বর্বর মমন শগমথ আমে। র্তর্ন কথা বমলন বাংলা এবং 
র্হনু্দস্থার্ন র্মর্েময়। শসই কথাও ৈান র্বর্বর গামনর মমতা লামগ। 
  
শোন জুমলো, তুর্ম রূপ র্নময় দুর্নয়ামত আসর্ে। গর্রব ঘমরর শমময়। এইিাই শতামার 
পাপ। শর্ র্নমজই পাপ তার কপামল পাপ োিা আর কী থাকমব? শস শতা পামপর বার্িমতই 
েুকমব। এই বার্িমত পাপ কািার বযবস্থা র্কন্তু আমে। শর্ পুরুষ শতামার কামে আসমব, শস 
র্র্দ শতামার শসবায় সন্তুি হয় তাহমল শতামার র্কেু পাপ কািা র্ামব। কারণ মানুষ  গবান। 
মানুষমক তুি করা  গবানমক তুি করা একই র্জর্নস। 
  
শতামার রূপ আমে। শসই রূপ ধমর রােমত হয়। রূপ ধমর রাোর র্নয়মকানুন আমে। আর্ম 
শতামামক শেোব। শতামার র্র্দ গামনর গলা থামক আর্ম শতামামক গান শেোব। নাৈ 
শেোম ব। র্র্দ শতামার কপামল থামক, তুর্ম বহু িাকা উপাজিন করমব। র্ারা শতামার কামে 
আসমব, তামদর মমধয কামরা সমঙ্গ র্র্দ আেনাই হয় তামক র্ববাহ করমত পাম র। আমার 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 119 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

শকামনা অসুর্বধা নাই। োওয়া োমদযর মমধয র্নরার্মষ োমব। র্নরার্মষ েরীর র্ঠক রােমব। 
েরীরই আমামদর সম্পদ- এিা মাথায় রােমব। 
  
ডযাি মাস্টার শতামামক নাৈ শেোমব। েরীমরর শ তমর র্র্দ নাৈ থামক। তাহমল নাৈ 
র্েেমত পারমব। র্র্দ না থামক, তাহমল র্েেমত পারমব না। তারপমরও ডযাি মািার 
শতামামক নাৈ শেোমব। নাৈ করমল েরীর র্ঠক থাকমব। র্ঠকমমতা নাৈ করমল মন র্ঠক 
থামক। শসবাদাসীরা মর্ন্দমর শদবতার সামমন নাৈ কমর েরীর এবং মন দুিাই র্ঠক রামে। 
  
আমামদর এই বার্িিাও মর্ন্দর। শর্সব পুরুষ এই বার্িমত আনমন্দর শোমজ আমস তারা 
শদবতা। 
  
কেমনা র্নলাজ হমব না। পুরুষমানুষ। নর্ি শবর্ির কামেও লিা আো কমর। শকামনা 
র্ক্ষ্মামরাগীমক ঘমর র্নমব না। র্ত িাকাই শস র্দক তামক র্ঘমর শনয়া র্ামব না। র্ক্ষ্মীমরাগী 
শৈনার উপায় আমে। আর্ম শতামামক র্েোময় শদব। শতামার স্বামী, স্বামীর র্দমকর আত্মীয় 
কাউমক ঘমর র্নমব না। স্বামীমক শকামনা অবস্থামতই না। েমদরমদর কামরা কামরা স্ত্রীরা 
শতামার সমঙ্গ শদো করমত আসমব। তামদর সমঙ্গ কেমনা শকামনা অবস্থায় শদো করমব না। 
েমদর আমামদর শদবতা। েমন্দমরর স্ত্রীরা উপমদবতা। উপমদবতারা  য়ঙ্কর। তামদর কাে 
শথমক দূমর থাকমত হয়। 
  
র্র্দ কেমনা মমন কর এই জায়গা, এই জীবন শতামার পেন্দ না, তুর্ম ৈমল শর্মত ৈাও, 
তাহমল ৈমল র্ামব। শকউ শতামামক আিকামব না। আর্ম শজলোনা েুমল বর্স নাই। দুিঃেী 
মানুমষর জমনয আনন্দ-ফুর্তির বযবস্থা কমরর্ে। মানুষমক আনন্দ শদয়ার মমধয পুণয আমে। 
তুর্ম র্নমজও আনমন্দ থাকার শৈিা করমব। 
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ৈান র্বর্ব আনমন্দ থাকার শৈিা োিাই আনমন্দ আমে। নতুন জীবমনর শুরুমত প্রথম 
পুরুষর্িমক তার শবে পেন্দ হময়মে।  ার্ি অঞ্চমলর শবাকামসাকা শৈহারার একজন 
মধযবয়স্ক মানুষ। ফসিা, লম্বা। শৈামেমুমে র্দোহারা  াব। শস েুব  ময়  ময় র্বোনায় শপমত 
রাো েীতলপার্িমত বসল। পমকি শথমক ফুলমতালা ময়লা রুমাল শবর কমর কপামলর ঘাম 
মুেল। র্বির্বি কমর বলল, পার্ন োব । 
  
ৈান র্বর্ব  ক মক কাসার গ্রামস পার্ন এমন র্দল। শলাকিা এক ৈুমুক পার্ন শেময়ই গ্রাস 
নার্মময় রােমত রােমত মার্ির র্দমক তার্কময় বলল, েুবই গরম। 
  
ৈান র্বর্ব বলল, বাতাস করব? 
  
না, বাতাস লাগমব না। 
  
দরজার আিামল হােুন উর্ক ুর্ক র্দর্েল। ৈান র্বর্ব তামক ইোরা করমতই শস তালপাতার 
পাো র্দময় বাতাস শুরু করল। শলাকর্ি র্বর্স্মত হময় বলল, আপনার শমময়? 
  
ৈান র্বর্ব বলল, আমার শমময় না। তমব শমময়র মমতাই। আমামক আপর্ন আপর্ন বলমতমেন 
কী কারমণ? আর্ম বয়মস আপনার শোি। 
  
শলাকর্ি ৈি কমর উমঠ দাাঁর্িময় বলল, র্াই। 
  
ৈান র্বর্ব বলল, ৈমল র্ামবন? র্কেুেণ র্জরান। বাতাস োন। েরীর ঠাণ্ড। কমরন। মন 
ঠাণ্ডা কমরন। আমসন, গল্প কর্র। 
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শলাকিা সমঙ্গ সমঙ্গ বসল। আবার পমকি শথমক রুমাল শবর কমর কপামলর ঘাম মুেল। 
তমব এবার রুমালিা পমকমি েুকাল না। হামত র্নময় বমস রইল। ৈান র্বর্ব বলল, রুমামল 
সুন্দর ফুমলর কাজ। শক কমরমে? আপনার স্ত্রী? 
  
হুাঁ। 
  
আপনার শেমলমমময় আমে? 
  
দুই শমময়। 
  
তারা শদেমত সুন্দর? 
  
হুাঁ। 
  
আপনার স্ত্রীর শৈহারা শকমন? সুন্দর? 
  
হুাঁ। 
  
আমার শৈময়ও সুন্দর? 
  
না 
  
আপর্ন র্ক র্কেু োমবন? েরবত বানাময় র্দব? 
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না। 
  
ঘমর র্মর্ি আমে। র্মর্ি র্দব? শবগমগমঞ্জর লাডু্ড। 
  
না। 
  
আপনার স্ত্রীর নাম কী? বলমত না ৈাইমল বলমত হমব না। বলমত ইো করমল বমলন। 
  
তার নাম বলব না। 
  
শমময় দুিার নাম কী? বলমত না ৈাইমল বলমত হমব না। বলমত ইো করমল বমলন। 
  
বি শমময়র নাম ের্রফা। শোি শমময়র নাম তুলা। 
  
তুলা নাম শরমেমেন শকন? জমন্মর সময় েুব হালকা র্েল? 
  
হুাঁ। সাত মামস হময়মে। বাাঁৈার আো র্েল না। হার্লমা তামক র্েমুল তুলার ব্ত ায়  মর 
বাাঁৈাময় শরমের্েল। এেন তুলার স্বাস্থয েুবই  ামলা। সারার্দন মারামার্র কমর। কামি শদয়া 
র্েমেমে। কামি র্দময় রক্ত শবর কমর শদয়। 
  
আপনার স্ত্রীর নাম হার্লমা? 
  
হুাঁ। 
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নাম বমল শফমলমেন, এেন র্ক আপনার োরাপ লাগমে? 
  
শলাকিা ৈুপ কমর রইল। প্রসঙ্গ পামল্ট জুমলো বলল, আপনার শমময় তুলা আপনামক 
কামিায়? 
  
অমনকবার। আমার সারা গাময় তার কামমির দাগ। শস শুধু তার মামর কামিায় না। 
  
ৈান র্বর্ব বলল, আপনার শমময়িামক শদেমত ইো করমে। 
  
শলাকিা সমঙ্গ সমঙ্গ গুর্িময় শগল। কময়কবার শিাক র্গমল পাঞ্জার্বর পমকি শথমক কামলা 
কাপমির শোট থর্ল শবর কমর পামে রােমত রােমত বলল, এোমন দেিা রুপার িাকা 
আমে। িাকার পর্রমাণ র্ক র্ঠক আমে? 
  
ৈান র্বর্ব হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। শলাকিা উমঠ দাাঁিাল। ৈান র্বর্ব বলল, ৈমল র্ামবন? 
  
হুাঁ। 
  
র্বোম কমরন। রাতিা থামকন, সকামল র্ান। 
  
न। 
  
তাহমল আমরকর্দন আমসন। শসর্দন িাকা োিাই আমসন। 
  
আর্ম আর আসব না। 
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আমার উপর শকামনা কারমণ র্ক আপর্ন নারাজ হময়মেন? 
  
না। তুর্ম  ামলা শমময়। 
  
আপনার স্ত্রীর শৈময়ও র্ক  ামলা? 
  
শলাকিার শৈহারা সামানযেমণর জমনয কর্ঠন হময় শগল। ৈান র্বর্ব আগ্রহ র্নময় তার্কময় 
আমে। কর্ঠন মুে র্ঙ্গ সহজ হমলা। শলাকিা শোট র্নিঃশ্বাস শফমল বলল, না। 
  
রুপার িাকার থমলিা ৈান র্বর্ব সরাজুবালার কামে পার্ঠময় র্দল। এিাই র্নয়ম। সরাজুবালা 
শসোন শথমক র্নমজর অংে শরমে শফরত পাঠামবন। ৈান র্বর্বর পুমরা িাকাই সরাজুবালা 
শফরত পাঠামলন। প্রথম শরাজগামর  াগ বসামলন না। ৈান র্বর্ব প্রথম শরাজগামরর িাকায় 
তার শেমল জর্হমরর জমনয জামা, জুতা র্কনল। বান্ধবপুর জুম্মা মসর্জমদর ইমাম সামহমবর 
জমনয একিা তুর্কি শফজ িুর্প র্কনল। েেী মাস্টামরর জমনয র্কনল নকর্ে করা র্সমলমির 
েীতলপার্ি। র্জর্নসগুর্ল হামত র্নময় শস র্কেুেণ কাাঁদল। 
  
  
  
 দ্ৰঘমরর একর্ি শমময়র স্থান হময়মে। রর্িলা বার্িমত— এই ঘিনা বান্ধবপুমর শকামনা 
আমলািন তুলল না। অমনক র্দন এই র্বষয়িা শকউ জানলও না। সুমলমান সবাইমক বলল, 
স্ত্রীমক শস তালাক র্দময়মে। স্ত্রী ৈমল শগমে তার বাপ  াইময়র কামে। মুসলমান সমামজ 
স্ত্রীমক তালাক শদয়া এবং স্ত্রীর বাপ- াইময়র কামে ৈমল র্াওয়া অর্ত স্বা ার্বক ঘিনা। এক 
স্ত্রী ৈমল র্ামব অনয স্ত্রী আসমব। স্ত্রী একা আসমব না, সমঙ্গ দাসী র্নময় আসমব। স্ত্রীর গম ি 
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শর্মন সিান হমব, দাসীর গম িও হমব। স্ত্রীর গম ির সিানরা সম্পর্ত্তর  াগ পামব। বার্ন্দর 
গম ির সিানরা পামব না। তারা কামলা োিমব। তামদর র্বময়োর্দ হমব তামদর মমতাই 
বার্ন্দ বংমের শলাকজনমদর সমঙ্গ। সহজ র্হসাব। 
  
তেনকার বযবস্থায় রর্িলা বার্ি এমন র্কেু োরাপ জায়গা না। পুরুষ মানুষমদর আমমাদ-
ফুর্তির অর্ধকার আমে। তারা োিাোির্ন কমর অথি উপাজিন কমর। শসই অমথির োর্নকিা 
র্র্দ র্নমজর আনমন্দর জমনয বযয় কমর, তামত ের্ত কী? পুরুষ মানুষ র্দনরাত স্ত্রীর আাঁৈমল 
বাধা থাকমল ধরমত হমব শস পুরুষ মানুষই না। তার শকামনা সমসযা আমে। েমতাবান 
পুরুষমদর হমত হমব শেৌর্েনদার। তারা বনু্দক র্দময় পার্ে র্েকার করমব। রর্িলা বার্িমত 
র্ামব। র্কেুর্দমনর জমনয বার্িমত ঘািুগামনর শেমল র্নময় আসমব। ঘািুগামনর এইসব শেমল 
নৃতযর্বদযা এবং সঙ্গীমত পারদেী। শেৌর্েনদার পুরুমষর নানান আবদার (!) এরা র্মিামব। 
এইসব কমিকামণ্ড স্ত্রীমদর মাথায় আকাে শ মি পিার র্কেু নাই। ঘািুমেমলরা তামদর সর্তন 
না। এরা র্কেুর্দমনর জমনয এমসমে। সর্তমনর মমতা র্ৈরস্থায়ী সি র্নময় আমস র্ন। 
  
বান্ধবপুর শসই সময় অর্ত বর্ধিষু্ণ অঞ্চল। রমরমা পামির বযবসা। লবমণর বযবসা। মামের 
বযবসা। নতুন লঞ্চঘাি হময়মে। র্দনরাত লমঞ্চর শ াাঁ শোনা র্ায়। বরফকল বমসমে। 
পযািরায় বরফ  র্তি হময় চদতযকৃর্তর মাে ৈমল র্ায় নারায়ণগঞ্জ, শকালকাতায়। জলমহাল 
র্নময় মারামার্র েুনেুর্ন হয়। সামহব পুর্লে অর্ফসার হার্তমত কমর তদমি আমসন। তদি 
শেমষ পার্ে র্েকার কমরন। সন্ধযার পর তাাঁবুমত রর্িলা উৎসব হয়। নতিকীরা নাৈ-গান 
কমর। ঘািমেমলরা বুমক নার্রমকমলর মালা শবাঁমধ শঠাাঁমি রি র্দময় অশ্লীল  র্ঙ্গমায় অর্ত 
শনাংরা গান ধমর। সামহবরা ঘনঘন মাথা শনমি বমলন, Not bad, Not bad at all. 
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এই র্বপুল কমিকামণ্ড আমামদর জুমলো অর্ত নগণয একজন। আপাতত তার কথা থাকুক। 
আমরা ৈমল র্াই হর্রৈরমণর সু্কমল। সু্কমলর োত্র সংেযা নয়। নয়জমনর মমধয একজন মাত্র 
মুসলমান। তার নাম জর্হর। এই শেমলিা পিামোনায়  ামলা। শুধু  ামলা বলমল কম বলা 
হমব। অর্তর্রক্ত  ামলা। স্মরণের্ক্ত অসাধারণ। একবার র্কেু পিমলই তার মমন থামক। 
েেী মাস্টার তার এই োত্রর্িমক শকামনা এক র্বর্ৈত্র কারমণ সহয করমত পামরন না। 
  
র্ের্িে সরকার শস সমময় একর্ি বৃর্ত্ত ৈালু কমরর্েমলন। সমগ্র  ারমত ক্লাস িুর 
োত্রোত্রীমদর মমধয প্রর্তমর্ার্গতামূলক পরীোয় এই বৃর্ত্ত শদয়া হমতা। মার্সক দুিাকা হামর 
এক বৎসমরর জমনয বৃর্ত্ত। সুমলমামনর শেমল জর্হর এই বৃর্ত্ত শপময় সবাইমক ৈমমক র্দল। 
শজলা র্েো অর্ফসার আলহাজ রর্মজউর্দ্দন সামহব বৃর্ত্তর েবর র্নময় বান্ধবপুমর উপর্স্থত 
হমলন। জর্হমরর মাথায় হাত শরমে শৈাে বন্ধ কমর শদায়া করমলন। তারপর জর্হরমক 
কামে শিমন গলা নার্মময় বলমলন, শতামার মা নার্ক শতামামদর সমঙ্গ থামক না। এিা র্ক 
সতয? 
  
জর্হর বলল, সতয। 
  
শস থামক শকাথায়? 
  
জর্হর ৈুপ কমর রইল। জবাব র্দল না। 
  
শকাথায় থামক জামনা না? 
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জর্হর এই প্রমশ্নরও জবাব র্দল না। আলহাজ রর্মজউর্দ্দন গলা আমরা োমদ নার্মময় 
বলমলন, শলাকমুমে শুনলাম শতামার মা রর্িলা নর্িবার্িমত থামক, এিা র্ক সতয? 
  
সতয। 
  
র্ঠক আমে। র্ঠক আমে। র্া হয় সবই আল্লাহ পামকর হুকুমমই হয়। উনার হুকুম র্বনা র্কেু 
হয় না। তুর্ম র্নমজর মমতা শলোপিা ৈার্লময় র্ামব। শতামার মা শকাথায় থামক কী সমাৈার 
তা র্নয়া মাথা ঘামামব না। র্ঠক আমে? 
  
হুাঁ। 
  
র্ে না, বমলা র্জ আো, জনাব। এইসব সার্হ আদব। শুধু শলোপিা র্েেমল হমব না। 
আদবও র্েেমত হমব। র্বমলা, র্জ আো, জনাব। 
  
র্জ আো, জনাব। 
  
আলহাজ্বরর্মজউর্দ্দন জর্হরমক একিা ফাউমন্ট। নমপন উপহার র্হমসমব র্দময় শগমলন। 
ফাউমন্ট। নমপমনর নাম রাইিার। 
  
  
  
েেী মাস্টামরর কামে জুমলোর েীতলপার্ি শপৌঁমেমে। শর্ র্নময় এমসমে তার নাম সামেু 
সদাগর। র্মোোর্ল বাজামর তার পামির আিত। েেী মাস্টার বলমলন, পার্ি শক র্দময়মে? 
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সামেু সদাগর বলমলন, রর্িলা নর্িবার্ির এক নর্ি র্দময়মে। রােমল রামেন, না রােমল 
শফমল শদন। নর্ির নাম ৈান র্বর্ব। 
  
ৈান র্বর্ব নামম কাউমক আর্ম র্ৈর্ন না। 
  
আপর্ন মাস্টার মানুষ। আপনার না শৈনাই  ামলা। তার আমরক নাম জুমলো। 
  
জুমলো? সামেু সদাগর বলমলন, এেন র্ক র্ৈমনমেন? 
  
হযাাঁ র্ৈমনর্ে। 
  
পর্রৈয় র্েল আপনার সামথ? 
  
র্েল। 
  
ৈাইপা র্ান। কাউমর কমবন না। মাস্টার সাব, উর্ঠ? 
  
েেী মাস্টার সারা দুপুর র্ ম ধমর বমস রইমলন। সন্ধযার পর কমলর গান শেমি জামগামের 
র্নমৈ গ ীর রাত পর্িি বমস রইমলন। 
  
মাওলানা ইদর্রমসর কামে জুমলোর পাঠামনা তুর্কি িুর্প শপৌঁমেমে। সামেু সদাগরই র্নময় 
শগমে। 
  
মাওলানা বলমলন, আপনামর শতা র্ৈনলাম না। 
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সামেু সদাগর বলমলন, আমামর শৈনার প্রময়াজন নাই। আপনার কামে একিা র্জর্নস 
শপৌঁোময় শদওয়ার কথা। র্দলাম। 
  
র্জর্নসিা র্দময়মে শক? 
  
ৈান র্বর্ব র্দময়মে। 
  
ৈান র্বর্বমক শতা র্ৈর্ন না! 
  
সামেু সদাগর উদাস গলায় বলমলন, এেন তামর না শৈনাই  ামলা। সমময় শৈনা সমময় 
না-মৈনা বুর্দ্ধমান মানুমষর লেণ। আপর্ন বুর্দ্ধমান। 
  
মাওলানা ইদর্রস বলমলন, একজন এত সুন্দর একিা িুর্প পাঠাময়মে, তামর র্ৈর্নব না- 
এিা শকমন কথা? 
  
সামেু বলল, র্ৈনমত হইমল রর্িলা নর্ি বার্িমত র্ান। ঐ শমময় রর্িলা বার্ির নর্ি। 
  
মাওলানা হত ম্ব গলায় বলমলন, এইিা কী কথা? 
  
সতয কথা। নর্ি শবর্ি আপনামর িুর্প পাঠাময়মে। বিই শসৌন্দর্ি শমময়। শবমহেমতর হুর 
বরাবর সুন্দর। তার িুর্প আপর্ন মাথায় র্দময় জুম্মার নামাজ। না গামির পার্নমত 
শফলমবন— এিা আপনার র্বমবৈনা। আর্ম উঠলাম। 
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তুর্কি শফজ িুর্পিা র্িমনর িামঙ্কর উপর রাো। িুর্পিা শকামথমক এমসমে মাওলানা এেন 
বু মত পারমেন। এই িুর্প মাথায় শদয়ার প্রশ্নই আমস না। গামির পার্নমত শফমল র্দময় 
আসমত হমব। িুর্পর মমতা পর্বত্র একর্ি বস্তু পার্নমত শফমল শদওয়া র্ক র্ঠক? এই র্বষময় 
হার্দস শকারামনর পর্রোর বযােযা কী তাও র্তর্ন জামনন না। কাউমক শর্ র্জমজ্ঞস করমবন 
তাও সম্ভব হমে না। হার্দস শকারান জানা শলাক আমেপামে শকউ শনই। তাাঁর েুবই ইো 
শদওবন্দ মাদ্ৰাসায় র্াওয়া। তার মমন অমনক প্রশ্ন আমে। র্তর্ন হার্তর ের্ব আাঁকা একিা 
দু’নম্বর্র োতায় প্রশ্নগুর্ল র্লমে শরমেমেন। শর্মন, শরাজার সময় ধূমপান করমল র্ক শরাজা 
 ামি? র্ৈংর্ি মাে োওয়া মাকরুহ। কাকিা োওয়াও র্ক মাকরুহ? মাওলানা িুর্প র্বষয়ক 
একর্ি প্রশ্ন োতায় র্লেমলন– 
  
শকামনা বযর্ক্ত (পুরুষ বা মর্হলা) র্র্দ অসৎপমথ উপাজিন করা অমথির র্বর্নমময় কাউমক 
িুর্প, তসর্বহ র্কংবা জয়নামাজ শদয়। তেন শসই িুর্প, তসর্বহ, জয়নামাজ বযবহার করা 
র্ক জাময়জ আমে? 
  
িুর্পিা ঘমর আসার পর শথমক মাওলানা  ামলা সমসযায় আমেন। প্রায়ই রামত জুমলোমক 
স্বমপ্ন শদেমেন। স্বমপ্নর ধরন শদমে র্তর্ন র্নর্িত স্বপ্নগুর্ল ইবর্লে েয়তান শদোমে। একর্ি 
স্বমপ্ন র্তর্ন শদেমলন জুমলো তার স্ত্রী (নাউজুর্বল্লাহ)। শস তার বার্িমতই থামক। ঘরদুয়ার 
র্ঠকঠাক রামে। রান্না কমর। রামত সব কাজকমি শেষ কমর বানামনা পান হামত র্নময় তাাঁর 
সমঙ্গ ঘুমামত আমস (নাউজুর্বল্লাহ)। 
  
এরমৈময়ও োরাপ স্বপ্ন একবার শদেমলন। এমন স্বপ্ন র্া কাউমক বলা র্ামব। না। তার 
অতযি মনোরাপ হমলা। ইবর্লে েয়তান শকামনা এক জর্িল শেলা শুরু কমরমে, এই 
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র্বষময় র্তর্ন র্নর্িত। তাাঁর মমতা নাদান মানুষ কী ামব েয়তামনর হাত শথমক বাাঁৈমবন? 
তার কতিুকই বা েমতা? হর্রত আদমমর মমতা মানুষ েয়তামনর শধাাঁকা শথমক বাাঁৈমত 
পামরন নাই। এমনর্ক একবার আমামদর নর্বর্জমকও েয়তান শধাাঁকা র্দময়র্েল। নর্বর্জর 
মুে র্দময় ওর্হ র্হমসমব র্মথযা আয়াত বর্লময়র্েল। (Satanic Verses) 
  
গ ীর রামত ইবর্লে েয়তান র্কংবা তার সাঙ্গাপাঙ্গ শর্ তার বার্ির ৈারপামে শঘারাঘুর্র 
কমর, গামের ডাল নিায়, এিা র্তর্ন পর্রোর বু মত পামরন। বাতাস শনই র্কেু শনই, 
গামের ডাল নিমে। একবার রামত তসর্ব পির্েমলন, হঠাৎ শপেমনর জানালা আপনাআপর্ন 
বন্ধ হময় শগল। আবার েুলল। আমরক রামত তাহিুমতর নামাজ পিমবন, অজু করার 
জমনয বারান্দায় রাো জলমৈৌর্কমত বমসমেন। অজুর শদায়া পমি শেষ করমলন। শদায়ার 
অথি— 
  
নাপার্ক দূর কর্রবার, নামাজ শুদ্ধ ামব পর্িবার এবং আল্লাহ তালার চনকিয লাম র 
উমদ্দমেয আর্ম অজু কর্রমতর্ে। 
  
অজুর শদায়া শেষ করামাত্র তাাঁর মমন হমলা শকউ একজন তার ঘামি ফুাঁ র্দময়মে। গরম 
বাতাস। র্তর্ন প্রৈণ্ড  য় শপমলও শপেন র্ফমর তাকামলন না। অজু শেষ করমলন। তেন 
শকউ একজন শপেন শথমক শহমস উঠল। শমময় মানুমষর গলা। র্তর্ন ৈমমক শপেমন 
র্ফরমলন, কাউমক শদেমলন না, তমব তাাঁর হামতর ধাক্কা শলমগ র্পতমলর বদনা জলমৈৌর্ক 
শথমক র্নমৈ পমি শগল। বদনা উঠামত র্গময় শদমেন বদনার শ তর একিা ইাঁদুমরর বাচ্চা 
মমর পমি আমে। ইবর্লে েয়তান অজু র্নি করার জমনয একিা ইদুমরর বাচ্চা বদনার 
পার্নমত শরমে র্দময়র্েল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 132 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
  
এোর নামাজ শেষ কমর মাওলানা বার্িমত র্ফমর রান্না বর্সময়মেন। ৈালডামলর র্েৈুর্ি। 
এক ৈামৈ র্ঘ র্দময়মেন, সুন্দর গন্ধ শেমিমে। এমন সময় হঠাৎ তাাঁর কামে মমন হমলা 
শুকনা পাতায় েসেমস েমব্দ শকউ একজন আসমে। মাওলানা দীঘিশ্বাস শফলমলন। 
েয়তানার উপদ্ৰব। আবার শুরু হময়মে। মাওলানা আয়াতুল কুরর্স পাঠ কমর হাততার্ল 
র্দমলন। তেন মমন হমলা উঠামন শক একজন কােমে। মাওলানা  ীত গলায় বলমলন, শক 
শক? 
  
আর্ম। 
  
আর্ম শক? আর্ম শক? 
  
মাওলানা হার্রমকন হামত শবর হময় এমলন। ৈাদর গাময় হর্রৈরণ দার্িময় আমেন। একহামত 
শবমতর একিা লার্ঠ। অনয হামত হার্রমকন। সমঙ্গ আর শকউ শনই। 
  
শকমন আমেন মাওলানা সামহব? 
  
র্জ জনাব,  ামলা। আপর্ন এত রামত! 
  
রাত শতা শবর্ে হয় নাই। আপর্ন র্ক আমামক শদমে  য় শপময়মেন? 
  
মাওলানা বলমলন, সামানয  য় শপময়র্ে। আমার কামে শকামনা কারমণ র্ক এমসমেন? 
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হর্রৈরণ বলমলন, শোট একিা কারণ আমে। শুমনর্ে আপর্ন পুমরা শকারান েরীফ মুেস্থ 
কমরমেন, এিা র্ক সতয? 
  
মাওলানা হাঁহা-সূৈক মাথা নািমলন। লর্িত গলায় বলমলন, হামফজ িাইমিল এেমনা পাই 
নাই। শকামনা বি মাদ্ৰাসায় র্গময় পরীো র্দমত হমব। শর্মন ধমরন শদওবন্দ মাদ্ৰাসা। 
  
পরীো র্দমত র্ান না শকন? 
  
েরৈপার্ত আমে। আর্ম দর্রদ্ৰ মানুষ। অমথির সংস্থান নাই। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম েরৈ র্দমল র্ক র্ামবন? 
  
মাওলানা ৈুপ কমর রইমলন। হর্রৈরণ বলমলন, আপনামদর ধমমি র্ক আমে শর্ অমুসলমামনর 
সাহার্য শনয়া র্ামব না? 
  
এরকম র্কেু নাই। 
  
তাহমল আমার সাহার্য র্নন। শদওবন্দ শথমক ঘুমর আসুন। 
  
র্জ আো। বহুত শুকর্রয়া। 
  
হর্রৈরণ সামানয ইত্ত ত কমর বলমলন, র্র্দ র্কেু মমন না কমরন একিা অনুমরাধ র্ক 
করমত পার্র? 
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মাওলানা বলমলন, অবেযই। 
  
আপনার মুেস্থর্বদযার একিা নমুনা র্ক আমামক শোনামবন? 
  
মাওলানা বলমলন, অবেযই। অজু কমর আর্স। 
  
অজু করমত হমব? 
  
র্জ। নাপাক অবস্থায় শকারান মর্জদ আবৃর্ত্ত করা র্ঠক না। 
  
হর্রৈরণ অবাক হময় তার্কময় আমেন। মাওলানা ইদর্রস জায়নামামজ বমস শকারান আবৃর্ত্ত 
করমেন। তাাঁর শৈাে র্দময় িপ িপ কমর পার্ন পিমে। 
  
একসময় শকারান পাঠ শেষ হমলা। মাওলানা বলমলন, র্েৈুর্ি পাক কমরর্ে। আপর্ন র্ক 
আমার সমঙ্গ োনা োমবন? 
  
অমুসর্লমমক োনা োওয়ামত আপনামদর শকামনা সমসযা নাই? 
  
র্জ-না। সমসযা কী জমনয থাকমব? 
  
আপনামদর ধমমির এই র্জর্নসিা  ামলা। আর্ম আগ্রমহর সমঙ্গই োনা োব। একজমনর 
জমনয শরামধমেন। দুইজমনর র্ক হমব? 
  
শবর্ে কমর শরামধর্ে। শর্িা বাাঁমৈ শসিা র্দময় সকামল নােতা কর্র। 
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হর্রৈরণ তৃর্্ত।র সমঙ্গ শেমলন। হাত ধুমত ধুমত বলমলন, আরাম কমর শেময়র্ে। ধনযবাদ। 
  
মাওলানা বলমলন, ধনযবাদ শকন? আপনার শতা আজ রামত আমার এোমনই োওয়ার 
কথা। সব আমগ শথমক র্ঠক করা। 
  
হর্রৈরণ র্বর্স্মত হময় বলমলন, শক র্ঠক কমরমে? 
  
আল্লাহপাক র্ঠক কমরমেন। মানুষ পশুপার্ে সবার র্রর্জক আল্লাহপাক র্নমজ র্ঠক কমর 
রামেন। শক কমব শকাথায় োনা োমব শসিা তার জমন্মর সময়ই র্ঠক করা। 
  
উঠামনর কাাঁঠালগামের ডাল নািমে। র্িমনর ৈামল েব্দ হমে। মাওলানা দুিঃর্েত গলায় 
বলমলন, একিা েয়তান র্কেুর্দন ধমর বিই তযক্ত করমে। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, কী বলমেন। এইসব? 
  
হর্রৈরমণর কথা শেষ হবার আমগই র্বকি েমব্দ জানালার পাল্লা বন্ধ হমলা। হর্রৈরণ ৈমমক 
উঠমলন। মাওলানা বলমলন, ৈলুন আপনামক বার্িমত র্দময় আর্স। একা শর্মত পারমবন 
না।  য় পামবন। 
  
হর্রৈরণ উমঠ দাাঁিামলন। 
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মাওলানা হার্রমকন হামত আমগ আমগ র্ামেন। শপেমন শপেমন হর্রৈরণ। র্তর্ন শবে  য় 
পামেন। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আপর্ন একা বাস কমরন,  য় পান না? 
  
পাই। তমব শদায়াকালাম আমে। শদায়াকালাম পাঠ কর্র। 
  
আপনার একা একা থাকা র্ঠক না। একিা র্ববাহ কমরন। 
  
র্জ, র্ববাহ করব। আমামদর ধমমি সংসার করার র্নমদিে আমে। 
  
কনযা র্ক র্ঠক কমরমেন? 
  
র্জ-না। আল্লাহপাক বযবস্থা কমর র্দমবন। র্থাসমময় শু  কার্ি সমাধা হমব। র্রর্জমকর 
মমতা র্ববাহ উনার র্নমদিমে হয়। 
  
হর্রৈরণ শোট র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, শসই অমথি সব র্কেুই তাাঁর র্নমদিে হওয়ার কথা। 
  
মাওলানা বলমলন, পাাঁৈিা র্বষয় আলাদা কমর বলা আমে— হায়াত, মউত, র্ববাহ, র্রর্জক 
এবং শদৌলত। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আপনামক আর আসমত হমব না। এেন শর্মত পারব। এক কাজ করমল 
শকমন হয়- এেন আর্ম আপনামক এর্গময় শদই। তারপর আবার আপর্ন আসমবন। এই 
করমত করমত রাত কাবার। 
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মাওলানা হাসমেন। হার্সর স্বরগ্রাম শবে উাঁৈু। র্তর্ন জামনন এই ামব উচ্চস্বমর হাসা র্ঠক 
না। নর্বময় কর্রম উচ্চস্বমর হাসমতন না। সমসযা হমলা, মানুমষর র্নমজর উপর সবসময় 
দেল থামক না। 
  
হর্রৈরণ বার্িমত েুকমলন। র্দর্ঘর বাাঁধামনা ঘামি বমস রইমলন। মাওলানার বার্িমত  য় 
 য় লাগর্েল। এোমন লাগমে না। র্র্দও এই জায়গািাও র্নজিন এবং জঙু্গমল। র্দর্ঘর 
ৈারর্দমকর ঘাস মানুষ সমান উাঁৈু হময়মে। মাম  মাম   ুপর্ি  ািগাে।  ািফুল গন্ধর্বহীন 
হমলও রামত হালকা শনো ধরামনা গন্ধ োমি। পাকাবার্ির সামমন কার্মনী ফুমলর  াি। 
কার্মনী ফুমলর সুবাসও রামতই পাওয়া র্ায়। পূজায় বযবহামরর জমনয রক্তজবার শবে র্কেু 
গাে নানান র্দমক লাগামনা আমে। জবাফুল গন্ধর্বহীন। র্কন্তু হর্রৈরমণর মাম  মাম  মমন 
হয়, র্তর্ন জবা ফুমলর গন্ধও পান। এিা একধরমনর ভ্রার্ি। র্তর্ন জামনন, মানুষমক 
সারাজীবন নানান ভ্রার্ির শ তর র্দময় শর্মত হয়। বয়মসর সমঙ্গ সমঙ্গ ভ্রার্ির পর্রমাণ 
বািমত থামক। হর্রৈরমণর মা শগালাপদার্সর শেমত্র এরকম হময়র্েল। শেষ বয়মস তার 
কামে মমন হময়র্েল, র্দর্ঘিা গঙ্গার অংে। 
  
গঙ্গায় তপিমনর  র্ঙ্গমত র্তর্ন র্দর্ঘমত প্রায়ই এিা শসিা র্দমতন। ফুল, র্মর্ি, শদবতার শ াগ। 
শেমষর র্দমক র্পতমলর হাাঁর্ি বাসন, শসানাদানা শফলমত লাগমলন। হর্রৈরমণর ধারণা, 
র্দর্ঘর জল শসাঁমৈ শফলমল অমনক র্জর্নসপত্র পাওয়া র্ামব। র্বোল র্দর্ঘর জল র্সঞ্চন 
সহজ বযাপার না। তারপমরও একবার শৈিা শনয়া শর্মত পামর। 
  
হর্রৈরণ গাময়র ৈাদর র্বর্েময় শশ্বতপাথমরর ঘামি শুময় পিমলন। র্কেুেমণর মমধযই ঘুর্মময় 
পিমলন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাাঁর সুর্নদ্ৰা হমলা। 
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বান্ধবপুমরর বতিমান আমলাৈনার র্বষয় মাওলানা ইদর্রমসর বার্িমত হর্রৈরণ শগা-মাংস 
শেময়মেন। র্বষয়িা র্নময় চহবৈ শুরু কমরমেন অর্ম্বকা  টাৈার্ি। র্বর্ ন্ন র্দমক নানা 
শদনদরবার করমেন। হর্রৈরণ আমগই জার্তৈুযত হময়মেন। শগা-মাংস  েণজর্নত গুরুতর 
অপরামধ নতুন কমর র্কেু হবার কথা না। তারপমরও অর্ম্বকা  টাৈার্ি র্মথি শঘাি পার্কময় 
শফমলমেন। হর্রৈরণ এবং মাওলানা ইদর্রস দুজমনই গুরুতর অপরাধ কমরমে। একজন 
শগা-মাংস শেময়মে, আমরকজন ধমি নি করার জমনয োইময়মে। এই দুজনমকই অঞ্চল 
শেমি ৈমল র্াওয়া উর্ৈত। 
  
বান্ধবপুমরর সীমামি জাগ্রত বিগামের র্নমৈ শর্ বিকার্ল মর্ন্দর শসই মর্ন্দমরর মূর্তি মাথা 
 ািা অবস্থায় পাওয়া শগমে। অর্ম্বকা  টাৈার্ি র্নর্িত, এই  য়াবহ অনযায় কামর্ির শপেমনও 
আমে মাওলানা ইদর্রস। কারণ কময়ক র্দনই তামক এই রা্ত ায় র্াতায়াত করমত শদো 
শগমে। তাোিা মা কালী স্বমপ্ন শদো র্দময় ইোরায় তামক বমলমেন, মূর্তি শর্  মিমে তার 
মুে র্তি দার্ি। 
  
োল্লার দেআর্ন মুসলমান জর্মদার শনয়ামত শহামসন মাওলানা ইদর্রসমক শডমক বমলমেন, 
আপর্ন কী শুরু কমরমেন! শগা-মাংস শরামধ শরামধ োওয়ামেন। 
  
ইদর্রস র্বনীত  র্ঙ্গমত বলমলন, শগা-মাংস শকাথায় পাব বমলন? বান্ধবপুমর গরু জমবহ 
হয় না। 
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কথা কম বমলন। লম্বা দার্ির মানুষ কথা শবর্ে বমল। আপনার দার্ি লম্বা। জমল বাস 
করমল কুর্মমরর সমঙ্গ র্ববাদ করা র্ায় না। বাস কমরন র্হনু্দ অঞ্চমল। র্হনু্দরা এোমন 
কুর্মর। র্কেু বুম মেন? 
  
র্জ, বুম র্ে। 
  
র্কেুই বুম ন নাই। আপর্ন র্হনু্দ মুসর্লম দাঙ্গা বাধামত ৈান— এিা এেন পর্রোর। শকান 
সাহমস আপর্ন কালীমূর্তি  ািমলন? 
  
জনাব এই কাজ আর্ম কর্র নাই। 
  
আপর্ন না করমলও আপনার র্নমদিমে হময়মে। এই র্বষময় আমার কামে েবর আমে। 
রর্িলা বার্িমতও আপর্ন কময়কবার র্গময়মেন। ৈাদর র্দময় মুে শেমক র্গময়মেন। এই 
র্বষময়ও আমার কামে েবর আমে। 
  
মাওলানার শৈাে র্দময় পার্ন পিমত লাগল। র্তর্ন পাঞ্জার্বর আর্্ত মন ঘনঘন শৈাে মুেমেন। 
তাাঁর েরীর শকাঁমপ শকাঁমপ উঠমে। এই দৃেয শনয়ামত শহামসনমক মাম মিই স্পেি করল না। 
র্তর্ন কর্ঠন গলায় বলমলন, আপনার মার্সক বৃর্ত্ত আজ শথমক আমার শিি আর র্দমব না। 
আপর্ন অনয শকাথাও ৈমল র্ান। আপনার কারমণ র্হনু্দ মুসর্লম সম্প্রীর্ত নি হমে, এিা 
বুম মেন? 
  
র্জ, জনাব। 
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নানান জায়গায় র্হনু্দ মুসর্লম হাঙ্গামা হুিত হমে। আর্ম আমার অঞ্চমল এিা হমত শদব 
না। মযার্জমেি সামহব এই র্বষময় আমামক পত্র র্দময়মেন। 
  
জনাব, আমামদর কাাঁমধর দুই শফমরেতা শকরামন কামতর্মন সােী, আর্ম র্কেুই কর্র নাই। 
  
আপর্ন দুই শফমরেতামক সােী শমমনমেন। েুবই  ামলা কথা। এরা শকামিি উর্কমলর শজরার 
জবাব র্দমব না। এিা শবা ার মমতা বুর্দ্ধ র্ক আপনার আমে? আমার শতা মমন হয় নাই। 
আো এেন র্বদায় হন, অমনক কথা বমল শফমলর্ে। 
  
মসর্জমদর কাজ র্ক তাহমল আর করব না? 
  
না। তমব র্র্দ সব অপরাধ স্বীকার কমর সবার কামে েমা ৈান, তাহমল র্বমবৈনা কমর 
শদেব। 
  
শর্ অপরাধ কর্র নাই শসই অপরাধ কী ামব স্বীকার করব? 
  
আপর্ন বুরবাক। এেন র্বদায় হন। বুরবামকর সামথ কথা বলমত নাই। বুরবামকর সমঙ্গ 
কথা বলমল আয়ুেয় হয়। 
  
অমনকর্দন এই অঞ্চমল আর্ে, একিা মায়া পমি শগমে। 
  
আপনার অির র্তি মায়া। এত মায়া র্নয়া এক জায়গায় থাকা র্ঠক না। র্বর্ ন্ন জায়গায় 
র্ান। মায়া র্দমত থামকন। মায়ার ৈাষ কমরন। 
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মাওলানা ৈমল এমলন। বার্িমত না র্গময় মসর্জমদর র্দমক রওনা হমলন। আজ সারার্দন 
এবাদত বমন্দর্গ করমবন। তার ধারণা, র্নমজর অজামি র্তর্ন শকামনা একিা অপরাধ 
কমরমেন বমলই আল্লাহপাক তামক এই োর্্ত  র্দমেন। েরীরমক শুদ্ধ রাোর জমনয কময়কিা 
নফল শরাজা রােমত হমব। শরাজা েরীর শুদ্ধ রাোর মমহৌষধ। েরীর শুদ্ধ হমলই মন শুদ্ধ 
হমব। শনয়ামত শহামসমনর কথা শুমন মন অোিও হময়মে। মনমক োি করমত হমব। 
র্রর্জক র্নময় র্তর্ন শবর্ে। র্ৈিা করমেন আল্লাহপামকর উপর  রসা করমেন না,- এিা 
একিা নাফরমার্ন। র্তর্ন শর্ বযবস্থা কমর শরমেমেন তাই হমব। তাাঁর সম্ত  র্সদ্ধািই শমমন 
র্নমত হমব। এর নাম ঈমান। 
  
মসর্জমদর বারান্দায় সুমলমামনর শেমলিা বমস আমে। তার শৈামেমুমে র্দোহারা  াব। দূর 
শথমক শদমেই মমন হমে, শস বি শকামনা সমসযায় পমিমে। 
  
মাওলানা বলমলন, শতার কী হময়মে? 
  
শেমল জবাব র্দল না। অনযর্দমক তার্কময় বমস রইল। তার শৈােমুে কর্ঠন। 
  
মাওলানা বলমলন, আমামর র্কেু বলর্ব? 
  
জর্হর উমঠ ৈমল শগল। শেমলিা অল্প সমময় কময়কিা শবআদর্ব কমর শফমলমে। মুরুর্ব্ব 
মানুষমক শদমেও সালাম শদয় নাই। প্রমশ্নর জবাব না র্দময় উমঠ ৈমল শগমে। মাওলানার 
উর্ৈত রাগ করা, র্তর্ন রাগ করমত পারমেন না। মানর্সক কমির সময় মানুষ  ুলভ্রার্ি 
কমর। শসই  ুলভ্রার্ত্ত েমার শৈামে শদেমত হয়। সুমলমান র্িতীয়বার র্ববাহ কমরমে। শসই 
কারমণই হয়মতা শেমলিা কমি আমে। 
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মাগমরব এবং এোর নামাজ শেষ কমর মাওলানা বার্ি র্ফমর শগমলন। সমঙ্গ িৈি র্েল না, 
তামত সমসযা হমলা না। ফকফকা ৈার্ন্ন। জঙ্গমলর মাথার উপর র্বোল ৈাদ। পূর্ণিমার রামত 
র্জন  ুত থামক না। ওমদর কমিকাণ্ড অমাবেযায়। ৈাাঁমদর র্হসামব তামদর ৈলাৈল। 
তারপমরও মাওলানা আয়াতুল কুরার্স পিমত পিমত এগুমেন। শবতম ামপর পামে তাাঁর 
গা েমেম করমত লাগল। এই জায়গািা সবমৈ’ োরাপ। এোন শথমক নদীর পামির 
শ্মোনঘাি শদো র্ায়। শ্মোনঘামি প্রর্তর্দনই একিা দুিা মারা শপািামনা হয়। মাংসমপািা 
গন্ধ এবং কাঠকয়লার গমন্ধ বাতাস  ারী হময় থামক, েরীর গুলায়। আজও মরা শপািামনা 
হমে। তমব মরা শপািামনার গন্ধ আসমে না। উিমর বাতাস বইমত শুরু কমরমে। গন্ধ 
শ মস র্ামে দর্েমণ। 
  
মাওলানা বার্ি র্ফমর অবাক হমলন। উঠামন জর্হর বমস আমে। তার সমঙ্গ র্িমনর িাংক। 
শস বমস আমে িাংমকর উপর। তার গাময় ৈাাঁমদর আমলা পমিমে। র্িমনর িাংকিা নতুন। 
ৈাাঁমদর আমলামত িাংক  লমল করমে। মাওলানা বলমলন, শতার ঘিনা কী? 
  
জর্হর অনযর্দমক তার্কময় বলল, আইজ থাইকযা আপনার লমগ থাকব। 
  
মাওলানা বলমলন, তুই শর্ এইোমন শতার বাপ জামন? 
  
জর্হর হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
দুপুমর োওয়া দাওয়া হইমে? 
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জর্হর জবাব র্দল না। 
  
মাওলানা বলমলন, আয় োওয়া োমদযর বযবস্থা কর্র। শবগুন পুিা, ডাইল  াত ৈর্লব? 
  
হুাঁ। 
  
ঘমর র্ডমমর সালুন আমে। র্ডমমর সালুন োইমত ৈাস? 
  
হুাঁ। 
  
মাওলানা রাাঁধমত বসমলন। জর্হর তার সামমন বমস আমে। তার বমস থাকার  র্ঙ্গমতই 
মমন হমে শস েুধায় কাতর। রান্না শেষ না হওয়া পর্িি গল্পগুজব কমর শেমলিামক  ুর্লময় 
রােমত হমব। 
  
নতুন মা’র নাম কী? 
  
হার্লমা। 
  
বিই  ামলা নাম। শনক নাম। র্বর্ব হার্লমার নাম শুনেস? 
  
না। 
  
কস র্কমর পুলা? র্বর্ব হার্লমা নর্বর্জর দুধমা। হার্রস হইল। উনার দুধ র্পতা। স্মরমণ 
রার্েস। 
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হুাঁ। 
  
শতার নতুন মা শতামর কি শদয় না-র্ক শর? 
  
না। 
  
মারমধার কমর? 
  
না। 
  
তাইমল তুই আমার কামে থাকমত আসেস, ঘিনা কী? 
  
জর্হর জবাব র্দল না। মাওলানা বলমলন, আমার এই বার্ি োরাপ। র্জমনর আনামগানা। 
আপনাআপর্ন জানালা বন্ধ হয়, জানালা েুমল। গামের ডাল নমি। তুই  ময় মইরা র্ার্ব। 
  
জর্হর মাথা র্নৈু কমর হাসমে। 
  
মাওলানা অবাক হময় বলমলন, হাসে শকন? 
  
জর্হর বলল, আপমনর বার্িত বান্দর আমে। বান্দমর তযক্ত কমর। 
  
তুই জানস কযামমন? 
  
আর্ম শদের্ে। বান্দমর জানালা িানািার্ন কমর। দুইিা বান্দর। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 145 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
মাওলানা স্বর্্ত র র্নিঃশ্বাস শফলমলন। বার্িমত র্জন  ূমতর এত সহজ বযােযা তার মাথায় 
আমস র্ন। 
  
পুলা, শতার বুর্দ্ধ শতা  ামলা। 
  
জর্হর মাথা র্নৈু কমর হাসল। 
  
হাত-মুে ধুইয়া আয়। োনা হইমে। 
  
জর্হর অর্ত দ্রুত োমে। মাওলানা োওয়া বন্ধ কমর তার্কময় আমেন। েুধাতি একর্ি র্েশু 
আগ্রহ কমর োমে, এরমৈ’ সুন্দর দৃেয পৃর্থবীমত র্ক আমে? 
  
  
  
হর্রৈরমণর বার্িমতও একজন শেমত বমসমেন। র্তর্নও েুব আগ্রহ র্নময় োমেন। তার 
নাম েোংক পাল। এই অঞ্চমলর প্রাক্তন জর্মদার। আজ তার হতবদনয দো। গাময়র 
কাশ্মীর্র োলিা অবর্েয দার্ম। োমলর র্নমৈ রুপার থালা দুমিা দার্ম। র্তর্ন এমসমেন। থালা 
দুিা হর্রৈরণমক র্দময় র্কেু িাকা র্নমত। েুব শবর্ে না, পঞ্চােিা রুপার িাকা। হর্রৈরণ 
থালা রামেন র্ন, তমব পঞ্চাে িাকা র্দময়মেন। 
  
েোংক পাল বলমলন, শতামার বযবহামর সন্তুি হময়র্ে। হার্ত গমতি পিমল সবাই োরাপ 
বযবহার কমর, তুর্ম তা কমরা র্ন। মানুষ র্হমসমব তুর্ম উত্তম। 
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হর্রৈরণ বলমলন, আপনামক শদমে মমন হমে েুধাতিা। আপর্ন র্ক আমার এোমন োন 
োমবন? 
  
েোংক পাল বলমলন, োব। শপালাও শেমত ইো করমে। শপালাও োব। মুরর্গর মাংস 
োব।  াল র্দময় রাাঁধমত বমলা। ইদানীং  াল োিা মুমে র্কেু রুমৈ না। েরীর পুমরাপুর্র 
শগমে। রুর্ৈ নি হময় শগমে। একর্দক র্দময়  ামলা। োওয়া জুমি না। 
  
কর্লকাতা ৈমল র্ান না শকন? শুমনর্ে শসোমন আপনার বি বি আত্মীয়স্বজন আমে। 
  
র্ঠকই শুমনে। র্াই না, ওমদর মুে শদোম ব কী ামব? 
  
আপনার শর্ অবস্থা, এত র্কেু  ামবন শকন? 
  
তাও র্ঠক। মুরর্গর মাংমসর সমঙ্গ র্ডমমর  ুনা করমত বমলা। শবর্ে কমর র্পয়াজ র্দমত 
বলমব। র্েন কষা কষা হমব তেন ৈাময়র ৈামমৈ আধা ৈামৈ র্ৈর্ন র্দমব। র্ত্রপুরার 
মহারাজার পূণযার সময় একবার উনার র্নমন্ত্রমণ র্ত্রপুরা র্গময়র্ে। নীরমহমল দুইরাত 
শথমকর্েলাম। তেন র্ডমমর এই রান্না শেময়র্ে। 
  
আপনার র্েন  ামলা র্কেু শেমত ইো কমর আমামক জানামবন, আর্ম বযবস্থা করব। 
  
বলমলই শতা বযবস্থা করমত পারমব না। ময়ুমরর মাংস শেমত ইো কমর। শগৌরীপুমরর 
মহারাজার বার্িমত শেময়র্েলাম। র্তর্ন ময়ুর আর্নময়র্েমলন রাজস্থান শথমক। বাবুর্ৈিও 
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রাজস্থান শথমক এমসর্েল। ময়ূমরর মাংস শেময় এত আনন্দ শপময়র্েলাম শর্ বাবুর্ৈিমক 
র্বেিা রুপার িাকা র্দময়র্েলাম। 
  
ময়ূমরর মাংস োওয়ামত পারব না। 
  
পারবা না জার্ন। কী আর করা। ঘিনা শুমনর্ে? 
  
কী ঘিনা? 
  
মসর্জমদর শর্ মাওলানা তার পাোয় লার্থ র্দময় তামক অঞ্চল োিার বযবস্থা কমরমেন। 
  
শক কমরমেন? 
  
তারই স্বজার্ত। োল্লার জর্মদার। মাওলানা ধরা শেময়মে তার স্বজার্তর 
  
কামে। 
  
আপর্ন মমন হয় েুর্ে। 
  
েোংক পাল হাই তুলমত তুলমত বলমলন, অবেযই আর্ম েুর্ে। কাউমক র্বপমদ পিমত 
শদেমল আমার েুর্ে লামগ। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, মাওলানা  ামলা মানুষ। আর্ম তামক র্বপমদ পিমত শদব না। 
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েোংক পাল বলমলন, একমাত্র তুর্মই এেন তামক রো করমত পারমব। শতামার েমতা 
আমে। এই দুর্নয়ায় েমতাই সব। জর্মদার্র শকমন ৈলমে? 
  
 ামলা। আপনার পুরমনা কমিৈারীরাই কাজকমি শদেমে। তামদর সমঙ্গ আমে েেী মািার। 
  
েেী মাস্টার নার্ক পাগল? 
  
 ামবর মমধয থামক, তমব পাগল না। 
  
 ামবর পাগল র্কন্তু বি পাগল, এিা শেয়াল রােবা। 
  
আো শেয়াল রােব। 
  
োওয়া শেষ কমর েোংক পাল হর্রৈরমণর চবঠকোনামত শুময় পিমলন। তার হাাঁপার্নর 
িান উমঠমে। এই অবস্থায় শহাঁমি শকাথাও র্াওয়া সম্ভব না। 
  
েোংক পাল আধমোয়া হময় পালংমক বমস আমেন। তাাঁর মুে র্তি পান। শঠাাঁি শবময় পামনর 
রস গিামে। এর্দমক তার শেয়াল শনই। হর্রৈরণ তাাঁর সামমন দাাঁর্িময় আমেন। 
  
েোংক পাল বলমলন, তুর্ম র্ক শজািাসাাঁমকার রর্ব ঠাকুমরর নাম শুমনে? 
  
শুমনর্ে। 
  
গান শলমে, গান গায়। তার গান শজািাসাাঁমকার বার্িমত শুমনর্ে, মধুর গলা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 149 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
তার কথা হঠাৎ উঠল। শকন? 
  
উর্ন র্বরাি পুরস্কার শপময়মেন। শনামবল পুরস্কার। তার অবস্থা শদে। আর আমার অবস্থা 
শদে। গান-কর্বতা আর্মও র্লেতাম। িাংক র্তি শলো র্েল। সবই র্নয়র্ত। 
  
সময় ১৯১৩ সন। ঔপনযার্সক িমাস হার্ডি সার্হমতয শনামবল পুরস্কার পামবন এই র্বষময় 
সবাই র্েন র্নর্িত তেন হঠাৎ শনামবল কর্মর্ি মত পাল্টামলন। বাংলা াষী এক কর্বমক 
এই পুরস্কার র্দময় র্দমলন। 
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৬. উচকল মুনচস 
শমাহনগমঞ্জর বরাির গ্রামমর মসর্জমদর ইমাম আবু্দল হক আকন্দ এমসমেন বান্ধবপুমর। 
শর্মহতু ইমাম মানুষ, শলাকজমনর কামে তাাঁর পর্রৈয় মুনর্স। মুনর্স সামহমবর ডাকনাম 
উর্কল। বাবা-মা’র আো র্েল এই শেমল বি হময় উর্কল হমব। শসই শথমক তাাঁর পর্রৈয় 
উর্কল মুনর্স। বিই আিমর্ির কথা, মুনর্স মানুষ হময়ও র্তর্ন গানবাজনা কমরন। শলাকজন 
তাাঁর গানবাজনা েুব শর্ মন্দ শৈামে শদমে তা-না। তেনকার মুসর্লম সমামজ উগ্রতা র্েল 
না। মসর্জমদর ইমাম সামহব শোল বার্জময় গান করমেন, র্বষয়িামত অনযায় শকউ েুমজ 
পায় র্ন। বরং তাাঁর গান শলাকমুমে ের্িময় পিমে ৈারর্দমক। 
  
মাওলানা ইদর্রস উর্কল মুনর্সর আগমমনর েবর শপময় নদীর ঘামি শগমেন। আদর কমর 
তামক র্নমজর বার্িমত র্নময় আসমবন। উর্কল মুনর্স বরাির মসর্জমদর ইমাম। র্তর্ন 
র্নমজও ইমাম। একজন ইমাম থাকমবন। আমরকজন ইমামমর কামে। এইিাই সহবি। 
  
বিগামির বাজামরর ঘামি উর্কল মুনর্সর শনৌকা বাধা। শনৌকার েই সবুজ োর্ি র্দময় 
শঘরামিাপ শদয়া। তার শ তর বমস আমেন ‘লাবুমসর মা’। 
  
র্তর্ন লাবুস নামমর কামরা মা না। তাাঁর নামই লাবুমসর মা। র্তর্ন উর্কল মুনর্সর স্ত্রী। 
জনশ্রুর্ত- লাবুমসর মাময়র মমতা রূপবতী কনযা অতীমত কেমনা জন্মায় র্ন।  র্বষযমতও 
জন্মামব না। 
  
লাবুমসর মা’র জন্ম  ার্ি অঞ্চমলর জালালপুমর। একবার মাত্র এই শমময়মক শৈামের শদো 
শদমে উর্কল মুনর্স আধাপাগল হময় র্ান। প্রথম গান শলমেন— 
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ধনু নদীর পর্িম পামি 
শসানার জালালপুর 
শসইোমন বসত কমর 
লাবুমসর মা 
উর্কমলর মনমৈার। 
  
মাওলানা ইদর্রস নদীর পামি র্গময় শদমেন, উর্কল মুনর্সর শনৌকা র্ঘমর অমনক শনৌকা। 
শনৌকা র্তি মানুষ। পামিও শলাকজন দাাঁর্িময় আমে। 
  
উর্কল মুনর্স গান ধমরমেন— 
  
আষাঢ় মাইসযা  াসা পার্নমর 
পুবর্ল বাতামস 
বাদাম শদইেযা ৈায়া থার্ক 
আমার র্ন শকউ আমস শর।। 
  
শর্র্দন হমত নতুন পার্ন 
আসল বার্ির ঘামি 
অ ার্গনীর মমন কত 
েত কথা উমঠ শর।। 
  
কত আমস কত র্ায়। 
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নায় নাইয়ার্রর শনৌকা 
মাময় র্ ময়  ইমন  ইমন 
হইমতমে শর্ শদো শর।। 
  
আর্ম শর্ র্েলাম  াই শর 
বামপর গলায় ফাাঁস 
আমামর শর্ র্দয়া শগল 
সীতা বনবাস শর।। 
  
আমামর র্নল না নাইয়র 
পার্ন থাকমত তাজা 
র্দমনর পথ আর্ধমল র্াইতাম 
রা্ত া হইত শসাজা শর।। 
  
 াগয র্াহার  ামলা নাইয়র 
র্াইমব আষাঢ় মামস 
উর্কমলর হইমব নাইয়র 
কার্তিক মামসর শেমষ শর। 
  
মাওলানা ইদর্রমসর শৈাে র্দময় িপ িপ কমর পার্ন পিমে। এত সুন্দর গান! এমন গলা! 
মাওলানা শৈামের সামমন আষাঢ় মামস নাইয়ার্রমদর শনৌকার পাল শদেমত পামেন। র্তর্ন 
কময়কবার গাঢ় স্বমর বলমলন, আহা শর! আহা শর! 
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উর্কল মুনর্স তাাঁর স্ত্রীমক র্নময় মাওলানা ইদর্রমসর সমঙ্গ কময়কর্দন থাকমত রার্জ হমলন। 
উর্কল মুনর্স মুে র্তি পান র্নময় বলমলন, আর্ম র্কন্তু তাহািুিমদর নামামজর শেমষ 
গানবাজনা কর্র। অসুর্বধা হমব? 
  
মাওলানা বলমলন, আমার বার্ি জঙ্গমলর শ তমর। শকউ শুনমব না। 
  
উর্কল মুনর্স বলমলন, আর্ম শতা গান কর্র সমবমর শুনামনার জমনয। শকউ না শুনমল ফায়দা 
কী? 
  
আর্ম শুনব। আমামদর  ার্ব সাব শুনমবন। 
  
উর্কল মুনর্স বলমলন, শসিাও োরাপ না। অর্ধমক শোনার শৈময় মন র্দয়া র্র্দ অমল্প শুমন 
শসিা  ামলা। আপনার  ার্ব সাব র্বরাি রাধুর্ন। শস সবমৈ’  ামলা রামধ র্রঠা মাে। র্রঠা 
মাে শজাগাি কমরন। 
  
শর্ ামব পার্র শজাগাি করব। 
  
আপনার  ার্ব সামবর রূপ শবমহেমতর হুর বরাবর। তামক শদেমল শবমহেমতর হুর শকমন 
হমব এই র্বষময় আন্দাজ পামবন। আর্ম তামক বলব, শস শর্ন আপনার সামমন পদিা না 
কমর। নর্বর্জর স্ত্রীমদর জমনয পদিা বাধযতামূলক। আমরা সাধারণ মানুষ। আমামদর স্ত্রীমদর 
জমনয পদিা বাধযতামূলক না। 
  
ইদর্রমসর বার্িমত পা র্দময় উর্কল মুনর্স মুগ্ধ গলায় গান ধরমলন— 
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আর্ম না বুর্ য়া কার ঘমর আর্সলাম 
কামর করলাম আমার নাওময়র সার্থ। 
  
উর্কল মুনর্সর স্ত্রী তাাঁর শপেমনই শঘামিা পমর দার্িময় র্েমলন। উর্কল মুনর্স স্ত্রীর র্দমক 
তার্কময় বলমলন, শঘামিা েুইলা শদে— কী সুন্দর বার্ি! কী সুন্দর জংলা! আহামর কী 
শসৌন্দর্ি! আর্ম স্বমপ্ন শদমের্ে শবমহেত এই রকম হমব। প্রমতযমকর জনয থাকমব শবমহের্ত 
জঙ্গল। শসই জঙ্গমল কামঠর বার্ি। বার্ির পামে পার্নর নাহর। গামে গামে মমনাহর 
পােপাোর্ল। 
  
মাওলানা ইদর্রস র্রঠা মামের সন্ধামন মােবাজামর শগমলন। আজ হািবার। বাজামর প্রৈুর 
মাে থাকার কথা। র্রাঠা মাে পাওয়া শগল না, তমব বি বি বাো মাে পাওয়া শগল। এই 
অঞ্চমলর বাো মাে র্বেযাত। মামের বাজামর শদো হমলা। হর্রৈরমণর সমঙ্গ। র্তর্ন মাে-
মাংস োওয়া শেমি র্দময়মেন। তমব র্নয়ম কমর হামির র্দন র্তর্ন মােবাজামর আমসন। 
তাজা বি বি মাে শদেমত তার  ামলা লামগ। জর্মদার মানুষ, পাইক বীরকন্দাজ র্নময় 
ৈলামফলা করার কথা। র্তর্ন ৈলামফরা কমরন একা। ৈামিার এক শজািা ৈর্ি, ধুর্ত হাাঁিু 
পর্িি শতালা। গাময় র্ঘয়া রমির ৈাদর। 
  
হর্রৈরণ আগ্রহ র্নময় র্জমজ্ঞস করমলন, শুনলাম র্বেযাত গাতক বাউল সাধক উর্কল মুনর্স 
আপনার বার্িমত এমসমেন? 
  
ইদর্রস বলমলন, র্জ এমসমেন। 
  
কময়ক র্দন র্ক থাকমবন? 
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বমলমেন শতা থাকমবন। তমব এরা  ামবর মানুষ। হুি কমর র্র্দ বমলন ৈমল র্াব, তাহমল 
ৈমল র্ামবন। 
  
উনার স্বকমণ্ঠ গান শোনার বাসনা র্েল। র্বেযাত র্বমের্দ গান। সম্ভব র্ক হমব? র্নমন্ত্রণ 
করমল আমার বার্িমত র্ক উর্ন র্ামবন? হার্তর র্পমঠ কমর উনামক র্নময় শর্তাম। 
  
বমল শদেব। র্নরহঙ্কারী মানুষ। বলমলই রার্জ হমবন বমল আমার র্বশ্বাস। 
  
আর্ম উনার জমনয একিা মাে র্কমন শদই। কী মাে উনার পেন্দ জামনন? 
  
র্রঠা মাে পেন্দ। আজ বাজামর র্রঠা মাে উমঠ নাই। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, র্রঠা মামের বযবস্থা আর্ম করব। আজ আমার পেমন্দর মাে র্নময় র্ান। 
  
হর্রৈরণ বাজামরর সবমৈ’ বি রুই মােিা র্কনমলন। প্রকাণ্ড লাল মুমের জযাি রুই। 
জীবমনর আনমন্দ েিফি করমে। এমন এক মাে র্ামক শদেমতও আনন্দ। 
  
ইদর্রস বলমলন, এত বি মাে শক োমব? মাে কুিাও শতা মুের্কল। 
  
শকামনা মুের্কল না। মাে কুিার শলাক আর্ম পাঠাব। মাে কুমি র্দময় আসমব। আ্ত  মাে 
শদমে উর্কল মুনর্স সামহব হয়মতা েুর্ে হমবন। বি মাে শদমে েুর্ে হয় না। এমন মানুষ 
কম। আপর্ন র্নময় র্ান। 
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উর্কল মুনর্স মাে শদমে মুগ্ধ। র্তর্ন র্নমজই মাে কুর্িমত বসমলন। 
  
ইদর্রস বলমলন, আপনার জমনয মােিা হর্রৈরণ বাবু পার্ঠময়মেন। অর্ত র্বর্েি মানুষ। 
শলামক তাাঁর নাম র্দময়মে ঋর্ষ হর্রৈরণ। 
  
উর্কল মুনর্স বলমলন, মানুমষর মুমে জয়, মানুমষর মুমে েয়। অমনক মানুষ র্ামক জয় 
বমল, তার অবেযই জয়। এত বি মাে উর্ন পার্ঠময়মেন। তামক দাওয়াত শদন। তার সমঙ্গ 
োই। 
  
উর্ন মাে-মাংস োন না। র্নরার্মষ আহার কমরন। 
  
 ামলা, েুবই  ামলা। 
  
উনার েুব ইো স্বকমণ্ঠ আপনার র্বমের্দ গান শুমনন। আপর্ন রার্জ হমল আপনার জমনয 
হার্ত পাঠাময় র্দমবন। 
  
উনার হার্ত আমে না-র্ক? 
  
র্জ আমে। েোংক পামলর সাত আর্ন জর্মদার্র ের্রদ কমরমেন। 
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সইন্ধযাকামল উনামর হার্ত পাঠাইমত বমলন। লাবুমসর মামর র্নয়া হার্তর র্পমঠ ৈিব। এই 
বমলই উর্কল মুনর্স গান ধরমলন– মাে কুর্িমত কুর্িমত গান। বারান্দায় শঘামিা শদয়া 
লাবুমসর মা হাসমেন। স্বামীর আনন্দ শদমে উর্ন আনর্ন্দত। 
  
উর্কল মুনর্স হার্তর র্পমঠ 
লইিা ৈইরা বমস। 
শসই হার্ত কদম শফমল 
র্ললুয়া বাতামস 
শঘামিা পরা লারুমসর মা 
শঘামিার ফাাঁমক ৈায় 
তাহামর পাগল করমে 
উর্কমলর মায়ায়।। 
  
লাবুমসর মা’র সমঙ্গ মাওলানা ইদর্রমসর কথাবাতিা হমলা। মাওলানা কেমনাই সরাসর্র 
তাকামলন না। শর্-মকামনা তরুণীর র্দমক দৃর্ি শফলা অপরাধ। অথৈ লাবুমসর মা’র মমধয 
শকামনা সমঙ্কাৈ শনই। শর্ন মাওলানা তার অমনক র্দমনর শৈনা। 
  
লাবুমসর মা বলমলন, আমার সামথ ধমমির  াইন পাতাইমবন। ও মাওলানা, আমার র্দমক 
ৈায়া কথা বমলন।  াই  ইমনর র্দমক তাকাইমত পামর। 
  
আপন  াই  ইমনর র্দমক তাকামত পামর। 
  
আপন  াবমলই আপনা। আপন  াইবযা। আমার সমঙ্গ কথা বমলন। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 158 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
কী কথা বলব? 
  
বয়স হইমে, োর্দ কমরন না শকন? আপমন মাওলানা মানুষ, োর্দ শর্ ফরজ এইিা জামনন 
না? 
  
জার্ন। 
  
কইনযা শদেব? আমার সন্ধামন  ামলা পাত্রী আমে। ওমা, মাওলানা শদর্ে লইজযা পায়। 
নাক-মুে হইমে লাল। 
  
  
  
উর্কল মুনর্স এমসমেন। হর্রৈরমণর বার্িমত। স্ত্রীমক সমঙ্গ র্নময় এমসমেন। মাওলানা 
ইদর্রস আমসন র্ন। 
  
লাবুমসর মা স্বামীর সমঙ্গ এমলও হর্রৈরমণর বার্িমত েুমক আলাদা হময় পমিমেন। 
পুরুষমদর গামনর আসমর র্তর্ন কেমনা থামকন না। লাবুমসর মা হর্রৈরমণর বার্িঘর ঘুমর 
ঘুমর শদেমেন। বাগান শদেমেন। র্দর্ঘ শদেমেন। 
  
হর্রৈরণ দার্ম কামপিমি উর্কল মুনর্সমক বসমত র্দময়মেন। রুপার পানদার্নমত পান শদয়া 
হময়মে। ইমকা প্রস্তুত। আম্বরী তামামকর সুগন্ধ বাতামস। ইমকার নল হামত অমপো করমে 
জর্হর। শস মাওলানার বার্ি শেমি হর্রৈরমণর বার্িমত ৈমল এমসমে। শকাথাও র্থতু হমত 
পারমে না। 
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উর্কল মুনর্স বলমলন, এই শেমল শক? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, এর নাম জর্হর। আমার এোমন থামক। 
  
মুসলমান শেমল? 
  
র্জ। 
  
অর্ত লাবণযময় শৈহারা। শস র্ক ঘািুগামনর শেমল? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, না। শস আমার পুত্রসম। 
  
উর্কল মুনর্স বলমলন, শগা্ত ার্ক মাপ হয়। আর্ম োরাপ র্কেু শ মবর্েমলম। বি মানুষমদর 
এইসব শদাষ থামক। আর্ম র্কমোর বয়মস ঘািুর দমল র্েলাম। গানবাজনা শসোমন র্েমের্ে। 
শেৌর্েনদার মানুষ ঘািুমেমল কী ামব বযবহার কমর আর্ম জার্ন। র্াই শহাক, আপর্ন র্ক 
গান শুনমবন? 
  
র্বমেমদর গান শুনমত আমার আগ্রহ, তমব আপর্ন আপনার পেমন্দর গান কমরন। 
  
উর্কল মুনর্স বলমলন, আমারও পেন্দ র্বমেমদর গান। কী জমনয জামনন? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, জার্ন না কী জমনয? 
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উর্কল মুনর্স বলমলন, আল্লাহ বা  গবান শর্ নামমই তামক ডাকা শহাক, র্তর্ন থামকন 
র্বমেমদ। 
  
সুন্দর কথা! 
  
উর্কল মুনর্স শোমল বার্ি র্দময় গান ধরমলন। র্তর্ন এক পাময় নূপুর পমরমেন। গামনর 
সমঙ্গ নূপুর বাজমে। নূপুমরর েব্দ করুণ রস চতর্র কমর না, র্কন্তু এেন করল। হর্রৈরমণর 
শৈাে েলেল করমত লাগল। 
  
উর্কল মুনর্স গাইমেন— 
  
শসানা বনু্ধয়া শর। 
এত দুিঃেু র্দর্ল তুই আমামর 
শতার কারমণ শলামকর র্নন্দন, কমরর্ে অমঙ্গর বাসন শর। 
কুমার্রয়ার ঘর্িবার্ি, কুমার ঘমর পর্রপার্ি 
মার্ি র্দয়া শলপ শদয়। উপমর। 
র্ তমর আগুন র্দয়া, কুমার থামক লুকাইয়া 
শতমর্ন দো করর্ল তুই আমামর। 
  
উর্কল মুনর্স গান শেষ করমলন। হর্রৈরণ শৈাে মুেমত মুেমত বলমলন, আমরকিা গান। 
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উর্কল মুনর্স বলমলন, র্নমজর গান না। আমার র্েমষযর শলো একিা গান কর্র। তার সম্ত  
গানই কািা র্বমেদ। গান শুনমল কর্লজা কাইিা র্ায়- এই জমনযই এর নাম কািা র্বমেদ। 
র্েমষযর কামে পরার্জত হওয়ায় আনন্দ আমে। আনমন্দর জমনয গানিা করব। 
  
অবেযই করমবন। 
  
আমার র্েমষযর নাম র্সরাজ আর্ল। তার বার্ি আিপািা। 
  
উর্কল মুনর্স গান ধরমলন— 
  
শসানা বনু্ধমর 
অপরাধী হইমলও আর্ম শতার 
আর্ম শতার র্পর্রমতর মরা 
শদের্ল না এক নজর। 
অপরাধী হইমলও আর্ম শতার। 
  
অমনক রামত গানবাজনা শেষ হমলা। হর্রৈরণ র্বনীত  র্ঙ্গমত হাতমজাি কমর বলমলন, 
আপনার শকামনা শসবা করমত পার্র? এই শসৌ াগয র্ক আমার হমব? 
  
শসবা করমত ৈান? 
  
ৈাই। অির শথমক ৈাই। 
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আর্ম আপনামদর অঞ্চমল ঘুরমত আর্স নাই। র্বমেষ উমদ্দমেয এমসর্ে। শর্ উমদ্দমেয এমসর্ে 
মাওলানা ইদর্রস তার র্কেু করমত পারমব না। শস কর্ঠন মাওলানা। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, কী উমদ্দেয বমলন। আর্ম বযবস্থা করব। 
  
উর্কল মুনর্স বলমলন, আর্ম শুমনর্ে আপনামদর রর্িলা বার্িমত এক রর্িলা শমময় আমে, 
র্ার রূপ শদমে শবমহেমতর হুররা লিা পায়। তামক এক নজর শদেব। শস কী লাবুমসর 
মাময়র শৈময় সুন্দর র্ক-না তার পরীো হওয়া দরকার। শুমনর্ে তার কণ্ঠ শকার্কল পেীর 
কমণ্ঠর শৈময়ও মধুর। শস না-র্ক উর্কল মুনার্সর গান োিা অনয গান কমর না। তার কমণ্ঠ 
আমার একিা গান শুনব। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, বযবস্থা কমর শদব। এই শমময়র কথা কার কামে শুমনমেন? 
  
অমনমকর কামেই শুমনর্ে। মানুমষর গুণ বাতামসর আমগ র্ায়। 
  
আর শদাষ? শদাষ কী ামব র্ায়? 
  
শদাষ ৈমল না জনাব। শদাষ থামক র্নমজর অঞ্চমল। শদামষর পা নাই। শস েুিমত পামর না। 
  
উঠামন হার্ত প্র্ৃত ত। উর্কল মুনর্স স্ত্রীমক র্নময় হার্তমত র্ফরমবন। শঘামিা পরা লাবুমসর 
মা হর্রৈরমণর র্দমক তার্কময় স্পি গলায় বলমলন, আপর্ন দর্রদ্ৰ এক বাউলমক শর্ সম্মান 
কমরমেন তার র্বর্নমময় আল্লাহপাক আপনামক আমরা সম্মান শদমবন। 
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হর্রৈরণ বলমলন, মামগা, আর্ম সম্মামনর কািার্ল না। তারপমরও আপনার সুন্দর কথায় 
েুর্ে হময়র্ে। 
  
আপর্ন আমামক মা ডাকমলন। সব শমময়মকই র্ক আপর্ন মা ডামকন? 
  
হর্রৈরণ হযাাঁ সূৈক মাথা নািমলন। লাবুমসর মা বলমলন, আর্ম আপনার র্দর্ঘর ঘািলা 
শদেমত র্গময়র্েলাম। শসোন শথমক শদর্ে র্েউর্ল গামের র্নমৈ অল্পবয়র্স বাাঁচ্চা একিা শমময় 
হাাঁিাহাাঁর্ি করমতমে। শগাল মুে, শকাাঁকিামনা ৈুল। শমময়িা শক? 
  
হত ম্ব হর্রৈরণ শকামনা জবাব র্দমলন না। শৈাে বি বি কমর তার্কময় রইমলন। লাবুমসর 
মা বলমলন, আপনার শকামনা কনযা র্ক অল্পবয়মস মারা র্গময়র্েল? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, হযাাঁ। 
  
লাবুমসর মা হতাে গলায় বলমলন, আর্ম মৃত মানুষজন মাম  মাম  শদেমত পার্র। শকন 
শর্ পার্র র্নমজও জার্ন না। 
  
লাবুমসর মা হার্তর র্দমক রওনা হমলন। 
  
  
  
জুমলোর ঘমর অর্তর্থ এমসমে। আলাম ালা শৈহারা, গাময় ৈাদর। পরমন লুর্ঙ্গ। রর্িলা 
বার্িমত লুর্ঙ্গ পমর শকউ আমস না। বাবু শসমজ আমস। কযামনর লর্তমত আতর শদয়। 
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অর্তর্থ বলমলন, আপনার নাম কী? 
  
জুমলো বলল, সবার প্রথম প্রশ্ন আপনার নাম? নামমর র্ক প্রময়াজন? আমার নাম ফুলর্বর্ব 
হমলও র্া ৈানর্বর্ব হমলও তা, আবার জুমলো হমলও ের্ত নাই। মমন কমরন আমার নাম 
জুমলো। পান োমবন?  ামলা জদিা আমে। ময়মনর্সংমহর সাধুবাবা জদিা। 
  
পান োব। 
  
জুমলো পানদান এবং র্পক শফলার র্পকদান পামে এমন রােল। র্পকদান র্পতমলর। 
র্কেুর্দন হমলা র্কমনমে। শরাজ শতাঁতুল র্দময় মাজা হয় বমল  ক াক কমর। জুমলোর কামে 
মমন হয় ‘সমন্নর’ র্পকদান। 
  
অর্তর্থ বলমলন, জুমলো, শুমনর্ে শতামার কণ্ঠস্বর মধুর। আর্ম দূরমদে শথমক এমসর্ে 
শতামার গান শুনমত। বাদযবাজনার প্রময়াজন নাই। োর্ল গলায় গান করমব, আর্ম শুনব। 
  
জুমলো পান সাজমত সাজমত বলল, আমার গামনর কথা শুমনমেন। রূমপর কথা শুমনন 
নাই? 
  
রূমপর কথাও শুমনর্ে। স্বীকার পাইলাম শতামার রূপ আমে। শোনা কথা শবর্ের  াগ সময় 
র্মমল না। শতামার শবলায় র্মমলমে। 
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জুমলো অর্তর্থমক এক র্ের্ল পান র্দময় র্নমজ এক র্ের্ল পান মুমে র্নল। তার পামন েময়র 
শবর্ে কমর শদয়া, র্ামত র্কেুেমণর মমধয শঠাাঁি িকিমক লাল হময় র্ায়। শস পান ৈাবামত 
ৈাবামত বলল, কী গান শুনমবন? 
  
তুর্ম উর্কল মুনর্সর গান  ামলা জামনা বমল শুমনর্ে। তাাঁর একিা গান Qasirv8। 
  
তাাঁর গান আইজ গাব না। অনয গান শুমনন। 
  
তাাঁর গান গাবা না শকন? 
  
শর্র্দন আমার মন  ামলা থামক না, শসইর্দন উনার গান কর্র। আইজ আমার মন  ামলা। 
  
আর্ম শতামার কামে উর্কল মুনর্সর গান শুনমত আসর্ে। অনয গান না। 
  
িাকা কত এমনমেন? 
  
র্বেিা রুপার িাকা এমনর্ে। ৈলমব? 
  
হযাাঁ, ৈলমব। জুমলো র্পকদামন ৈাবামনা পান শফমল শঠাাঁি মুমেই গান ধরল— 
  
আমার গাময় র্ত দুিঃে সয় 
বনু্ধয়ামর কমরা শতামার মমন র্াহা লয় 
র্নঠুর বনু্ধমর 
র্বমেমদর বাজামর র্গয়া 
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শতামার শপ্রম র্বর্ক র্দয়া 
করব না শপ্রম আর র্র্দ শকউ কয়। 
  
জুমলোর শৈাে র্দময় পার্ন পিমে। শৈামের কাজল পার্নমত ধুময় ধুময় র্ামে। তার ফসিা 
মুমে চতর্র হমে কামলা শরোর আাঁর্কবুর্ক। 
  
গান শেষ কমর জুমলো বলল, আমরা র্ক গাইব? 
  
অর্তর্থ বলমলন, র্বেিা রুপার িাকায় শর্ কয়িা হয়। শসই কয়িা গান Crs 
  
জুমলো বলল, উর্কল মুনর্সর একিা গামনর দাম এক কলর্স শসানার শমাহর। 
  
অর্তর্থর শঠাাঁমির শকানায় সামানয হার্সর আ াস শদো শগল। র্তর্ন দ্রুত শসই হার্স মুমে 
শফমল বলমলন, শতামার ঘমর শোল তবলা র্কেু থাকমল আমামর দাও, গামনর সামথ তাল 
শদই। তাল র্বনা গান গাইমত শতামার অসুর্বধা হইমতমে। আো থাক, লাগমব না। 
  
অর্তর্থ র্পকদান কামে শিমন র্নমলন। হামতর বার্িমত র্পকদান শথমক সুন্দর ধাতব েব্দ 
হমলা। 
  
জুমলো হার্সমুমে বলল, আপর্ন শতা র্বরাি উনসুর্ন শলাক (উনসুর্ন : সূক্ষ্ম কলামকৌেমল 
ও্ত াদ বযর্ক্ত)। উর্কল মুনর্সর গান র্পয়ার কমরন? 
  
হুাঁ। 
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জুমলো র্িতীয় গান ধরল— 
  
রজনী প্র াত হমলা ডামক শকার্কলা 
কার কুমঞ্জ  ুর্লয়া  ুর্লয়া… 
  
অর্তর্থ বলমলন, তুর্লয়া  ুর্লয়া হমব না। হমব  ুর্লয়া রর্হলা। 
  
রজনী প্র াত হমলা ডামক শকার্কলা 
কার কুমঞ্জ  ুর্লয়া রর্হলা। 
  
জুমলো বলল, আপনার পর্রৈয় কী? 
  
অর্তর্থ বলমলন, আমার নাম উর্কল মুনর্স। 
  
ঘমর শর্ন বজ্ৰাঘাত হমলা। র্কেুেণ র্নম্পলক তার্কময় শথমক র্হনু্দমদর প্রণামমর  র্ঙ্গমত 
জুমলো উর্কল মুনর্সর পাময় মাথা রােল। তার েরীর শকমপ শকাঁমপ উঠমে। ৈাপা শফাাঁপার্নর 
েব্দ আসমে। 
  
উর্কল মুনর্স বলমলন, শতামার গান শুমন মুগ্ধ হময়র্ে। আর্ম শতামামক শদায়া র্দলাম। 
  
জুমলো বলল, কী শদায়া র্দমলন? 
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সব র্কেু শতামামক শেমি শগমলও গান শকামনার্দন শেমি র্ামব না। পা শথমক মাথা সরাও, 
আর্ম এেন উঠব। ঘামি নাও র্নয়া আর্ম আসর্ে। নাও-এ। আমার স্ত্রী অমপো করমতমেন। 
আমামক শবর্েেণ না শদেমল র্তর্ন অর্স্থর শবাধ কমরন। 
  
জুমলো বলল, আমার মাথা সরাব না। আপনার র্র্দ শর্মত হয় পাও র্দয়া আমার মাথায় 
লার্থ র্দমবন। মাথা সরমব। তারপর আপর্ন র্ামবন। 
  
উর্কল মুনর্স কী করমবন বু মত পারমেন না। শমময়িা এেন শঘামরর মমধয আমে। তামক 
উমঠ বসামনার শৈিা করা প্রময়াজন। শঘামরর মমধয শর্ আমে তার শঘার  ািামনা কর্ঠন। 
শঘামরর র্বষয়িা র্তর্ন জামনন। 
  
জুমলো! 
  
র্জ। 
  
আমরা কময়কিা গান কমরা শুর্ন। 
  
জুমলো উমঠ বসমত বসমত বলল, আর্ম সারারাত গান করব। অল্প নাৈ র্েমের্ে, র্র্দ 
বমলন নাৈ শদোব। 
  
নামৈর প্রময়াজন নাই। গান কমরা। ঘািুগান জামনা? ঘািুগামনর সুর অর্ত মমনাহর। 
  
আপনার সামমন আর্ম আপনার গান করব। অনয শকামনা গান না। জুমলো গামন িান র্দল। 
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লাবুমসর মা শনৌকায় অমপো করমেন। র্তর্ন একা না। শনৌকার দু’জন মার্  োিাও জর্হর 
নামমর শেমলিা সমঙ্গ আমে। এই শেমলর শৈহারা শদবদূমতর মমতা। অর্ত রূপবতীমদর 
শর্মন র্বপদ, অর্ত রূপবান বালমকর শতমন র্বপদ। শেমলর্ির জমনয র্তর্ন মমতা শবাধ 
করমেন। লাবুমসর মা’র হামত তসর্ব। র্তর্ন তসর্ব িানমত িানমত র্নৈু গলায় শেমলর্ির 
সমঙ্গ গল্প করমেন। 
  
বাংলা পিমত র্েমের্ে? 
  
র্জ। 
  
আলহামদুর্লল্লাহ। হামতর শলো সুন্দর আমে? 
  
হামতর শলো সুন্দর। 
  
আলহামদুর্লল্লাহ। র্পতামাতা জীর্বত? 
  
হুাঁ। 
  
শুকুর। আলহামদুর্লল্লাহ। শতামার উপমর আল্লাহপামকর োস রহমত আমে। 
  
জর্হর স্পি গলায় বলল, রহমত নাই। 
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লাবুমসর মা’র হামতর তসর্ব শথমম শগল। র্তর্ন ৈমমক তাকামলন। পুতুমলর মমতা শেমলর্ি 
অনযর্দমক মুে র্ফর্রময় আমে। র্তর্ন বলমলন, শকউ র্র্দ বমল আমার উপমর আল্লাহর 
রহমত নাই, তাহমল শস নাফরমার্ন কমর। এই কাজ আর করব না। র্বমলা, আল্লাহপাক 
আমামক েমা কমরা। 
  
বলব না। 
  
লাবুমসর মা বিই অবাক হমলন। শেমলমক শদমে মমন হয় নরমসরম র্কন্তু কথাবাতিায় 
কার্ঠনয আমে। বাাঁে নুময় পমি। এই শেমল র্কর্ঞ্চর মমতা শসাজা। লাবুমসর মা বলমলন, 
তুর্ম অনযর্দমক তাকাময় আে শকন? আমার র্দমক তাকাও। আমসা আমরা গল্প কর্র। 
  
জর্হর র্ফমর তাকাল। লাবুমসর মা দুিঃমের সমঙ্গ লে করমলন, শেমলিার শৈাে শ জা। র্তর্ন 
বলমলন, আমার নাম লাবুমসর মা। আমার র্েন দুই বের বয়স তেন থাইকা আর্ম 
লাবুমসর মা। অথৈ আমার শকামনা সিানার্দ নাই। শকামনার্দন হইব তামরা র্ঠক নাই। 
তারপরও সবার মুমে লাবুমসর মা। মজা না? 
  
জর্হর হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। মাথা নািার ফাাঁমক ৈি কমর শৈামের পার্ন মুমে র্নল। 
  
শতামামক এেন র্র্দ আর্ম লাবুস নাম শদই, শকমন হয়? 
  
জর্হর র্ফক কমর শহমস শফলল। লাবুমসর মা বলমলন, আইজ থাইকা শতামার নাম লাবুস। 
ওই পুলা, লাবুস! 
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জর্হর হার্স ৈার্পমত ৈাপমত বলল, র্জ। 
  
র্জ র্কমর পুলা? আর্ম লাবুমসর মা। তুই আমামর মা ডাকর্ব না? বল র্জ भी। 
  
লইজযা লামগ। 
  
মা’র কামে পুলার কী লইজযা? ও লাবুইৈযা! 
  
কী মা? 
  
তুই র্ার্ব আমার লমগ? 
  
র্াব। 
  
সর্তয র্ার্ব? 
  
হুাঁ র্াব। 
  
বল– 
  
উপমর আল্লা র্নমৈ মার্ি 
শর্ কসম কাির্ে। শসই কসম োাঁর্ি। 
  
জর্হর বলল— 
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উপমর আল্লা র্নমৈ মার্ি 
শর্ কসম কাির্ে। শসই কসম োাঁর্ি। 
  
  
  
উর্কল মুনর্স শর্ রামত জর্হরমক র্নময় রওনা হমলন, শসই রামত বান্ধবপুমর দুর্ি গুরুত্বপূণি 
ঘিনা ঘিল। জর্হমরর বাবা সুমলমান তার র্িতীয় স্ত্রীমক তালাক র্দল। এই স্ত্রীর নাম 
হার্লমা। শস শমািামসািা অল্পবুর্দ্ধর হার্স-েুর্ে শমময়। তার জীবমনর একিাই োে- সারার্দন 
পান র্ৈবামনা। পান োওয়ার মমতা অর্ত তুে ঘিনাই তালামকর কারণ। সুমলমান 
বমলর্েল— তুই র্ক শঘািা? সারার্দন জাবর কািস? পান োইয়া আমার সংসার িুবাইেস। 
আমামর পমথর ফর্কর করর্েস। 
  
সুমলমামনর কথায় অর্ত র্বর্স্মত হময় হার্লমা বমলর্েল, পান শতা আপমনর পয়সায় োই 
না। পান। আর গুয়া আমার বামপর বার্ি থাইকযা আমস। 
  
এই অপমানসূৈক কথায় সুমলমামনর মাথায় আগুন ধমর র্ায়। শস বমল, কী এত বি কথা! 
বামপর বার্ির শোিা? র্া, বামপর বার্িত র্গয়া পান োইমত থাক, শতামর তালাক র্দলাম। 
আইন তালাক, বাইন তালাক, গাইন তালাক। র্তন তালাক। তুই শতার বার্ন্দ শবর্ি র্নয়া 
র্বদায় হ। 
  
র্তন তালামকর পর আর এই বার্িমত থাকা র্ায় না। শর্ র্কেুেণ আমগও স্বামী র্েল, তার 
মুে দেিনও করা র্ায় না। শস এেন পরপুরুষ। হার্লমা কাাঁদমত কান্দমত োর্ির আাঁৈমল 
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লম্বা শঘামিা র্দময় বলল— শহাসনার গ ি হময়মে। শস কী করব? (মহাসনা, হার্লমার দাসী। 
শস-সময় স্বামী কতৃিক দাসীমদর গ িসঞ্চার স্বীকৃত র্েল।) 
  
সুমলমান বলল, সিান শহাক। সিান হইমল সিান র্নয়া আসব। শহাসনা থাকমব শতার 
সামথ। শস শতার বার্ন্দ। আমার না। 
  
হার্লমা কান্দমত কাাঁদমত দাসীমক র্নময় শনৌকায় উঠল। 
  
র্িতীয় গুরুত্বপূণি ঘিনািা ঘিল ধনু শেমের বার্িমত। ধনু শেে তার বার্িমত লামের বার্ত 
জ্বালামলা। তেনকার র্নয়মম নবযধনীমদর সর্ঞ্চত অথি এক লে অর্তক্রম করমল সবাইমক 
তা জানামনার র্নয়ম র্েল। এই জানান শদয়া হমতা লামের বার্ত জ্বর্লময় এবং বার্িমত 
ঘািুগামনর আময়াজন কমর। শর্ মানুষর্ি লামের বার্ত জ্বর্লময়মে, তামক সমীহ করা দস্তুর 
র্েল। 
  
ধনু শেমের বার্ির উঠামন লম্বা বাাঁে িার্নময় বাাঁমের মাথায় হার্রমকন  ুর্লময় শদয়া হময়মে। 
প্রৈুর শলাকজন এমসমে। তামদর জমনয র্মর্ির বযবস্থা হময়মে। ঘািুগান শুরু হময়মে। এই 
গান সারারাত ৈলমব। সূর্ি উঠার পর গান বন্ধ। তেন র্ের্ন্নর বযবস্থা। র্ের্ন্ন হমে োর্সর 
মাংস এবং র্েৈুর্ি। লােপর্তর উৎসমবর জমনয ৈারিা োর্স জমবহ হময়মে। 
  
ঘািুগামনর অর্ধকারী র্তনর্ি শেমলমক র্নময় এমসমেন। র্তনজনই রূপবান। এরা শমময়মদর 
ফ্ৰক পমর শমময় শসমজমে। পাময় নূপুর পমরমে। অর্ধকারীর ইোরায় গান শুরু হমলা। 
একজন মমঞ্চ এমস নার্রমকমলর মালার বুক শৈমপ ধমর গান ধরল— 
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আমার মধু শর্ৌবন শক কর্রমব পান? 
  
শদাহার এবং বাদযর্ন্ত্রীরা র্বপুল উৎসামহ বাজনা বাজামত বাজামত শদাহার ধর্রল– 
  
শক কর্রমব পান শগা? শক কর্রমব পান? 
  
ধনুর একমাত্র স্ত্রী কমলা, র্ৈমকর পদিার আিাল শথমক ঘিু নাৈ শদেমে। তার বুক কাাঁপমে। 
শকন জার্ন মমন হমে এই শেমলিামক তার স্বামী শরমে র্দমব। পালমঙ্ক এেন শস আর তার 
স্বামী শুমব না। তামদর মা োমন ঘািুমেমলিা শুময় থাকমব। কী লিা! কী লিা! 
  
ঘািুমেমলিা র্েন নাৈমে তেন র্ঠক তার বয়র্স একজন আসানমসামলর এক রুর্ির 
শদাকামন শলমিা নামৈর কার্হনী এবং গান র্লেমে। আির্ি কাণ্ড! গামন সুরও র্দমে। (ঘািু 
এবং শলমিা নামৈর মমধয পাথিকয শতমন শনই।- শলেক)। তার বয়স এগামরা। রুর্ির 
শদাকামন তার মার্সক শবতন পাাঁৈ িাকা। র্কমোমরর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। ডাকনাম 
দুেু র্ময়া। কারণ দুিঃমে দুিঃমেই তার জীবন কািমে। 
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৭. বান্ধবপমুরর পচিমম মাধ্াই োল 
বান্ধবপুমরর পর্িমম মাধাই োমলর দু’পামে পাাঁৈর্মোর্ল গামের ঘন জঙ্গল। বাাঁে াি, 
শডউয়া, শবতম াপ,  ূমতর র্নবাস  াাঁকিা েযাওিা গাে। জায়গায় জায়গায় বুমনা কাাঁঠাল 
গাে— শর্ গাে কেমনা ফল শদয় না। এমনই এক কাাঁঠাল গামের র্নমৈ আজ শ ার রামত 
একিা বকনা, গরু জবাই হময়মে। জবাই কমরমেন মাওলানা ইদর্রস। ধনু শেমের মানমতর 
গরু। ধনু শেেমক গতবের কমলরায় ধমরর্েল। জীবন র্ায় র্ায় অবস্থায় র্তর্ন মানত 
কমরন— র্র্দ এই দফায় প্রামণ বামৈন তাহমল গরু র্ের্ন্ন শদমবন। 
  
গরুর র্ের্ন্নর কর্ঠন র্বষয় জঙ্গমলর শ তর করমত হময়মে। ধনু শেে বার্ির দু’জন কমলা 
এবং তার শোি াইমক র্নময় এমসমেন। গরু জবাইময়র সব র্ৈহ্ন মুমে শফলমত হমব। 
ৈামিা হািমগাি গতি কমর মার্িমত পুাঁমত শফলমত হমব। শকউ শর্ন বু মত না পামর। র্ের্ন্ত্রর 
মাংস সবাইমক  াগ কমর শদয়া র্নয়ম। ধনু শেে র্নমজ এই কাজর্ি করমেন। মুসলমান 
ঘর র্হসাব কমর কমর মাংস  াগ করমেন। পদ্মপাতায় মাংস পুির্ল করা হমে। র্দমনর 
মমধযই বার্ি বার্ি মাংস শপৌঁমে র্ামব। 
  
মাওলানা ইদর্রস একিু দূমর বমসমেন। তামক সামানয র্ৈর্িত মমন হমে। শগাপমন গরু 
জমবহ করার েবর ৈাপা থাকমব তার এরকম মমন হমে না। সামমন মহার্বপদ। 
  
ধনু শেে বলমলন, মাওলানা, আপনামর দুই  াগ শদই? 
  
মাওলানা বলমলন, প্রময়াজন নাই। এক  াগ র্দমলই ৈলমব। আর্ম একজন শমামি মানুষ। 
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ঘমর শতল আমে শতা? গরুর মাংমসর শসায়াদ শতামল। অমধিক মাংস অমধিক শতল, র্তিুকু 
মাংস ততিুক শপাঁয়াজ। শপয়ামজর অমধিক আদা। অল্প আাঁমৈ দুপুমর বসামবন সন্ধযারামত 
নামামবন— অমৃত। 
  
ধনু শেমের এক কামলা বলল, অনয মেলা পার্ত লাগমব না? 
  
ধনু শেে বলমলন, মেলাপার্ত থাকমল র্দবা, না থাকমল র্দবা না। ইর্লে মামে শর্মন মেলা 
লামগ না, গরুর মাংমসও লামগ না। একিু লবমণর র্েিা, একিু কাাঁৈামর্রৈ, ইর্লে মামের 
জমনয এই র্মথি। রুই মামের শেমত্র র্ ন্ন কথা। পামকর নানান র্হসাব। 
  
রান্নাবান্নার গল্প শুনমত মাওলানার শমামিই  ামলা লাগর্েল না। ধনু শেে এত আগ্রহ কমর 
রান্নার গল্প করমে, র্কেু না বলমল  ামলা শদোয় না বমল র্তর্ন বলমলন, রুই মামের 
র্হসাবিা কী? 
  
ধনু শেে বলমলন, রুই মাে তর্রবত কমর রাাঁধমত হয়। কথায় আমে— 
  
অরাাঁধুনীর হামত পমি রুই মাে কাাঁমদ 
না জার্ন রাাঁধুনী শমামর শকমন কমর রাাঁমধ। 
  
মাওলানা র্নমূ্পহ গলায় বলমলন, ও আো। 
  
ধনু শেে বলমলন, আপর্ন র্ক র্ৈিারু্ক্ত? 
  
মাওলানা হাঁহা-সূৈক মাথা নািমলন। 
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ধনু শেে র্বর্ি ধরামত ধরামত বলমলন, শকামনা র্ৈিা করমবন না। শকউ র্কেু জানমব না। 
আর জানমলও অসুর্বধা নাই। বযবস্থা শনয়া আমে। 
  
কী বযবস্থা? 
  
শসিা আপনার না জানমলও ৈলমব। সবার সবর্কেু জানমত নাই। আপর্ন মাওলানা মানুষ। 
হার্দস শকারান র্নয়া থাকমবন। র্ার শর্ কমি শস শসই কমি র্নয়া থাকমব। 
  
ধনু শেমের শৈহারা আনমন্দ  লমল করমে। শোিোমিা মানুষ। লামের বার্ত জ্বালাবার পর 
শথমক শোিোমিা মানুষিামকই বি লাগমে। শর্ন মানুষিা এেন র্বমেষ শকউ। তামক অগ্রাহয 
করা র্ামব না। 
  
মাওলানা, শদমের েবর র্কেু রামেন? 
  
শদমের কী েবর? 
  
স্বরামজর েবর। স্বরাজ শুরু হইমে। 
  
শসইিা কী? 
  
স্বাধীন হওয়ার জমনয মারামার্র কািাকার্ি। শহনু্দরা এমর শবামা মারমতমে ওমর শবামা 
মারমতমে। 
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েুর্দরামমর কথা শুমনর্ে। 
  
ধনু শেে তৃর্্ত।র র্নিঃশ্বাস শফমল বলল, শবাকার দল স্বরাজ কইরা মরুক, আমরা এর মমধয 
নাই। 
  
মাওলানা বলমলন, আমরা নাই শকন? 
  
ধনু শেে গলা নার্মময় বলমলন, শদে শতা মুসলমামনর। র্দর্ল্লর র্সংহাসমন র্ক শকামনা শহনু্দ 
র্েল? র্েলাম আমরা। শহনু্দরা শদে স্বাধীন কইরা র্দব। আমরা গর্দমত বসব। এরার শৈামের 
সামমন গরু, কাাঁইটা োব। শহনু্দরাও শপসাদ পাইব। হা হা হা। 
  
জঙ্গল শথমক তারা শবর হমলা দুপুমরর আমগ আমগ। ধনু শেে পদ্মপাতায় শমািা মাংমসর 
 াকা এবং দলবল র্নময় মাধাই োমল এমস শনৌকায় উঠল। শনৌকা সরাসর্র ধনু শেমের 
বার্ির শপেমন থামলা। ধনু শেে র্নজ বার্িমত শেমলর আর্ককা উপলমে দুিা োর্স 
জামবমহর বযবস্থা কমরমেন। োর্স জমবহমত শকামনা বাধা শনই। এই কাজ প্রকামেয করা 
র্ায়। 
  
ধনু শেে োর্সর মাংমসর সমঙ্গ সব মুসলমান বার্িমত এক শপািলা গরুর মাংসও র্দময় 
র্দমলন। হতদর্রদ্ৰরা শর্ন মাংস র্ঠকমমতা রাধমত পামর তার জমনয শতলমসলা শকনা বাবদ 
একিা কমর আধুর্ল শপল। বার্িমত বার্িমত মাংস রান্না হমব। গন্ধ েিামব। কামরার র্কেু 
বলার শনই। োর্সর মাংস রান্না হমে। 
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এক শপািলা মাংস শগল অর্ম্বকা  টাৈামর্ির কামে। ধনু শেে র্নমজই র্নময় শগমলন। অর্ত 
র্বনময়র সমঙ্গ বলমলন, ঠাকুর! আমার শেমলর আর্ককার োর্সর মাংস। আত্মীয় বান্ধবমদর 
বার্িমত এই মাংস র্বর্ল করার র্বধান আমে। এই মাংস আপর্ন র্ক গ্রহণ করমবন? 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি বলমলন, োর্সর মাংমস শকামনা শদাষ নাই। তমব মুসলমামনর বার্ির মাংস 
র্বধায় শোধন কমর র্নমত হমব। শোধন করার েরৈা র্র্দ দাও মাংস র্নমত পার্র। 
  
েরৈ কত? 
  
এক িাকার কমম হমব না। কপূর লাগমব। একে’ বেমরর পুরমনা র্ঘমত কপূর র্দমত হমব। 
শসই র্ঘ পুর্িময় তার শধাাঁয়া মাংমসর গাময় লাগামত হমব। র্বরাি  ামমলা। 
  
ধনু শেে এক িাকার জায়গায় দুিাকা র্দমলন। মাংস শোধন বাবদ এক িাকা। শতল এবং 
মেলা পার্ত শকনা বাবদ এক িাকা। 
  
ঠাকুর অর্ম্বকা  টাৈার্ি পর্রবামরর সবাইমক র্নময় আনন্দ কমর শসই রামত গরুর মাংস 
শেমলন। 
  
ধনু শেে র্ামবন নর্িবার্িমত। স্ত।ামহ একর্দন (মঙ্গলবার) র্তর্ন নর্িবার্িমত রার্ত্রর্াপন 
কমরন। আজ মঙ্গলবার। ৈাদমর আতর মার্েময় পাম্পশু পাময় রওনা হময়মেন, পমথ ঠাকুর 
অর্ম্বকা  টাৈামর্ির বার্িমত থামমলন। র্বনময়র সমঙ্গ জানমত ৈাইমলন, পুমত্রর আর্ককার 
মাংস ঠাকুর শেময়মেন র্ক-না। 
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অর্ম্বকা  টাৈার্ি বলমলন, সবাইমক র্নময় শেময়র্ে। তৃর্্ত। কমর শেময়র্ে। 
  
ধনু শেে বলমলন, শুমন েুর্ে হলাম। তমব ঠাকুর একিা র্বষয়। মাংস গরুর।  ুলক্রমম 
োর্সর মাংস শ মব আপনামক গরুর মাংস র্দময়র্ে। শগাপমন একিা গরু জমবহ কমরর্েলাম। 
শসই গরুর মাংস। 
  
হত ম্ব অর্ম্বকা  টাৈার্ি বলমলন, কী বললা? 
  
ধনু শেে বলমলন, র্া বমলর্ে। সতয বমলর্ে। তমব আপনার র্ৈিার র্কেু নাই। শকউ জানমব 
না। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি র্বির্বি কমর বলমলন, শকউ জানুক বা না-জানুক, জাত শতা ৈমল শগমে। 
  
ধনু শেে হাই তুলমত তুলমত বলমলন, জাত ৈমল শগমলও ৈুপ কমর থামকন। আপনার 
কনযা আমে। তার র্ববাহ র্দমত হমব না? ঠাকুর, র্াই। 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি শঘার লাগা মানুমষর গলায় বলমলন, শকাথায় র্াও? 
  
ধনু শেে বলমলন, আজ মঙ্গলবার। নর্িবার্িমত র্াই। মঙ্গলবার রাতিা আর্ম নর্িবার্িমত 
কিাই। জামনন র্নিয়ই? 
  
অর্ম্বকা  টাৈার্ি কামদা কামদা গলায় বলমলন, এইিা তুর্ম কী করলা? 
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ধনু শেে হাই তুলমত তুলমত বলমলন, আপনামদর এমন র্কেু র্ক আমে র্া শেমল 
মুসলমামনর জাত র্ামব? থাকমল শদন োই। সমামন সমান হমব। 
  
ঠাকুর অর্ম্বকা  টাৈামর্ির সপর্রবামর শগা-মাংস  েণ কার্হনী তৃতীয় র্দমনর র্দন প্রকার্েত 
হময় পিল। র্বধান শদবার জমনয েযামগঞ্জ শথমক নযায়রত্ন রামর্নর্ধ ৈমল এমলন। র্তর্ন 
বলমলন, গরু র্র্দ অল্পবয়স্ক হয় তাহমল জাত র্ামব না। প্রায়র্িত্ত করমলই হমব। কারণ 
পাবিতীর র্পতা, র্েমবর শ্বশুর মহারাজা দে শর্ র্জ্ঞ কমরর্েমলন শসোমন শগাবৎস বধ করা 
হময়মে। োহ্মণরা শগাবৎমসর শেময়মেন। 
  
জানা শগল ঠাকুর অর্ম্বকা  টাৈার্ি শর্ মাংস শেময়মেন তা বয়স্ক গরুর মাংস। 
  
নযায়রত্ন রামর্নর্ধ বলমলন, এরও র্বধান আমে। শর্ পর্রমাণ শগা-মাংস প্রমতযমক শেময়মে 
শসই পর্রমাণ কাাঁৈা শগাবর এক স্ত।াহ োমব। তামত েরীর শোধন হমব। েরীর শোর্ধত 
হবার পর গঙ্গায় একিা িুব র্দমল শগা-মাংস  েণজর্নত র্বষ েরীর শথমক ৈমল র্ামব। 
  
ঠাকুর অর্ম্বকা  টাৈার্ি েরীর শোধমনর প্রাথর্মক পরীোয় শফল করমলন। এক ৈামৈ 
শগাবর মুমে র্দময় বর্ম করমত করমত মৃতপ্রায় হমলন। সপর্রবামর মুসলমান হবার র্সদ্ধাি 
র্নমলন। 
  
এক শুক্রবার জুমা নামামজর পর র্তর্ন মাওলানা ইদর্রমসর কামে ইসলাম ধমমি দীো 
র্নমলন। সবাই মুমে র্তনবার বলমলন— 
  
লা ইলাহা ইল্লাললাহ। 
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আল্লাহ োিা শকামনা মারুদ নাই। 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। 
মুহাম্মদ তাাঁর রসুল। 
  
মাওলানা ইদর্রস প্রতযমকর ডান কামন র্তনবার কমর সূরা ইয়ার্সন পাঠ কমর ফুাঁ র্দময় 
র্দমলন। ফু’র পরপরই ডান হামত কান বন্ধ করমত হমলা। সূরা ইয়ার্সন দীঘি সময় কযামনর 
শ তর থামক। 
  
হাজাম ধারামলা বাাঁমের কর্ঞ্চ র্নময় অমপো করর্েল। ইসলাম ধমিগ্রহণ পবি শেষ হওয়া 
মাত্র শস দমলর পুরুষমদর েতনা শুরু করল। তামদর শৈামের জল এবং ৈাপা শগািার্নর 
শ তর র্দময় ইসলামধমমি দামেমলর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হমলা। অর্ম্বকা  টাৈামর্ির নাম হমলা— 
শমাহাম্মদ র্সরাজুল ইসলাম। সবাই ডাকা শুরু র্সরাজ ঠাকুর। ঠাকুর শথমক মুসলমান 
হময়র্েল এই জনযই নামমর শেমষ ঠাকুর। 
  
এই ঘিনার র্ব্ৃত ত বযােযার একিা কারণ আমে। বাংলামদমের ঔপনযার্সক হুমায়ূন 
আহমমমদর মাতুল বংমের একিা োোর পূবিপুরুষ ঠাকুর অর্ম্বকা  টাৈার্ি। বতিমান পুরুষরা 
র্হনু্দয়ার্নর সব শেমিমেন, ঠাকুর পদর্ব োমিন র্ন। ঔপনযার্সক হুমায়ূন আহমমমদর এক 
নানার নাম আর্নসুর রহমান ঠাকুর। র্তর্ন কর্ঠন ধার্মিক মানুষ র্েমলন। তাাঁর রাত কািমতা 
এবাদত বমন্দর্গ কমর। 
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জুমলোর বার্িমত আজ নতুন অর্তর্থ। অর্তর্থমক জুমলোর শৈনা শৈনা লাগমে। র্ঠক র্ৈনমত 
পারমে না। তমব এই মানুষিামক শস শর্ শদমেমে। এই র্বষময় শস র্নর্িত। 
  
অর্তর্থ োমি শহলান র্দময় আধমোয়া হময় বমসমেন। এই োি জুমলো নতুন র্কমনমে। 
ময়ূর োি। ময়ুমরর কাজ করা। অর্তর্থ বলল, শতামার শসৌন্দমর্ি শমার্হত হময়র্ে। শতামার 
নাম কী শগা? 
  
জুমলো বলল, র্পতামাতা নাম রােমত র্বস্মরণ হময়মেন। আপমন সুন্দর শদইো নাম শদন। 
  
অর্তর্থ বলল, আমার সামথ মীমাংসায়’ (ধাধায়) কথা বলব না। আর্ম মীমাংসা পেন্দ কর্র 
না। শতামার নাম বমলা, ধমি বমলা। 
  
জুমলো বলল, আমার শর্মন নাম নাই, ধমিও নাই। আমার ঘমর শর্ আমস তার ধমিই আমার 
ধমি। 
  
নাম বমলা। নাম না বলমল উইঠযা ৈইলা র্াব। 
  
অর্তর্থ উঠার  র্ঙ্গ করল। জুমলো ৈুপ কমর রইল। ৈমল শর্মত ৈাইমল ৈমল র্ামব। জুমলো 
বাধা র্দমব না। অর্তর্থ বলল, তুর্ম সুন্দর র্ঠক আমে, র্কন্তু অর্ত শবয়াদব শমময়। সমঙ্গ 
বনু্দক থাকমল গুর্ল্ল করতাম। শবয়াদব শমময়র একিাই োর্্ত — নার্  বরাবর গুর্ল্ল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 184 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

জুমলো এই কথায় অর্তর্থমক র্ৈনল। ইর্ন এককামলর জর্মদার েোংক পাল। হার্ত র্নময় 
জঙ্গমল জঙ্গমল ঘুরমতন। বামঘর সন্ধান করমতন। জুমলো বলল, আপমনর মাথা সামানয 
গরম হময়মে। েরবত োমবন? েরবত োইমল মাথা ঠা্ত। হমব। 
  
তুর্ম শতামার নাম বমলা। নাম বলমল মাথা ঠাণ্ডা হমব। 
  
আমার এক নাম জুমলো। আমরক নাম ৈান র্বর্ব। 
  
শকানিা আসল? 
  
দুইিাই আসল। 
  
মুসলমান? 
  
হুাঁ। 
  
কামলা বযাগিা শোল। শবাতল আমে। শগালামস কইরা শবাতমলর র্জর্নস শদও। আইজ এই 
র্জর্নস শবর্ে কইরা োইমত হমব। মন অতযর্ধক োরাপ। 
  
মন োরাপ কী জমনয? 
  
আইজ অর্ম্বকা  টাৈার্ি দমলবমল মুসলমান হইমে, েবর পাও নাই? 
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জুমলো বলল, তার গরু োওমনর ইো হইমে শস মুসলমান হইমে। আপমনর কী? আপমন 
ফুর্তি করমত আইমেন ফুর্তি কমরন। গান শুনমবন? 
  
গান জামনা? 
  
র্েেমতর্ে। 
  
র্েো র্ের্ের গামনর মমধয আর্ম নাই। সারাজীবন বি বি ও্ত ামদর মাহর্ফমল গান শুমনর্ে। 
বি বি বাইর্জমদর নাৈ গান শুমন শসানার শমাহর র্দময়র্ে। 
  
জুমলো ৈাপা হার্স হাসমত হাসমত বলল, এেন শতা আপমনর হামত শসানার শমাহর নাই। 
আমার গান োিা গর্ত কী? 
  
েোংক পামলর  ুরু কুাঁৈমক শগল। শৈামের দৃর্ি তীক্ষ্ণ হমলা। এই শমময় কথার র্পমঠ কথা 
বলার র্বদযায়। ও্ত াদ। এর সমঙ্গ সাবধামন কথা বলমত হমব। 
  
জুমলো গ্লাস এর্গময় র্দমত র্দমত র্নৈু গলায় গান ধরল— 
  
ও পেী আমার ৈেু োইও না। 
সবিাঙ্গ োইও পেী 
ৈেু োইও না। 
  
েোংক পামলর মুগ্ধতার সীমা রইল না। শমময়র শর্মন কণ্ঠ শতমন গান। শস এক জায়গায় 
বমস বমস গান করমে না। ঘুরামফরা করমত করমত গাইমে। কেমনা কামে আসমে, কেমনা 
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দূমর র্ামে। গান গাইমত গাইমত সুপার্র। কািমে। েিতার েব্দিাও তেন তামল হমে। 
েোংক পামলর মমন হমলা, আমগকার র্দন থাকমল অবেযই এই শমময়র র্দমক একিা বা 
দুিা স্বণিমুদ্ৰা েুাঁমি শদয়া শর্ত। 
  
অযাই শমময়, শতামার নাম শর্ন কী? 
  
কমলা রানী। 
  
একিু আমগ বমলে। জুমলো, এেন কমলা রানী বলমতে। শকন? 
  
নাম শতা আপমনর মমন আমে, আবার র্জজ্ঞাস করমলন শকন? 
  
তামুক োব। বযবস্থা কর। তামাক সমঙ্গ আমে। ইকার নল  ামলা কমর ধুময় তারপর র্দবা। 
  
জুমলো হাসল। 
  
েোংক পাল শোট র্নিঃশ্বাস শফমল র্বির্বি করল— আফমসাস, সময়কামল শতামার সমঙ্গ 
শদো হয় নাই। 
  
জুমলো বলল, সময়কামল শদো হইমল কী করমতন? 
  
েোংক পাল জবাব র্দমলন না। গ্লাস েূনয। র্তর্ন গ্লাস বার্িময় র্দমলন। জুমলো গ্লাস  র্তি 
করমত করমত বলল, আমার জমনয িাকা পয়সা কী এমনমেন? 
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তুর্ম কত নাও? 
  
শর্ র্া শদয়। তাই শনই। আপমন জর্মদার মানুষ, আপমন র্দমবন। আপমনর সম্মান মমতা। 
  
আজ শসই রকম র্দমত পারব না। কাল র্দব। 
  
আইজ র্ক োর্ল হামত আসমেন? 
  
েোংক জবাব র্দমলন না। র্তর্ন র্ঠক োর্ল হামত আমসন র্ন। রুপার একিা ফুলদার্ন র্নময় 
এমসমেন। দার্ম র্জর্নস। এই শমময় র্ক তার কদর বু মব? 
  
আইজ োর্ল হামত আসমলও ের্ত নাই। আইজ োর্ল হামত আসমেন, কাইল  রা হামত 
আসমবন। জগমতর এই র্নয়ম। আইজ পূর্ণিমা কাইল অমাবসযা। োনা োমবন না? োনা 
শদই। 
  
োনা োব? হার্বজার্ব র্জর্নস শবর্ে োইমল োনা োইমত পারমবন না। কী োওয়ামব? 
  
আমলাৈমলর  াত। গাওয়া র্ঘ। শবগুন  ার্জ আর মুমগর ডাল। র্নরার্মষ োওয়া। র্দব? 
  
দাও। 
  
আমসন হাত-মুে ধুয়াময় শদই, তারপর োনা োন। 
  
জুমলো। 
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র্জ। 
  
তুর্ম অর্ত  ামলা শমময়। 
  
আপমনও অর্ত  ামলা মানুষ। আপমনর হাত কাাঁপমতমে শকন? 
  
আমার হাতকাাঁপা শরাগ হময়মে। 
  
র্ৈর্কৎসা কইরা হাত র্ঠক কমরন। হাতকাাঁপা শরাগ র্নয়া গুর্ল্ল করমবন কযামমন? 
  
জুমলো র্েলর্েল কমর হাসমে। মুগ্ধ শৈামে েোংক পাল তার্কময় আমেন। 
  
জুমলো! 
  
র্জ। 
  
তুর্ম র্ক আমামক র্ববাহ করমব? এেন আমার র্কেুই নাই, তারপমরও মরাহার্ত লাে িাকা 
বইলা কথা। শতামামর আর্ম আদর শসাহামগ রােব। 
  
রােমবন কই? 
  
কর্লকাতা র্নয়া ৈইলযা র্াব। মার্লমিালায় আমার ঘর আমে। শদাতলা ঘর। 
  
জুমলো বলল, র্াব। কইলকাতা েহর শদো হয় নাই। শদোর েে আমে। 
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শতামামর সবর্কেু শদোব। বজরা  ািা করব। কার্লঘাি থাইকা বজরা োিব। সমুদ্ৰ বরাবর 
বজরা র্ামব। তুর্ম আর্ম োমদ বইসা থাকব। তুর্ম গান করবা, আর্ম শুনব। 
  
জুমলো বলল, বাহ! 
  
েোংক পাল বলমলন, শর্ৌবমন আর্ম অমনক গান র্লমের্ে। িাংক র্তি র্েল শলো। গানগুলা 
থাকমল সুর্বধা হইত। তুর্ম গাইমত পারতা। 
  
শকামনািা মমন নাই? 
  
উহু। মমন করার শৈিা র্নমতর্ে। মমন পিমলই শতামামর বলব। বৃদ্ধ বয়মসর এক সমসযা— 
র্কেু মমন থামক না। 
  
েোংক পালমক জুমলো র্ত্ন কমর োওয়ামলা। র্নরার্মষ েোংক পাল শেমত পামরন না। 
আজ তৃর্্ত। কমরই শেমলন। োওয়ার শেমষ হামত পান র্দমত র্দমত জুমলো বলল, এেন 
বার্ি র্ান। 
  
েোংক পাল র্বর্স্মত হময় বলমলন, বার্ি র্াব শকন? শতামার এোমন র্নরার্মষ োওয়ার 
জমনয আর্স নাই। রার্ত্র র্াপন করমত আসর্ে। 
  
জুমলো বলল, আমরকর্দন আসমবন। িাকা-পয়সা র্নয়া আসমবন। রর্িলা বার্ির 
মামলকাইন সরাজুবালা, উনার কর্ঠন র্নয়ম। উর্ন বমলমেন— শতল মাোর আমগ কর্ি 
শফলমত হমব। 
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তুর্ম তামক আমার নাম বমলা। নাম বলমলই মমন্ত্রর মমতা কাজ হমব। তামক বমলা জর্মদার 
েোংক পাল এমসমেন। এিা তার বার্ির জনয একিা ইিত। 
  
সরাজুবালা ঘুমাময় পমিমেন। একবার ঘুমায়া পিমল তামর জাগামনা র্ামব म ाँ। 
  
শতামার জমনয আর্ম রুপার ফুলদার্ন এমনর্ে। 
  
েোংক পাল বযাগ েুমল ফুলদার্ন শবর করমলন। জুমলো হাই তুলমত তুলমত বলল, ফুলদার্ন 
এমনমেন  ামলা কমরমেন। পমররবামর র্েন আসমবন শদেমবন ফুলদার্ন  র্তি ফুল। এেন 
বার্িমত র্ান। 
  
বাইমর বৃর্ি পিমতমে। বৃর্ির মমধয আর্ম কই র্াব? োতা র্দমতর্ে। 
  
োতা মাথায় র্দয়া ৈইলা র্ামবন। 
  
জুমলো শোন। আর্ম রামত র্াব না। ৈারর্দমক আমার েত্রু। রামত র্বরামত আমার ৈলাৈল 
র্নমষধ। 
  
জুমলো হার্সমুমে বলল, ধানাই পানাই কইরা লা  নাই। আপনার র্াইমত হমব। বৃর্ির 
মমধযই র্াইমত হমব। আমগ আপনামক বমলর্েলাম োতা র্দব।  ুল বমলর্েলাম। োতা র্দমত 
পারব না। ঘমর োতা নাই। আপর্ন র্ামবন র্ জমত র্ জমত। 
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হর্রৈরণ র্িমনর ৈালাঘমর োমির উপর বমসর্েমলন। বাইমর বৃর্ি হমে। র্িমনর ৈালায় বৃর্ির 
েব্দ শুনমত  ামলা লাগমে। রাত অমনক হময়মে। ঘুমম শৈাে বন্ধ হময় আসমে, র্তর্ন ঘুমুমত 
র্ামেন না। শৈামে প্রবল ঘুম র্নময় শজমগ থাকার আনন্দ আমে। তার শকামলর উপর 
লালসালু কাপমি বাঁধামনা োতা এবং  ণিা কলম। সন্ধযায় োতায় অমনক র্কেু র্লমেমেন। 
আমরা শলোর ইো হমে র্কন্তু আলর্স লাগমে। বৃর্ির েব্দ মানুষমক অলস কমর শদয়। 
হর্রৈরণ োতার পাতা উল্টামলন— 
  
অদয ঠাকুর অর্ম্বকা  টাৈামর্ির ধমিািমরর দৃেয প্রতযে কর্রলাম। তাাঁহামক  ুলুর্ষ্ঠত র্বষাদ 
বৃমের মমতা মমন হইল। তাহার দীঘি শদহ েিফি কর্রমতর্েল। এক পর্িাময় র্তর্ন ‘জল 
জল’ বর্লয়া র্ৈৎকার কর্রমলন, তেন আসমর উপর্স্থত ধনু শেে বর্লল, জল কমবন না। 
এেন থাইকা পার্ন কমবন। অর্ম্বকা  টাৈার্ি র্বির্বি কর্রয়া বর্লমলন, পার্ন। পার্ন। 
  
হর্রৈরণমক শলো বন্ধ করমত হমলা। র্িমনর দরজা নািার েব্দ হমে। রাত অমনক হময়মে। 
বাইমর দুমর্িাগ। এই দুমর্িামগ শক আসমব তার কামে! 
  
হর্র, দরজা শোল। আর্ম েোংক। 
  
হর্রৈরণ দরজা েুমল র্বর্স্মত হমলন। েোংক পাল কাদায়-পার্নমত মাোমার্ে হময় দাাঁর্িময় 
আমেন। শৈাে রক্তবণি। েীমত থারথার কমর কাাঁপমেন। 
  
হর্র, র্বেিা কাাঁৈা রুপার িাকা র্দমত পার? বায়না র্হমসমব দাও। 
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র্কমসর বায়না? 
  
কর্লকাতা েহমর আমার একিা শদাতলা বার্ি আমে। ঐ বার্ি আর্ম শলোপিা কমর 
শতামামক র্দময় র্দব।  গবান সােী, কথার অনযথা হমব না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আপর্ন ঘমর এমস বসুন। আপনামক শুকনা কাপি শদই। শতায়ামল শদই। 
মাথা মুমেন। আগুন কমর শদই, আগুমনর পামে বমসন। 
  
আমার এেনই শর্মত হমব। র্বমেষ প্রময়াজন। তুর্ম র্বেিা িাকা দাও। র্দমত পারমবা? 
ঘমর িাকা আমে? 
  
আমে। 
  
তাহমল আমরকিা কাজ কমরা। শতামার হার্তিা আমামক র্কেুেমণর জমনয ধার দাও। আর্ম 
হার্তর র্পমঠ কমর এক জায়গায় র্াব। 
  
শকাথায় র্ামবন? 
  
শকাথায় র্াব শতামার জানার প্রময়াজন শনই। অমনক র্দন হার্তর র্পমঠ ৈর্ি না। হার্তর 
র্পমঠ ৈিমত ইো করমতমে। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আপনার েরীর  ামলা না। শদমে মমন হয় জ্বর এমসমে। রাতিা আমার 
এোমন থামকন। হার্তমত ৈমি সকামল শর্োমন র্াবার শসোমন র্ামবন। 
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হর্রৈরণ! আমার এের্ন শর্মত হমব। আর্ম শর্োমন র্াব শসোমন র্দমনর আমলায় শকউ র্ায় 
না। র্ঠক আমে, শতামামর শোলসা কমর বর্ল। আর্ম র্াব রর্িলা বার্িমত। এেন বুম ে? 
  
হর্রৈরণ র্কেু বলমলন না। েোংক পাল গলা নার্মময় বলমলন, মৃতুযর পমর র্কেু শনই। 
েরীর পুিাময় শফলমব। োই পমি থাকমব। োইময়র শ ামগর েমতা শনই। আনন্দ পাওয়ার 
েমতা শনই। শদহধারীর আমে। এেন বুম ে? িাকা শবর কমরা। 
  
হর্রৈরণ িাকা শবর করমলন। 
  
কাগমজ শলমে— কর্লকাতা ১৮ ধমিৈরণ সিমকর বার্ি মজু র্ লার ক্রময়র বায়না বাবদ 
র্বে িাকা। আর্ম র্িপসই র্দমতর্ে। 
  
র্িপসই র্দমত হমব না, আপর্ন িাকা র্নময় র্ান। 
  
হার্ত শবর করমত বমলা। হার্তর র্পমঠ হাওদা র্দমত বমলা। 
  
  
  
গ ীর রামত হার্তর র্পমঠ ৈমি েোংক পাল রওনা হমলন। হার্তর গলায় রুপার ঘ্া 
বাজমত লাগল-িুন িুন িুন। 
  
পথ কদিমাক্ত। হার্তর ৈলমত অসুর্বধা হমে। কাদায় পা শডমব র্ামে। তমব হার্ত আপর্ত্ত 
করমে না। বাজার পার হময় উত্তমরর সরু পমথর কামে হার্ত থমমক দাাঁিাল। শুাঁি শদালামত 
লাগল। শস আগামব র্ক আগামব না। এই র্সদ্ধাও র্নমে। 
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ধনু শেে এই সময় বাজামরর শদাকান বন্ধ কমর র্ফরমে। তার মাথায় একজন োর্ত ধমর 
আমে। শপেমন আমরকজন, তার হামত বাাঁমের পাকা লার্ঠ। হার্ত দাাঁর্িময় থাকমত শদমে 
তার র্বস্মময়র সীমা রইল না। হার্তর র্পমঠ বমস থাকা মানুষিামক শৈনা র্ামে না। ধনু 
শেমের হামত হার্রমকন। শস হার্রমকন উাঁৈু কমর ধমর বলল, শক? হার্তর র্পমঠ শক? 
  
েোংক পাল বলমলন, র্নমজর পর্রৈয় আমগ দাও। তুর্ম শক? 
  
ধনু শেে বলল, শগা্ত ার্ক মাফ হয়। আপনামক র্ৈনমত পার্র নাই। সালাম। হুজুর কই র্ান? 
  
েোংক পাল বলমলন, র্বর্ি বাদলার র্দমন আলাপ পর্রৈয় করমত  ামলা লাগমতমে না। 
তুর্ম ধনু শেে না? 
  
শজ। 
  
োর্সর মাংস বইলা তুর্মই শতা অর্ম্বকা  টাৈার্িমক গরু র্দলা? 
  
 ুলক্রমম র্দময়র্ে। আর্ম র্বরাি অপরাধ কমরর্ে। 
  
 ুলক্রমম কর নাই। কাজিা তুর্ম কমরে সজ্ঞামন। আমগর েমতা র্র্দ থাকমতা শতামামর 
আর্ম শনংিা কইরা গ্রাম ৈক্কর শদওয়াইতাম। 
  
ধনু শেে বলল, দেজন বলমল এেমনা আর্ম শনংিা হইয়া গ্রাম ৈক্কর র্দমত পার্র। শকামনা 
অসুর্বধা নাই। 
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তুর্ম অর্ত ধুরন্ধর। 
  
কথা সতয। 
  
আমার একিা শদানলা বনু্দক আমে, ের্রদ করমত ৈাও? 
  
অবেযই ৈাই। 
  
শদানলািা শনত্রমকানা সদমর বন্ধক শদয়া আমে। বন্ধর্ক েুিাময় র্বর্ক্র করমত রার্জ আর্ে। 
আমার অমথির প্রময়াজন। 
  
ধনু শেে বলমলন, আর্ম আগামীকাল র্নমজ উপর্স্থত হব। 
  
হার্ত নিমত শুরু কমরমে, সম্ভবত তার র্বমবৈনায় এেন র্াওয়া র্ায়। বৃর্ি কমম এমসমে। 
ৈারপামে ঘন অন্ধকার। দূমর রর্িলা বার্িমত আমলা শদো র্ায়। 
  
ধনু শেে শদািানায় পমিমে। রর্িলা বার্ির র্দমক র্ামব, না র্নজ বার্িমত র্ামব? আর্জ 
মঙ্গলবার না, তারপমরও  িবৃর্ির রামত গানবাজনা, আমমাদ ফুর্তি  ামলা লামগ। আজ 
সারার্দন নানান  ামমলা র্গময়মে।  ামমলার শেষ করমত হয়। আমমাদ র্দময়। এইিাই 
র্নয়ম। 
  
ধনু শেে র্নয়মমর বযর্তক্রম কমর বার্ির র্দমক রওনা হমলা। বার্িমতও আনমন্দর বযবস্থা 
আমে। তারা নামমর শর্ ঘািুমেমলমক দুই মামসর ৈুর্ক্তমত রাো হময়মে শসই শেমলিা  ামলা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 196 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

তার গামনর গলাও  ামলা। দুই মামসর ৈুর্ক্ত শেষ হওয়ার পমথ। শেমলর বাবা এমসর্েল 
শেমলমক র্নময় শর্মত। অমনক শদনদরবার কমর তামক শফরামনা হময়মে। শলাকিা র্বমদর 
হার্ড। নতুন ৈুর্ক্তমত র্ামব না। শস না-র্ক জর্ম র্কমনমে। শেমতর কামজ শেমলমক দরকার। 
ৈাপ র্দময় ৈুর্ক্তর িাকার পর্রমান বািামত ৈায় এিা পর্রোর। ধনু শেে ৈাপ োওয়ার বস্তু 
না। 
  
বার্িমত শপৌঁমে ধনু শেে গরম পার্নমত শগাসল করল। োওয়া দাওয়া শসমর পালমঙ্ক গা 
শেমি র্দল। ধনু শেমের স্ত্রী কমলা পামনর বািা র্নময় এমলা। পান মুমে র্দমত র্দমত ধনু 
শেে জিামনা গলায় বলল, তারামক ডাক। গানবাজনা শহাক। 
  
কমলা বলল, শস শতা নাই। 
  
হত ম্ব ধনু শেে বলল, নাই মামন কী? 
  
ৈইলা শগমে। 
  
কই ৈইলা শগমে? 
  
তার শদমের বার্িমত। 
  
কেন শগমে? 
  
সাইন্ধযা কামল। 
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ধনু শেে কর্ঠন গলায় বলল, মার্গ তুই র্নমজমর কী শ াবস? সইন্ধযা কামল শগমে, তুই 
আমামর েবর র্দর্ব না? আমার বনু্দক নাই। বনু্দক থাকমল আইজ তমর গুর্ল কইরা 
মারতাম। 
  
ধনু শেে পালঙ্ক শথমক নামমে। ৈাদর গাময় র্দমে। কমলা  ীত গলায় বলল, আপমন র্ান 
কই? 
  
ঐ বলদ পুলামর আনমত র্াই। আইজ রাইমতর মমধয র্র্দ তামর না। আনর্ে, ঘুংঘুর পরাইয়া 
না নাৈাইর্ে তাইমল আমার নাম ধনু শেে না। আমার নাম কুত্তা শেে। 
  
কমলা েীণস্বমর বলল, সকামল র্ান। 
  
ধনু শেে বলল, মার্গ ৈুপ! আর্ম এেনই র্াব। ঐ পুলামর আইনযা মাওলানা ডাকায়া োর্দ 
করব। শস-ই হইব শতার আসল সর্তন। 
  
পুরুমষর সামথ পুরুমষর র্ববাহ হয়? 
  
িাকা থাকমল সবই হয়। 
  
ধনু শেে দুমর্িামগর রামতই শবর হময় শগল। পমথ কালী মর্ন্দর পিল। বাজামরর কালী 
মর্ন্দর। ধনু শেে কালীমূর্তির মাথা শ মি শফলল। গুরুত্বপূণি কামজ র্াওয়ার সময় শকামনা 
মুসলমান র্র্দ র্হনু্দ মর্ন্দমরর শকামনা ের্ত কমর তাহমল র্বনা  ামমলায় কার্ি সমাধা হয়। 
এই র্েল তেনকার শলাকজ র্বশ্বাস। 
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৮. েেী মাস্টার 
েেী মাস্টার মাে মারার কনুই জাল র্নময় শবর হময়মেন। জাল শফলার শকৌেল তার এেমনা 
র্ত। হয় র্ন। জামলর মুে শগাল হময় ের্িময় পিার কথা। তা হমে না, জাল জর্িময় র্ামে। 
েেী মাস্টামরর শজদ শৈমপ শগমে, র্তর্ন জাল শফমলই র্ামেন। পুমরা কমিকাণ্ড হমে 
শুকনায়, পার্নমত না। েেী মাস্টামরর কাজ আগ্রহ র্নময় শদেমে সুমলমান। শস মাস্টারমক 
একিা কথা র্জমজ্ঞস করমত এমস শফমস শগমে। শুকনায় জাল শফলার দৃমেয শস অর্  ূত। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, তুর্ম আমামক র্কেু বলমত এমসে? 
  
সুমলমান হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। েেী মাস্টার বলমলন, বমল শফমলা। কামজর সময় শকউ 
হা কমর তার্কময় থাকমল  ামলা লামগ না। 
  
আপনার কাজ শেষ কমরন, তারপর বর্ল। অমপো কর্র। 
  
েেী মাস্টার জবাব র্দমলন না। জাল র্নময় বয্ত  হময় পিমলন। জামলর একিা অংে হামতর 
কনুইময় জর্িময় রােমত হয় বমলই এর নাম কনুই জাল। জাল েুাঁমি মারার সময় র্বমেষ 
এক মুহুমতি কনুই নার্মময় র্দমত হয়। শসই র্বমেষ মুহূতি শবর করা র্ামে না বমলই র্বপর্ত্ত। 
  
সুমলমান বলল, আর্ম শদোয়া শদই? 
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েেী মাস্টার বলমলন, না। শকৌেলিা আর্ম র্নমজ র্নমজ শবর করব। তুর্ম কী বলমত এমসর্ে 
বমল ৈমল র্াও। হা কমর আমার র্দমক তার্কময় থাকমব না। শকামনা উপমদে বা পরামমেির 
জমনয এমস থাকমল ‘শনা’। আর্ম উপমদে শদই না, পরামেিও শদই না। 
  
সুমলমান বলল, উপমদে পরামেি না। আর্ম একিা আৈানক র্জর্নস শদের্ে। শসই র্বষময় 
আপনামর বলমত ৈাই। 
  
আমামক বমল লা  কী? 
  
আপর্ন জ্ঞানী মানুষ। আৈানক র্জর্নস কযান শদেলাম। আপর্ন বলমত পারমবন। আর্ম 
একজন মানুষমর েূমনয  াসমত শদের্ে। 
  
েূমনয  াসমত শদমের্ে? 
  
শজ। মার্ি থাইকা দুই র্তন হাত উপমর শস  াসমতমে। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, গাজিা কম োমব, তাহমল আর এইসব র্জর্নস শদেমব না। গাজা 
মমন হয় অর্তর্রক্ত োর্ে। 
  
মাস্টার বাবু, আর্ম গাজা োই না। অনুমর্ত শদন পুরা ঘিনািা বর্ল। মন র্দয়া শোমনন। 
  
েেী মাস্টার অর্নোয় রার্জ হমলন। র্বরর্ক্তমত তাাঁর ভ্র কুাঁৈমক শগল। অর্েোর কারমণ 
এইসব ঘিশে।  ূত-মপ্রত, েূমনয  াসা ার্স, সবর্কেুর মূমল অর্েো। েেী মাস্টার 
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সুমলমামনর পামে এমস বসমত বসমত বলমলন, ঘিনা বমলা। তমব সংমেমপ বলমব। 
ডালপালা র্দময় বলমব না। আর্ম বৃে পেন্দ কর্র, ডালপালা পেন্দ কর্র না। 
  
সুমলমামনর ঘিনািা এরকম— কময়কর্দন আমগ শস র্গময়মে হর্রৈরমণর বার্িমত তার 
শেমলর সন্ধামন। তেন সন্ধযা হয় হয়। মাগমরমবর আজান হয় হময় শগমে র্কংবা এের্ন 
হমব। শেমলমক শস েুাঁমজ শপল না। র্ফমর আসমে, হঠাৎ শৈাে পিল। হর্রৈরণ বাবুর র্দমক। 
র্তর্ন পুকুমরর শশ্বতপাথমরর ঘামি কাি হময় শুময় আমেন। মমন হয়। ঘুমামেন।  র 
সন্ধযায় ঘুর্মময় থাকা েুব োরাপ, এইজমনয শস উনামক ঘুম শথমক শডমক শতালার জমনয 
ঘামির কামে র্গময় থ’ হময় শগল। কারণ হর্রৈরণ েূমনযর উপমর শুময় আমেন। 
শশ্বতপাথমরর ঘাি তাাঁর দুই র্তন হাত র্নমৈ। এই হমলা ঘিনা। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, তুর্ম কী করমল? তাাঁমক শডমক তুলমল? 
  
সুমলমান বলল, আর্ম র্কেুই করলাম না। শদৌি র্দয়া পালায়া আসলাম। হার্রমকন জ্বালায়া 
পমর আমরকবার শগর্ে। শদর্ে উর্নও লণ্ঠন জ্বলাময় বই श्रएহুাঁ0ठgछ्न्म। 
  
তামক র্ক তুর্ম সন্ধযার ঘিনা বলমল? 
  
শজ না। 
  
বলমল না শকন? 
  
সাহমস কুলাইল না। 
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তুর্ম মদ,  াং, গাজা, আর্ফম— এর র্কেু োও? 
  
একবার শতা বলর্ে- না। আর্ম মুসলমান। আমামদর ধমমি এইসব োওয়া র্নমষধ আমে। 
  
শকামনার্দন োও নাই? 
  
একবার আর্ফং োইর্েলাম। শপমি শবদনা হইর্েল। কর্বরাজ ৈাৈা বলমলন, সর্রষার দানা 
পর্রমাণ আর্ফং দুমধ র্দয়া র্তনর্দন োইমত। আর্ম দুইর্দন োইর্ে। দুইর্দমনই আরাম 
হইমে। 
  
হর্রৈরণ বাবু শর্ শুময়র্েমলন তাাঁর গাময় র্ক ৈাদর র্েল? 
  
শজ না। 
  
মাথার র্নমৈ বার্লে র্েল? 
  
শজ না। 
  
তুর্ম র্া শদমেে, তার নাম ধান্ধা। 
  
ধান্ধা শকন শদোব? 
  
ধান্ধা শদোর র্জর্নস তাই শদমের্ে। দুর্নয়ায় অমনমকই ধান্ধা শদমে। মরু ূর্মমত শদমে 
মরীর্ৈকা। ৈারর্দমক ধুধু বার্ল— এর মমধয শদমে িলিলা পার্ন। 
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সুমলমান বলল, পার্ন শদো আর মানুষ েূমনয  াসমত শদো শতা এক না। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, র্জর্নস একই। শতামার মাথার র্কেু শদাষ আমে, এইজমনয েূমনয 
 াসা মানুষ শদমেে। 
  
আমরা একজন শদমেমে। তার মাথায়ও শদাষ? 
  
শসই একজন শক? 
  
সুমলমান ৈাপা গলায় বলল, শস র্বরাি পার্পষ্ঠ। তার নাম মুমে আনাও পাপ। একসময় 
আমার পর্রবার র্েল, এেন নর্িবার্ির নর্ি। তার জমনয আমার ইিত শগমে। কাউমর মুে 
শদোইমত পার্র না। 
  
েেী মাস্টার অবাক হময় বলমলন, তার নাম র্ক জুমলো? 
  
হুাঁ। এই নাম আমার সামমন র্নময়ন না। শসই বার্ন্দ প্রথম শদইো আমামর বলর্েল। শসও 
হর্রবাবুমর একই জায়গা শদমেমে। উর্ন ঘুমমর মমধয র্েমলন। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, শতামার স্ত্রীও ধান্ধাই শদমেমে। শতামামক বলার পর শতামার মন 
চতর্র র্েল ধান্ধা শদেমত। র্থাসমময় শদমের্ে। এই ঘিনা র্ক তুর্ম আর কাউমক বমলে? 
  
মাওলানা সাবমর বমলর্ে। মাওলানা ইদর্রস। 
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উর্ন কী বমলমেন? 
  
উর্ন বমলমেন, দুি র্জমনর কাজ। 
  
র্জন শুধু শুধু উনামক েূমনয  ার্সময় রােমব শকন? 
  
শসিা আর্ম কযামমন বলব? র্জমনর সামথ শতা আমার আলাপ পর্রৈয় নাই। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, তুর্ম এই ঘিনা র্নমজর মমধয রােমব। কাউমর বমল শবিামব না। 
বলাবর্ল করমল র্বপদ হমব। 
  
কী র্বপদ? 
  
শদমের মানুষ অর্ের্েত। কুসংস্কামর িুমব আমে। ঘিনা জানাজার্ন হমল সবাই  াবমব 
হর্রবাবু র্বরাি আধযার্ত্মক েমতাসম্পন্ন সাধুপুরুষ।  ািফুমকর জমনয দমল দমল শলাক 
আসমব। কবৈ দরকার,  ািফুক দরকার। 
  
সুমলমান বলল, উনার কামে শতা আমগ থাইকাই অমনমক র্ায়। ফুাঁ র্নমত র্ায়। 
  
েেী মাস্টার অবাক হময় বলমলন, কই আর্ম শতা জার্ন না! 
  
আপমন থামকন আপমনর মমতা। জানমবন কযামমন? মাস্টার বাবু, উর্ঠ? ঘিনা কাউমর 
বলমত না করমেন, বলব না। 
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মাধাই োল শর্োমন বিগামি পমিমে শসোমন র্বোল এক পারুল গাে। ফুলগুর্ল জবার 
মমতা শদেমত, রি নীল শমোমনা হালকা োদা। েীমতর সময় গােতলা ফুমল ফুমল শেমক 
থামক। হর্রৈরণ গামের র্নৈিা বাঁর্ধময় র্দময়মেন। েীমতর সময় প্রায়ই র্তর্ন বাধামনা 
গােতলায় এমস বমসন। পারুমলর হালকা সুঘ্ৰামণ তার শনোর মমতা হয়। মাম  মাম  
র্তর্ন োতাপত্র সমঙ্গ র্নময় র্ান। শলোমলর্ে কমরন। কী মমন কমর শর্ন একর্ি গ্রন্থ রৈনায় 
হাত র্দময়মেন। গ্রমন্থর নাম—- ‘শদবমদবী অর্ ধান’। গ্রমন্থ শদবমদবীর র্ঠকুর্জ কুর্লর্জ 
র্লেমেন। তামদর কমিকাণ্ডও র্লেমেন। 
  
মাঘ মামসর শেষ। 
  
প্রৈণ্ড েীত র্েল। আজ হঠাৎ ধাপ কমর েীত শনমম শগমে। হর্রৈরণ পারুল গামের র্নমৈ 
আময়াজন কমর বমসমেন। একিু দূমর কালু র্ময়া হার্ত র্নময় অমপো করমে। জায়গািা 
শমািামুর্ি জনেূনয। হর্রৈরণ র্লেমেন— 
  
শদবী লক্ষ্মী 
  
জগত তেমনা সৃি হয় নাই। সনাতন কৃমষ্ণর বাম অংে হইমত এক অপরূপ নারীর সৃর্ি 
হইল। ত্ত। কাঞ্চনবণি এই নারী িাদে বর্ষিয়া বার্লকার নযায়। মুেমণ্ডল পূণিৈন্দ্র সদৃে। 
এই নারীই লক্ষ্মী। র্তর্ন হর্রমক স্বামীরূমপ কামনা কর্রমলন। হর্র র্নজ স্বরূপমক দুই অংমে 
র্ব ক্ত কর্রমলন। এক অংমের নাম ৈতু ুিজ নারায়ণ। অপর অংে র্ি ূজা কৃষ্ণ। ৈতু ুিজ 
নারায়ণ লক্ষ্মীমক পত্নীরূমপ গ্রহণপূবিক চবকুমণ্ঠ স্থায়ী সংসার গর্িমলন। শদবী লক্ষ্মী স্বগিলক্ষ্মী 
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র্হমসমব অবস্থান কমরন স্বমগি, আবার একই সমঙ্গ শর্াগমর্হমায় গৃহলক্ষ্মী র্হমসমব অবস্থান 
কমরন মানুমষর গৃমহ গৃমহ। 
  
শদবী রাধা 
  
সনাতন কৃমষ্ণর ডান অংে হইমত সৃি হইমলন অপরূপা রাধা। র্তর্নও লক্ষ্মীর নযায় হর্রমক 
স্বামীরূমপ প্রাথিনা কর্রমলন। হর্রর শর্ অংে র্ি ূজ কৃষ্ণ শসই অংে রাধামক লীলাসঙ্গীর্ন 
র্হমসমব গ্রহণ কর্রয়া শগালকর্বহারী হইমলন। 
  
হর্রৈরমণর শলোয় বাধা পিল। শজমলপািার মুকুন্দ তার শেমলমক র্নময় এমসমে। শেমলর 
প্রৈণ্ড জ্বর। মুকুন্দ  ীতগলায় ডাকল, কতিা! 
  
হর্রৈরণ বলমলন, শতার েবর র্কমর মুকুন্দ? আর্েস শকমন? 
  
মুকুন্দ বলল, কতিা আর্ে  ালা। পুলািার শবজায় জ্বর। আপমনর কামে র্নয়া আসর্ে। 
  
আমার কামে শকন? সতীে কর্বরামজর কামে র্নয়া র্া। 
  
আপমন কপামল হাত র্দমলই জ্বর। কমমব। ডাক্তার-কর্বরাজ লাগব না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম কপামল হাত র্দমল জ্বর কমমব শকন? 
  
মুকুন্দ বলল,  গবান আপমনমর এই েমতা র্দমে। শকন র্দমে শসইিা উনার র্বষয়। 
পুলািার কপামল হাত শদন কতিা। জুমর ে ইল পুইিা র্াইমতমে। 
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হর্রৈরণ মুকুমন্দর জুরত্ত। পুমত্রর মাথায় হাত শরমে শৈাে বন্ধ কমর দীঘিসময় একমমন 
পরম করুণামময়র কামে প্রাথিনা করমলন। এবং একসময় র্বস্মময়র সমঙ্গ লে করমলন— 
মুকুমন্দর পুমত্রর কপামল ঘাম হমে, জ্বর শেমি র্দমে। এই ঘিনা শকন ঘিমে তার শকামনা 
বযােযা তার কামে শনই। একিাই বযােযা- জগত অর্ত রহসযময়। 
  
কতিা! 
  
বল মুকুন্দ। 
  
পুলার জ্বর নাই। েইল পার্নর মমতা ঠাণ্ডা। 
  
হুাঁ। 
  
আইজ নাও র্নয়া হাওমর মাে ধরমত র্াব। পরথম মাে শর্িা পাব শসিা আপমনর জমনয। 
  
আমার জমনয মাে আনমত হমব না। আর্ম মাে মাংস োওয়া শেমি র্দময়র্ে। 
  
আপমন মাে োন না-োন আপমনর জমনয র্নয়া আসব। আপমনর নামম মানত কমরর্ে। মাে 
একোন শর্ উঠব। 
  
হর্রৈরণ শলোয় মন র্দমলন। মুকুমন্দর শেজুমর আলাপ  ামলা লাগমে না। মুকুন্দ র্ামে 
না। শেমলমক শকামল র্নময় বমস আমে। র্পতা-পুত্র মুগ্ধ হময় হর্রৈরণমক শদেমে। 
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হর্রৈরণ বলমলন, বমস আর্েস শকন ৈমল র্া। শেমলিার গাময় শরাদ লাগার্োস, আবার 
জ্বর আসমব। 
  
মুকুন্দ তৃর্্ত।র গলায় বলল, আসমল আসব। আমরার কর্বরাজ এইোমন বসা। কতিা, আমার 
পুলা একিা হপন শদেমে। হপন শুনমল আপমন হাসমত হাসমত শপি ফাইটা মরমবন। 
  
কী স্বপ্ন? 
  
হাপমন শদেমে শহ হার্তমত ৈইিা র্বয়া করমত র্াইমতমে। হা হা হা। 
  
হর্রৈরণ মাহুত কালুমক শডমক বলমলন, মুকুমন্দর শেমলিামক হার্তমত কমর বার্িমত র্দময় 
আস। 
  
মুকুমন্দর মুে হা হময় শগল। 
  
  
  
আধমান ওজমনর দেিনীয় এক শবায়াল মাে মুকুন্দ শপৌঁমে র্দময়মে। শসই মাে রান্না হমে। 
রান্না করমে। হার্তর মাহুত কালু র্ময়া। র্বমেষ র্বমেষ রান্নায় শস পারদেী। বি শবায়াল 
রান্না করা জর্িল বযাপার। সামানয নািাৈািামতই শপর্ি শ মি শর্মত পামর। শপর্ি  ািা 
মামনই মাে নি। 
  
মাে োওয়ার দাওয়াত শপময়মেন মাওলানা ইদর্রস এবং েেী মাস্টার। েেী মাস্টার 
জানামলন শর্, র্তর্ন তাাঁর জীবমন এত স্বাদু মাে কেমনা োন র্ন। শবায়ামলর মমতা র্নম্নমেণীর 
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একিা মাে শর্ এত স্বাদু হমত পামর এিা তার কল্পনামতও কেমনা আমস র্ন। মাওলানা 
ইদর্রস মাে র্নময় র্কেু বলমলন না, তমব োওয়া শেমষ হাত তুমল শমানাজাত করমলন- 
‘শহ আল্লাহপাক! শর্ বার্িমত আমার জমনয এত সুন্দর োবার আময়াজন হময়মে তার বার্িমত 
শর্ন এরমৈও অমনক সুন্দর আময়াজন প্রর্তর্দনই হয়।’ এই শমানাজাত করমত র্গময় 
মাওলানার শৈাে র্দময় িপ িপ কমর পার্ন পিমত লাগল। 
  
েেী মািার বলমলন, মাওলানা সামহব, আপনার সমঙ্গ আমার শসই ামব পর্রৈয় হয় নাই। 
তমব সবিজমনর কামে আপনার সুনাম শুমনর্ে। আপর্ন শর্ প্রাথিনা করমলন শসিা শুমনও 
 ামলা লাগল। এ ধরমনর প্রাথিনা আর্ম কাউমক করমত শুর্ন না। 
  
মাওলানা ইদর্রস বলমলন, এই ধরমনর শদায়া আমামদর নর্ব-এ-কর্রম সাল্লালাহু আলামহস 
সালাম করমতন। তামক দাওয়াত কমর নানা আময়াজমন শকউ র্েন োওয়াত তেন র্তর্ন 
এই শদায়ািা করমতন। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, শদায়ািা েুব সুন্দর। র্কন্তু আপর্ন এই শদায়া করমত র্গময়  র র 
কমর শকাঁমদ শফলমলন শকন, একিু জানমত পার্র? 
  
মাওলানা বলমলন, জানমত পামরন। আজ আমার ঘমর শকামনা োবার র্েল না। মাম  মাম  
এরকম হয়। র্িন েুমল শদর্ে সামানয র্ৈিা আমে। মনিা হমলা োরাপ। আর্ম আল্লাহপাকমক 
বললাম, ইয়া আল্লাহ, শতামার বান্দা র্ক আজ উপাস থাকমব? আল্লাহপাক সমঙ্গ সমঙ্গ বযবস্থা 
করমলন। উনার রহমমতর নমুনা শদোমলন। আল্লাহপামকর কামে শুকুর শগাজার করমত 
র্গময় শৈামে পার্ন এমসমে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 209 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

মাওলানার শৈামে আবার পার্ন এমসমে। র্তর্ন শৈাম ে মুেমলন। মুগ্ধমৈামে তার্কময় 
থাকমলন েেী মাস্টার। 
  
রাত  ামলাই হময়মে। হর্রৈরমণর সমঙ্গ েেী মাস্টার পুকুরঘামি বমস আমেন। েীত 
পমিমে। ৈারর্দক অন্ধকার কমর কুয়াো পমিমে। হর্রৈরণ বলমলন, রাত হময়মে, বার্িমত 
র্ামব না? 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আপনামক কময়কিা কথা র্জমজ্ঞস করব বমল বমস ज छछ। 
  
র্কেু শতা র্জজ্ঞাস করে না। 
  
অস্বর্্ত র কারমণ র্জজ্ঞাস করমত পারর্ে না। 
  
হর্রৈরণ র্বর্স্মত হময় বলমলন, অস্বর্্ত  শকন? 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আপর্ন র্কেু মমন কমরন র্ক-না। এই শ মব অস্বর্্ত । আর্ম ৈাই না, 
আমার শকামনা কারমণ আপর্ন মমন কি পান। আর্ম আপনামক অসম্ভব েদ্ধা কর্র। 
  
কী র্জজ্ঞাস করমত ৈাও র্জজ্ঞাস কর। 
  
আপনার র্বষময় শর্ অমনক গুজব প্রৈর্লত এিা র্ক জামনন? আপর্ন গাময় হাত র্দমল অসুে 
শসমর র্ায়। এই ধরমনর গুজব। 
  
জার্ন। 
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এর কারণ কী? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, কারণ কী আর্ম জার্ন না। কারণ র্নময় মাথাও ঘামাই না। এিাই র্ক 
শতামার কথা? 
  
না। মূল কথা না। 
  
বমলা, মূলিা শুর্ন। 
  
েেী মাস্টার ইত্ত ত কমর বলমলন, আপর্ন মহাপ্রাণ বযর্ক্ত, এই র্বষময় সমন্দমহর শকামনা 
অবকাে শনই। জুমলো নামমর একর্ি শমময় আপনামক বাবা ডাকত। শুমনর্ে আপর্নও 
তামক শনহ করমতন। 
  
র্ঠকই শুমনমে। 
  
শসই শমময় শবেযাবার্িমত স্থান র্নময়মে। আপনার মমতা মহাপ্রাণ বযর্ক্ত র্কেুই করমলন না। 
আপর্ন ইো করমলই শমময়িামক র্ফর্রময় আনমত পারমতন। শকন তা করমলন না এিাই 
আমার র্জজ্ঞাসা। প্রমশ্নর জবাব র্দমত না ৈাইমল র্দমত হমব না। আর্ম বুম  শনব। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, প্রমশ্নর জবাব র্দব। শমময়র্ির প্রর্ত প্রৈণ্ড ঘৃণা চতর্র হময়র্েল বমল র্কেু 
কর্র নাই। তাোিা শমময়র্িমক র্ফর্রময় আনমলও লা  র্কেু হমতা না। শক গ্রহণ করত এই 
শমময়মক। শস পর্ততজন। শর্োমন শস বাস করমে এর বাইমর তার স্থান নাই। শকামনা 
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পুরুষ তামক পত্নী র্হমসমব গ্রহণ করমব না। শমময়র্ি অসাধারণ রূপবতী। অমনমকই হয়মতা 
তামক রর্েতা র্হমসমব গ্রহণ করমত রার্জ হমব। তামত পর্রর্স্থর্তর শকামনা উন্নর্ত র্ক হমব? 
  
েেী মাস্টার ৈুপ কমর রইল। হর্রৈরণ হঠাৎ েেী মাস্টারমক ৈমমক র্দময় বলমলন, তুর্ম 
শমময়র্িমক েুব পেন্দ কর, তাই না? 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আপর্ন কী ামব জামনন? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, জুমলোর কথা শথমক অনুমান কমরর্ে। তুর্ম তামক কমলর গান উপহার 
র্দমত শৈময়ে। শমামহর কামে পরার্জত হওয়া র্ঠক না। র্াও, বার্িমত র্াও। র্বোম কর। 
  
েেী মাস্টার ক্লাি  র্ঙ্গমত উমঠ দাাঁিামলন। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, র্পতামাতার সমঙ্গ র্ক শকামনা শর্াগামর্াগ হময়মে? 
  
েেী মাস্টার না-সূৈক মাথা নািমলন। হর্রৈরণ বলমলন, শর্াগামর্াগ করা উর্ৈত। তামদর 
রাগ র্নিয়ই এতর্দমন পমি শগমে। তারা শতামার জমনয বযাকুল হময় আমেন। 
  
েেী মাস্টার র্কেু বলমলন না। হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম র্ক তামদর কামে একিা পত্র র্দব? 
  
র্দমত পামরন। 
  
পত্র র্লমে আর্ম শতামার হামত র্দব। পত্রিা মন র্দময় পমি তুর্ম র্র্দ মমন কমরা পাঠামনা 
র্ায় তাহমল পাঠামব। 
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আো। 
  
শতামামক শদমে মমন হমে শতামার মন পীর্িত। আমার কথায় র্র্দ মন পীর্িত হয় তাহমল 
শসিা আমার জমনয কমক্টর বযাপার। আর্ম শতামামক অতযি শনহ কর্র। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আর্ম জার্ন। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, পত্রিা আর্ম আজ রামতই র্লমে রােব। পত্রমলোর জমনয রার্ত্র অর্ত 
উত্তম। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আর্ম র্াই। 
  
কালু র্ময়ামক সমঙ্গ র্দময় শদই। এতিা পথ একা র্ামব! 
  
েেী মাস্টার বলমলন, প্রময়াজন নাই। 
  
  
  
ঘন কুয়াোয় েেী মাস্টার হাাঁিমেন। উমদ্দেযহীন হাাঁিা। র্ডসর্িক্ট শবামডির সিক ধমর শসাজা 
ৈমল শগমলন বিকার্ল মর্ন্দমরর কামে। র্কেুেণ মর্ন্দমরর সামমন দার্িময় বাজামরর র্দমক 
রওনা হমলন। র্েমুলতলা শথমক রওনা হমলন হর্রবাবুর কামঠর পুমলর র্দমক। কামঠর 
পুমলর শসগুন কামঠর শরর্লং র্মথি ৈওিা। পা  ুর্লময় বমস থাকা র্ায়। েেী মাস্টার 
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আমগও কময়কবার এোমন এমস বমসমেন। র্েন আমেপামে শকউ থামক না তেন পুমলর 
উপর বমস কর্বতা আবৃর্ত্ত করা র্ায়। 
  
েেী মাস্টার পুমলর উপর পা  ুর্লময় বসমলন। শৈামের সামমন র্তদূর দৃর্ি র্ায় মাধাই 
োল। ৈাাঁমদর আমলায় ৈকৈক করমে। েেী মাস্টামরর প্রবল ইো করমে  াপ র্দময় োমল 
পিমত। র্নমৈ বাাঁমের েুাঁর্ি শপাতা আমে র্ক-না শ মব 
  
 াাঁপ র্দমত পারমেন না। েেী মাস্টার কর্বতা আবৃর্ত্ত শুরু করমলন— 
  
সূর্ি শগল অ্ত াৈমল, র্দগি শরোয় 
স্বণি আ া, রার্ে– 
বাবলার োো হমত নর্ম তার্র পায় 
কর্হল শজানার্ক 
  
শক, মাস্টার বাবু না? কী কমরন? 
  
প্রশ্ন কমরমে ধনু শেে। তার শৈামে রামজযর র্বস্ময়। েেী মাস্টার বলমলন, র্কেুই কর্র না। 
শজমগ বমস আর্ে। 
  
র্নর্ে রাইমত জাইগা থামক দুই র্কর্সমমর মানুষ, সাধু আর েয়তান। আপর্ন শকান 
র্কর্সমমর? 
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েেী মাস্টার জবাব র্দমলন না। ধনু শেে আগ্রহ র্নময় বলল, আর্ম েয়তান। এই কারমণই 
র্নর্ে রাইমত আমার ৈলামফরা। রর্িলা বার্ির র্দমক রওনা হময়র্েলাম। শপমি উমঠমে 
শবদনা- র্ফরত র্াইমতর্ে। আমার বার্িমত র্ক র্ামবন? র্বলার্ত েরাব র্েল, এক ৈুমুক 
র্দমতন, েরীর গরম হইত। আপনামদর ধমমি শতা েরাব র্নমষধ নাই। 
  
েরাব োওয়ার ইো নাই। 
  
শজায়ান বয়মস এক আধা ৈুমুক োমবন না, এইিা শকমন কথা? ধমমি র্েন র্নমষধ নাই 
তেন কত সুর্বধা। আমরার ধমমির্নমষধ, শর্ কারমণ শগাপমন োইমত হয়। 
  
আপর্ন শতা শুমনর্ে প্রকামেযই োন। 
  
র্ঠকই শুমনমেন। পুমলর উপমর বইসা করমতর্েমলন কী? 
  
কর্বতা আবৃর্ত্ত করর্েলাম। র্নমজর কর্বতা। আর্ম আবার একজন কর্ব। শুনমবন কর্বতা? 
  
শজ না। কর্বতা, গানবাজনা শোনার মমতা মমনর অবস্থা না। েরীর  ামলা না। েরীর  ামলা 
থাকমল শুনতাম। আপর্ন বাদযবাজনা পামরন। শুমনর্ে— একর্দন আপনার বার্িমত র্গয়া 
বাদয শুনব। র্র্দ অনুমর্ত পাই। 
  
অনুমর্ত র্দলাম। 
  
রাগ না করমল একিা উপমদে র্দতাম। েেী মাস্টার বলমলন, উপমদে শুনমত আমার 
 ামলা লামগ না। তারপমরও র্দন, রাগ করব না। 
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ধনু শেে গলা নার্মময় বলল, আপমনর শজায়ান বয়স। পুমলর উপমর োমাো বইসা আমেন 
শকান কামম? আমার কথা শোমনন, রর্িলাবার্িমত র্ান। কুয়াো। র্া পিমে। শকউ 
আপমনমর শদেমব না। আর শদেমলই কী? আর্ম র্াই, শপমির শবদনািা বািমতমে। শবদনা 
কম থাকমল আমরা র্কেুেণ গফ করতাম। আপনার র্বষময় অমনক র্কেু শুমনর্ে— পর্রৈয় 
হয় নাই। 
  
কী শুমনমেন? 
  
আপমন পাগলা মানুষ। পাগলা মানুষ আমার পেন্দ, তমব পাগলা শমময়মানুষ পেন্দ না। 
র্াই? 
  
ধনু শেে ৈমল র্ামে। েেী মাস্টার তার্কময় আমেন। ধনু শেমের শপেমন র্তনজন র্ামে। 
এরা মমন হয় পাহারাদার। একজমনর হামত তার্লকামঠর বেিা। এতেণ আিামল র্েল। 
র্তনজমনর একজন েেী মাস্টামরর পর্রর্ৈত। অর্ম্বকা  টাৈার্ি। বতিমান নাম র্সরাজুল 
ইসলাম। শস ধনু শেমের অধীমন ৈাকর্র র্নময়মে হয়মতা। তার মাথায় র্কর্্ত  িুর্প। অন্ধকামর 
োদা র্কর্্ত  িুর্প জ্বলজ্বল করমে। 
  
  
  
জুমলো সহজ স্বা ার্বক  র্ঙ্গমত বলল, আমসন শগা। মমন হয় আপমনমর ‘জামর ধরমে 
(েীমত ধমরমে), কাাঁর্পমতমেন। এমন েীত শতা নাই। আমসন আমসন। পার্ন র্দমতর্ে, হাত-
মুে শধান। 
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েেী মাস্টার ্ত ব্ধ হময় দাাঁর্িময়মেন। ইমে করমে শদৌমি পার্লময় শর্মত। শসিা সম্ভব হমে 
না। পা স্থানু হময় আমে। দরজার শগািায় র্পতমলর দু’িা কুর্প জুলমে। জুমলোর হামত 
কামেমপুর্র শপিমমািা হার্রমকন। এই হার্রমকন োদা শকমরার্সমন জ্বালামত হয়। এর আমলা 
হযাজাকবার্তর মমতা উজ্জ্বল। হার্রমকমনর আমলা পমিমে জুমলোর মুমে। তামক ইন্দ্রনীর 
মমতা শদোমে। পামনর রমি শঠাাঁি লাল। শৈামে কাজল। কাজমলর কারমণই শৈাে হময়মে 
র্বষন্ন। জুমলো বলল, আপর্ন শর্ আসমবন আর্ম জানতাম। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, কী ামব জানমত? 
  
ঘমর আইস বমসন তারপমর বর্ল। 
  
ঘমর েুকব না জুমলো। 
  
শদায়ার থাইকা ৈইলা র্ামবন? 
  
হযাাঁ। শঘামরর মমধয ৈমল এমসর্েলাম। 
  
শঘার র্ক কািমে? 
  
েেী মাস্টার জবাব র্দমলন না। তার শঘার কামি র্ন, বরং বািমে। জুমলো বলল, আপমন 
আমার গান শুনমত ৈাইর্েমলন। আইজ গান শুনমবন? র্বমেমদর গান। উর্কল মুনর্সর 
র্বমের্দ। 
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েেী মািার দাাঁর্িময় আমেন। এই েীমতও তাাঁর কপামল র্বনু্দ র্বনু্দ ঘাম। জুমলো হাত ধমর 
তামক ঘমর েুকাল। 
  
কী সুন্দর পর্রপার্ি ঘর! সামানয আসবাব। কার্তিমকর মূর্তির সামমন পাথমরর ফুলদার্নমত 
িকিমক লাল রমির জবাফুল। ফুল এেমনা সমতজ। র্বোনায় বকুলফুল েিামনা। হালকা 
র্মর্ি স্বাণ আসমে। 
  
তুর্ম জানমত শর্ আর্ম শকামনা একর্দন আসব? 
  
হুাঁ। 
  
কী ামব জানমত? 
  
আপমনর শৈামে শলো র্েল। আর্ম শৈামের শলো পিমত পার্র। 
  
এেন আমার শৈামে কী শলো? 
  
এেন র্কেু শলো নাই? 
  
র্নিয়ই শলো আমে। পি কী শলো। 
  
জুমলো বলল, এেন আপমনর শৈামে শলো— আর্ম বার্ক জীবন এই শমময়িার সমঙ্গ থাকব। 
এমর োইিা র্াব না। শলো র্ঠকমমতা পির্ে না? 
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েেী মাস্টার জবাব না র্দময় কপামলর ঘাম মুেমলন। তার প্রৈণ্ড পার্নর র্পপাসা শপময়মে। 
মমন হমে বুক শুর্কময় মরু ূর্ম হময় শগমে। 
  
জুমলো, জল োব। 
  
একিু ঠাণ্ডা হন তারপর োন। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আমার র্ ন্ন একিা পর্রৈয় আমে। পর্রৈয়িা শতামামক র্দমত ৈার্ে। 
  
শকন? 
  
শতামামক শগাপন র্কেু বলমত ইো করমে। আমার নাম েেী না। আমার নাম র্করণ 
শগাস্বামী। র্বপ্লবী র্করণ শগাস্বামী। আর্ম একজন ইংমরজ সাবজজ এবং দু’জন ইংমরজ 
কনমস্টবল শবামা শমমর শমমরর্ে। এেন আর্ম পলাতক। আমার অনুপর্স্থর্তমত র্বৈামর 
আমার ফাাঁর্সর হুকুম হময়মে। ইংমরজ পুর্লে আমামক ধরমত পারমলই ফাাঁর্সমত  ুর্লময় 
শদমব। 
  
জুমলো বলল, আপমন ঘামমতমেন। একিু বাতাস কর্র? 
  
কমরা। জল োব। 
  
একগ্লাস েরবত বানাময় শদই? শলবুর েরবত? 
  
দাও। 
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জুমলো েরবমতর গ্রাস র্নময় এমস শদমে, েেী মাস্টার র্বোনায় শুময় ঘুমুমে। বাচ্চামদর 
মমতা হাত-পা কুণু্ডর্ল পার্কময় আমে। তৃষ্ণা র্নময় ঘুর্মময় পিা র্ঠক না। ঘুমুমত শর্মত হয় 
র্াবতীয় তৃষ্ণা শমাৈমনর পর। জুমলো কী করমব বু মত পারমে না। শস র্ক এই মানুষিামক 
শডমক তুলমব? 
  
  
  
হর্রৈরণ রাত শজমগ েেী মাস্টামরর বাবামক একর্ি র্ৈর্ঠ র্লেমেন— 
  
মহােয়, 
সম্মানপ্রদেিন পূবিক র্নমবদনর্মদং। অধীমনর নাম হর্রৈরণ। আপনার আদমরর সিান েেী 
আমার আেময় আমে। র্নরাপমদ আমে। শস আপনামদর সার্ন্নমধযর জমনয অর্তব বযাকুল। 
আর্ম র্সদ্ধাি র্নয়ার্ে তাহামক সমিগ কর্রয়া আপনার আর্তথয গ্রহণ কর্রব… 
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৯. বান্ধবপরু গ্রামমর শনৌকাঘািায় 
বান্ধবপুর গ্রামমর শনৌকাঘািায় চৈত্রমামসর এক সকামল েইওয়ালা একিা শনৌকা র্ মিমে। 
শনৌকার আমরাহী তরুণ এক রু্বাপুরুষ। তার শৈামে বাহার্র ৈেমা। গাত্রবণি গীম র। এই 
গরমমও তার গাময় র্ঘয়া রমির ৈাদর। কামলা ৈামিার একিা বযাগ তার সমঙ্গ। শনৌকা 
ঘামি শ িার পরও রু্বাপুরুষ শনৌকা শথমক নামমে না। কামেই শকাথাও গুর্লর েব্দ হমে। 
একিা েব্দ না। অমনক েব্দ। 
  
এই র্ন্ত রঙ্গ গহীন গ্রামম শগালাগুর্লর েব্দ হমব শকন? রু্বাপুরুষ অবাক হময় শনৌকার 
মার্ মক র্জমজ্ঞস করল, েব্দ র্কমসর শগা? 
  
মার্  বলল, র্েমুল ফুমলর র্বর্ৈ ফািতামে। এই অঞ্চমল র্েমুল গাে শবর্ে। মােহাাঁিায় আমে 
সাতিা র্েমুল গাে। 
  
রু্বাপুরুষ বযাগ হামত শনৌকার োাঁইময়র শ তর শথমক শবর হময় মুগ্ধ হময় শগল। গাে শথমক 
শমমঘর শোি শোি েমণ্ডর মমতা র্েমুল তুলা র্বর্ৈ শফমি শবর হমে, বাতামস উমি উমি 
র্ামে। তার কামে মমন হমলা, শস তার জীবমন এত সুন্দর দৃেয শদমে র্ন। 
  
মার্  বলল, আপমন র্ামবন কই? 
  
েেী মাস্টামরর কামে র্াব। েেী মাস্টারমক শৈন? 
  
র্ৈনব না কী জমনয? উনামর শক র্ৈমন না বমলন। পাগলা মাস্টার। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 221 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
পাগল না-র্ক? 
  
র্বরাি পাগল। ৈমরর বার্ল র্দয়া েরীর োইকযা শুইয়া থামক। সারারাইত হাাঁমি। 
  
শকন? 
  
কযামমন বলব? পাগল মানুমষর কামজর শকামনা র্ঠকানা থামক না। তয়। শলাক  ামলা। 
র্েেক  ামলা। আমার এক পুলা তার সু্কমল র্ায়। পুলার নাম তর্মজ র্ময়া। 
  
বাহ, সুন্দর নাম। 
  
আপনার নাম কী? আমার নাম মর্ফজ। 
  
শমাহাম্মদ মর্ফজ। 
  
মার্  অবাক হময় বলল, আপর্ন মুেলমান? 
  
নাম শুমন কী মমন হয়? 
  
আর্ম  াবর্েলাম আপমন শহনু্দ। আপমনর শৈহারার মমধয শহনু্দ আমে। 
  
আমার গামল দার্ি শদের্ে না? 
  
অমনক শহনু্দর মুমেও দার্ি আমে। েেী মাস্টামরর গামলও দার্ি। 
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েেী মাস্টামরর কামে র্াব কী ামব বমল দাও। 
  
বাজামরর রা্ত া বরাবর র্ামবন। শেষ মাথায় শদেমবন ডাইমন এক রা্ত া। বাঁময় আমরকিা। 
ডাইমনর রা্ত ায় র্ামবন। জুম্মাঘর পাইমবন। জুম্মাঘমর মাওলানা ইদর্রস সামহবমর পাইমবন, 
শস পথ বাতলায়া র্দমব। পাগলা মাস্টার নদীর ধামর ঘর বানায়া একলা থামক। হর্রবাবুর 
বার্ি পুরা োর্ল। শসোমন থাকমব না। তার নার্ক ‘জল’ না শদেমল ঘুম আমস না। 
  
শমাহাম্মদ মর্ফজ শনৌকা শথমক নামল। র্েমুল গামের র্নৈ শথমক র্কেু তুলা কুিামলা, তারপর 
হাাঁিমত শুরু করল। আজ হািবার না থাকায় শদাকানপাি শবর্ের াগই বন্ধ। রু্বাপুরুষমক 
শকউ লে করল না। 
  
এই রূপবান রু্বাপুরুমষর আসল নাম জীবনলাল ৈমটাপাধযায়। বার্ি োকা শজলার 
পাত্রসামর। র্পতা জানর্কনাথ। ১৯০৭ সমন োকা ষির্ন্ত্র মামলায় প্রথম শগ্র্ত।ার হন। 
প্রমাণা ামব োিা পান। আলীপুর শবামা মামলার পর বাঘা র্তীমনর সংস্পমেি আমসন। 
এেন র্তর্ন পলাতক। পুর্লে  য়ানক সন্ত্রাসী র্হমসমব তামক েুাঁমজ শবিামে। তার মাথার 
দাম পাাঁৈ হাজার িাকা শঘাষণা কমরমে। জীবনলাল এমসমেন। আত্মমগাপন করমত। 
  
  
  
মাওলানা ইদর্রস মসর্জমদর সামমন কামঠর িুমল বমস আমেন। তার শৈামেমুমে মুগ্ধতা। 
মুগ্ধতার কারণ মসর্জমদর র্িউব কল। হর্রৈরণ এই র্িউবওময়ল কমর র্দময় জায়গািা 
বাাঁর্ধময় র্দময়মেন। শলাকজন পাত্র র্নময় পার্ন র্নমত আমস, তাাঁর শদেমত েুব  ামলা লামগ। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 223 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আল্লাহর অসীম রহমমত পার্ন শবর হময়মে অর্ত স্বাদু। শর্ একবার এই পার্ন োমব, তার 
স্বাদ মমন থাকমব। তাাঁর মমন একিাই কি – র্হনু্দ সম্প্রদাময়র শকউ পার্ন র্নমত আসমে 
না। পার্নর শতা আর র্হনু্দ মুসলমান শনই। মসর্জমদর র্িউব কমলর পার্ন শর্-মকউ শেমত 
পামর। র্হনু্দরা োয় না। নযায়রত্ন রামর্নর্ধ শঘাষণা র্দময়মেন, শর্ এই জল পান করমব শস 
মহাপাতর্ক হমব। 
  
আসসালামু আলায়কুম! 
  
মাওলানা ঘাি ঘুর্রময় অমৈনা আগন্তুকমক শদেমলন। উমঠ দাাঁর্িময় র্বনময়র সমঙ্গ বলমলন, 
ওয়ালাইকুম সালাম। জনাব, আপনার পর্রৈয়? 
  
আমার নাম শমাহাম্মদ মর্ফজ। আর্ম বাবু হর্রৈরমণর সু্কমলর নতুন র্েেক। 
  
মাওলানার মন আনমন্দ পূণি হমলা। আমেপামের অঞ্চমলর শকামনা সু্কমলই মুসলমান র্েেক 
শনই। এই প্রথম একজন পাওয়া শগল। মাওলানা এর্গময় শগমলন। হাত শমলামলন। 
  
েেী মাস্টামরর বার্িমত র্াব। শকানর্দমক র্াব র্র্দ বমল শদন। 
  
মাওলানা বলমলন, আর্ম র্নমজ আপনামক র্নময় র্াব। প্রথম এই অঞ্চমল এমসমেন, 
জুম্মাঘমরর সীমানায় পা র্দময়মেন, দুই রাকাত নফল নামাজ পমিন, তারপর ৈমলন। 
আপনামক র্নময় র্াই। আপনার শদমের বার্ি শকাথায়? 
  
জব্বলপুর। 
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শুমন েুর্ে হলাম। আপর্ন শকান মাজহামবর? 
  
আর্ম হানার্ফ। ইমাম আবু হার্নফার মাজহাব। 
  
আলহামদুর্লল্লাহ। আর্ম র্নমজ হানার্ফ মাজহামবর। একিা কথা বলব, র্র্দ র্কেু মমন না 
শনন। 
  
অবেযই বলমবন। 
  
আপর্ন অল্পবয়মস সুন্নর্ত দার্ি শরমেমেন শদমে  ামলা লাগমে। র্কন্তু  াই সামহব, দার্ির 
সমঙ্গ শগাাঁফ রাো র্ঠক না। আমামদর নর্বর্জ সাল্লাল্লাহু আলায়মহস সালাম শগাাঁফ রােমতন 
না। দার্িমগাাঁফ একসমঙ্গ রাো সুন্নমতর বরমেলাফ। শকামনা োদযদ্ৰমবযর সামথ র্র্দ শগাাঁমফর 
স্পেি হয় শসই োদযদ্ৰবয নাপাক হময় র্ায়। 
  
আগুন্তুক বলল, আমার মাময়র কারমণ শগাাঁফ রােমত হময়মে। মা বমলন শগাাঁফ োিা দার্িমত 
আমামক না-র্ক েুবই োরাপ শদোয়। 
  
তাহমল র্ঠক আমে। মাময়র মমন কি শদয়া শকামনাক্রমমই র্ঠক না। নর্বর্জর হার্দস আমে- 
‘মাময়র পাময়র র্নমৈ সিামনর শবমহেত।’ আপনার র্ক অজু আমে? না-র্ক অজু করমবন? 
  
অজু করব। 
  
আমসন অজু কমরন। আর্ম কল ৈাপব। এই কল নতুন বসামনা হময়মে। অর্ত সুর্মি পার্ন। 
এক ৈুমুক শেমল র্দল ঠাণ্ড হয়। 
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মাওলানা তার্কময় আমেন। আগন্তুক অজু র্ঠকমমতা করমত পারমে র্ক-না এিাই তাাঁর 
শদোর র্বষয়। শবর্ের াগ মানুষ অজু র্ঠকমমতা করমত পামর না। হামত ধমর অজু শেোমত 
হয়। অজুর শদায়া শেোমত হয়। 
  
আপর্ন র্ক অজুর র্নয়ত জামনন? 
  
আরর্বমত জার্ন না। র্নয়ত বাংলায় পর্ি। 
  
বাংলায় পিমলও হমব। শসায়াব সামানয কম হমব। আর্ম আপনামক আরর্ব র্নয়ত র্েোয়া 
র্দব। 
  
আগুন্তুক বলমলন, শুকর্রয়া। 
  
আগন্তুক সুষু্ঠমমত অজু করল। মাওলানা আনন্দ শপমলন। 
  
  
  
শমাহাম্মদ মর্ফজ েেী মাস্টামরর বার্ি শদমে বলল, বাহ্। 
  
েেী বলল, বাহ মামন কী? আনমন্দর বাহ না অবজ্ঞার বাহ? 
  
মর্ফজ বলল, র্বস্মময়র বাহ। শতার বার্িঘর শদমে মমন হমে ইংমরজ থাকুক। ইংমরমজর 
মমতা। আমরা এইোমন জীবন পার কমর শদই। মৎসয মার্রব োইব সুমে। 
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েেী মাস্টার বলল, এমক্কবামর আমার মমনর কথা। 
  
মর্ফজ বলল, এিা র্ক শতার মাে মারার জায়গা? 
  
হুাঁ। সুন্দর র্ক না বল? 
  
‘বাহ্’। িাইপ সুন্দর। 
  
মাে ধরার জায়গািা বার্ির সমঙ্গ লামগায়া। র্হজল গামের বি দুিা ডাল মাধাইোমলর উপর 
র্দময় র্কেুদূর র্াবার পর উপমরর র্দমক উমঠমে। ডাল দুিার উপর পািাতন র্বর্েময় মাে 
ধরার জায়গা করা হময়মে। শরাদ শর্ন মাথায় না। লামগ শসই বযবস্থাও আমে। 
  
েেী মাস্টার বলল, র্নমজর হামত মাে ধর্র, রান্না কর্র। 
  
মর্ফজ বলল, কাজকমি না থাকমল তুই না-র্ক ৈমরর বার্ল শমমে শুময় থার্কস? 
  
হুাঁ। বালু র্ৈর্কৎসা। 
  
এমত দৃর্ি আকষিণ করা হয়। আমামদর উর্ৈত শলা শপ্রাফাইমল থাকা, দৃর্ি আকষিণ করা 
না। 
  
েেী মাস্টার বলল, আর্ম একমত হলাম না। হাই শপ্রাফাইমলর মানুষ সবসময় শৈামের 
সামমন থামক বমল তামদর র্নময় মাথা ঘামায় না। শকৌতূহল চতর্র হয় শলা শপ্রাফাইমলর 
মানুমষর র্দমক। 
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মর্ফজ বলল, র্বমনামদর ফাাঁর্স হময়মে, েবর শপময়র্েস? 
  
হুাঁ। 
  
ফাাঁর্সর সময় হঠাৎ না-র্ক েুব  িমক র্গময়র্েল। র্ৈৎকার শৈৈামমর্ৈ শুরু কমরর্েল। 
র্কেুমতই ফাাঁর্সমত  ুর্লমব না। শিমন র্হাঁৈমি তামক ফাাঁর্সমত  ুলামনা হময়মে। 
  
েেী মাস্টার বলল, গাধা। 
  
গাধা শতা বমিই। এমত অনয র্বপ্লবীমদর মন দুবিল হয়।  ামলা কথা, আমার থাকার জায়গা 
র্ক শতার এোমন? 
  
না। আর্ম সার্িক োহ্মণ। শতার মমতা র্বনমক র্নমজর বার্িমত স্থান কমর শদব শকন! তুই 
থার্কর্ব ঋর্ষ হর্রর বার্িমত। 
  
ঋর্ষ হর্রিা শক? 
  
র্ার সু্কমলর আর্ম র্েেক তাাঁর নাম হর্রৈরণ। শলামক তাাঁমক অমলৌর্কক ের্ক্ত সম্পন্ন 
সাধুপুরুষ র্হমসমব জামন। র্র্দও র্তর্ন জার্তৈুযত। ধমিৈুত।  ামলা কথা, তুই থার্কর্ব 
কতর্দন? 
  
জার্ন না কতর্দন। তমব শতামক ৈমল শর্মত হমব। শতার ডাক এমসমে। নতুন র্মেন। 
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কমব শর্মত হমব? 
  
র্েগর্গরই শর্মত হমব। তুই র্ার্ব ৈটগ্রামম। মাস্টারদার সমঙ্গ শর্াগ র্দর্ব। 
  
গুড। শগিআপ  ামলা র্নময়র্েস। শদমেই মমন হমে, অর্ত ধমিপ্রাণ মাওলানা। নামামজর 
র্নয়মকানুন জার্নস? 
  
অবেযই। 
  
েেী মাস্টামরর বর্েিমত মাে ধরা পমিমে। শস বর্েি র্নময় বয্ত  হময় পিল। মামের 
 াাঁপা ার্পমত মমন হর্েল র্বোল শকামনা মাে। শদো শগল র্বোল র্কেু না, মা ার্র 
আকৃর্তর আি মাে। 
  
েেী মাস্টার বলল, আমার মাময়র শকামনা েবর রার্েস? 
  
না। প্রাণ র্নময় পার্লময় শবিার্ে। 
  
শতার বাবা মা’র েবর কী? 
  
জার্ন না। শতার গানাবাজনা র্ক ৈলমে? 
  
হুাঁ। 
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শতার জমনয দুিা শরকডি এমনর্ে। কানা শকস্টর কীতিন। এেনই শবর কমর শদব, না পমর 
র্নর্ব? 
  
এেন শদ। শসর্লমেি কর্র। 
  
শসর্লমেেনিা র্কমসর? 
  
দুই বনু্ধর র্মলন। 
  
কমলর গামন গান বাজমে। দুই বনু্ধ পাোপার্ে বমস আমে। 
  
তনু শর্ৌবমন তপন তার্ির্ন 
শেমল। কৃষ্ণ িজ র্ায়… 
র্মুনায়, র্মুনায়।… 
  
েেী মাস্টার গান শেষ হবার সমঙ্গ সমঙ্গ বলল,  ারতবষি স্বাধীন হমল আর্ম প্রথম কাজ 
কী করব জার্নস? র্ববাহ করব। 
  
অর্ত উচ্চমেণীর শকামনা র্ৈিা বমল শতা মমন হমে না। 
  
এিা শর্ কত বি উচ্চমেণীর র্ৈিা র্ববামহর পর বু মত পারর্ব। পর্তত কনযা র্ববাহ করব। 
  
শডাম কনযা? আেুৎ? 
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েেী মাস্টার জবাব না র্দময় র্িতীয় শরকডির্ি কমলর গামন রােল। 
  
  
  
শমাহাম্মদ মর্ফমজর স্থান হমলা হর্রৈরমণর বার্িমত। 
  
েেী মাস্টার বযবস্থা কমর র্দমলন। েেী মাস্টার বলমলন, শমাহাম্মদ মর্ফজ আমার পর্রর্ৈত। 
জব্বলপুমরর মানুষ। েহমরর শনাংরা আবহাওয়ায় েরীর োরাপ কমরমে বমল র্কেুর্দন গ্রামম 
থাকমবন। আর্ম বাবার সমঙ্গ শদো করমত র্াব। আমার অনুপর্স্থর্তমত উর্ন োত্র পিামবন। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, শকামনা অসুর্বধা নাই। র্তর্দন ইো থাকমবন। আমার বার্ি শতা োর্ল 
পমি আমে। 
  
অর্তর্থমক হর্রৈরমণর পেন্দ হমলা। র্নর্বিমরাধী  ামলা মানুষ। পিামোনায় েুবই আগ্রহ। 
শবর্ের াগ সময় বই র্নময় আমেন। বই পিার স্থানও র্বর্ৈত্র। কেমনা পুকুরঘামি, কেমনা 
েতরর্ঞ্চ শপমত র্েউর্লতলায়, আবার কেমনা বা বই হামত হাাঁিমত হাাঁিমত পিা। হর্রৈরমণর 
সমঙ্গ অর্তর্থর কথাবাতিা হয় না বলমলই ৈমল। মানুষিা স্বল্পবাক। 
  
িুকিাক কথা র্া হয় োবার সময় হয়। একর্দন মর্ফজ বলমলন, শুমনর্েলাম আপনার দুিা 
হার্ত আমে। হার্ত কই? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, পুরুষ হার্তিা র্বর্ক্র কমর র্দময়র্েলাম। দুিা হার্ত বাহুলয শ মবর্ে। শমময় 
হার্তিা আসামমর জঙ্গমল পার্ঠময়র্ে। পুরুষ সঙ্গী েুাঁমজ শবর করমব। র্কেুর্দন তার সামথ 
থাকমব, তারপর গ িবতী হময় র্ফমর আসমব। 
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মর্ফজ বলমলন, এও র্ক সম্ভব! 
  
হর্রৈরণ বলল, সম্ভব র্ক-না জার্ন না। একিা পরীো বলমত পামরন। হার্তর অিমর 
মায়াম াব প্রবল। শস গৃহকতাাঁর কামে র্ফমর আমস। শগৌরীপুমরর মহারাজার একিা মাদী 
হার্ত পার্লময় আসামমর জঙ্গমল ৈমল র্গময়র্েল। গ িবতী। হময় শস মহারাজার কামে র্ফমর 
আমস। হার্ত জঙ্গমল শেমি র্দময় আসার বুর্দ্ধ শসোন শথমক পাওয়া। 
  
আপনার এই জংর্ল বাগান অর্ত মমনাহর। কত ধরমনর গাে আপনার আমে জামনন? 
  
না। 
  
আর্ম গামের একিা পূণি তার্লকা চতর্র করর্ে। আপনার এোমন র্কেু দুলি  গাে আমে। 
কপূর গাে শর্ আমে আপর্ন জামনন? 
  
না। আমার বাবার গামের েে র্েল, র্তর্ন নানান জায়গা শথমক গাে এমন লার্গময়র্েমলন। 
আমার গামের েে নাই। 
  
আপনার র্কমসর েে? 
  
আমার শকামনার্কেুর েে নাই। তমব আপনার গামের প্রর্ত আগ্রহ শদমে  ামলা লাগল। 
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আমামদর নর্বর্জর গােপালার প্রর্ত প্রবল আগ্রহ র্েল। একিা হার্দমস আমে র্তর্ন 
বমলমেন– ‘তুর্ম র্র্দ জামনা পমরর র্দন শরাজ শকয়ামত, তারপমরও একিা গাে শরাপণ 
কমরা।’ 
  
হর্রৈরণ মুগ্ধ গলায় বলমলন, বাহ সুন্দর কথা শতা! 
  
মর্ফজ বলমলন, নর্বর্জর অমনক সুন্দর সুন্দর কথা আমে। আপর্ন আগ্রহী হমল আর্ম 
আপনামক বলব। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আমরকিা বলুন। 
  
মর্ফজ বলমলন, আপর্ন র্নিয়ই জামনন, আরমবর অন্ধকার রু্মগ কনযা র্েশুমদর নানা ামব 
র্নর্িাতন করা হমতা। অমনকমক জীবি কবর শদয়া হমতা। নর্বর্জ। সারাজীবন শৈিা 
কমরমেন র্েশুকনযামদর মঙ্গল করমত। তার একিা হার্দস আমে, র্তর্ন বমলমেন— ‘র্ারা 
র্েশুকনযামদর জমনয শকামনা উপহার র্নময় আমস, তারা রু্দ্ধর্বধ্ব্ত  অঞ্চমল োদযসামগ্রী 
আনার মমতা পুমণযর কাজ কমর।’ 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আপনার শতা ধমি র্বষময় অমনক জানামোনা, র্কন্তু আপনামক ধমিকমি 
করমত শদর্ে না। মুসলমানমদর চদর্নক পাাঁৈমবলা নামাজ পিার র্বধান আমে বমল শুমনর্ে। 
  
র্ঠকই শুমনমেন। আর্ম শসরকম ধার্মিক মানুষ না। আর্ম শুধু জুম্মাবামর মসর্জমদ র্াই। 
এেন আপর্ন র্র্দ র্বেত না হন, তাহমল আপনামক একিা প্রশ্ন কর্র? 
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করুন। 
  
আপর্ন ধমিৈুযত হময়মেন বমল শুমনর্ে। আপর্ন আমামদর পর্বত্র ইসলাম ধমি গ্রহণ করমেন 
না শকন? 
  
হর্রৈরণ দীঘি র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, সমাজ আমামক ধমিৈুযত কমরমে। আর্ম শতা র্নমজমক 
কর্র নাই। 
  
োহ্মধমি গ্রহণ করমত পামরন। অমনক র্বর্েিজন োহ্মধমি গ্রহণ কমরমেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
তামদর মমধয একজন। 
  
োহ্মধমি র্বষময় আর্ম র্কেু জার্ন না। 
  
আপর্ন অনুমর্ত র্দমল এই র্বষময়ও আপনামক র্কেু বলব। 
  
োহ্মধমমির র্বষময় আর্ম জানমত ৈাই। 
  
আর্ম র্া জার্ন আপনামক বলব। এই ধমমির প্রৈলন কমরন রাজা রামমমাহন রায়। 
ইসলামধমি এবং র্িিধমি সম্পমকি উনার প্রৈুর জ্ঞান র্েল। এই ধমমি প্র ার্বত হময় র্তর্ন 
োহ্মধমি শুরু কমরন। এই ধমমির মূল র্বষয় এমকশ্বরবাদ। োহ্মরা মূর্তিপূজার শঘারর্বমরাধী। 
আপর্ন জনর্হতকর কাজ করমত ৈান এমন শুমনর্ে। কর্বগুরু রবীন্দ্রনাথমক সাহার্য 
করমবন? 
  
হর্রৈরণ র্বর্স্মত হময় বলমলন, তার সাহামর্যর প্রময়াজন কী? 
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র্তর্ন র্বশ্ব ারতী নামমর ইউর্ন ার্সির্ি শুরু কমরমেন। তাাঁর প্রৈুর অথি প্রময়াজন। 
  
আমার মমতা অ াজমনর অথি র্ক র্তর্ন গ্রহণ করমবন? 
  
অবেযই করমবন। আর্ম র্ক আপনার হময় অথি শপ্ররমণর বযবস্থা করব? 
  
করমল  ামলা হয়। 
  
হর্রৈরণ আনর্ন্দত। এই তরুমণর র্বর্ ন্ন র্বষময়র জ্ঞান তামক মুগ্ধ কমরমে। র্তর্ন র্বর্স্মত। 
  
বান্ধবপুমরর আমরা একজনমক মর্ফজ র্বর্স্মত করল। তার নাম ইদর্রস। মসর্জমদর ইমাম। 
জুম্মার র্দমন, নামামজর পমর দু’জন বমস থামকন। ধমমির নানান েুাঁর্িনার্ি র্বষয় র্নময় 
আমলাৈনা হয়। মর্ফজ ধমি র্নময় নর্বর্জমক র্নময় নানান কথা বমলন। মাওলানা ইদর্রমসর 
বি  ামলা লামগ। নর্বর্জ কেমনা তসর্ব পিমতন না, হামতর আিুমল গুনমতন- এই তথয 
মাওলানা ইদর্রস জানমতন না। নর্বর্জ ঘাি পর্িি উাঁৈু একিা লার্ঠ সবসময় বযবহার 
করমতন, এই তথযও মাওলানা ইদর্রমসর অজানা। র্তর্ন জানমতন নর্ব হর্রত মুসা। 
আলায়মহস সালামই শুধু লার্ঠ বযবহার করমতন— শর্ লার্ঠ মার্িমত শফলমল সাপ হময় 
শর্ত। 
  
জুম্মাবামর নামাজ পিার কারমণ মুসলমান সম্প্রদাময়র প্রায় সবার সমঙ্গই শমাহাম্মদ 
মর্ফমজর সেয হমলা। সবমৈ’ শবর্ে হমলা ধনু শেমের সমঙ্গ। ধনু শেমের বার্িমত শর্-মকামনা 
উৎসমব শমাহাম্মদ মর্ফমজর ডাক পমি। শেমলর েৎনা, শমময়র জন্ম উপলমে আর্ককা, 
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অনয শকউ থাকুক না-থাকুক শমাহাম্মদ মর্ফজ আমে। োওয়া-দাওয়ার শেমষ োসকামরায় 
গল্পগুজব। 
  
ধনু শেে পান ৈাবামত ৈাবামত হুক্কার নল িানমত িানমত দরাজ গলায় বমল, মর্ফজ  াই! 
আর্ম শর্ র্দলমোলা শলাক এইিা বুম ন শতা? পূবি-পর্িম-উত্তরদর্েণ সবর্দক আমার 
শোলা। 
  
মর্ফজ বমলন, শুধু ৈারর্দক শকন? বার্ক েয়র্দকও আপনার শোলা। 
  
বার্ক েয়র্দক কী? ঈোন, চনঋত, বায়ু, অর্গ্ন, উধ্বি, অধ। 
  
বাহবা। আপনার শতা জ্ঞামনর সীমা নাই। আর্ম মূর্থি, মহামুথি। তমব এমন মুথি র্ার ধন 
আমে। 
  
শুধু ধন না, বুর্দ্ধও আমে। বুর্দ্ধ র্বনা ধন আমস না। 
  
মারহাবা।  ামলা বমলমেন। এইজমনযই আপনামক র্পয়ার কর্র। আমার বুর্দ্ধ শকমন শসই 
র্বষময় একিা গল্প শুনমবন? 
  
শুনব। 
  
ধনু শেে গলা নার্মময় বলল, আপনামক অর্ত আপনা শলাক শ মব বলমতর্ে। আর কাউমর 
এই ঘিনা বলা র্ামব না। শর্ৌবন বয়মস এই বুর্দ্ধ মাথায় আসল। শকামনা র্হনু্দমমময়মক র্র্দ 
শকামনারকমম পাি শেমত েুকাময় শফলা র্ায়, তার সমঙ্গ কুকমি করা র্ায়, শস এই কথা 
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প্রকাে করমব না। প্রকাে করমল তার জাত র্ামব। তার গুর্ষ্ঠর জাত র্ামব। কামজই 
কুকমমির কথা শকউ জানমব না। 
  
মর্ফজ বলমলন, বুর্দ্ধমমতা কাজ কমরমেন? 
  
কময়কবার কমরর্ে। র্া শ মবর্েলাম। তাই হময়মে। শকউ মুে ফুমি র্কেু বমল নাই। র্হনু্দর 
কামে জাত র্বরাি র্জর্নস। র্ঠক না? 
  
হুাঁ। 
  
বুম র্ে। কাজিা অনযায়। দুি বয়মস র্কেু অনযায় সবাই কমর। আর্মও কমরর্ে। পাপ হময়মে 
মার্ন। শসই পাপ কািান শদয়ার বযবস্থা র্নময়র্ে। 
  
কী বযবস্থা? 
  
এই অঞ্চমল মাদ্ৰাসা র্দব। মাদ্ৰাসায় তামলবুল এমলমরা আল্লামোদার নাম শনমব। তারা শর্ 
শসায়াব কামামব তার একিা অংে আর্ম পাব।  ামলা বুর্দ্ধ না? 
  
হুাঁ। 
  
আমরা বযবস্থা শরমের্ে। প্রর্ত ঈদুল র্ফতমরর নামামজর আমগ আর্ম তওবা কর্র। এমত 
আমগর সব পাপ কািা র্ায়। র্নম্পাপ অবস্থা শুরু হয়। বুর্দ্ধ র্ঠক আমে না? 
  
র্র্র্ন পাপ পুণয শদন। র্তর্ন র্ক আর আপনার কূিবুর্দ্ধ বু মবন না? 
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তাও র্ঠক। তারপমরও শৈিা ৈালাময় র্াব। শকামনা এক ফাাঁক র্দময় শবর হময় র্াব। কার্ন 
জাল শফলার পমর জাল র্েন িানা হয়, তেন শদো র্ায় র্কেু মাে ফাক র্দময় আরামমস 
শবর হয়। হয় না? 
  
হয়। 
  
মাদ্ৰাসার বযাপামর আপর্ন আমামক সাহার্য করমবন। িাইমিল পাে মাওলানা রােব। োগলা 
ইদর্রসমক র্দময় কাজ হমব না। 
  
ইদর্রস মাওলানা মানুষ র্হমসমব প্রথম শেণীর। 
  
ইদর্রস মানুষ োরাপ। এইিা আর্ম বলব না, তমব তার প্রধান শদাষ–মালাউনমর শতায়াজ 
করা। মালাউনমর শতায়ামজর কী আমে? 
  
মর্ফজ বলমলন, র্হনু্দমদর প্রর্ত আপনার এই প্রবল র্বমিমষর কারণ কী? 
  
কারণ একিাই— এরা মুসলমানমদর মানুষই মমন কমর না। মমন কমর আমরা কুকুমরর 
অধম। শোিমবলায় এক র্মর্ির শদাকামন  ুমল েুমক পমির্েলাম। ময়রা কী করল শুমনন। 
শদাকামনর সব র্মর্ি র্নময় পুকুমর শফলল। আমামর মারমত মারমত র্মর্ির উপমর শফলল। 
শকউ র্কেুই বলল না। মুসলমানরাও না। আফমসাস র্ক-না বমলন? 
  
অবেযই আফমসাস। 
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বদগুলা স্বরাজ স্বরাজ করমতমে। স্বরাজ আসুক, র্পিায়া লাে বানাব। ইংরাজ পুর্লমের 
 ময় এেন র্কেু করমত পারমতর্ে না। র্হসাব মমতা র্হনু্দস্থামনর মার্লক আমরা। র্দর্ল্লর 
র্সংহাসন র্েল আমামদর। র্র্দ স্বরাজ হয়, র্হনু্দস্থামনর নাম বদলায়া করব।– মুসলমান 
স্থান। 
  
  
  
স্ত।ামহ একর্দন হর্রৈরমণর কামে ‘কর্লকাতা শগমজি’ নামমর পর্ত্রকার্ি আমস। মর্ফজ 
পর্ত্রকার্ি অর্ত আগ্রমহর সমঙ্গ পমিন। র্বপ্লবীরা শকাথায় কী করমে সব েবর পাওয়া র্ায়। 
পুর্লমের কমিকামণ্ডর েবরও থামক। 
  
র্ের্িে র্সংহ র্কেুিা নরম হময়মে এিা শবা া র্ামে। প্রথম মহারু্দ্ধ শুরু হময়মে। র্ের্িে 
সরকামরর  ারতবাসীর সমথিন দরকার। তামদর  াব র্ঙ্গ শথমক মমন হমে, তারা রু্মদ্ধ 
র্জতমল র্কেুিা োি শদমব। অমনমকই র্ের্িেমদর কথা র্বশ্বাস করমত শুরু কমরমেন। কাজী 
নজরুল ইসলাম তেন র্েয়ারমোল রাজ 
  
শর্াগ র্দময় প্রথম র্বশ্বরু্মদ্ধর সমঙ্গ র্নমজমক সরাসর্র রু্ক্ত কমরন। 
  
প্রথম র্বশ্বরু্দ্ধ বঙ্গমদমের মুসলমানমদর জমনয শু  হময়র্েল। মুসলমানমদর বি অংে ৈাষী 
শেণীর। পাি তামদর প্রধান কৃর্ষপণয। রু্মদ্ধর কারমণ পামির দাম লার্ফময় বািমত শুরু 
কমর। পাাঁৈ িাকা মণ শথমক সত্তর িাকা মমণ শপৌঁমে র্ায়। 
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হতদর্রদ্ৰ ৈাষী মুসলমান শেণীর হামত প্রথম র্কেু কাাঁৈা িাকা ৈমল আমস। শবর্ের াগই 
শসই কাাঁৈা িাকা বযয় কমর ফুর্তির শপেমন। রর্িলা বার্ি  লমল করমত থামক। ঘািু গান 
এবং র্াত্রা গামনর শজায়ার শুরু হয়। 
  
ৈাষী মুসলমান শেণীর একিা েুদ্ৰ অংে কাাঁৈা িাকা বযয় কমরন সিানমদর পিামোনার 
শপেমন। শবের্কেু মুসলমান োত্র প্রথমবামরর মমতা সু্কমল  র্তি হমলা। শকালকাতায় শবগম 
শরামকয়া সাোওয়াত শমমমার্রময়ল গালিস সু্কলর্ার র্াত্রা শুরু হময়র্েল এগামরাজন োত্রী 
র্নময় তার োত্রী সংেযা শবমি হমলা সত্তর। শবর্ের াগই মুসলমান োত্রী। 
  
  
  
হর্রৈরণ রবীন্দ্রনামথর কাে শথমক একিা র্ৈর্ঠ শপময়মেন। শমািা হলুদ কাগমজ িানা শলো। 
শেমষ নামসই করা— শ্ৰী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। র্ৈর্ঠমত শলো— 
  
শ্ৰী হর্রৈরণ সাহা, প্রীর্ত াজমনষু, 
  
র্বনয় সম্ভাষণপূবিক র্নমবদন— আপনার শপ্রর্রত অথি পাইয়ার্ে। এই অথি গ্রীমষ্মর তাপদামহ 
েীতল জলধারার মমতা শবাধ হইয়ামে। আপনার কলযাণ শহাক। 
  
ইর্ত 
শ্ৰী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
োর্ির্নমকতন। 
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হর্রৈরণ এই র্ৈর্ঠ। দীঘিসময় কপামল েুইময় রােমলন। তারপমরও মমন হমলা র্ৈর্ঠর 
র্থামর্াগয সম্মান করা হমলা না। 
  
র্ৈর্ঠ তামক মহার্বেত করল। শসই র্ৈর্ঠ পত্রবাহক মারফত হামত হামত পার্ঠময়মেন 
মর্নেংকর শদওয়ান। শসই র্ৈর্ঠমত শলো– 
  
আর্ম মহার্বপমদ পর্িয়া আপনার েরণাপন্ন হইলাম। একমাত্র পুত্র র্েবেংকর দুরামরাগয 
শরামগ মৃতুযপথর্াত্রী। ডাক্তার-কর্বরাজ শকহই শরামগর কারণ বা প্রর্তকামরর পথ র্দমত 
পর্রমতমে না। আর্ম সামহব ডাক্তার শদোইয়ার্ে। ইউনানী র্ৈর্কৎসাও কর্রয়ার্ে। আমার 
পুমত্রর র্ন্ত্রণা সীমাহীন। র্পতা র্হমসমব এই র্ন্ত্রণা শদো আমার পমে অসম্ভব হইয়া 
দাাঁিাইয়ামে। শলাকমুমে শুনমত পাই আপর্ন ঈশ্বমরর আেীবিামদ শরাগহরণ কর্রমত পামরন। 
শেষ শৈিা র্হমসমব আপনার িারস্থ হইলাম। আর্ম পুত্রমক র্নয়া শর্মকামনা সময় বান্ধবপুমর 
উপর্স্থত হইব। আপর্ন র্থাসাধয কর্রমবন। ইহাই আমার প্রাথিনা। র্াত্রার শু র্দন র্নণিময়র 
জমনয পর্ঞ্জকা শদর্েমতর্ে। বুধবার বারমবলা শু র্দন পর্িয়ামে। ঐ র্দন রওনা হইবার 
সম্ভাবনা আমে। বুধবার রওনা হইমল শুক্রবার নাগাদ শপৌর্েবার কথা। বার্ক ঈশ্বমরর ইো। 
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১০. মাস্টারদা সূয়িমসমনর ফাাঁচস 
মর্নেংকর তাাঁর পুত্রমক বান্ধবপুমর র্নময় এমসমেন। তাাঁর শদাতলা বার্ির বারান্দায় োমির 
উপর পার্ি শপমত তামক শুইময় রাো হময়মে। শেমলর পাময়র কামে মর্নেংকর মাথা র্নৈু 
কমর বমস আমেন। শেমলর র্ন্ত্রণা র্তর্ন সহয করমত পারমেন না, আবার উমঠ ৈমলও শর্মত 
পারমেন না। শেমলর মা ঠাকুরঘমর েুমকমেন। শসোমন পূজা ৈলমে। পূজার জমনয দু’জন 
োহ্মণ এমসমেন শকালকাতা শথমক। 
  
উঠামন নাম সংকীতিন হমে। অমনক শলাকজন র্ ি কমরমে। দুগিাপূজার মমতা জমজমাি 
অবস্থা। গ ীর র্বষামদও এক ধরমনর উৎসমবর শোয়া থামক। 
  
র্েবেংকমরর বয়স মাত্র নয়। তীে বযথা শস র্নমত পারমে না। বযথার এমককিা ধাক্কা 
আমস, শেমল বাবার র্দমক তার্কময় বমল— বাবা, বযথা কমায়া দাও। বাবা, বযথা কমায়া 
দাও। অসহায় বাবা হাউমাউ কমর শকাঁমদ উমঠন। 
  
েবর শপময় হর্রৈরণ এমসমেন। তাাঁমক শদমে মর্নেংকর ফুাঁর্পময় উমঠ বলমলন, আমামক 
র্বষ। এমন শদন। আর্ম র্বষ শেময় মমর র্াই। শেমলর র্ন্ত্রণা র্নমত পারর্ে না। 
  
হর্রৈরণ োমির পামে এমস দাাঁিামলন। র্েবেংকর বলল, হর্রকাকু, বযথা! दgश ों! 
  
হর্রৈরণ বলমলন, বাবা, শকাথায় বযথা? 
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র্েবেংকর তার শপমির র্দমক ইোরা করল। হর্রৈরণ হাাঁিু শগমি শেমলর পামে বসমলন। 
তার শপমি হাত শরমে শৈাে বন্ধ করমলন। মমন মমন ডাকমলন, শহ পরম র্পতা। শহ 
দয়াময়। শতামার সৃি এই েুদ্ৰপ্রামণর প্রর্ত তুর্ম দয়া কর। হর্রৈরণ অর্ত দ্রুত প্রাথিনার 
গ ীমর শপৌঁমে শগমলন। র্তর্ন শকাথায় আমেন, কী করমেন র্কেুই তাাঁর মমন রইল না। 
তাাঁর শুধুই মমন হমলা, র্তর্ন শকামনা এক অতমল তর্লময় র্ামেন। গৃহ মর্ন্দমরর পূজার 
ঘন্ট। ার েব্দ েীণ হময় আসমে। শলাকজমনর ৈলাৈল, কথাবাতাাঁর শকামনা েব্দই তার কামন 
আসমে না। র্তর্ন গ ীর র্বশ্বাস শথমক বমল র্ামেন- দয়া কর দয়াময়। দয়া করা। দয়া 
কর। হর্রৈরমণর শৈাে র্দময় পার্ন পিমে। একসময় হঠাৎ তার কামে মমন হমলা, র্তর্ন 
সাাঁতরামত শুরু কমরমেন। কুল র্কনারা শনই এমন শকামনা র্দর্ঘ। র্ার জল স্বে ও েীতল। 
একর্ি র্েশু িুমব র্ামে। তামক ধরমত হমব। এই তামক আবো শদো র্ামে, এই শদো 
র্ামে না। অমনক র্দন আমগ এরকম ঘিনা ঘমির্েল। তাাঁর েরীর অবসন্ন। র্তর্ন দম 
পামেন না। জমলর েীতলতায় তাাঁর েরীর জমম র্ামে। র্তর্ন হাত-পা নািমত পারমেন 
না। 
  
উঠান শথমক অমনকিা দূমর বাবলা গামের র্নমৈ েেী মাস্টার এবং মর্ফজ দার্িময়। দু’জমনর 
দৃর্ি হর্রৈরমণর র্দমক। শদাতলার শরর্লং-এর ফাাঁক র্দময় হর্রৈরমণর মুে শদো র্ামে। 
হর্রৈরণ সামানয দুলমেন। েেী মাস্টার বলমলন, দৃেযিার মমধয অমলৌর্কক র্কেু আমে। 
র্র্দও আর্ম জার্ন অমলৌর্ককত্ব বমল র্কেু শনই। প্রাথিনায় র্কেু হয় না। প্রাথিনায় র্কেু হমল 
পৃর্থবীর মানুষ সব শফমল প্রাথিনাই কমর শর্ত। 
  
মর্ফজ বলমলন, প্রাথিনায় র্কেু হয় না, তারপমরও আমরা র্কন্তু প্রর্তর্নয়তই প্রাথিনা কর্র। 
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েেী মাস্টার বলমলন, হর্রবাবুর এই প্রাথিনা কতেণ ৈলমব বমল শতার মমন হয়? 
  
মর্ফজ বলমলন, বু মত পারর্ে না। আমার ধারণা উর্ন Trance State-এ ৈমল শগমেন। 
Trance  ািমত সময় লাগমব। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, র্তেণই লাগুক আর্ম অমপো করব। 
  
হর্রৈরণ এমসর্েমলন দুপুমরর আমগ আমগ- সন্ধযা হময় শগল। মর্নেংকমরর বার্িমত সন্ধযা 
প্রদীপ জ্বালামনা হমলা। পূজার ঘ্া এবং োে বাজমত লাগল। হর্রৈরণ শেমলর গা শথমক 
হাত সর্রময় র্নময় দীঘি একিা র্নিঃশ্বাস শফলমলন। র্েবেংকর বাবার র্দমক তার্কময় বলল, 
বাবা জল োব। 
  
মর্নেংকর কাসার গ্লামস কমর পার্ন র্নময় এমলন। ৈামৈ, আনমলন, ৈামমৈ কমর োওয়ামনার 
জমনয। র্েবেংকর বলল, বাবা আমামক উঠামর বসাও, আর্ম হাত র্দময় গ্রাস ধমর ৈুমুক 
র্দময় জল োব। আমার বযথা নাই। 
  
মর্নেংকর হত ম্ব গলায় বলমলন, বযথা নাই? সর্তয বযথা নাই? 
  
শেমল না-সূৈক মাথা নািল। 
  
মর্নেংকর এই আনন্দ র্নমত পারমলন না, অমৈতন হময় পমি শগমলন। [মর্নেংকমরর পুত্র 
র্েবেংকর পর্রণত বয়মস র্োয় মারা র্ান। শপ্রমৈাাঁদ রায়ৈাাঁদ স্কলার এবং পমর কযামর্েজ 
র্বশ্বর্বদযালময়র র যাংলার।] 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 244 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
  
হর্রৈরণ বারান্দার শবমতর শৈয়ামর শুময় আমেন। র্তর্ন ক্লাি ও র্বধ্ব্ত । তার শৈাে বন্ধ। 
র্তর্ন বি বি কমর র্নিঃশ্বাস শফলমেন। র্কেুেণ আমগও তীে মাথার র্ন্ত্রণা হর্েল, এেন 
শনই। রাত অমনক হময়মে। র্িতীয় প্রহমরর শেয়াল ডাকাডার্ক শুরু কমরমে। হর্রৈরমণর 
সামমন কামঠর শৈয়ামর কাসার জগ র্তি পার্ন এবং গ্লাস। র্তর্ন র্কেুেণ পরপরই পার্নর 
গ্লামস ৈুমুক র্দমেন। তাাঁর শপেমন েেী মাস্টার বমস আমেন। মর্ফজ আমেন মর্নেংকমরর 
বার্িমত। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, এেন র্ক একিু  ামলা শবাধ করমেন? হর্রৈরণ বলমলন, না। 
  
মাথার র্ন্ত্রণা কমম নাই? 
  
মাথার র্ন্ত্রণা কমমমে, বুমক ৈাপ বযথা। 
  
পালংমক শুময় থাকমবন? 
  
না। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, র্র্দ অনুমর্ত শদন তাহমল আপনার সমঙ্গ রাতিা কািাই। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম বারান্দামতই বমস থাকব। 
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েেী মাস্টার বলমলন, আর্মও থাকব। অমলৌর্কক শকামনা র্কেুমত আমার র্বশ্বাস নাই, র্কন্তু 
আজমকর ঘিনািা র্নমত পারর্ে না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্মও না। তমব প্রবল শঘামরর মমধয আমার র্বমেষ এক ধরমনর 
উপলর্ব্ধ হময়মে। হয়মতা পুমরািাই ভ্রার্ি, মমনর  ুল। জগৎ সৃর্ি রহসয, পরকাল- এইসব 
র্নময় েুব র্ৈিা কর্র বমলই হয়মতা শদমের্ে। 
  
কী শদমেমেন? 
  
আজ থাক। আমরকর্দন বলব। 
  
আো। 
  
অর্ জ্ঞতা বমল শবা ামত পারব শসরকমও মমন হমে না। পুমরা বযাপারিা অস্পি। 
  
অস্পি? 
  
হর্রৈরণ বলমলন, অস্পি বলািাও র্ঠক না, েুব স্পি; তমব শসই স্পিতার ধরন র্ ন্ন। 
  
কথািা বু মত পারলাম না। 
  
হর্রৈরণ র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, আর্ম র্নমজও বু মত পারর্ে না। সম্ত  র্বশ্বেহ্মাণ্ডমক 
আমার কামে হঠাৎ মাকিসার জামলর মমতা মমন হমলা। শকউ আলাদা না, সবাই রু্ক্ত 
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এবং প্রমতযমকরই প্রাণ আমে। ইি, কাঠ, বালুকণাসবই জীবি। আমরকিা উপলর্ব্ধ 
হময়মে… 
  
আপর্ন ক্লাি। র্বোম করুন। আমরকর্দন শুনব। তমব আজ না বলমল আপর্ন আর 
শকামনার্দন কথা বলমত পারমবন না। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, শকন বলমত পারব না? 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আর্ম র্তদূর অনুমান করর্ে আপনার অর্ জ্ঞতা স্বমপ্নর মমতা। 
স্বমপ্নর সৃ্মর্ত অর্ত অল্প সমময়র সৃ্মর্ত। আপর্ন  ুমল র্ামবন। 
  
হর্রৈরণ গ্লামস পার্ন শেমল ৈুমুক র্দমলন। শৈয়ামর েরীর এর্লময় শৈাে বন্ধ করমলন এবং 
র্কেুেমণর মমধযই গ ীর ঘুমম তর্লময় শগমলন। ঘুমমর মমধয র্তর্ন একিা সুে স্বপ্ন 
শদেমলন। স্বমপ্নর মমধযও র্তর্ন একই জায়গায় ঘুমুমেন, র্েউর্লর মা রাণীবালা এমস তার 
ঘুম  ািামলন। র্তর্ন উমঠ বসমত বসমত বলমলন, বউ শকামনা সমসযা? 
  
রাণীবালা বলমলন, আপনার কনযার র্ববাহ, আর আপর্ন এোমন শুময় আমেন! 
  
র্েউর্লর র্ববাহ? 
  
হুাঁ। র্কেুেমণর মমধয কনযা সম্প্রদান হমব। র্নন। গরমদর ৈাদরিা গাময় র্দন। 
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র্তর্ন অর্ত বয্ত   র্ঙ্গমত ৈাদর গাময় র্দমতই দৃেয বদমল শগল। র্তর্ন শদেমলন র্বময়র 
আসমর পুরুমতর পামে র্তর্ন দাাঁর্িময়। তার সামমনই তাাঁর বাবা র্প্রয়নাথ। হর্রৈরণ র্বর্স্মত 
হময় বলমলন, বাবা তুর্ম এমসে! 
  
র্প্রয়নাথ র্বরক্ত হময় বলমলন, আর্ম আসব না। কী ামব  াবর্ল? তুই শোিমবলায় শর্রকম 
গধিব র্ের্ল এেমনা শতা গধিবই আর্েস। উন্নর্ত র্কেুই শতা হয় নাই। 
  
বাবা, মা র্ক এমসমে? 
  
তামক োিা আর্ম আসব। এিা  াবর্ল কী ামব? সবাইমক র্নময় এমসর্ে। শকউ বাদ নাই। 
শুধু আমার শমজদা আমসন র্ন। 
  
উর্ন আমসন র্ন শকন? 
  
শমজদা সন্নযাস র্নময় শকাথায় শর্ ৈমল শগল। অমনক সন্ধান কমরও শোাঁজ পাই র্ন। 
  
হর্রৈরণ অবাক হময় এর্দক-ওর্দক তাকামলন। বার্ি গমগম করমে। মৃতজীর্বত সবাই 
উপর্স্থত। র্প্রয়নাথ ধমক র্দমলন, হা কমর শদের্েস কী? সবাইমক প্রণাম কর। শকউ শর্ন 
বাদ না থামক। নারায়ণ। নারায়ণ। 
  
হর্রৈরমণর স্বপ্ন ি হমলা ‘নারায়ণ নারায়ণ’ েমব্দ। োমি শুময় আমেন। ঘুমমর মমধযই শকউ 
তাাঁমক ধরাধর্র কমর োমি শুইময় র্দময়মে। 
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এোর নামাজ শেষ কমর মাওলানা ইদর্রস মর্নেংকর বাবুর শেমলর শোাঁজ র্নমত।{क्लনা। 
  
শেমল  ামলা আমে। আরাম কমর ঘুমামে। সারার্দন র্কেু োয় র্ন। ঘুমামনার আমগ এক 
বার্ি দুধ শেময়মে। মাওলানা বলমলন, শুকুর আলহামদুর্লল্লাহ। 
  
মর্নেংকর এেমনা স্বা ার্বক হমত পামরন র্ন। র্কেুেণ পর পর েিফি কমর উমঠন, এর্দক 
ওর্দক তার্কময় র্বির্বি কমর বলমলন, আর্ম র্নিয়ই শকামনা না শকামনা র্দন এক পুণয 
কমরর্েলাম। শসই মহাপুণযিা কী? শতামরা শকউ আমামক বলমব কী শসই মহাপুণয? 
  
মুসলমান সম্প্রদাময়র অমনমকই এমসমেন। তারা উমঠামনর এক শকানায় শগাল হময় বসা। 
তামদর মধযমর্ণ সুমলমান, এক সন্ধযায়। শস হর্রৈরমণর বার্ির র্দর্ঘর ঘামি কী শদমের্েল। 
শসই গল্প র্নৈু গলায় বলমে। শৈাে বি বি কমর সবাই শুনমে। শোতামদর মমধয কাউমকই 
েূমনয  াসার র্বষয়র্ির অস্বা ার্বকতা স্পেি করমে না। শমাহাম্মদ মর্ফজ বলমলন, আপর্ন 
র্নমজ শদমেমেন? 
  
সুমলমান বলল, অবেযই। আর্ম র্র্দ র্মথযা বর্ল আমার মাথায় শর্ন ঠান্ডা পমি। মাওলানা 
সাবও তার র্বষময় একিা র্জর্নস শদেমেন, তামর র্জজ্ঞাস করমত পামরন। মাওলানা, 
ঘিনািা বমলন। 
  
মাওলানা আসর শেমি উমঠ পিমলন। তাাঁর প্রৈণ্ড র্েমধ শলমগমে। বার্িমত র্ামবন, রান্না 
করমবন তারপর োওয়া। ইদানীং রামতর োওয়া তামক কি র্দমে। প্রায়ই মমন হমে, 
শকউ একজন র্র্দ থাকত শর্ রান্না কমর রােমব। এবাদত বমন্দর্গ শেষ কমর র্ামক র্নময় 
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র্তর্ন শেমত বসমবন। শেমত শেমত সুে-দুিঃমের র্কেু গল্প। সবার  ামগয সব র্কেু হয় না। 
 াগযমক শদাষ শদওয়াও র্ঠক না, কারণ আল্লাহপাক স্বয়ং বমলমেন, ‘ াগযমক শদাষ র্দও না, 
কারণ আর্মই  াগয।’ 
  
মাওলানা রান্না ৈর্িময়মেন। ৈাল ডামলর র্েৈুর্ি। ঘমর র্ ংগা র্েল, কুর্ৈ কুর্ৈ কমর র্ ংগা 
র্দময়মেন। েুাঁমজ শপমত দুর্ি আলু পাওয়া শগল। আলু দুর্ি র্দময় র্দমলন। র্েৈুর্ি নামাবার 
আমগ আমগ এক ৈামৈ র্ঘ র্দময় শদমবন। র্ঘময়র সুঘ্ৰামণ সম্ত  ত্রুর্ি োকা পমি র্ামব। 
  
মাওলানা, বার্িমত আমেন? 
  
মাওলানা ঘর শথমক শবর হময় শদমেন, শমাহাম্মদ মর্ফজ। 
  
আপনার সমঙ্গ গল্প করমত এমসর্ে। 
  
মাওলানা আনর্ন্দত গলায় বলমলন, অবেযই অবেযই। 
  
কী করর্েমলন? 
  
রান্না বসাময়র্ে জনাব। আমসন রান্নাঘমর ৈমল আমসন। বার্িমত শকামনা স্ত্রীমলাক নাই। পদিা 
করার শকউ নাই। 
  
কী রান্না করমেন? 
  
সামানয র্েৈুর্ি। দুই  াই র্মমল শেময় শফলব। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 250 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
দুই  াইিা শক? 
  
মাওলানা বলমলন, আর্ম আর আপর্ন। জনামবর র্নিয়ই োওয়া হয় নাই? 
  
র্জ-না। আপনার সমঙ্গ অর্ত আগ্রমহর সমঙ্গ োব। 
  
মাওলানা বলমলন, আল্লাপাক আপনার আজ রামতর র্রর্জক আমার হাাঁর্িমত র্দময়মেন। 
উনার অমেষ শমমহরবার্ন। 
  
শমাহাম্মদ মর্ফজ বলমলন, আপনার মমতা শোদা ক্ত মানুষ েুব শবর্ে আমে বমল আর্ম 
মমন কর্র না। এই ধরমনর  র্ক্ত শদোমতও আনন্দ। 
  
দু’জন রান্নাঘমর বমসমেন। মাওলানা আমরক মুঠ ৈাল হাাঁর্িমত র্দময় র্দময়মেন। মাওলানা 
রান্নার প্রর্ক্রয়ায়ও একিা পর্রবতিন কমরমেন। র্েৈুর্ি ডামলর মমতা বাগাি শদমবন বমল 
র্ঠক কমরমেন। র্সদ্ধ হময় শগমল অনয একিা হাাঁর্িমত র্ঘ’র সমঙ্গ শপাঁয়াজ শ াজ বাগাি। 
অর্তর্থর কারমণ উন্নত বযবস্থা। 
  
মাওলানা সামহব! 
  
র্জ জনাব? 
  
সুমলমান নামমর শলাকিা বলর্েল, আপর্ন হর্রবাবুর একিা র্বমেষ র্জর্নস आनन, 6না 
না? 
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উর্ন সাধু প্রকৃর্তর মানুষ। উচ্চমেণীর সাধু। এর শবর্ে র্কেু জার্ন না। 
  
সুমলমান শর্ বলল, আপর্ন র্বমেষ র্কেু জামনন। 
  
গ্রামমর মানুষ অনযমক সােী শমমন কথা বলমত পেন্দ কমর। তামদর অমনক শদামষর মমধয 
এিা বি শদাষ। 
  
আজ শর্ ঘিনা ঘিল। এই র্বষময় আপনার মতামত কী? 
  
মাওলানা বলমলন, আল্লাহপাক মর্নেংকর বাবুর পুত্রমক দয়া কমরমেন। উর্ন র্েন র্ামক 
ইো দয়া কমরন। 
  
হর্রৈরণ বাবুর এোমন শকামনা  ূর্মকা নাই? 
  
আমে। আল্লাহপাক উনার মাধযমম দয়া কমরমেন। উনার মাধযমম দয়া কমরমেন বমল 
উনামকও দয়া করা হময়মে। আমামদর ঈসা নর্বর কথা মমন কমরন, উর্ন অন্ধমক দৃর্ি 
র্দমতন, কুণ্ঠমরাগী  ামলা করমতন। 
  
হর্রৈরণ বাবু র্নিয়ই ঈসা নর্ব না। 
  
অবেযই না। আমরা শকউ কামরা মমতা না। সবাই আলাদা। 
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শমাহাম্মদ মর্ফজ বলমলন, আল্লাহপামকর কামেও র্ক প্রর্তর্ি মানুষ আলাদা, না-র্ক তার 
কামে সবাই এক? 
  
মাওলানা ইদর্রস। দীঘি র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, অর্ত জর্িল প্রশ্ন। এই প্রমশ্নর জবাব 
র্দবার মমতা জ্ঞান আমার নাই। তমব কথািা আমার মমন থাকমব। র্র্দ কেমনা শকামনা 
প্রকৃত জ্ঞানী মানুমষর সন্ধান পাই তামক র্জমজ্ঞস করব। োনা চতয়ার হময়মে, আমসন োনা 
োই। 
  
োওয়া শেষ কমর শমাহাম্মদ মর্ফজ বলমলন, আর্ম আমার এক জীবমন অমনক  ামলা 
 ামলা োবার শেময়র্ে- এত  ামলা োবার োই র্ন। র্ত র্দন শবাঁমৈ থাকব আপনার হামতর 
রান্না মমন থাকমব। 
  
মাওলানা বলমলন, সবই আল্লাহপামকর শেলা, র্তর্ন আমামদর মুমে রুর্ৈ র্দময়মেন। উনার 
দরবামর শুকর্রয়া। আমসন। দুই  াই র্মমল আল্লাহপামকর দরবামর শমানাজাত কর্র। 
  
শমাহাম্মদ মর্ফজ বলমলন, র্কেু মমন করমবন না। এই শদায়ািা আপর্ন একা করুন। আর্ম 
পামে বমস শদর্ে। 
  
  
  
হর্রৈরণ পারুল গামের র্নমৈ বমস আমেন। তাাঁর েরীর দুবিল। শরাজ রামত র্নয়ম কমর 
জ্বর আসমে। সকামল জ্বর শসমর র্ায়। র্কন্তু তার থাবা শরমে র্ায়। সারািা র্দন কামি 
ক্লার্িমত এবং রামত জ্বর আসমব তার প্রতীক্ষ্ণয়। 
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কিা শরাদ উমঠমে। হর্রৈরমণর গাময় শরাদ র্ৈির্বি করমে। একিু সমর বসমলই শরামদর 
হাত শথমক বাৈা র্ায়। সমর বসমতও ইো করমে না। হর্রৈরমণর শৈাে বন্ধ। তাাঁর র্ মুর্নর 
মমতা এমসমে। শক শর্ন তার পাময় হাত র্দল। হর্রৈরণ ৈমমক উমঠ শৈাে েুলমলন। 
র্কমোরী এক শমময় তার সামমন দাাঁর্িময়। োর্ি পরায় তামক বি বি শদোমে। শমময়িার 
মুমে অস্বা ার্বক মায়া। হর্রৈরণ বলমলন, এই তুই শক? 
  
আমার নাম র্মুনা। 
  
তুই কর্ররাজ সতীে বাবুর শমময় না? 
  
হুাঁ। 
  
এতবি হময় শগর্ল কমব? 
  
র্মুনা র্েলর্েল কমর হাসল। হর্রৈরণ বলমলন, তুই শর্ আমার পাময় হাত র্দর্ল শতার শতা 
জাত শগমে। 
  
র্মুনা বলল, শকউ শদমে নাই। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, তাও র্ঠক। জাত র্াবার জমনয কাউমক না কাউমক শদেমত হমব। তুই 
এত দূমর একা এমসর্েস? 
  
র্মুনা বলল, আপনার সমঙ্গ শদো করার জমনয আসর্ে। 
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বর্লস কী! কী জমনয? 
  
র্মুনা অনযর্দমক মুে র্ফর্রময় বলল, বলমত লিা কমর। 
  
হর্রৈরণ হাসমত হাসমত বলমলন, শৈাে বন্ধ কমর বল। শৈাে বন্ধ কমর বলমলা লিা লাগমব 
না। 
  
র্মুনা শৈাে বন্ধ করল না, অনযর্দমক তার্কময় শথমক বলল, আপর্ন আমার মাথায় হাত 
শরমে আেীবিাদ করমবন। 
  
কী আেীবিাদ? 
  
আমার শর্ন র্ববাহ হয়। 
  
র্ববাহ শতা এমর্ন হমব। এর জমনয আেীবিাদ লাগমব শকন? 
  
র্মুনা জবাব র্দল না, গা শমািামুর্ি করমত লাগল। লিায় তার গামল লালমৈ আ া শদো 
র্দল। হর্রৈরণ বলমলন, র্বমেষ কামরা সমঙ্গ র্ববাহ? 
  
হুাঁ। 
  
নাম কী? সুমরন। কর্লকাতায় থামক। কমলমজ পমি। 
  
শতার ধারণা আর্ম আেীবিাদ করমলই সুমরমনর সমঙ্গ শতার র্বময় হমব? 
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হুাঁ। 
  
হর্রৈরণ হাসমত হাসমত বলমলন, কামে আয়, আেীবিাদ কমর র্দর্ে। 
  
র্মুনা তাাঁর সামমন মাথা র্নৈু করল। হর্রৈরণ উচ্চস্বমর প্রাথিনা করমলন, শহ  গবান! শহ 
পরমর্পতা! শতামার এই সিানর্ির অিমরর শগাপন বাসনা তুর্ম পূণি কর। সুমরমনর সমঙ্গ 
শতামার এই সিামনর শু র্ববাহ শর্ন হয়। শসই র্ববাহ শর্ন মঙ্গলময় হয়। তুর্ম শতামার 
এই অমবাধ সিানমক দয়া কর। 
  
র্মুনা প্রাথিনা শুমন ফুাঁর্পময় ফুাঁর্পময় কাাঁদমে। হর্রৈরমণর হঠাৎ মমন হমলা র্মুনা কাাঁদমে 
না। কাাঁদমে। তাাঁর কনযা র্েউর্ল। এই ধরমনর ভ্রার্ি আজকাল তার ঘন ঘন হমে। 
  
  
  
নযায়রত্ন রামর্নর্ধ কার্ের এক পর্ণ্ডত র্নময় এমসমেন। পর্ণ্ডমতর নাম নমগন্দ্রনাথ  টাৈার্ি 
তকিালঙ্কার। তারা সরাসর্র হর্রৈরমণর বার্িমত এমসমেন। হর্রৈরণ অর্ত সমাদমর 
তামদরমক বর্সময়মেন। তামদর আগমমনর শহতু র্বর্ৈত্র। হর্রৈরণ পর্তত অবস্থা শথমক 
উদ্ধার শপময়মেন। এেন র্তর্ন আর জার্তৈুযত না। তার বার্িমত অর্ত উচ্চবমণির োহ্মণরাও 
জল গ্রহণ করমত পারমবন। র্বধান এমসমে। সরাসর্র কার্ে শথমক। 
  
রামর্নর্ধ বলমলন, শতামার বার্িমত ফলাহার করমতও এেন আর আমামদর আপর্ত্ত নাই। 
এই মীমাংসা করমত অমনক পর্রেম হময়মে। কময়কবার কার্ে শর্মত হময়মে। তুর্ম ইো 
করমল এই েরৈ র্দমত পার, না র্দমলও ের্ত নাই। 
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হর্রৈরণ বলমলন, এত  ামমলা কমরমেন কী জমনয? শতামার র্দমক তার্কময় কমরর্ে। তুর্ম 
র্বর্েিজন।  ামলা কথা, উিা উিা অমনক কথা শতামার র্বষময় শুর্ন। তুর্ম েরীমর হাত 
র্দমল নার্ক শরাগ সামর? 
  
হর্রৈরণ দীঘি র্নিঃশ্বাস শফলমলন, র্কেু বলমলন না। রামর্নর্ধ গলা নার্মময় বলমলন, দীঘি 
র্দন েূল শবদনায় কি পার্ে। শদে র্কেু করমত পার র্কনা। তুর্ম হাত র্দমলই কাজ হয়, 
না-র্ক মন্ত্র পাঠ করমত হয়? কী মন্ত্র পি? নমগন বাবুর বাম হাাঁিুমতও র্বরাি সমসযা। 
হাাঁিমত পামরন না বলমলই হয়। তাাঁর র্বষময়ও র্কেু করা র্ায় র্ক-না শদে। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম েরীমর হাত র্দমল শরাগ সামর না। আর্ম শকামনা অবধূত না। আর্ম 
সাধারণ মানুষ। আপনার েরীমর হাত রােমত আমার শকামনা সমসযা নাই। র্কন্তু আপর্ন 
শ মব শদমেন হাত রাো র্ঠক হমব র্ক-না? আমার এই বার্িমত একজন মুসলমান র্েেক 
থামকন। তাাঁর নাম শমাহাম্মদ মর্ফজ। 
  
রামর্নর্ধ এবং তকিালঙ্কার মুে ৈাওয়া-ৈাওর্য় করমলন। হর্রৈরণ বলমলন, তারমৈময়ও বি 
সমসযা, এক শডামমর শমময় আমামক বাবা ডামক। শস মাম  মাম  এমস ঘরদুয়ার পর্রোর 
কমর। 
  
রামর্নর্ধ বলমলন, সবিনাে! আমগ বলবা না! তুর্ম শদর্ে আমামদর নরকবাসী করার বুর্দ্ধ 
কমরর্ে। রাম রাম। 
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হর্রৈরণ বলমলন, শডাম কনযামদর সমঙ্গ শর্ৌন কমমি বণির্হনু্দর সমসযা নাই। এমত তামদর 
জাত র্ায় না, র্কন্তু এরা বণির্হনু্দর বার্িমত এমস ঘর  াাঁি র্দমল জাত র্ায়- এিা শকমন 
কথা? 
  
শতামার সমঙ্গ োস্ত্র আমলাৈনার জমনয আর্ম আর্স নাই। োস্ত্র শবা ার মমতা জ্ঞান বুর্দ্ধ 
শতামার হয় নাই। আমরা উঠলাম। আজকাল হার্ি শডাম শমথর র্নয়া আমে আমামদর জানা 
র্েল না। 
  
দুই োস্ত্র পর্ণ্ডত হর্রৈরমণর বার্ি শথমক শবর হময়ই গঙ্গাজমল নান কমর পর্বত্র হমলন। 
শবাতল র্তি গঙ্গাজল তামদর সমঙ্গই র্েল। এই জমলর কময়ক শফাাঁিা নামনর পার্নমত র্মর্েময় 
র্নমলই গঙ্গা নান হয়। 
  
  
  
েেী মাস্টার ৈমল র্ামবন, তার ডাক এমসমে। তামক শর্মত হমব ৈটগ্রামম। সূর্িমসন নামমর 
একজমনর সমঙ্গ শদো করমত হমব। র্ামক সবাই শৈমনন ‘মাস্টারদা’ নামম। হর্রৈরণমক 
বললন, মা’র েরীর  ামলা না। উর্ন আমামক েমা কমর কামে শডমকমেন। হর্রৈরণ 
বলমলন, অতীব আনন্দ সংবাদ। রওনা হবার আমগ আমগ েেী মাস্টার হর্রৈরমণর পা 
েুাঁময় প্রণাম করমলন। হর্রৈরণ আাঁতমক উমঠ বলমলন, কর কী, কর কী, তুর্ম োহ্মণ! 
  
েেী মাস্টার বলমলন, আপনার শৈময় বি োহ্মণ শতা আপাতত শৈামে পিমে না। 
  
শতামার র্পতা-মাতামক আমার প্রণাম র্দও। তুর্ম র্ক এেনই রওনা র্দে? 
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েেী মাস্টার বলমলন, আর্ম রামত র্াব। সন্ধযামবলায় এক জায়গায় র্াব। একজমনর সমঙ্গ 
শদো করব। তামক একিা র্জর্নস শদব। তার নাম র্র্দ জানমত ৈান বলমত পর্র। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, নাম বলার প্রময়াজন নাই। 
  
  
  
জুমলোর কাে শথমক েেী মাস্টার র্বদায় র্নময়মেন। কমলর গান জুমলোমক বুর্ ময় 
র্দময়মেন। কী ামব দম র্দমত হয় কী ামব র্পন বদলামত হয় র্ের্েময় র্দময়মেন। 
  
হার্সমুমে বমলমেন, জুমলো র্াই? 
  
জুমলো বলল, একিু বমসন। েরবত শদই। েরবত োন। 
  
েেী মাস্টার বসমত বসমত বলমলন, বসমত র্েন বলর্ে বমস র্াই। শতামার সমঙ্গ আবার 
শদো হমব শসই সম্ভাবনা েীণ। 
  
জুমলো বলল, রাতিা থামকন, আরাম কমর ঘুমান। আর্ম সারারাত আপনার পাময় হাত 
বুলাময় র্দব। 
  
শসবা শনওয়ার অ যাস নাই জুমলো। 
  
জুমলো বলল, মানুষ মানুমষর শসবা শনয়। পশু পশুর শসবা র্নমত পামর না। 
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শসবার প্রময়াজন নাই। একিা গান শোনাও। তুর্ম র্ক রর্ববাবুর শকামনা গান কেমনা শুমনে? 
  
না। 
  
উনার গান সমূ্পণি অনয ধারার। শুনমল শতামার  ামলা লাগত। আমার গলায় সুর নাই। 
তারপমরও শোন– 
  
মাম  মাম  তব শদো পাই, র্ৈরর্দন শকন পাই না? 
শকন শমঘ আমস হৃদয়-আকামে, শতামামর শদর্েমত শদয় না? 
ের্ণক আমলামক আাঁর্ের পলমক শতামায় র্ামব পাই শদর্েমত 
হারাই-হারাই সদা হয়।  য়, হারাইয়া শফর্ল ৈর্কমত।। 
  
জুমলো বলল, আপনামক একিা অদু্ভত কথা বলব। কথািা শোনার পর আপর্ন আমামক 
েুব োরাপ  াবমবন। তারপমরও বলব। 
  
বমলা। 
  
আমার মমন হয় আমার অমনক  াগয শর্ রর্িলা বার্িমত আমার স্থান হময়মে। 
  
বমলা কী? 
  
জুমলো ৈাপা গলায় বলল, এইোমন আর্ে বইলাই আপনার মমতা মানুমষর সামথ পর্রৈয় 
হইমে। গান আমার অিমরর র্জর্নস। গান গাইমত পারমতর্ে। র্েেমতর্ে। 
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েেী মাস্টার বলমলন, অর্ত কুৎর্সত জীবমনর র্বর্নমময় শর্িা পাে শসিা র্ক অর্ত তুে 
না? 
  
জুমলো বলল, আমার কামে না। 
  
েেী মাস্টার বলমলন, তুে না। তাহমল কাদে শকন? 
  
জুমলো বলল, আপনামর আর শদেব না। এই দুিঃমে কাাঁদমতর্ে। রর্ববাবুর আমরকিা গান 
কমরন, আর্ম গলায় তুলব। 
  
েেী মাস্টার দীঘি র্নিঃশ্বাস শফমল গান ধরমলন– 
  
ৈরণ ধর্রমত র্দময়া শগা আমামর, র্নময়া না, র্নময়া না সরাময়— 
জীবন মরণ সুে দুে র্দময় বমে ধর্রব জিাময়। 
স্খর্লত র্ের্থল কামনার  ার বর্হয়া বর্হয়া র্ফর্র কত আর– 
র্নজ হামত তুর্ম শগাঁমথ র্নময়া হার, শফমলা না আমামর েিাময়।। 
র্ৈরর্পপার্সত বাসনা শবদনা বাাঁৈাও তাহামর মার্রয়া। 
শেষ জময় শর্ন হয় শস র্বজয়ী শতামার্র কামেমত হার্রয়া। 
  
েেী মাস্টার মাস্টারদা সুর্িমসমনর শনতৃমত্ব ৈটগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠমনর সময় পুর্লমের গুর্লমত 
মারা র্ান। তার্রে ১৮ এর্প্রল ১৯৩০ সাল। অসীম সাহসী মাস্টারদা সূর্িমসমনর কারমণ 
৪৮ ঘ্া ৈটগ্রাম েহর র্েল স্বাধীন েহর। র্ের্িে োসমনর আওতার বাইমরর এক নগরী। 
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মাস্টারদা ধরা পমিন অস্ত্রাগার লুণ্ঠমনর র্তন বের পমর। তারই জ্ঞার্ত  াই শনত্র শসন 
তাাঁমক ধর্রময় শদন। ৈটগ্রাম শজমল বাংলার বীর সিান সূর্িমসনমক ফাাঁর্সমত  ুলামনা হয়। 
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১১. চিত্র মামসর শেষ চদমকর কথা 
চৈত্র মামসর শেষ র্দমকর কথা। র্কেুেণ আমগ সন্ধযা র্মর্লময়মে। হর্রৈরমণর েরীর োরাপ 
কমরমে। তার প্রবল শ্বাসকি হমে। েরীর োরামপর কারণ আর্ধম ৌর্তক। সন্ধযামবলায় 
র্তর্ন ঘামি বমসর্েমলন। আকামে ঘন শমঘ থাকায় আমগ ামগ অন্ধকার শনমমমে। র্দর্ঘর 
ডানপামে শজানার্ক শপাকার বি একিা বযাক শবর হময়মে। এরা দলমবাঁমধ পর্িম র্দমক 
এগুমে। হর্রৈরণ গ ীর আগ্রমহ এমদর গর্ত-প্রকৃর্ত লে করমেন। র্দর্ঘর পাি শথমক 
শবর হময় এরা শলবুতলায় র্কেুেণ র্স্থর হমলা। শসোন শথমক উিমত উিমত শবত শ ামপর 
পামে র্কেুেমণর জমনয অদৃেয হময় আবার শদো র্দল। এেন এরা র্ামে র্েউর্ল গামের 
র্দমক। 
  
হর্রৈরণ তাকামলন র্েউর্ল গামের র্দমক। হঠাৎ তার হাত-পা ঠাণ্ডা হময় শগল। র্তর্ন স্পি 
শদেমলন- র্েউর্ল গামের র্নমৈ ফ্ৰক পরা এক শমময়। শমময়িার দৃর্ি তাাঁর র্দমক। শস হয়মতা 
অমনকেণ ধমরই তার্কময় আমে। তার র্দমক দৃর্ি পিার পর শস গামের আিামল ৈমল 
শগল। অর্ত দ্রুত শর্ শগল তাও না। ধীমর পা শফমল শগল, তমব শস তার দৃর্ি একবামরর 
জমনযও র্ফর্রময় র্নল না। হর্রৈরমণর শমময়িামক র্ৈনমত শকামনা সমসযা হমলা না। শমময়িা 
র্েউর্ল। শেউ শেলামনা ৈুল, শরাগা েরীর, লম্বামি মুে। 
  
হর্রৈরণ ৈাপা গলায় ডাকমলন, শক! শক শগা! গামের আিাল শথমক শকউ উত্তর র্দল না। 
তমব হর্রৈরণ র্কমোরীর পাতলা হার্সর েব্দ শুনমলন। এিা র্ক শকামনা র্বভ্রার্ি? শকামনা 
মায়া? র্তর্ন র্র্দ দৃর্ি র্ফর্রময় শনন। তাহমল র্ক শমময়িা আবার আমগর জায়গায় র্ফমর 
আসমব? হর্রৈরণ পুকুমরর র্দমক তাকামলন। মমন মমন বলমলন— 
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র্া শদবীরু্ ভ্রািরূমপনু সংর্স্থতা 
শদবী ভ্রার্িরূমপ অবস্থান কমরন। 
  
র্তর্ন আবার তাকামলন র্েউর্ল গামের র্দমক। হযাাঁ, শমময়িামক আবার শদো র্ামে। শস 
এেন গামে শহলান র্দময় আমে। শমময়িামক স্পি শদো র্ামে। এই শতা তার শরাগা শরাগা 
ফসিা পা। হর্রৈরণ উমঠ দািামত দাাঁিামত ৈাপা গলায় ডাকমলন- মা র্েউর্ল! 
  
শমময়র্ি এবার হাত ইোরায় তামক কামে ডাকল। হর্রৈরণ মন্ত্রমুমগ্ধর মমতা এর্গময় 
র্ামেন। র্তর্ন শৈামে পালকও শফলমেন না। তার কামে মমন হমে, পলক শফলমলই এই 
োয়াময়ীমক আর শদো র্ামব না। 
  
জঙ্গল আমলা কমর র্বদুযৎ ৈমকামলা। শমময়িামক আর শদো শগল না। 
  
  
  
হর্রৈরণ র্নমজর ঘমর শৈাে বন্ধ কমর শুময় আমেন। তার মাথার কামে হার্রমকন জুলমে। 
বী-র্দমকর জানালা শোলা। শোলা জানালায় বৃর্ির োি আসমে। ঠাণ্ডা হাওয়া র্দমে। 
হর্রৈরণ মাম  মাম  সামানয কাাঁপমেন। র্তর্ন বুমকর বযথা র্নময় শুময়র্েমলন। শসই বযথা 
বািমে। তাাঁর কপামল র্বনু্দ র্বনু্দ ঘাম। 
  
হার্রমকন হামত মর্ফজ েুকমলন। র্ৈর্িত গলায় বলমলন, আপনার েরীর র্ক োরাপ 
কমরমে? 
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হর্রৈরণ বলমলন, একিা কাগজ-কলম র্নময় আমার পামে বমসা? র্কেু কাজ আমে। 
  
আপনার র্ক েরীরিা োরাপ কমরমে? 
  
হুাঁ। 
  
ডাক্তার েবর শদই? 
  
ডাক্তার কর্বরাজ পমর েবর র্দমব। আমগ কাগজ-কলম র্নময় বমসা। 
  
মর্ফজ কাগজ-কলম র্নময় বসমলন। হর্রৈরণ বলমলন, আমার ধারণা আর্ম বাাঁৈব না। আর্ম 
আমার র্বষয়সম্পর্ত্তর র্বর্ল বযবস্থা করব। সােী র্হমসমব থাকমব তুর্ম এবং মাওলানা 
ইদর্রস। 
  
মর্ফজ র্কেুেণ ৈুপ শথমক বলমলন, আমার পমে সােী হওয়া সম্ভব না। 
  
সম্ভব না শকন? 
  
আমার নাম মর্ফজ না। আমার নাম জীবনলাল ৈমটাপাধযায়। 
  
হর্রৈরণ র্বোনা শথমক উমঠ বসমলন। তাকামলন তীক্ষ্ণমৈামে। জীবনলাল বলমলন, আর্ম 
আপনার আেময় আত্মমগাপন কমর আর্ে। 
  
র্বপ্লবী? 
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জীবনলাল হযাাঁ-সূৈক মাথা নািমলন। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, আর্ম র্কেুিা আন্দাজ কমরর্েলাম। র্াই শহাক, আর্ম আমার সমুদয় 
র্বষয়সম্পর্ত্ত একজনমক দান করমত ৈাই–তার নাম জর্হর। শস মুসলমান শেমল। তার 
র্বষময় একর্ি র্বর্ৈত্র স্বপ্ন শদমের্েলাম বমল এই র্সদ্ধাি। 
  
জীবনলাল বলমলন, স্বমপ্নর মমতা তুে র্বষয় র্নময় গুরুত্বপূণি র্সদ্ধাি শনয়া র্ঠক না। 
  
হর্রৈরণ কপামলর ঘাম মুেমত মুেমত বলমলন, স্বপ্ন তুে না। এই র্বষময় শতামার সমঙ্গ 
তমকি র্াব না। র্া র্লেমত বমলর্ে শলো। কাগজ-কলম র্নময় বমসা। আমার েরীর এেন 
 ামলা। এই  ামলা থাকমব না। েরীর স্পেি কমর অমনমকর শরাগ সার্রময়র্ে। র্নমজরিা 
পারব না। 
  
জীবনলাল বলমলন, সাধারণ কাগমজ শলো দানপত্র র্িকমব না। আপনার 
  
ঘমর র্ক স্টযাম্প আমে? আপর্ন এত বি বযবসায়ী। জর্মদার্রও আমে। শকাম্পার্নর স্টযাম্প 
শতা থাকার কথা। 
  
হর্রৈরণ বলমলন, বুর্দ্ধমামনর মমতা কথা বমলে। স্টযাম্প আমে। বি ঘমরর র্সনু্দমক স্টযাম্প 
আমে। 
  
র্সনু্দমকর ৈার্ব শকাথায়? হর্রৈরণ বার্লমের র্নৈ শথমক ৈার্ব শবর কমর র্দমলন। 
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জীবনলাল স্টযাম্প এবং কলম র্নময় পামে বসমলন। োি গলায় বলমলন, শেমলর বাবার 
নাম কী? বাবার নাম লাগমব। 
  
বাবার নাম  ুমল শগর্ে। মাময়র নাম মমন আমে। জুমলো। 
  
র্ঠকানা কী? 
  
জুমলো থামক শবেযাপল্লীমত। রর্িলা শবেযাপল্লী। 
  
জীবনলাল ৈমমক তাকামলন। হর্রৈরণ বলমলন, তুর্ম র্া  াবে তা-না। জুমলো আমামক 
বাবা ডাকত। আর্ম তামক কনযাসম জ্ঞান কমরর্ে। 
  
দানপত্র শলো হমলা। হর্রৈরণ দ্ত েত করমলন। বুমিা আিুমলর োপ র্দমলন। জীবনলামলর 
র্দমক তার্কময় বলমলন, সােী র্হমসমব তুর্ম র্নজ নামম দ্ত েত কর। 
  
জীবনলাল দ্ত েত করমলন। হর্রৈরণ বলমলন, দানপমত্র মাওলানা ইদর্রমসর দ্ত েত র্নময় 
আস।  ামলাকথা, দানপত্র শতামার শহফাজমত রােমব। বযবস্থা র্নমব শর্ন দানপত্র মমতা 
কাজ হয়। 
  
র্ঠক আমে। 
  
এেন আমামক ধরাধর্র কমর বারান্দায় র্নময় র্াও। 
  
আপনার েরীর েুবই োরাপ, আপর্ন শুময় থাকুন, আর্ম ডাক্তার শডমক আর্ন। 
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হর্রৈরণ হাাঁপামত হাাঁপামত বলমলন, শতামামক র্া করমত বলর্ে শসিা কর। তারপর ডাক্তার-
কর্বরাজ র্া আনবার আনমব। 
  
হর্রৈরণমক বারান্দার ইর্জমৈয়ামর শুইময় জীবনলাল ডাক্তামরর সন্ধামন শগমলন। বৃর্ি 
শনমমমে শজামরমোমর। বাতাস র্দমে। বাতামস গামের পাতা নমি অদু্ভত েব্দ হমে। 
হর্রৈরণ শৈাে বন্ধ করমলন। উপর্নষমদর মঙ্গলাৈরণ আবৃর্ত্ত করমলন— 
  
ওাঁ  দ্ৰং কমনির্ ; েৃণুয়াম শদবা 
 দ্ৰং পমেযমাে র্ র্িজত্রািঃ। 
ধযামেম শদবর্হতং র্দায়ু : 
ওাঁ োর্ি : োর্ি : োর্ি। 
  
শহ শদবগণ, কান র্দময় র্া র্কেু  ামলা তাই শর্ন শুনমত পাই। র্া র্কেু  ামলা তাই শর্ন 
শৈাে র্দময় শদেমত পাই। আমার জমনয র্নর্দিি শর্ আয়ু শদবতারা র্ঠক কমর র্দময়মেন, তা 
শর্ন োর্িময় হয়। 
  
হর্রৈরণ শৈাে েুলমলন, অবাক হময় শদেমলন, বৃর্িমত র্ জমত র্ জমত তাাঁর কনযা র্েউর্ল 
এর্গময় আসমে। কী আির্ি, তার পাময় লাল িুকিুক জুতা। এই জুতাই শতা পূজার সময় 
র্তর্ন এমন র্দময়র্েমলন। জুতামজািা পাময় শদবার আমগই তার মৃতুয হমলা। তার মা 
জুতামজািা র্সনু্দমক তুমল শরমের্েমলন। আহামর কতর্দন আমগর কথা। র্েউর্ল এমস 
হর্রৈরমণর সামমন থমমক দার্িময় স্পি গলায় বলল, কী বৃর্ি! কী বৃর্ি! 
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হর্রৈরণ দু’হাত বার্িময় র্দময়মেন। র্েউর্ল শঠাাঁি র্িমপ হাসমে এবং পাময় পাময় এগুমে। 
হর্রৈরণ অমপো করমেন কেন তার শমময় এমস তার হাত ধমর। হর্রৈরণ শোমলর েব্দ 
শুনমত পামেন। শোল, করতাল বার্জময় নাম জপ হমে। বহু মানুষ একমত্র হর্র হর্র 
করমে। শসই েব্দ সমুদ্ৰ গজিমনর মমতা। 
  
  
  
হর্রৈরমণর বার্িমত শোল, করতাল বাজমে না। নামজপও হমে না। তমব জর্হর শর্ প্রকাণ্ড 
শকরায়া শনৌকায় র্নরুমদ্দে র্াত্রা কমরমে শসোমন নাম জপ হমে। শনৌকা শকাথায় র্ামে 
শস জামন না। জানার আগ্রহও শবাধ করমে না। তার হামত একিা কানাকর্িও শনই। সকাল 
শথমক শস কময়ক দফা পার্ন োিা র্কেুই োয় র্ন। এেন র্েমধয় নার্িতুর্ি জুমল র্ামে। 
শস গ ীর আগ্রমহ শনৌকার গলুইময় বসা এক বৃমদ্ধর র্দমক তার্কময় আমে। বৃদ্ধ শকাাঁৈি র্তি 
মুর্ি র্নময় বমসমে। তার হামত পাকা মতিমান কলা। শস এক গাল মুর্ি মুমে র্দমে এবং 
কলায় কামি র্দমে। জর্হমরর মমন হমে, এরমৈ’ সুন্দর শকামনা দৃেয শস তার জীবমন 
শদমে র্ন। 
  
বৃদ্ধ জর্হমরর র্দমক তার্কময় বলল, মুর্ি োইবা? 
  
জর্হর বলল, না। 
  
বৃদ্ধ বলল, না শকন? মুে শদইো শবা া র্ায়  ুে লাগমে। 
  
জর্হর বলল, আর্ম মুসলমান। 
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বৃদ্ধ সমঙ্গ সমঙ্গ একিু সমর র্গময় বলল, শসইিা বমলা। শস একিা মতিমান কলা জর্হমরর 
র্দমক গর্িময় র্দময় বলল, ফল োও। ফমল শদাষ লামগ না। 
  
কলািা গিামত গিামত জর্হমরর পাময়র কামে এমস থামল। জর্হর কলািার র্দমক তার্কময় 
রইল। হামত র্নল না। 
  
বৃদ্ধ বলমলন, শতামার নাম কী? 
  
জর্হর বলল, আমার নাম লাবুস। শমাহাম্মদ লাবুস। 
  
বৃদ্ধ বলল, লাবুস আবার শকমন নাম? 
  
জর্হর বলল, েুবই  ামলা নাম। 
  
  
  
উর্কল মুনর্সর স্ত্রী লাবুমসর মা’র মন র্বষণ্ণ। লাবুস কাউমক র্কেু না বমল র্নরুমদ্দে 
হময়মে। অথৈ এই শেমলিার প্রর্ত তাাঁর মমতার শকামনা সীমা র্েল না। লাবুমসর মা 
তাহাজুমদর নামাজ শেষ কমর দীঘিসময় র্নময় প্রাথিনা করমলন। শর্ন তার লাবুস  ামলা 
থামক সুমে থামক। শকামনা একর্দন শর্ন র্ফমর আমস। তার কামে। 
  
রাত অমনক। লাবুমসর মা োমি শহলান র্দময় বমসমেন। উর্কল মুনর্স বার্িমত শনই। গামনর 
দল র্নময় সুনামগঞ্জ র্গময়মেন। কমব র্ফরমবন তার র্ঠক শনই। লাবুমসর মা র্নিঃসঙ্গ শবাধ 
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করমেন। স্বামীর জমনয েুব োরাপ লাগমে। র্তর্ন র্ঠক করমলন, রামত ঘুমামবন না। এবাদত 
বমন্দর্গ কমর রাতিা পার করমবন। 
  
দরজার পামে েুাঁি কমর েব্দ হমলা। লাবুমসর মা ঘাি র্ফর্রময় অবাক হমলন। ফুিফুমি 
একিা শমময় ঘমর দাাঁর্িময় আমে। তার মুমে ৈাপা হার্স। শর্ন বিই আনন্দময় শকামনা 
ঘিনা তার জীবমন ঘমিমে। লাবুমসর মা বলমলন, তুর্ম শক শগা? তুর্ম শকান বার্ির? 
  
শমময়র্ি বলল, আপর্ন আমামক র্ৈনমবন না। আর্ম আপনামক একিা েবর র্দমত এমসর্ে। 
  
কী েবর? 
  
আমার বাবা মারা শগমেন। 
  
লাবুমসর মা অবাক হময় বলমলন, শতামার বাবা মারা শগমেন। র্কন্তু শতামার মমন আনন্দ। 
ঘিনা। কী? শতামার নাম কী? শতামার বাবার পর্রৈয় কী? 
  
আমার নাম র্েউর্ল। আমার বাবার নাম হর্রৈরণ। র্তর্ন বান্ধবপুমরর েয় আর্নর জর্মদার। 
আর্ম র্াই? 
  
শমময়িা েুব স্বা ার্বক ামবই দরজা র্দময় শবর হময় শগল। লাবুমসর মা শমময়িার শপেমন 
শপেমন শগমলন। কাউমক শদেমত শপমলন না। 
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মাওলানা ইদর্রস র্বসর্মল্লাহ বমল দানপমত্র দ্ত েত করমত করমত বলমলন, জীবনলাল 
নামমর শর্ সােী উনামক শতা র্ৈনলাম না। উর্ন শক? 
  
জীবনলাল বলমলন, আমার নাম জীবনলাল। আর্ম আপনার কামে র্মথযা পর্রৈয় র্দময়র্ে। 
তার জমনয েমা করমবন। 
  
র্মথযা পর্রৈয় শকন র্দময়মেন জানমত পার্র? 
  
আর্ম র্বপ্লবী দমলর মানুষ। র্মথযা নাম র্নময় পার্লময় আর্ে। হর্রৈরণ বাবুও আমার আসল 
পর্রৈয় আজ শজমনমেন। আমরা আসল পর্রৈয় কেমনা প্রকাে কর্র না। 
  
আমার কামে শতা কমরমেন। 
  
জীবনলাল বলমলন, আপনার কামে পর্রৈয় শকন প্রকাে করলাম র্নমজও বু মত পারর্ে 
না। দুবিল মুহূমতি মানুষ এইসব কাণ্ড কমর। অসুস্থ হর্রৈরণ বাবুমক শদমে মনিা দুবিল 
হময়মে। 
  
মাওলানা ইদর্রস ইত্ত ত কমর বলমলন, ইসলাম ধমি র্বষময় আপর্ন আমামক অমনক র্কেু 
বমলমেন। সবই আর্ম মমনপ্রামণ র্বশ্বাস কমরর্ে। কথাগুর্ল র্ক সতয? 
  
র্া বমলর্ে। সবই সতয। একজন র্বধমীও শতা আপনামদর ধমি র্বষময় জানমত পামর। পর্বত্র 
শকারান ের্রফ বাংলা াষায় একজন র্হনু্দ প্রথম অনুবাদ কমরমেন। এিা র্ক জামনন? 
  
মাওলানা ইদর্রস র্বর্স্মত হময় বলমলন, জার্ন না। আজ প্রথম শুনলাম। উনার নাম কী? 
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র্গর্রে ৈন্দ্র শসন। তাাঁর এই কামজর জমনয মুসলমানরা তামক সারাজীবনই র্মথি সম্মান 
শদর্েময়মে। মুসলমানরা তামক ডাকত  াই র্গর্রে ৈন্দ্র শসন। 
  
মুসলমান কেমনাই তাাঁমক শুধু র্গর্রে ৈন্দ্র ডাকত না। র্তর্ন সবার কামে  াই র্গর্রে ৈন্দ্র। 
  
মাওলানার শৈামে পার্ন এমস শগমে। র্তর্ন শৈামের পার্ন মুেমত মুেমত বলমলন, বি সুন্দর 
একিা ঘিনা আপনার কামে শুনলাম। েুবই আনন্দ শপময়র্ে। আনমন্দ শৈামে পার্ন এমসমে। 
আপনামক শুকর্রয়া। এই বাংলা শকারান ের্রফ কী ামব সংগ্রহ করা র্ায় একিু বলমবন? 
  
আর্ম বযবস্থা কমর র্দব। উর্ঠ? আসসালামু আলায়কুম। 
  
মাওলানা বলমলন, ওয়ালাইকুম সালাম। তার শ তমর সামানয অস্বর্্ত  কাজ করমে। একজন 
র্বধমীর সালামমর উত্তমর ওয়ালাইকুম সালাম বলা র্ক র্ঠক হমে? এই র্বষময় হার্দস-
শকারামনর র্বধানইবা কী? র্নমজর স্বল্পজ্ঞামনর জনয র্নমজর উপরই রাগ লাগমে। 
  
জীবনলাল ঘর শথমক শবর হবার আমগ হঠাৎ থমমক দাাঁর্িময় বলমলন, মাওলানা সামহব, 
একিা কথা। আপনার একিা র্বষয় শদমে অবাক হময়র্ে। হর্রৈরণ বাবু র্বপুল র্বষয়সম্পর্ত্ত 
একজন অনাত্মীয় শেমলমক র্দময় শগমেন। এই র্বষময় আপনার শকামনা শকৌতূহল হমলা না 
শকন? 
  
মাওলানা বলমলন, একিা হার্দমস পমির্েলাম, নর্বর্জ সাল্লাল্লাহু আলায়র্হস সালাম 
বশলমেন, ‘প্রর্তমবেীর র্বষময় অকারণ শকৌতূহল শদোইমব না।’ হার্দসিা মার্ন। তাোিা 
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হর্রৈরণ বাবু অর্ত সাধু পুরুষ। উর্ন র্া র্সদ্ধাি র্নমবন র্ঠকই র্নমবন। তারপরও আসল 
বযাপার অনযোমন। 
  
আসল বযাপার কী? 
  
সম্ত  র্সদ্ধািই আল্লাহপামকর। উর্ন র্ঠক কমরমেন জর্হর র্বপুল সম্পর্ত্তর মার্লক হমব। 
বার্ক সবই উর্েলা। 
  
  
  
বান্ধবপুর বাজামর একজন কযামম্বল পাে এলএমএফ ডাক্তার আমেন। নাম সুর্ধন দাস। 
র্তর্ন সারাবেরই নানান শরাগবযার্ধমত ের্যাোয়ী থামকন। আজও তাই। প্রবল জ্বমর র্তর্ন 
অমৈতন প্রায়। তাাঁর দুই শমময়র একজন তাাঁর পাময় শতল মার্লে করমে, অনয শমময় মাথায় 
জলপর্ট র্দমে। এই অবস্থামতই র্তর্ন হর্রৈরমণর র্বষময় র্বধান র্দমলন, রসুন-সর্রষার 
শতমলর মার্লে। এমতই রাতিা র্নর্বিমে কািমব। সকামল র্মকৈার র্দময় র্দব। 
  
জীবনলাল বলমলন, উনার বুমক বযথা। শ্বাসকি হমে। 
  
সুর্ধন ডাক্তার হাাঁপামত হাাঁপামত বলমলন, রসুন এই শরামগর একমাত্র র্বধান। আজ 
অমাবসযাও না, পূর্ণিমাও না। শরাগী মারা র্ামব না। শবর্ের াগ বৃদ্ধ মারা র্ায় অমাবসযা 
পূর্ণিমার িামন। শরাগী র্িমক থাকমব। সকামল নার্ি শদমে র্মকৈার র্দব। 
  
জীবনলাল সুর্ধন ডাক্তামরর ঘর শথমক শবর হমলন। বাজামর নামকরা একজন কর্বরাজ 
থামকন। ৈান্দর্সর েত র্ৈর্কৎসা কমরন। রামত র্তর্ন বাজামর থামকন না। তাাঁর বার্ি েুাঁমজ 
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শবর করমত হমল স্থানীয় কামরা সাহার্য দরকার। দুমর্িামগর রামত বাজামর কাউমকই শদো 
র্ামে না। 
  
মর্ফজ  াই, এত রামত এোমন কী কমরন? 
  
ধনু শেে োতা মাথায় দাাঁর্িময় আমে। অমনকোর্ন দূমর তাাঁর র্তনসঙ্গী। একজমনর হামত 
বেিা। ধনু শেমের মুে র্দময়  ক ক কমর শদেী মমদর গন্ধ আসমে। জীবনলাল র্কেু বলার 
আমগই ধনু শেে বলল, আসল েবর র্ক শুনমেন? 
  
আসল েবর কী? 
  
ময়মনর্সংহ শথমক পুর্লমের এসর্প জনর্কি সামহব স্বয়ং এমসমেন লঞ্চ র্নময়। তারা েবর 
শপময়মেন, এই অঞ্চমল একজন র্বপ্লবী লুর্কময় আমে। 
  
জীবনলাল র্কেু বলমলন না। 
  
ধনু শেে বলল, আপনামক সাবধান করার জমনয বললাম। আপর্ন শতা শসই শলাক, র্ঠক 
বমলর্ে না? আমার অনুমান র্ঠক আমে না  াইসামহব? 
  
জীবনলাল বলমলন, পুর্লেমক েবর র্দময় র্ক আপর্ন এমনমেন? 
  
ধনু শেে বলল, আর্ম র্র্দ পুর্লে েবর র্দময় আনতাম—আপনামক সাবধান করতাম না। 
পুর্লে র্নময় বার্িমত উপর্স্থত হতাম। আপনামক ধর্রময় র্দতাম। র্ের্িে রাজ বলত, 
মারহাবা। একিা কথা, আপনার সমঙ্গ র্ক অস্ত্র আমে? 
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জীবনলাল বলমলন, আমে। 
  
ধনু শেে বলল, আমার বুর্দ্ধ শোমনন। শনৌকা র্নয়া হাওর পার্ি শদন। র্ের্িে পুর্লে রাত 
র্বরামত হাওর পার্ি র্দমব না। তারা হাওর  য় পায়। আর্ম শনৌকার বযবস্থা কমর র্দব। 
আমার র্নমজর শনৌকা আমে।  ামলা মার্  আমে। 
  
জীবনলাল বলমলন, আমামক সাহার্য করমত ৈামেন শকন? 
  
আপনামক বনু্ধ র্হমসমব র্নময়র্েলাম। এই কারমণ। আর্ম শলাক োরাপতমব র্ত োরাপ 
সবাই  ামব তত োরাপ না। একবার আর্ম র্ামর বনু্ধ  ার্ব শস বার্ক জীবমনর বনু্ধ। আপর্ন 
আমার বনু্ধ। আপনার সমঙ্গ অমনক সুে দুিঃমের আলাপ কমরর্ে। এেন ইো করমল আমার 
উপর র্বশ্বাস রােমত পামরন। ইো না করমল নাই। 
  
জীবনলাল বলমলন, শনৌকা র্ঠক কমর র্দন। হাওর পার্ি র্দব। তার আমগ রর্িলা বার্ির 
একিা শমময়মক আমার শদোর েে। 
  
হত ম্ব ধনু শেে বলল, রর্িলা বার্ির শমময়র সামথ আপনার কী? 
  
শমময়িার রূমপর প্রেংসা শুমনর্ে। 
  
ৈান র্বর্বর কথা বলমেন? আসল নাম জুমলো। 
  
হযাাঁ জুমলো। 
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ধনু শেে র্বরক্ত গলায় বলল, োমাো সবাই তার রূমপর কথা বমল। এমন র্কেু না। এরমৈ’ 
পরীর্বর্ব নামম একজন আমে— শোিোমিা। র্কন্তু ধানী মর্রৈ। 
  
আর্ম জুমলোমক একনজর শদেব। 
  
ৈমলন বযবস্থা কমর শদই। তমব শদর্র করা র্ঠক হমব না। ইংমরজ পুর্লে, এরা শজামকর 
শৈময়ও োরাপ। লবণ র্দমল শজাাঁক শেমি শদয়, ইংমরজ পুর্লে োমি না। 
  
  
  
জীবনলাল দাাঁর্িময় আমেন জুমলোর সামমন। ঘমর তৃতীয় বযর্ক্ত শনই। ধনু শেে দরজার 
বাইমর। তার শলাকজন শনৌকা আনমত শগমে। শনৌকা রর্িলা বার্ির ঘাি শথমক োিমব। 
রর্িলা বার্ি জায়গািা উাঁৈু। পুর্লমের আগমন আমগই শির পাওয়া র্ামব। 
  
জীবনলাল বলমলন, শতামার নাম জুমলো? 
  
জুমলো হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
এই কাগজিা র্ত্ন কমর রাে। 
  
কাগজিা কী? 
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এিা একিা দানপত্র। হর্রৈরণ বাবুর দানপত্র। এর শবর্ে বযােযা করমত পারব না। তুর্ম 
র্ক বাংলা পিমত পার? 
  
পার্র। 
  
অবসর সমময় পিমব। আর এই পুাঁির্লিা রাো। পুাঁির্লমত একিা র্র লবার আমে। আমার 
শলাকজন এমস শকামনা একর্দন শতামার কাে শথমক র্নময় র্ামব। 
  
  
  
রর্িলা বার্ির ঘামি শনৌকা ৈমল এমসমে। জীবনলাল শনৌকায়। ধনু শেে বনু্ধমক র্বদায় 
জানামত শনৌকায় উমঠমে। শস জীবনলামলর হাত ধমর বলল, র্নর্িি মমন র্ান। মার্ মক 
বুর্ ময় বমল র্দময়র্ে। শসাজা ৈমল র্ামবন মদনপুর। মদনপুর শথমক লমঞ্চ উঠমবন শসাজা 
নারায়ণগঞ্জ। একবার নারায়ণগঞ্জ শপৌঁেমল শকামনা বামপর বযািা আপমনমরা ধরমত পারমব 
না। ইো করমে। আর্ম র্নমজই আপনার সমঙ্গ র্াই। শসিা সম্ভব না। অর্তর্রক্ত মদযপান 
কমরর্ে। দাাঁর্িময় থাকমত পারর্ে না। আো  াইসামহব তাহমল র্বদায়। আল্লাহ হামফজ। 
  
পুর্লে তেন হর্রৈরমণর বার্ি শঘরাও কমরমে। বার্িমত বারান্দায় মমর পমি থাকা বৃদ্ধ 
হর্রৈরণ, আর শকউ শনই। জীবনলাল শনৌকা র্নময় সমর পমিমে, এই েবর তামদর কামে 
অজানা। 
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এসর্প জনর্কমির কামে ধনু শেে হাতমজাি কমর দাাঁর্িময় আমে। দ্রুত লঞ্চ র্নময় হাওমরর 
র্দমক শগমল র্বপ্লবী জীবনলালমক পাওয়া র্ামব- এই েবর শদয়া হময়মে। জীবনলামলর সমঙ্গ 
অস্ত্র আমে, এই তথযও জানামনা হময়মে। জনর্কি সামহব দলবল র্নময় তৎেণাৎ রওনা 
হমলন। র্াবার আমগ ধনু শেেমক বলমলন, এই  য়ঙ্কর র্বপ্লবী র্র্দ ধরা পমি তাহমল র্তর্ন 
শৈিা শনমবন শর্ন ধনু শেে ‘োন সামহব’ িাইমিল পান। 
  
  
  
তার্রে ১৩ই এর্প্রল। সন ১৯১৯। র্ের্িের্বমরাধী কমিকাণ্ড তেন তুমঙ্গ। 
  
এই র্দমনই পাঞ্জামব শজনামরল ডায়ামরর শনতৃমত্ব অমৃতসমরর জার্লওয়ানওয়ালাবামগ এক 
হাজার মানুষ র্নমিম ামব র্নহত এবং দুই হাজার আহত হয়। ডায়ার তেনই কাফুি জার্র 
কমর, শর্ কারমণ শকামনা র্ৈর্কৎসা সাহার্য না শপৌঁোয়, ময়দামন ও রা্ত ায় েত েত মানুষ 
প্রাণ তযাগ কমরন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর র্ের্িে রামজর ‘নাইি’ উপার্ধ তযাগ কমরন। 
  
তুরমস্কর সুলতান র্েমলন  ারতীয় মুসলমানসহ পৃর্থবীর সকল সুর্ন্ন মুসলমামনর ের্লফা। 
প্রথম মহারু্মদ্ধ তুরস্ক জামিার্নর পে শনয়ায় র্ের্িে রাজ সুলতামনর পদৈুযর্ত ঘিায়। 
সুলতামনর অর্ধকার রোর জমনয শুরু হয় শেলাফত আমন্দালন। মহাত্মা গান্ধী এই 
আমন্দালমনর সমঙ্গ রু্ক্ত হন। 
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১২. চবপ্লবী জীবনলাল িমটাপাধ্যায় 
 য়ঙ্কর র্বপ্লবী জীবনলাল ৈমটাপাধযায়মক ধর্রময় শদবার পুরস্কার র্হমসমব ধনু শেে ‘োন 
সামহব’ উপার্ধ শপময়মেন। জীবনলাল আমেন আলীপুর শসন্ট্রাল শজমল। র্বৈার শুরু হময় 
র্ামব। জীবনলামলর ফাাঁর্স হমব, এ র্বষয়িা শমািামুর্ি র্নর্িত। 
  
োন সামহব ধনু শেে বমস আমেন। হর্রৈরমণর বার্ির উঠামন। মাঘ মাস। েীত পমিমে 
প্রৈণ্ড। তার হামত কামৈর বি গ্লাস র্তি শেজুমরর রস। শেজুমরর রস শেমত হয়। সূর্ি উঠার 
আমগ। শবলা হময় শগমে। রস োর্নকিা িমক শগমে, তমব োন সামহব ধনু শেে র্িমক 
র্াওয়া রস শেময় র্মথিই আনন্দ পামেন। ইদানীং সবর্কেুমতই র্তর্ন আনন্দ পান। শবদানা 
নামমর শতর বের বয়র্স এক বার্লকামক সম্প্রর্ত র্ববাহ কমরমেন। শমময়র্ি রূপবতী না। 
গাত্রবণি কামলা। মাথার ৈুল র্পঙ্গল। তারপমরও তার সমঙ্গ গল্পগুজব কমরও র্তর্ন আনন্দ 
পামেন। শকন এরকম হমে র্তর্ন জামনন না। তাাঁর প্রথম স্ত্রী কমলার ধারণা, শবদানা 
জাদুমিানা কমরমে। সম্ভাবনা শর্ এমকবামরই শনই, তা-না। 
  
হর্রৈরমণর র্বষয়সম্পর্ত্তর দেল ধনু শেে র্নময় র্নময়মেন। শতমন শকামনা সমসযা হয় র্ন। 
হর্রৈরণ নার্ক মৃতুযর আমগ আমগ শকাম্পার্নর স্টযামম্প সব র্দময় শগমেন ধনু শেেমক। 
স্টযামম্প র্তর্ন দ্ত েত কমরমেন। োরীর্রক অসুস্থতার কারমণ দ্ত েত সামানয আাঁকাবাঁকা 
হময়মে। শস-কারমণই র্তর্ন বুমিা আিুমলর োপও র্দময়মেন। দু’জন সােীর দ্ত েতও 
আমে। একজন প্রাক্তন জর্মদার েোংক পাল। অনযজন অর্ম্বকা  টাৈার্ি। মুসলমান হবার 
পর র্ার নাম র্সরাজুল ইসলাম ঠাকুর। 
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ধনু শেমের কারমণ জানা শগমে, হর্রৈরণ মৃতুযর আমগ আমগ কমলমা চতয়ব পাঠ কমর 
মুসলমান হময়মেন। তাাঁমক দাহ করা হয় র্ন। মসর্জমদর পামের শগার্ত ামন তার কবর 
হময়মে। ধনু শেে র্নজ েরৈায় কবর বাাঁর্ধময় র্দময়মেন। কবমর শলো— র্বর্েি দানবীর, 
সমাজমসবক শমাহাম্মদ আহম্মদ। র্ারা শেষ সমময় মুসলমান হয়, আর্ককা কমর নাম রাোর 
সুমর্াগ হয় না, তামদর নাম শমাহাম্মদ আহম্মদ রাোই না-র্ক র্বধান। কবমরর শ তর একিা 
স্বণিৈাাঁপা গাে লাগামনা হময়মে। অল্পর্দমনই গাে তরতাজা হময়মে। মাওলানা ইদর্রস গােিার 
র্ত্ন শনন। অজুর শেমষ পার্ন র্ের্িময় শদন। কবমরর উপর গাে থাকা রহমমতর বযাপার। 
গাে আল্লাহপামকর নাম র্জর্গর কমর, তার শসায়ামবর র্কেু অংে কবরবাসী পায়। 
আল্লাহপাক তার বান্দামদর উদ্ধামরর নানান বযবস্থা কমর শরমেমেন। 
  
মাম  মাম  কবমরর পামে একজন তরুণীমক শঘামিায় মুে শেমক দাাঁর্িময় থাকমত শদো 
র্ায়। তার শৈামে থামক র্বস্ময়। 
  
একর্দন মাওলানা ইদর্রস অবাক হময় শদেমলন, শমময়র্ি বাাঁধামনা কবমরর গাময় হাত 
বুর্লময় র্দমে। এমন ামব হাত বুলামে শর্ন শস ঘুমি মানুমষর গাময় হাত বুলামে। 
মাওলানা শকৌতূহল সামলামত না শপমর র্জমজ্ঞস করমলন, মামগা আপর্ন শক? 
  
তরুণী ৈমমক উমঠ।  ীত গলায় বলল, আমার নাম র্মুনা। 
  
এোমন কী কমরন? 
  
র্কেু না। 
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শমময়মেমলর উর্ৈত না পুরুমষর কবমর হাত রাো। 
  
আর রােব না। 
  
অমনকবার আপনামর এই কবমরর কামে আসমত শদমের্ে। শকন আমসন? 
  
র্মুনা েীণ গলায় বলল, আর আসব না। 
  
  
  
মাঘ মামসর েীমতর সকামল ধনু শেমের সমঙ্গ সােী দুজনও উপর্স্থত। র্সরাজুল ইসলাম 
ঠাকুর বমসমেন িুমল। র্তর্ন দার্ি শরমেমেন। মুে র্তি ৈাপদার্িমত তামক েুব মার্নময়মে। 
ধনু শেে তামক স্থায়ী ৈাকর্র র্দময়মেন। এেন মামস পাঁর্ৈে িাকা কমর পান। র্বর্নমময় 
হর্রৈরমণর বার্িঘর শদোমোনা কমরন। 
  
েোংক পাল হর্রৈরমণর র্িমনর ঘমর থামকন। তার অরুর্ৈ শরাগ হময়মে। শকামনার্কেুই 
হজম করমত পামরন না। তাাঁমক লবণ র্দময় সাগু জ্বাল র্দময় শদয়া হয়। সকালমবলা ৈামৈ 
র্দময় তাই োর্নকিা োন। র্কেুেণ পর পুমরািাই বর্ম কমর শদন। ধনু শেে কথা র্দময়মেন 
তামক শকালকাতায় র্নময় র্ৈর্কৎসা করামবন। শকালকাতায় ধেিরী আয়ুমবিদোস্ত্রী আমেন। 
আয়ুমবিদোমস্ত্র অরুর্ৈর  ামলা র্ৈর্কৎসা আমে। 
  
েোংক পাল বলমলন, োন সামহব, আমরা র্াব কমব? 
  
ধনু শেে বলমলন, সময় হমলই র্াব। সময় এেমনা হয় নাই। 
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সময় কমব হমব? 
  
ধনু শেে র্বরক্ত গলায় বলমলন, োকার কর্মেনার সামহব পার্ে র্েকামর আসমবন। পার্ে 
র্েকামরর পমর র্াব। 
  
েোংক পাল বলমলন, ততর্দন আর্ম বাাঁৈব না। 
  
ধনু শেে র্নর্বিকার  র্ঙ্গমত বলমলন, মমর শগমল োাঁর্ি র্ঘ র্দময় দাহর বযবস্থা করব। র্ৈিার 
র্কেু নাই। 
  
েোংক পাল দীঘি র্নিঃশ্বাস শফলমলন। কর্ঠন র্কেু কথা তাাঁর শঠাাঁমি এমস শগমে। অমনক 
কমি কথাগুর্ল আিকামলন। ধনু শেে এেন এমন বযর্ক্ত র্ার সমঙ্গ কর্ঠন কথা বলা র্ায় 
না। সামমল কথা বলমত হয়। 
  
ধনু শেে গ্লামস শেষ ৈুমুক র্দময় বলমলন, র্সরাজ ঠাকুর? 
  
র্সরাজ ঠাকুর বয্ত  হময় বলমলন, শজ োন সাব। 
  
এইবামরর শকারবার্নর ঈমদ মসর্জমদর সামমন আর্ম শকারবার্ন র্দব বমল মনস্থ কমরর্ে। 
  
মনস্থ কমরর্ে। 
  
র্হনু্দরা লাফালার্ফ  াপ াাঁর্প করমত পামর। করমল করমব। আপর্ন কী বমলন? 
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অবেযই। তারা ধমিকমি করমব, আমরা করব না— এিা শকমন কথা? আমামদরও ধমিকমমির 
হক আমে। 
  
ধনু শেে বলমলন, মাগর্রমবর নামামজর সময় এরা মর্ন্দমর ঘ্া বাজায়। মুসুর্ল্লমদর 
নামামজর অসুর্বধা হয়। এরও একিা বযবস্থা র্নমত হমব। ঘ্া বাজাইমত শদাষ নাই। 
নামামজর সময় বাদ র্দময়। 
  
র্সরাজ ঠাকুর শজামরর সমঙ্গই বলমলন, অবেযই। 
  
ধনু শেে বলমলন,  ামলা শদমে একিা শঘািা ের্রদ করা দরকার। শঘািা র্বনা র্বর্েি 
মানুমষর ইিত রো হয় না। 
  
র্সরাজ ঠাকুর সমঙ্গ সমঙ্গ বলমলন, অবেযই। োদা রমির শঘািা, শর্ন দূর শথমক নজমর 
আমস। 
  
েোংক পাল বলমলন, উ ে। শঘািামত শকামনা ইিত নাই। থানার ওর্স শঘািায় ৈমি। 
ইিত হার্তমত। হার্ত ের্রদ কমরন। 
  
ধনু শেে দীঘি র্নিঃশ্বাস শফলমলন। তার হার্ত- াগয  ামলা না। হর্রৈরণ শবকুমবর মমতা 
তার হার্ত আসামমর জঙ্গমল শেমি র্দময় এমসর্েমলন। শসই হার্ত র্ফমর আমস র্ন। ধনু 
শেে োল্লার দেআর্ন জর্মদার শনয়ামত শহামসমনর কামে হার্ত র্কনমত র্গময় অপদ্ত  
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হময়মেন। শনয়ামত শহামসন ধনু শেেমক ‘তুর্ম তুর্ম’ কমর বমলমেন, শর্ন ধনু শেে তার 
অধ্ত ন কমিৈারী। 
  
হার্ত র্কনমত ৈাও? 
  
র্জ। শুমনর্ে আপর্ন আপনার হার্ত র্বর্ক্র করমবন। ের্রদার অনুসন্ধান করমেন। 
  
হার্ত র্দয়া তুর্ম করবা কী? 
  
র্বর্ ন্ন জায়গায় র্াওয়া আসা করমত হয়। 
  
পালর্কমত র্াওয়া আসা করব। হার্ত একিা ইিমতর প্রাণী। তার ইিমতর র্দমক আমামদর 
লে রাো দরকার। শর্ মুর্ৈ, জুতা শসলাই কমর, তার বার্িমত হার্ত শদওয়া র্ায় না। এমত 
হার্তর ইিমতর হার্ন হয়। 
  
ধনু শেে আহত হময় বমলমেন, আর্ম র্ক মুর্ৈ? 
  
শনয়ামত শহামসন হাই তুলমত তুলমত বমলমেন, কথার কথা বমলর্ে। র্নমজর ঘামি িান 
র্দয়া র্নবা না। শোিমলামকর স্ব াব র্ক জামনা? সবকথা র্নমজর ঘামি িান র্দয়া শনয়। শস 
 ামব সবাই তামক অপমান করমত নামমে। তুর্ম বি মানুষ হওয়ার শৈিায় আে— এইসব 
র্েেবা না? 
  
ধনু র্বি র্বি কমর বমলমেন, অবেযই। অবেযই। 
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শনয়ামত শহামসন ইমকায় িান র্দময় উপমদমের  র্ঙ্গমত বমলমেন, হার্তর র্ৈিা বাদ দাও। 
আমার কথা শোন, হাাঁিাহাাঁর্ির মমধয থাক। এমত েরীর স্বাসু্থয  ামলা থামক। েরীর র্ঠক 
রাো প্রময়াজন না? 
  
ধনু শেে উমঠ দাাঁিামত দাাঁিামত বলমলন, আর্ম উর্ঠ। 
  
শনয়ামত শহামসন দরাজ গলায় বলমলন, আমরা এেনই র্ক উঠাবা? েরবত োও, র্মর্ি 
োও। র্মর্ি মুমে না র্দয়া আমার বার্ি শথমক শকউ র্ায় না। শতামার সমঙ্গ আমার র্বমেষ 
জরুর্র র্কেু কথাও র্েল। 
  
কী কথা? 
  
দুি শলামক বমল, তুর্ম নার্ক মরা। হর্রৈরমণর আিুমলর োপ র্দয়া দর্লল বার্নময়ে— এিা 
র্ক সতয? 
  
দুি শলাকিা শক? 
  
দুি শলামকর আলাদা পর্রৈয় থামক না। তারা গলায় সাইনমবাডি বুর্লময় ঘুমর না। কথা সতয 
র্কনা বমলা। 
  
শনয়ামত শহামসন শৈয়ামর গা এর্লময় গিগিা িানমেন। তার শৈাে বন্ধ। ধনু শেেমক 
আৈমকা এই প্রশ্ন কমর ‘তবদা’ বার্নময় র্দমত পারার আনমন্দই র্তর্ন আত্মহারা। তমব ধনু 
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শেে জবাব র্দমলন। এই জবাব শোনার জমনয শনয়ামত শহামসন প্রস্তুত র্েমলন না। শনয়ামত 
শহামসন মমন মমন ধনু শেমের সাহমসর প্রেংসা করমলন। 
  
ধনু শেে বলমলন, দুি শলাক বা র্েি শলাক আমার র্বষময় কী কথা বমলমে আর্ম জার্ন না, 
তমব আপনার কামে স্বীকার করর্ে— ঘিনা সতয! 
  
শনয়ামত শহামসন বলমলন, ঘিনা সতয? 
  
র্জ জনাব সতয। হর্রৈমণর না আমে শকামনা ওয়ার্রোন না আমে র্কেু। তার র্বষয়সম্পর্ত্ত 
সাত  ূমত লুমি োমব, এিা শকমন কথা!। এইসব র্বমবৈনা কমর দেল র্নময়র্ে। জনাব, 
উর্ঠ? 
  
হার্ত র্বষয়ক এইসব কথাবাতিা র্েন হময়মে তেমনা ধনু শেে োন সামহব হন নাই। 
জর্মদার শনয়ামত শহামসন তামক অপমান করমত পামর। ধনু শেে অপমান গাময় মামেন 
নাই। হার্সেুর্ে অবস্থায় বার্ি র্ফমরমেন। বার্লকা বধূর সামথ লুিু শেমলমেন। র্তন দান 
শেলা হময়মে। দুইবারই র্তর্ন র্জমতমেন। শবদান লুিুমত হারার অপমান র্নমত না শপমর 
কান্নাকার্ি কমরমে। তামক োি করমত ধনু শেমের র্মথি শবগ শপমত হময়মে। 
  
শবদানামক ধনু শেে বিই র্পয়ার কমরন। তাাঁর এই বার্লকা বধূ  াগযবতী। তামক র্বময় 
করার পরই আৈমকা ‘োন সামহব’ িাইমিল। ইংমরজ জার্ত র্হমসমব  ামলা, তারা 
উপকারীর উপকার শ ামল না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 287 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

ধনু শেে ধমরই র্নময়র্েমলন িাইমিল পাওয়ার পর শনয়ামত শহামসমনর বার্িমত তার 
দাওয়াত হমব। তা হয় র্ন। তমব র্কেুর্দমনর মমধযই র্তনবার শলাক মারফত েবর 
পার্ঠময়মেন। শনয়ামত শহামসন কথা বলমত ৈান। র্বমেষ জরুর্র। 
  
প্রথমবার েবর পাঠামলন তার র্নজ বার্িমত ডাকার্ত হবার পর। র্িতীয়বার েবর পাঠামলন, 
তার বজরায় ডাকাত দমলর শগালাগুর্লর ঘিনার র্দমন। তৃতীয় দফায় েবর পার্ঠময়মেন 
র্কেুর্দন আমগ। ধনু শেে র্ঠক কমর শরমেমেন, র্ামবন। সদর োজনা শদবার তার্রে হবার 
আমগ আমগ। শনয়ামত শহামসন শর্ন সদর োজনা র্দমত না পামরন এই বযবস্থা র্তর্ন র্নময় 
শরমেমেন। িাকা র্নময় র্ারা র্ামব তারা ডাকামতর হামত পিমব। দুই ৈারজমনর প্রাণহানী 
ঘিমব। কী আর করা। সবই উপমরর হুকুম। জগত ৈমল উপমরর হুকুমম, মানুমষর করার 
র্কেু নাই।  ামলা বযবস্থা। তমব সব বযবস্থা সবসময় কাজ কমর না। 
  
  
  
মাওলানা ইদর্রস হামফজ িাইমিমলর পরীোয় শফল কমরমেন। শদওবমন্দ ৈারজন 
হামফমজর সামমন পরীো র্দমত বমস পমদ পমদ  ুল কমরমেন। ৈারজন হামফজই র্বরক্ত 
হময়মেন, র্র্দও তাাঁরা মমনর  াব প্রকাে কমরন র্ন। 
  
একজন মাওলানা ইদর্রমসর কাাঁমধ হাত শরমে বমলমেন, সবাই হামফজ হমত পামর না। 
হওয়ার প্রময়াজনও নাই। আপর্ন এই পথ শেমি শদন। আল্লাপামকর কালাম  ুল াল বমল 
আপর্ন মহাপাপী হমেন। প্রময়াজন কী? 
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মাওলানা বলমলন, এক দুই বৎসর পমর আবার আর্স? আপনামদর ৈারজনমক একসমঙ্গ 
শদমে  য় শপময়র্ে র্বধায় সব আউলা  াউলা হময়মে। 
  
এক বৎসর পর র্েন আসমবন তেমনা শতা আমরা ৈারজনই থাকব। তেন র্ক মাথা 
আউলা হমব না? 
  
মাওলানা ইদর্রস এই প্রমশ্নর জবাব র্দমত পামরন র্ন। র্বষণ্ণ হৃদময় বান্ধবপুমর র্ফমর 
এমসমেন। হামফজ িাইমিল পাওয়ার পর র্ববাহ করমবন। এরকম বাসনা র্েল। শসই 
বাসনা এেন তার আর শনই। র্তর্ন র্সদ্ধাি র্নময়মেন শকারান মর্জদ আবামরা  ামলামমতা 
মুেস্থ করমবন। আবামরা শদওবন্দ র্ামবন। শুদ্ধ র্নয়মতর প্রর্ত আল্লাহপামকর মমতা আমে। 
তার র্নয়ত শুদ্ধ। 
  
চবোে মামসর এক রাত। মসর্জমদ এোর নামাজ শেষ কমর মাওলানা বার্ি র্ফমর শদমেন 
শ তর বার্িমত হার্রমকন জুলমে। র্তর্ন েুবই র্বর্স্মত হমলন। তার বার্ি থামক অন্ধকার। 
র্তর্ন এমস হার্রমকন জ্বালান। শক এমস বার্িমত হার্রমকন জ্বালামব? তাাঁর েীণ সমন্দহ 
হমলা, জর্হর হয়মতা র্ফমর এমসমে। জর্হমরর র্নরুমদ্দমের েবর র্তর্ন উর্কল মুনর্সর 
মাধযমম শপময়মেন। 
  
মাওলানা উঠামন দাাঁর্িময় বলমলন, শক? 
  
শ তর শথমক নারীকমণ্ঠ শকউ একজন বলল, আর্ম। 
  
মাওলানা বলমলন, আপনার পর্রৈয়? 
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আমার নাম জুমলো, আর্ম জর্হমরর মা। মাওলানা সামহব, আপনামক আসসালাম। 
  
মাওলানার েরীর র্দময় েীতল শরাত বময় শগল। কী সবিনামের কথা! রর্িলা বার্ির অর্ত 
পার্পষ্ঠ নারীমদর একজন তার ঘমর। জানাজার্ন হমল র্বরাি সবিনাে হমব। জানাজার্ন না 
হমলও ঘরদুয়ার অপর্বত্র হময়মে। কুকুর শর্ ঘমর েুমক শসই ঘর নাপাক হময় র্ায়। শসোমন 
নামাজ হয় না। এরা তারও অধম। 
  
জুমলো বলল, মাওলানা সামহব, শ তমর আসমবন? আপনার সমঙ্গ দুইিা কথা বলব। 
  
মাওলানা বলমলন, আপর্ন আমার বার্িমত এমস র্বরাি অনযায় কমরমেন। 
  
অনযাময়র জমনয েমা ৈাই। আপনার সমঙ্গ একিা জরুর্র কথা র্েল বমল এমসর্ে। কথা 
শেষ কমর ৈমল র্াব। 
  
মাওলানা বলমলন, আপনার সমঙ্গ আমার শকামনা কথা নাই। আপর্ন ৈমল শগমলন। 
  
বার্ির শ তর শথমক মৃদু হার্সর েব্দ পাওয়া শগল। এই পর্রর্স্থর্তমত শকামনা শমময় হাসমত 
পামর তা মাওলানার কল্পনামতও শনই। মাওলানা বলমলন, আপনামক আল্লাহর শদাহাই লামগ 
আপর্ন ৈমল র্ান। 
  
জুমলো বলল, আর্ম শর্ আপনার স্ত্রী এইিা র্ক জামনন? 
  
মাওলানা হত ম্ব গলায় বলমলন, তুর্ম কী বললা? 
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মাওলানা এতেণ আপর্ন কমর বলর্েমলন, হঠাৎ তুর্ম সমম্বাধমন ৈমল শগমলন। 
  
জুমলো োি গলায় বলল, পুরান কথা মমন কইরা শদমেন। আপমনর কমলরা হময়র্েল। 
আপর্ন মরুমত বমসর্েমলন। আর্ম র্েলাম। আপনার সামথ। আপনার শসবা কমরর্েলাম। 
মমন আমে? 
  
মাওলানা ৈাপা গলায় বলমলন, মমন আমে। 
  
জুমলো বলল, এক রামত আপর্ন আমামর বলমলন, শকামনা অনাত্মীয় তরুণী পুরুমষর শসবা 
করমত পামর না। দুইজমনরই র্বরাি পাপ হয়। তেন আর্ম বললাম, এক কাজ কমরন, 
আমামক র্ববাহ কমরন। আপনার র্ক মমন আমে? 
  
মাওলানা ৈুপ কমর রইমলন। তার হাত-পা কাাঁপমত লাগল। এই শমময়িা  য়ঙ্কর কথা 
বলমে। শমময়িা র্মথযাও বলমে না। তার আবো আবো মমন পিমে। 
  
জুমলো বলল, আপনার মমন না থাকমলও আর্ম আপনামক শদাষ র্দব না। আপর্ন তেন 
মরমত বমসর্েমলন। মৃতুযর সময় মানুষ অমনক র্কেু কমর। আপর্ন র্ক উঠামন দাাঁিাময় 
থাকমবন? শ তমর আসমবন না? 
  
মাওলানা এই প্রমশ্নরও জবাব র্দমলন না। র্তর্ন হঠাৎ লে করমলন, তাাঁর কথা বলার ের্ক্ত 
ৈমল শগমে। দম বন্ধ হময় আসমে। ইবর্লে েয়তান আমেপামে আমে এিা শবা া র্ামে। 
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শস মজা শদোর জমনয অমপো করমে। মাওলানা র্বির্বি কমর বলমলন, আল্লাহপাক 
আমামক ইবর্লমের হাত শথমক বাাঁৈাও। 
  
জুমলো ঘমরর শ তর শথমক উঠামন এমস দাাঁিাল। তার সম্ত  েরীর শবারকায় োকা। 
র্ৈমকর পদিার আিামল শৈাে। অন্ধকামরর কারমণ শসই শৈােও শদো র্ামে না। জুমলো 
বলল, তেন আপর্ন আমামর কবুল বলমত বমলর্েমলন। আর্ম বমলর্েলাম। আপনার হাত 
ধমর র্তনবার বমলর্ে- কবুল, কবুল, কবুল। 
  
মাওলানা কাাঁপা কাাঁপা গলায় বলমলন, তুর্ম বমলর্েমল, আর্ম বর্ল নাই। 
  
আপর্ন বমলর্েমলন। ইয়াদ কমর শদমেন। 
  
আমার ইয়াদ নাই। 
  
আর্ম আপনামর শফমল ৈমল শর্তাম না। আর্ম শ মবর্েলাম আপনার মৃতুয হময়মে। ৈমল 
র্াওয়া োিা আমার আর শকামনা পথ র্েল না। 
  
মাওলানা বলমলন, এইিাই র্ক শতামার জরুর্র কথা? 
  
জুমলো বলল, এইিা শকামনা জরুর্র কথা না। শরামগর র্ন্ত্রণায় আপর্ন কী কমরমেন না 
কমরমেন শসিা র্কেু না। আমার কথাবাতিা শুমন আপর্ন বিই অর্স্থর হময়মেন। মন োি 
কমরন। মন োি করার জনয র্তনবার তালাক বমল শদন। আমামদর ধমমি র্ববাহ শর্মন 
শসাজা তালাকও শতমন শসাজা। 
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ধমি র্নয়া কথা বলব না। 
  
শগা্ত ার্ক হময়মে। আর বলব না। 
  
জরুর্র কথািা বমলা। 
  
আমার কামে একিা কাগজ আমে। দানপত্র। জীবনলাল নামমর এক শলাক পাঠাময়মে। 
শসোমন আপনার দ্ত েত আমে। 
  
মাওলানা র্িতীয়বার ৈমকামলন। 
  
জুমলো বলল, ধনু শেে এতবি অনযায় কমরমে, আপর্ন সব শজমনও র্কেু বমলন নাই। 
  
মাওলানা র্বি র্বি কমর বলমলন, আর্ম শোি মানুষ। 
  
জুমলো বলল, আপর্ন আল্লাওলা মানুষ। আল্লাওলা মানুষ জামন মানুমষর মমধয বি শোি 
নাই। সবাই সমান। আপর্ন জামনন না? 
  
মাওলানা ৈুপ কমর রইমলন। জুমলো বলল, কাগজিা র্ক আপনার কামে শরমে র্াব? 
  
মাওলানা বলমলন, না। তুর্ম ৈমল র্াও। 
  
জুমলো বলল, এক কথায় ৈমল র্াব? আর্ম আপনার স্ত্রী।  াব  ামলাবাসার দুইিা কথা 
বমলন। শুইনযা র্াই। 
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তুর্ম ৈমল র্াও। 
  
জুমলো বলল, আপনার কামে একিা প্র্ত াব আমে। শদাষ না র্নমল প্র্ত াবিা র্দব। শদাষ 
ধরমলও র্দব। 
  
কী প্র্ত াব? 
  
ৈমলন অমনক দূমরর শকামনা শদমে ৈইলযা র্াই। শর্োমন আপনামর শকউ র্ৈমন না। আমামরও 
না। 
  
তুর্ম অর্ত পার্পষ্ঠ। 
  
জুমলো হাসমত হাসমত বলল, আপনার মমতা এত বি মাওলানা র্ার স্বামী তার র্ৈিা কী? 
শস তওবা করায়া আমামর পর্বত্র করব। 
  
স্বামী নাম আর শকামনার্দন মুমে আনবা না। 
  
আো আনব না। 
  
এেন র্বদায় হও। শতামার সামথ কথা বলাও পাপ। 
  
জুমলো বলল, অমনক পুণয শতা সারাজীবন কমরমেন। র্কেু পাপ করমলন। এই র্বষময় 
আমার বযাপজামনর একিা গান আমে। শুনমবন? 
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ৈুপ বললাম। ৈুপ। 
  
জুমলো র্নৈু গলায় গান ধরল— 
  
 ামলা র্ৈনমত মন্দ লামগ 
মন্দ র্ৈনমত  ামলা। 
োদা শকউ র্ৈমন না বান্ধব 
না থার্কমল কামলা। 
  
মাওলানা উাঁৈু গলায় বলমলন, র্বদায় হও। র্বদায়। 
  
জুমলো হাাঁিা শুরু করল। মাওলানা তার্কময় আমেন। কামলা শবারকার কারমণ জুমলো 
মুহুমতির মমধযই অন্ধকামর শেমক শগল। মাওলানা অমনক রাত পর্িি উঠামন বমস আল্লাহর 
নাম জপমলন। র্কেুেণ পর পর হাত উর্ঠময় শমানাজাত করমলন, শহ আল্লাহপাক, তুর্ম 
আমামক একিা ইোরা দাও। বমল দাও আর্ম কী করব। 
  
মাওলানার েরীর র্দময় ঘাম ম পিমে। স্পি শুনমত পামেন পাময়র থপথপ েব্দ। তামক 
র্ঘমর শক শর্ন হাাঁিমে। নামক কিু গন্ধ আসমে। পশুমদর গা শথমক শর্মন গন্ধ আমস শতমন 
গন্ধ। আকামে শমঘ কমরর্েল। শফাাঁিা শফাাঁিা বৃর্ি পিমত শুরু করল। বৃর্ির শফাাঁিাগুর্ল 
গরম। এরকম শতা কেমনা হয় না। 
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োন সামহব ধনু শেে োল্লার জর্মদার বার্িমত এমসমেন। োন সামহব হবার পর এিা তার 
প্রথম আসা। আময়াজন কমর আসা উর্ৈত। তা-না, র্তর্ন একা এমসমেন, োর্ল পাময় 
এমসমেন। তাাঁর দুই পা র্তি ধূলা। পাময়র ধূলা ধুময় শফলার জমনয তামক রূপার বদনা  র্তি 
কমর পার্ন শদয়া হময়মে। একজন োনসামা তাাঁর পাময় পার্ন োলমে। একিু দূমর দাাঁর্িময় 
দৃেযর্ি শদেমেন শনয়ামত শহামসন। তার শৈাে তীক্ষ্ম। মুে গ ীর। শনয়ামত শহামসন বলমলন, 
োন সামহব মানুষ োর্ল পাময় পথ ৈমল, এিা শকমন কথা? 
  
ধনু শেে বলমলন, র্ঠক কমরর্ে। হার্ত ের্রদ না করা পর্িি োর্ল পাময় হািব। এইিা 
আমার একিা র্জদ। 
  
োরাপ না। পুরুষমানুমষর র্জদ থাকা  ামলা। আমার কামে কী জমনয এমসমেন? 
  
ধনু শেে মমন মমন তৃর্্ত।র র্নিঃশ্বাস শফলমলন। মানুষিা আপর্ন’ বলা শুরু কমরমে। ধনু 
শেে বলমলন, আপর্ন কময়কবার েবর পার্ঠময়মেন শদো করার জনয। নানান কাজকমমি 
থার্ক, সময় করমত পার্র নাই। আজ আর্ম অবসর।  াবলাম র্াই। গফসফ কমর আর্স। 
আপনার মমতা র্বর্েি মানুষ থাকমত আমার গমফর মানুষ নাই। এিা আফমসামসর র্বষয়। 
  
শনয়ামত শহামসন ঠাণ্ডা গলায় বলমলন, আপর্ন অবসর এই জমনয এমসমেন এিা র্বশ্বাস 
করা র্ায় না। কারণ োিা আপর্ন আমসন নাই। কারণিা বমলন। 
  
সদর োজনার সময় হময়মে। িাকার শজাগাি র্ক হময়মে? 
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শনয়ামত শহামসন বলমলন, োজনার িাকা আমে। র্র্দও কময়কবার আমার বার্িমত ডাকার্ত 
হময়মে। ডাকাতরা র্কেু র্নমত পামর নাই— এই েবর আপনার জানার কথা। 
  
ধনু শেে বলমলন, আর্ম কী কমর জার্নব? আর্ম শতা ডাকামতর দমল র্েলাম না। না-র্ক 
আপনার ধারণা আর্মও র্েলাম? 
  
শনয়ামত র্কেু বলমলন না। ধনু শেমের এ বার্িমত আসার উমদ্দেয এেমনা পর্রোর হমে 
না। োরাপ শকামনা মতলব আমে। এিা শবা া র্ামে। 
  
ধনু শেে বলমলন, জর্মদার সাব। আপনামক অতযর্ধক র্ৈিারু্ক্ত মমন হইমতমে। আর্ম কী 
কারমণ আসর্ে। বু মত পারমতমেন না বইলা র্ৈর্িত। আর্ম আসর্ে আপনামে সাবধান 
করমত। 
  
আমামক সাবধান করমত এমসমেন? 
  
ধমরন সদর োজনা র্নয়া আপনার মযামনজার রওনা হইল। পমথ পিল ডাকামতর হামত। 
র্বপদ না? োজনা র্দমত পারমলন না। জর্মদার্র উঠল। র্নলামম। েোংক পামলর ঘিনা। 
  
শনয়ামত শহামসমনর চধর্িৈুযর্ত ঘিল। র্তর্ন ‘তুর্মমত র্ফমর শগমলন। কর্ঠন গলায় বলমলন, 
তুর্ম আমামক  য় শদোমত এমসে? ডাকার্তর  য়? 
  
ধনু শেে বলমলন, আপর্ন বযবস্থা  ামলা র্নময়মেন। এমন এক পমথ োজনা র্ামব শর্ পমথ 
শকউ র্ায় না। োজনা র্ামব শঘািার র্পমঠ। র্মোোর্লর বাজামরর পমথ। র্ঠক বমলর্ে না? 
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আপনার র্নমজর শলাকই র্র্দ সব বমল শদয়। তেন শতা  য় আপনামতই আমস। তার 
উপমর শদে  র্তি হময়মে স্বরামজর শবামাবাজামদর র্দময়। িাকা লুিপামি এরা ও্ত াদ। এরা 
পর্রৈয় শদয় স্বমদেী, র্বপ্লবী। আসমল ডাকাত। 
  
শনয়ামত হত ম্ব। সদর োজনা র্মোোর্ল বাজার র্দময় শঘািার র্পমঠ র্ামব। এিা সতয। 
এই সতয বাইমরর মানুমষর জানার কথা না। 
  
ধনু শেে উমঠ দাাঁিামলন। ৈমল র্াবার প্রস্তুর্ত। শনয়ামত শহামসন বলমলন, একিু বমসন। 
  
জরুর্র কাজ র্েল। একিু আমগ বমলমেন। আজ আপর্ন অবসর। গফসফ করমত এমসমেন। 
ও আো, আসমলই শতা আজ শকামনা কাজকমি নাই। দুপুমর আমার সমঙ্গ োনা োন। ধনু 
শেে বলমলন, মন্দ না। আপনার বাবুর্ৈির সুনাম শুমনর্ে। তার হামতর রান্ধন ৈােবার 
শসৌ াগয হয় নাই। আর্ম র্বরাি  াগযবান। 
  
শনয়ামত বলমলন, আপনার সমঙ্গ আর্ম শকামনা র্ববামদ শর্মত ৈাই না। আমপাস করমত 
ৈাই। আপর্ন র্বর্েি বযর্ক্ত হময়মেন। একজন র্বর্েি বযর্ক্ত অনয র্বর্েি বযর্ক্তমর শদেমব 
এই র্নয়ম। আপর্ন আমার স্বাথি শদেমবন, আর্ম আপনার স্বাথি শদেব। 
  
ধনু শেে বলমলন, অবেযই। োাঁর্ি কথা বমলমেন। এই কথার দাম লাে িাকার উপমর। 
  
শনয়ামত বলমলন, মাম  মাম  আমরা দুই  াই মজর্লমে বসব। গানবাজনা হমব। লেমনৌ-
এর এক বাইর্জ আমার এোমন আমে। শুমনমেন শবাধহয়। 
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শুমনর্ে। 
  
তার ঘাঘিা নৃতয শদোর মমতা র্জর্নস। আজ রামতই নামৈর বযবস্থা করব, র্র্দ শমময়িার 
েরীর  ামলা থামক। 
  
ধনু শেে বলমলন, আপনার র্বরাি শমমহরবার্ন। 
  
র্নয়ামত বলমলন, আমার োজনা র্নময় র্েন র্ামব তেন তামদর সামথ আপনার কময়কজন 
র্বশ্বাসী শলাক র্দময় র্দমবন। 
  
অবেযই। 
  
শনয়ামত বলমলন, এক কাজ করুন, রাত পর্িি থামকন। রামত  ামলা আময়াজন কর্র। 
সামানয গানবাজনার আময়াজনও থাকল। 
  
মন্দ না। 
  
ধনু শেে র্গময়র্েমলন োর্ল পাময়, র্ফরমলন হার্তমত ৈমি। শনয়ামত শহামসন বনু্ধমক হার্তমত 
কমর শফরত পাঠামলন। 
  
এত কমরও শেষরো হমলা না। শনয়ামত শহামসমনর োজনার দমল ডাকাত পিল। বনু্দমকর 
গুর্লমত শনয়ামত শহামসমনর তহর্সলদার এবং এক নাময়ব মারা শগল। স্বমদেী ডাকাতমদর 
কাজ। এমদর জমনয িাকা পয়সা র্নময় শবর হওয়াই মুের্কল। পুর্লমের এসর্প সামহব স্বয়ং 
র্নমজ কময়কবার এমস তদি কমর শগমলন। শকামনা হর্দস পাওয়া শগল না। 
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ধনু শেমের েরীর  ামলা না। জ্বর জ্বর  াব। সারার্দনই র্তর্ন র্বোনায় শুময় কার্িময়মেন। 
সন্ধযার পর শবদানার সঙ্গ সাপলুিু র্নময় বমসমেন। সাপলুিু পুমরাপুর্র  ামগযর শেলা। 
শবদানার গুর্ি োওয়ার পারদেিীতা সাপলুিুমত কামজ লামগ না। তারপমরও এই শেলামতও 
শস শজমত। ধনু শেে  ামলাই শেলর্েমলন। তার গুর্ি তরতর কমর উমঠ র্ার্েল। 
র্নরান্নব্বইমত এমস সামপর মুমে পমি দুইময়র ঘমর ৈমল শর্মত হমলা। শবদানার মুে আনমন্দ 
 লমল করমে। দু’জমনরই বি সুমের সময়। 
  
সুমের সমময় বাধা পিল। র্সরাজুল ইসলাম ঠাকুর এমস েবর র্দল, জুম্মাঘমরর ইমাম 
এমসমেন। শদো করমত ৈান। 
  
ধনু শেে বলমলন, এেন বয্ত  আর্ে। পমর আসমত বমলা। র্তন দান লুিু শেলা হমলা। 
র্তনর্িমতই শবমদানা র্জতলা। ধনু শেে হাই তুলমত তুলমত বলমলন, ঐ বার্ন্দ, শতার সামথ 
পারা মুের্কল। 
  
স্ত্রীর প্রর্ত অর্তর্রক্ত মমতা চতর্র হমল ধনু শেে তামক ‘বার্ন্দ সমম্বাধন কমরন এবং তুই 
শতাকার্র কমরন। 
  
শবদানা বলল, আপমনর েরীর র্ক এেমনা োরাপ? 
  
ধনু শেে বলমলন, হাঁ। দুই দানা আর্ফং োইমল মমন হয় েরীর র্ঠক হইত। [মস-সময় 
আবগারী শদাকামন আর্ফম র্বর্ক্র হমতা। শর্-মকউ আর্ফম র্কমন শেমত পারত।] 
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শবদানা বলল, আর্ফং োন। দুধ জ্বাল র্দয়া র্দমত বর্ল, দুধ র্দয়া োন। 
  
ধনু শেে বলমলন, েরাব োইমলও ৈমল। েরাব েরীর মযাজমমজার্নর আসল ওষুধ। 
  
শবদানা বলল, েরাব োইমত ৈাইমল োন। শগলাস র্দমত বর্ল? 
  
বল। 
  
েরাব আর আর্ফং একসামথ োইমল কী হয়? 
  
র্কেুই হয় না। ‘র্নো’  ামলা হয়। 
  
দুইিা একসামথ োন। আর্মও আপমনর সামথ োব। 
  
শমময়মেমলর এইসব োওয়া র্ঠক না। 
  
র্ঠক না হইমলও োব। আপমনর শগলামস একিা ৈুমুক র্দব। 
  
ধনু শেে দরাজ গলায় বলমলন, আো র্াও র্দও। 
  
অর্ত আনন্দময় এই মুহূমতি েবর পাওয়া শগল, মাওলানা ইদর্রস র্ায় র্ন। এেমনা 
চবঠকোনায় বমস আমে। ধনু শেমের র্বরর্ক্তর সীমা রইল না। র্তর্ন মাওলানামক শোবার 
ঘমরই ডাকমলন। শবদানামক র্কেু সমময়র জমনয বাইমর পাঠামলন। শবমদানা পুমরাপুর্র শগল 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 301 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

না। দরজায় কান শপমত রােল। পুরুষ মানুষমদর জর্িল কথা শুনমত তার বি  ামলা 
লামগ। মামলা শমাকদ্দমার কথা, বযবসার কথা। এমদর কথাবাতাাঁর ধরনই অন্র্রকম। 
  
আসসালামু আলায়কুম। 
  
ওয়ালাইকুম সালাম। মাওলানা, শতামার কী বযাপার? [ধনু শেে আমগ মাওলানামক আপর্ন 
কমর বলমতন। োন সামহব হবার পর শথমক তুর্ম বলমেন।] 
  
আপনামক একিা কথা বলমত এমসর্েলাম। েরীরিা  ামলা না। কথা শোনার মমতা মমনর 
অবস্থা না। তারপমরও বমলা। 
  
হর্রৈরণ বাবুর র্বষয়সম্পর্ত্তর র্বর্ল বযবস্থা র্নয়া একিা দর্লল হময়র্েল, এই র্বষময় র্ক 
আপর্ন জামনন? 
  
ধনু শেে র্বরক্ত গলায় বলমলন, জানব না শকন? দর্লল আমার কামে। আমরকিা কথা, 
তুর্ম হর্রৈরণ হর্রৈরণ করমতে। শকান কামম? তার নাম শমাহাম্মদ আহম্মদ। 
  
মাওলানা বলমলন, আপনার কামে শর্ দর্লল আমে তার র্বষময় বলমতর্ে না। মূল দর্লল। 
  
গাধার মমতা কথা বলব না। তুর্ম মাওলানা, গাধা না। 
  
দর্ললিা একজমনর কামে রর্েত আমে। 
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শতামার কথা র্ক শেষ হময়মে? কথা শেষ হময় থাকমল র্বদায় হও। শলাকমুমে শুমনর্ে। 
তুর্ম হামফজ পরীোয় শফল কমরে। এিা র্ক সতয? 
  
র্জ জনাব। 
  
শফলিুস মাওলানা র্দময় শতা আমামদর ৈলমব না। তুর্ম অনয শকামনাোমন কাজ শদে। আর্ম 
পাে করা  ামলা মাওলানার সন্ধামন আর্ে। বুম র্ে র্ক বমলর্ে? 
  
র্জ। 
  
এেন র্বদায় হও। জুমার নামামজর েুতবা র্ঠকমমতা পিমত পার শতা? নার্ক শতামার 
শপেমন দাাঁিাময় আমরা সবাই গুনাগর্র হইমতর্ে? দাাঁিায়া থাকবা না, র্াও র্বদায়। 
  
মাওলানা ৈমল শগমলন। ধনু শেে েরাব র্নময় বসমলন। শবদানার এক ৈুমুক োওয়ার কথা, 
শস কময়ক ৈুমুক শেময় শফলল। মুে র্বকৃত কমর বলল, মজা পাইমতর্ে না শতা। 
  
ধনু শেে বলমলন, র্ ম াব হয়, এইিাই মজা। 
  
আমার শতা র্ ম াব হইমতমে না। আমরা একিা ৈুমুক র্দব? 
  
ধনু শেে দরাজ গলায় বলমলন, শদও। 
  
শবদানা বি কমর ৈুমুক র্দময় োর্ির আাঁৈমল শঠাাঁি মুেমত মুেমত বলল, মূল দর্লল কার 
কামে শোাঁজ শনয়া উর্ৈত না? 
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ধনু শেে র্বর্স্মত হময় বলমলন, দর্লমলর র্বষময় তুর্ম র্ক জামনা? 
  
আিাল থাইকযা শুনর্ে। 
  
কাজিা র্ঠক করা নাই। 
  
আপমনমর এক র্নর্মষ না শদেমল অর্স্থর লামগ, এইজমনয দরজার র্ৈপা র্দয়া শদেমত 
র্েলাম।  ুল হইমল মাফ ৈাই। এই আপমনর পাময় ধরলাম। 
  
 ুল শতা অবেযই হময়মে। 
  
শবদানা বলমলন, মূল দর্লল উদ্ধামরর বযবস্থা কমরন। 
  
ধনু শেে বলমলন, মূল দর্লল বইলযা র্কেু নাই। আর্ম র্েন হর্রৈরমণর বার্িমত উপর্স্থত 
হইলাম তেন শস মইরা ‘শৈগায়া’ পইিা আমে। তার দর্লল শলেমনর সময় কই? আর 
দর্লল কইরা শস কামর র্বষয়সম্পর্ত্ত র্দমব? তার আমে শক? 
  
শবদানা বলল, আমরার মাওলানা সাব র্কন্তু র্মথযা কথা বমল না। 
  
র্মথযা বমল না। এইিা র্ঠক আমে, তমব  ুল াল কথা বমল। তার মাথামত সামানয শদাষও 
আমে। ঐর্দন আমামর বলমতর্েল। শস না-র্ক ইবর্লে েয়তানমর শদেমে। তার সমঙ্গ কথা 
হময়মে। এইসব মাথা োরাপ শলামকর কথা। 
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শবদান আগ্রমহর সমঙ্গ বলল, ইবর্লে েয়তান শদেমত শকমন? র্জজ্ঞাস করর্েমলন? 
  
না। 
  
আমার জানমত ইো করমতমে। উনামর েবর পাঠায়া আনাই? 
  
 ামমলা করব না। আর্ম  ামমলা পেন্দ কর্র না। গ্লাস শেষ হইমে। গ্রামস র্জর্নস ৈাও। 
  
শবদানা গ্লাস  র্তি কমর র্দল। 
  
  
  
পমরর বের শনয়ামত শহামসমনর জর্মদার্র র্নলামম উঠল। োন সামহব ধনু শেে জর্মদার্র 
র্কমন র্নমলন। জর্মদার্র শকনা উপলমে র্তর্ন বান্ধবপুমরর সবার জমনয শমহমার্নর 
আময়াজন করমলন। র্হনু্দ মুসলমান শ দাম দ নাই, সবাই োমব। র্হনু্দমদর পাক োহ্মণ 
বাবুর্ৈি করমব। তামদর পাক এক জায়গায়, মুসলমানমদর পাক আমরক জায়গায়। উচ্চবমণির 
র্হনু্দরা োওয়ার শেমষ এক িাকা কমর পামবন। মুসলমানমদর শেমত্র শুধু চসয়দ বংেীয়মদর 
জমনয এই বযবস্থা। োওয়াদাওয়ার শেমষ সারারাত র্াত্রা পালা। পালার নাম ‘রাজা 
হর্রেৈন্দ্র’। শমময়রাও শর্ন র্াত্রা শদেমত পামর শস বযবস্থা হময়মে। র্ৈক র্দময় শেমক একিা 
অংে আলাদা করা হময়মে। 
  
োন সামহব ধনু শেে রাত শজমগ র্াত্রা শদেমলন। রাজা হর্রেৈমন্দ্রর দুিঃমে বারবার তার 
শৈাে পার্নমত  র্তি হময় শগল। 
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১৩. ইদুল চফতমরর নামাজ শেষ হময়মে 
ইদুল র্ফতমরর নামাজ শেষ হময়মে। শকালাকুর্লপবি শুরু হবার আমগ আমগ মাওলানা 
ইদর্রস বলমলন, সুমলমান আপনামদর র্কেু বলমব। 
  
কাঠর্মর্স্ত্র সুমলমান মাওলানার পামে এমস দাাঁিাল। তার মুে র্বষণ্ণ। শৈামে হতাো ও লিা। 
শস কামরা র্দমক না তার্কময় মাথা র্নৈু কমর শর্ কথা বলল তার অথি— শস অমনমকর কামে 
শদনাগ্র্ত । র্িতীয় স্ত্রীমক তালাক শদবার পর শদনমমাহরানার িাকা র্দমত হওয়ায় বসতবার্ি 
এবং সামানয শর্ জর্ম র্েল র্বর্ক্র করমত হময়মে। উপায় না শদমে আজ শথমক শস র্নমজমক 
র্ েুক শঘাষণা কমরমে। কামঠর কাজ শস আজ শথমক করমব না। বার্ক জীবন র্ ো কমর 
কািামব। র্ োর সুর্বধার জমনয শস একিা শঘািা র্কমনমে। শস সবার দয়া এবং করুণা 
ৈায়। 
  
শঘাষণা কমর র্ েুক হবার প্রৈলন তেন র্েল। পাওনাদারমদর হাত শথমক র্ৈরমুর্ক্তর 
একিাই পথ। 
  
ঈমদর র্দন শথমকই সুমলমান শঘািায় ৈমি র্ োবৃর্ত্তর নতুন জীবন শুরু করল। শঘািার 
র্পমঠ দুিা ব্ত া বাধা। একিা ৈামলর জমনয, একিা ধামনর জমনয। শঘািা র্নময় শস এমকক 
বার্ির সামমন দাাঁিামে। েীণ গলায় বলমে‘র্ েুক র্বদায় কমরন শগা।’ শঘািার গলায় ঘ্া 
বাঁধা। মাথা নািমল ঘ্াও শবমজ উঠমে। র্ েুমকর শঘািার ঘ্াধ্বর্নও র্গর্ত জমনর শৈনা। 
শকউ ৈাল আমন, শকউ ধান। শঘািায় ৈিা র্ েুমকর সামার্জক অবস্থান োরাপ না। এরা 
র্ ো পায়। 
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োন সামহব ধনু শেে দয়াপরবে হময় সুমলমানমক থাকমত র্দময়মেন। তার স্থান হময়মে 
হর্রৈরমণর পুরমনা বার্িমত। েোংক পালও শসোমনই থামকন। র্তর্ন এেন পুমরাপুর্র 
ের্যাোয়ী। সারার্দন উঠামন পমি থামকন, সন্ধযার পর তামক ধরাধর্র কমর ঘমরর শ তর 
র্নময় র্াওয়া হয়। ঘমর র্নময় র্াওয়া, পার্ন োওয়ামনা, এই কাজগুর্ল কমর সুমলমান। 
কামজই সুমলমামনর সমঙ্গ তাাঁর একধরমনর সেয হময়মে। প্রায়ই শদো র্ায় েোংক পাল 
আগ্রহ র্নময় গল্প করমেন সুমলমামনর সমঙ্গ। গমল্পর ধরাবাাঁধা শকামনা র্বষয়বস্তু শনই। 
এমককর্দন এমককরকম। েোংক পাল পেন্দ কমরন। পুরমনা র্দমনর োনেওকমতর গল্প 
করমত। সুমলমামনর পেন্দ তার বতিমান জীবমনর গল্প। র্ েুক-জীবমনর অর্ জ্ঞতার গল্প 
শস আনমন্দর সমঙ্গ কমর। শস তার শঘািার বুর্দ্ধমত্তামত মুগ্ধ। ইোরা োিাই শঘািা শর্ সব 
বার্িমত দাাঁিামে এবং গলায় ঘ্া শনমি উপর্স্থর্ত জানান র্দমে এই গল্প বারবার কমরও 
তার মন  মর না। র্ ো র্বষয়ক গল্প শতা আমেই। 
  
বু মলন কতিা, এক বার্িমত শগলাম। ঘ্া বাজাইলাম। র্ তর থাইকা বলল, আইজ না। 
আইজ বুধবার। 
  
আর্ম বললাম, বুধবামর র্বষয় কী? 
  
বুধবামর র্ ো শদই না। 
  
শদন না শকন? 
  
বিকতিার র্নমষধ। 
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শকানর্দন র্নমষধ নাই বমলন, শসই র্দন আসব। 
  
মঙ্গলবার। 
  
শগলাম মঙ্গলবার। তেন কী হইমে শুমনন কতিা। র্ তর থাইকা বলল, আইজ মঙ্গলবার। 
মঙ্গলবামর আমরা র্ ো শদই না। শসামবামর আমসন। 
  
েোংক পাল উমত্তর্জত গলায় বলমলন, র্বরাি বজাত শতা! 
  
সুমলমান উদাস গলায় বমল, র্ েুমকর সমঙ্গ র্মো কথা। এেন র্ৈিা কমরন। সমাজ কই 
শগমে! 
  
সমাজ রসাতমল শগমে। 
  
দুজমনই সমামজর সাম্প্রর্তক রসাতমল প্রমবমে দুিঃর্েত শবাধ কমর। তামদর শ তর এক 
র্বর্ৈত্র সহমর্মিতা শদো র্ায়। মাম  মাম  গ ীর রামতও তামদর গমল্পর আসর বমস। 
আসমরর কথক েোংক পাল। শুরু হয় তার শর্ৌবমনর গল্প— 
  
রায়নার শোিবাবুর সমঙ্গ একবার এক মুজরায় র্গময়র্েলাম। রায়নার শোিবাবু র্বরাি 
জর্মদার, শসই তুলনায় আর্ম নর্সয। মুজরার বাইর্জর নাম কুন্দন বাই। আহামর, গাময়র 
কী রি, শর্ন তুমষর আগুন! আর কণ্ঠ? মধু! গানাবাজনা ৈলমে, আমার মন োরাপ। 
র্কেুমতই মজা পার্ে না। 
  
শকন? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 308 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
কুন্দন বাই আমার র্দমক র্ফমরও তাকায় না। তার হার্স-তামাো সবই রায়নার শোিবাবুর 
সামথ। তাাঁমক র্নমজর হামত পান বার্নময় র্দমে। ফরাসীর নল এর্গময় র্দমে। আর্ম শকউ 
না। আর্ম শোিবাবুর শগাম্ত া। 
  
সুমলমান বলল, আপনার উর্ৈত র্েল উইঠা ৈাইলা আসা। 
  
েোংক পাল তৃর্্ত।র হার্স শহমস বলমলন, শোন না ঘিনা। রাত একিার র্দমক গানবাজনা 
র্কেু সমময়র জমনয থামল। রায়নার শোিবাবু কুন্দন বাইমক একিা আেরার্ফ নজরানা 
র্দমলন। কুন্দন বাই সালামমর পর সালাম র্দমে। আেরার্ফ শপময় তার র্দলমোে। তেন 
আর্ম নজরানা র্দলাম। 
  
কী র্দমলন? 
  
আর্ম র্দলাম। র্তনিা আেরার্ফ। 
  
বমলন কী? 
  
তেন িাকা র্েল, েরৈ কমরর্ে। পমর কী হমব র্ৈিা কর্র নাই। তারপমরর ঘিনা শোন— 
রায়নার শোিবাবুর মুে হময় শগল োইবণি। তার জমনয র্বরাি অপমান। কুন্দন বাই-এর 
শৈামে পলক পমি না। আমামক বলল, বাবুর্জ আপকা তার্রফ? 
  
তার্রফ মামন কী? 
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তার্রফ মামন নাম। আমার নাম জানমত ৈাইল। নাম বললাম। পমরর ঘিনা না বলাই 
 ামলা। রামত শথমক শগলাম। মধু মধু। 
  
উর্ন র্বরাি র্েোর মমধয পিমলন। জমন্মর র্েো। জুর্রগার্ি র্নয়া ৈমল শগমলন। 
  
সুমলমান বলল, উর্ৈত র্েো হময়মে। পাোয় লার্ে োইমে। 
  
েোংক পাল বলমলন, জীবন র্নয়া আমার শকামনা আফমসাস নাই, বুম র্ে। সুমলমান। 
মধুর্দন কার্িময়র্ে। এেন সামানয শবকায়দায় আর্ে, তমব শবকায়দা শর্-মকামনা সময় কািমত 
পামর। সুতা  গবামনর হামত। উর্ন সুতা কী ামব িান র্দমবন। শক জামন। উনার সুতার 
এক িামন শদবী লক্ষ্মী এমস আমার পামে বসমত পামরন। পামরন না? 
  
অবেযই পামরন। 
  
শদবী লক্ষ্মীর গল্প শুনবা? 
  
শুনব। 
  
লক্ষ্মী এবং তার স্বামী নারায়ণ চবকুমণ্ঠ বমস রসালাপ করর্েমলন। এমন সময় তামদর 
সামমন র্দময় শঘািায় ৈমি ৈমল শগল। সূর্িপুত্র শরাবি। লক্ষ্মী তাাঁর শঘািার র্দমক শৈাে বি 
বি কমর তার্কময় রইমলন। শসই শঘািা শতা আর শতামার শঘািার মমতা মরা শঘািা না। 
স্বমগির শঘািা, নাম উচ্চেবা। র্াই শহাক, নারায়ণ বলমলন, লক্ষ্মী, তুর্ম শৈাে বি বি কমর 
কী শদে? লক্ষ্মী শঘািা শদমে এতই মামজমেন শর্ উত্তর র্দমলন না। নারায়মণর উঠল রাগ। 
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উর্ন বলমলন, শঘািা শদমে তুর্ম মমজে, শতামামক অর্ োপ র্দলাম। তুর্ম পৃর্থবীমত শঘািী 
হময় জন্মামব। শঘািার সমঙ্গ সঙ্গম করমব এবং শতামার একিা শঘািাপুত্র হমব। 
  
সুমলমান বলল, সবিনাে! 
  
েোংক পাল বলমলন, শদবমদবীমদর কামে এইসব শকামনা বযাপার না। তারা অর্ োপ 
শদওয়ার মমধযই থামকন। 
  
লক্ষ্মী র্ক শঘািা হময় জমন্মর্েমলন? 
  
অবেযই। তাাঁর একিা শঘািাপুত্রও হময়র্েল। র্বষু্ণর আেীবিামদ তার োপমুর্ক্ত ঘমি। 
শঘািাপুত্র মানুষ হয়। একবীর নামম শস দীঘির্দন পৃর্থবী োসন কমর। নতুন এক বংে 
স্থাপন কমর। বংমের নাম ‘চহহয়’ বংে। 
  
আর্জব বযাপার। 
  
শদবতামদর কামে আর্জব শকামনা বযাপার নাই। তারা র্র্দ শঘািা শথমক মানুষ বানামত 
পামরন তাহমল আমামক দুদিো শথমক শকন উদ্ধার করমত পারমবন না? 
  
সুমলমান দৃঢ়তার সমঙ্গ বলল, অবেযই পারমবন। 
  
র্নর্েরামত েোংক পামলর সমঙ্গ গল্প করমত সুমলমামনর  ামলা লামগ। জীবন আনন্দময় 
মমন হয়। 
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র্ েুক জীবন শর্ এত সুমের হমব তা সুমলমামনর কল্পনামতও র্েল না। অল্পর্দমনই শঘািার 
র্পমঠ ঘুর্মময় পিার দুলি  র্বদযাও শস আয়ত্ত কমরমে। ঘ্া বার্জময় হালকা ৈামল শঘািা 
ৈমল, সুমলমান লাগাম ধমর ঘুর্মময় পমি। ঘুমমর মমধয শোমন— িুনিুর্ন িুনিুন। োর্ির 
আনন্দর্াত্রা। 
  
  
  
সুমলমান র্তিুকু আনমন্দ আমে র্ঠক ততিাই কমি আমেন মাওলানা ইদর্রস। র্তর্ন কমি 
আমেন দুিঃস্বপ্ন শদমে। দুিঃস্বপ্নিা র্তর্ন এই র্নময় র্তনবার শদমেমেন। একই স্বপ্ন- র্ ন্ন 
র্ ন্ন ামব শদো। স্বমপ্ন হর্রৈরণ এমস তামক ডামকন। মাওলানা আে? মাওলানা! মাওলানা 
বয্ত  হময় শবর হন। তেন হর্রৈরণ বমলন, কাজিা র্ক র্ঠক কমরে মাওলানা? আর্ম 
মুসলমান হই নাই। তুর্ম জানার্া পর্িময় আমামক কবর র্দময় র্দমল। আমামক দাহ করা 
উর্ৈত র্েল না? 
  
প্রর্তবারই মাওলানা র্নমজমক র্নমদিাষ প্রমাণ করমত ৈান। কাাঁমদা কাাঁমদা গলায় বমলন, ধনু 
শেে শর্িা বমলমেন। আর্ম শসিাই র্বশ্বাস কমরর্ে। আর্ম শ মবর্ে মৃতুযর আমগ আপর্ন 
মুসলমান হময়মেন। 
  
হর্রৈরণ বমলন, উাঁহু! তুর্ম র্বশ্বাস কর নাই। তুর্ম আমার শলো দানপমত্র দ্ত েত কমরে। 
তুর্ম র্বশ্বাস করমব। শকন? তুর্ম কাজিা কমরে  ময়। আমামক মার্িৈাপা র্দময়ে। 
  
এেন কী করব শসিা বমল শদন। 
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আমার লােিা কবর শথমক শতাল। তারপর দাহ করার বযবস্থা কর। মুোর্গ্ন তুর্মই করমব। 
  
আর্ম কী কমর মুোর্গ্ন করব? আর্ম মাওলানা মানুষ! 
  
জর্হরমক েবর দাও। শস আমার পুত্রসম। পুত্রই মুোর্গ্ন কমর। 
  
তামক কই পাব বমলন! শস র্নরুমদ্দে হময়মে। শকউ তার শোাঁজ জামন না। 
  
শোাঁজ শবর কর। শবর্ে শদর্র করমল মহার্বপমদ পিবা। 
  
কী র্বপদ? আর্ম র্নমজই কবর শথমক শবর হময় পিব। তেন র্বরাি র্বেৃঙ্খলা হমব। 
  
কী র্বেৃঙ্খলা? 
  
শবর হই, তারপর শদো কী র্বেৃঙ্খলা। 
  
এই পর্িাময় আতমঙ্ক মাওলানার ঘুম শ মি র্ায়। র্তর্ন শজমগ উমঠ শদমেন তার বুক ধিফি 
করমে। সারা েরীর ঘামম শ জা। তৃষ্ণায় বুমকর োর্ত শফমি র্াবার উপক্রম। 
  
স্বমপ্লর র্বষময় র্তর্ন োন সামহব ধনু শেমের সমঙ্গ আলাপ করমলন। ধনু শেে অর্ত র্বর্েি 
বযর্ক্ত। শলাকজন সবসময় তামক র্ঘমর রামে। সরাসর্র র্তর্ন এেন কামরা সমঙ্গ কথাও 
বমলন না। আমগ তাাঁর মুনর্সর সমঙ্গ কথা বলমত হয়। মুনর্সর অনুমর্ত শপমল তমবই োন 
সামহমবর সমঙ্গ সাোত। 
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োন সামহব মাওলানার সমঙ্গ  ামলা বযবহার করমলন। মন র্দময় স্বপ্ন শুনমলন। তারপর 
দার্িমত হাত বুলামত বুলামত বলমলন, স্বপ্ন র্নয়া তুর্ম র্ৈর্িত? (োন সামহব র্কেুর্দন হমলা 
দার্ি শরমেমেন। দার্িমত শৈহারার ক্রর্ি অমনকিাই োকা পমিমে।) 
  
র্জ জনাব। 
  
 ামলা র্জর্নস র্নয়া র্ৈিা করা র্েমো। স্বপ্ন র্ক শকামনা র্বষয়? 
  
স্বপ্নিা কময়কবার শদেলাম। এই কারমণ মন অর্স্থর। 
  
মাত্র কময়কবার? একিা স্বপ্ন আর্ম এই র্নয়া একে’বার শদমের্ে। স্বমপ্ন আর্ম শগর্ে শোিলাি 
সামহমবর সমঙ্গ সাোমতর জমনয। োন বাহাদুর িাইমিল শদয়া হমব। আমার োন বাহাদুর 
িাইমিল পাওয়ার কথা। শসোমন আমরা অমনক র্বর্েিজনরা আমেন। অর্ত মমনাহর তামদর 
শপাোক। একমাত্র আমার েরীমর শকামনা কাপি-মৈাপি নাই। পুরা শনংিা। একিা সুতাও 
নাই। শোিলাি এই অবস্থামতই আমার সমঙ্গ শকালাকুর্ল করমলন। তুর্ম বমলা, োরাপ স্বপ্ন 
না? 
  
র্জ। 
  
এই স্বপ্ন আর্ম একে’বার শদমের্ে, তামত কী হময়মে? নার্ক তুর্ম  াবমতে। হর্রৈরণ মৃতুযর 
আমগ কমলমা চতয়ব বমল মুসলমান হয় নাই? আর্ম সমবমর র্মথযা বার্নময় বমলর্ে। একজন 
র্হনু্দমর মুসলমান পর্রৈয় র্দয়া কবর শদওয়ার মমধয আমার শকামনা ফয়দা আমে? ৈুপ কমর 
থাকবা না। র্বমলা ফয়দা আমে? 
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র্জ-না। স্বমপ্নর তফর্সর জানমল মমনর অর্স্থরতা কমত। আল্লাহপাক স্বমপ্নর মাধযমম 
আমামদর অমনক র্কেু জানান শদন। 
  
োন সামহব বলমলন, তফর্সর জানমত ৈাইমল জামনা। র্বর্েি আমলমমদর কামে র্াও। 
রাহােরৈ র্র্দ ৈাও আমার র্দমত আপর্ত্ত নাই। মুনর্সর কামে দ্ত েত র্দয়া কুর্ি িাকা 
রাহার্েরৈ শনও। 
  
মাওলানা বলমলন, আপনার শমমহরবার্ন। আর্ম শর্ন োন বাহাদুর িাইমিল পাই এই জমনয 
শদায়াোময়র সবিেণ করবা। অঞ্চমল একজন োন বাহাদুর থাকমল সমবর লা । এমত 
অঞ্চমলর ইিত বামি। বুম ে? 
  
র্জ। 
  
শতামার বৃর্ত্ত এই মাস শথমক পাাঁৈ িাকা বািাইলাম। আর্ম দরাজ হামতর শলাক। সাল্লার 
শনয়ামত শহামসমনর মমতা র্করর্পন’ না। শনয়ামত শহামসন কী কমরমে শুমনমে? 
  
র্জ না। 
  
লেমনৌ-এর শর্ বাইর্জ র্নয়া আসর্েল তামর ফালায়া থুইয়া  াগমে। শসই শমময়মর শর্সব 
গয়না র্দময়র্েল তাও শুনর্ে। র্নয়া শগমে। শমময়র না আমে িাকা পয়সা, না আমে র্কেু। 
োওয়া োমদযর বযবস্থাও কমর নাই। বাধয হময় আর্ম বযবস্থা র্নময়র্ে। 
  
 ামলা কমরমেন। 
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োন সামহব হাই তুলমত তুলমত বলমলন, শকউ র্বপমদ পিমল তার জমনয র্কেু না করা 
পর্িি অর্স্থর থার্ক। এইিাই আমার সমসযা। 
  
লেমনৌ-এর বাইর্জ র্পয়ারীমক োন সামহব ময়মনর্সংমহ ঘর  ািা কমর। শরমেমেন। 
র্পয়ারীর সমঙ্গ আমে তবলর্ৈ এবং সামরর্ঙ্গবাদক। তামদর রান্নাবান্নার জমনয একজন বাবুর্ৈি 
আমে। শদোমোনার জমনয দামরায়ান আমে। 
  
োন সামহবমক কামজকমমি প্রায়ই ময়মনর্সংহ শর্মত হয়। র্তর্ন র্পয়ারীর  ািা বার্িমত 
উমঠন। অমনক রাত পর্িি গানবাজনা হয়। র্পয়ারীর সঙ্গ তাাঁর বি মধুর মমন হয়। রামত 
সুর্নদ্ৰা হয়। মাম  মাম  লািসামহবমক শদো স্বপ্নিা তামক র্বরক্ত কমর। 
  
  
  
শদওবমন্দর আমলমরা মাওলানা ইদর্রমসর স্বমপ্নর বযােযা র্দমত পারমলন না। তমব শদওবন্দ 
র্াওয়ায় মাওলানার একিা লা  হমলা, র্তর্ন ‘হামফজ’ িাইমিল শপময় শগমলন। র্ন ুিল 
শকারান পাঠ করমলন। তাাঁর ইো করল র্তর্ন শদওবমন্দ শথমক র্ামবন। আমলমমদর সমঙ্গ 
ধমিামলাৈনা কমর জীবন শকমি র্ামব। বান্ধবপুমর র্ফমর র্াওয়া মামনই স্বমপ্ন হর্রৈরমণর সমঙ্গ 
সাোত। এোিা রর্িলাবার্ির র্বষয়ও আমে। রর্িলাবার্ির র্বষয় র্তর্ন র্ৈিাও করমত ৈান 
না। তারপমরও হঠাৎ হঠাৎ র্ৈিািা আমস, তেন বিই অর্স্থর লামগ। োর্ির জীবন 
আল্লাহপাক তামক শদন নাই। আল্লাহপাক র্দময়মেন ধারাবার্হক দুিঃর্িিার জীবন। 
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হামফজ মাওলানা ইদর্রস বান্ধবপুমর র্ফমরমেন। এেন আর শকউ তাাঁমক মাওলানা ডাকমে 
না। সবই বলমে হামফজ সাব’। সমম্বাধনই বমল র্দমে এই শলাক শকারান মর্জদ কণ্ঠস্থ 
কমরমেন। ইর্ন সহজ শকউ না। শুনমত আনন্দ লাগমে। আনমন্দর সমঙ্গ গ ীর েঙ্কাও 
জর্িত। মাওলানা জামনন। ইবর্লে েয়তান এেন সারােণ তাাঁর সমঙ্গ থাকমব। তাাঁমক 
র্বভ্রাি করমত শৈিা করমব। একজন সাধারণ মানুষমক র্বভ্রাি করার শৈময় শকারামন 
হামফজমক র্বভ্রাি করায় অমনক লা । ইবর্লে প্রাণপমণ শৈিা কমর র্ামব তামক র্দময় 
র্মথযা বলামত। পাপ র্ৈিা করামত। পাপ কামজ শর্মন গুনাহ, পাপ র্ৈিামতও একইরকম 
গুনাহ। 
  
ইবর্লে শর্ এই র্বষময় র্মথি অগ্রসরও হময়মে শসিাও র্তর্ন বু মত পারমেন। কময়কর্দন 
আমগ এোর নামাজ শেষ কমর বার্ির র্দমক রওনা হময়মেন। হঠাৎ তাাঁর মমন হমলা বার্িমত 
েুমকই শদেমবন জুমলো উঠামন বমস আমে। (র্ৈিািা অবেযই ইবর্লে েয়তান তাাঁর মাথায় 
েুর্কময়মে। র্তর্ন র্নমজ কেমনা এ ধরমনর নাপার্ক র্ৈিা করমবন না। আ্ত াগার্ফরুল্লাহ।) 
  
র্ৈিািা সমঙ্গ সমঙ্গ মাথা শথমক দূর কমর শদয়া প্রময়াজন, তা না কমর র্তর্ন র্ৈিামক প্রেয় 
র্দমলন (আবামরা ইবর্লমের কাজ)। র্তর্ন কল্পনা কমরই শর্মত লাগমলন। কী ঘিমে র্তর্ন 
শৈামের সামমন শদেমতও পামেন- এই র্তর্ন উঠামন পা র্দমলন। জুমলো জলমৈৌর্কমত 
বমসর্েল। পরমন োর্ি। মাথায় শঘামিা শনই। মাথা র্তি ৈুল। তাাঁমক শদমে লিা শপময় 
জুমলো উমঠ দাাঁিাল। 
  
র্তর্ন বলমলন, এোমন কী ৈাও? শতামামক না বমলর্ে। এ বার্িমত আসমব না? আবার শকন 
আসে? 
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আপনামক শদোর জমনয আসর্ে। 
  
শকন? 
  
আর্ম র্ত মন্দই হই, আপর্ন আমার স্বামী। 
  
এরকম নাপার্ক কথা বলব না। 
  
আর্ম নাপাক, র্কন্তু আপর্ন আমার স্বামী— এর মমধয নাপার্ক। কী? আর্ম তাওবা করব। 
তওবা কমর আপনার সমঙ্গ সংসার করব। 
  
ৈুপ। 
  
ধমক র্দময়ন না। অজুর পার্ন শদন। আর্ম অজু কমর তওবা করব। বার্ক জীবন শবারকা 
পমর থাকব। শকউ জানমব না। আর্ম শক! 
  
এইোমন থাকমলই জানাজার্ন হমব। 
  
তাইমল ৈমলন নাও র্নয়া দূমর ৈইলা র্াই।  ার্ি অঞ্চমল র্াইমবন?  ার্ির শেষ সীমায়? 
  
ৈুপ করব? 
  
না, ৈুপ করব না। 
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উঠামন পা র্দময় মাওলানার র্ৈিা বন্ধ হমলা। উঠামন শকউ শনই। জলমৈৌর্ক েূনয। তাাঁর 
মনিা োরাপ হমলা। সব েয়তামনর শেলা। মাওলানা দীঘি র্নিঃশ্বাস শফলমলন। রামত শগাসল 
কমর পর্বত্র হমলন। েয়তামনর হাত শথমক বাাঁৈার জমনয র্তনবার সূরা ইয়ার্সন পাঠ 
করমলন। মন পর্বত্র করার জমনয এরমৈ’  ামলা সূরা নাই। 
  
তার মন ততিা পর্বত্র হমলা না। রামত শেমত বসার সময় মমন হমলা— জুমলোমক  াত 
োইময় শদয়া উর্ৈত র্েল। না োইময় তামক র্বদায় কমরমেন, কাজিা র্ঠক হয় নাই। আজমক 
আময়াজনও  ামলা র্েল। কাঠামলর র্বর্ৈ র্দময় মুরর্গর সালুন। হামফজ সামহমবর জমনয 
রান্না কমর শকউ একজন পার্ঠময়মে। আজ ডালিাও  ামলা হময়মে। আমৈুর র্দময় িক 
ডাল, এর স্বাদই অনযরকম। শমময়রা র্িক পেন্দ কমর। 
  
মাওলানার একবারও মমন হমলা না— জুমলো এ বার্িমত আমস র্ন। পুমরািাই তাাঁর কল্পনা। 
র্কংবা তার  াষায়— েয়তামনর জর্িল শেলা। মাওলানার মর্্ত ে র্বকৃর্তর শসিাই শুরু। 
  
ফজমরর নামাজ পিার জমনয ঘুম  ািমতই মাওলানা শুনমলন পামের ঘর শথমক জুমলো 
মধুর স্বমর শকারান আবৃর্ত্ত করমে। র্তর্ন বলমলন, জুমলো, র্নৈু গলায় পি। পরপুরুষ 
শতামার কণ্ঠস্বর শুনমব, এইিা র্ঠক না। 
  
জুমলো বলল, জঙ্গলার মমধয বার্ি। আপর্ন োিা এইোমন শতা শকউ নাই। 
  
মাওলানা বলমলন, এইিাও রু্র্ক্তর কথা। তারপমরও র্নৈু গলায় পিা  ামলা। ধর, জঙ্গমল 
শকউ লাকর্ির সন্ধামন র্র্দ আমস। র্কংবা হারামনা গরু, র্র্দ েুাঁজমত েুাঁজমত আমস। 
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জুমলো মমন হয় রু্র্ক্ত শমমনমে। এেন তার কণ্ঠস্বর েীণ। 
  
  
  
রর্িলাবার্ির ঘামি মা ার্র আকৃর্তর বজরা এমস শথমমমে। বজরায় আমেন শমাহনগমঞ্জর 
বাম গ্রামমর চেলজারঞ্জন মজুমদার। রসায়নোমস্ত্র M.Sc করা দারুণ পিুয়া মানুষ। র্তর্ন 
রবীন্দ্রনামথর কাে শথমক ডাক শপময়মেন। োর্ির্নমকতমনর র্বজ্ঞান  বমন শর্াগ শদবার 
র্ৈর্ঠ। মানুষিা গানপাগল। ৈান র্বর্ব নামমর অর্ত সুকণ্ঠী গার্য়কার েবর শপময় এমসমেন। 
রর্িলাবার্িমত উপর্স্থত হমত তার রুর্ৈমত বাাঁধমে। র্তর্ন ৈান র্বর্বমক েবর পার্ঠময়মেন। 
র্র্দ শস বজরায় এমস কময়কিা গান শোনায়। অপ্রৈর্লত গান সংগ্রমহও তার শ াক আমে। 
বেমরর র্নর্দিি র্কেু সময় (োবণ মাস এবং  দ্ৰ মাস) শনৌকায় ঘুমর ঘুমর গান সংগ্রমহর 
বার্তকও তাাঁর আমে। র্তর্ন শুধু শর্ গান র্লমে রামেন তা না, গামনর সুরও আকার মার্ত্রক 
স্বরর্লর্পমত র্লমে শফমলন। স্বরর্লর্প শলোর র্বষময় তার দেতা আমে। 
  
ৈান র্বর্ব সন্ধযামবলায় বজরায় উপর্স্থত হমলা। তার সমঙ্গ দুজন দার্স। একজমনর হামত 
কামপিমির আসন। অনযজমনর হামত রূপার পানদার্নমত সাজামনা পান। ৈান র্বর্ব কমপিমির 
আসমন বসমত বসমত বলল, কী গান শুনমবন শগা? 
  
চেলজারঞ্জন মজুমদার বলমলন, তুর্ম শতামার পেমন্দর গান কর। 
  
ৈান র্বর্ব বলল, আমার পেমন্দর গান আর্ম কর্র আমার জনয। আপমনর জনয শকান করব? 
  
চেলজারঞ্জন বলমলন, শসিাও শতা কথা। শতামার শর্ গান গাইমত ইো কমর গাও। 
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ধামাইল শুনমবন? 
  
শুনব। 
  
নার্ক আর্মন পাোর পাগলা গান শুনমবন। 
  
পাগলা গান কী? 
  
পমদ পমদ তালমফরতা মজা আমে। 
  
শতামার সমঙ্গ শতা তবলা শনই। তাল আসমব শকামথমক। 
  
আমার গলায় তাল আমে। 
  
চেলজারঞ্জন র্তনর্ি গান শুমনই বলমলন, আর লাগমব না। ৈান র্বর্ব তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 
আমার গান র্ক আপনার পেন্দ হয় নাই? 
  
পেন্দ হময়মে। র্কন্তু আর শুনব না। আর্ম অর্ত র্বেযাত একজন মানুষমক শতামার গান 
শোনার বযবস্থা কমর শদব। উনামক গান শুর্নও। উর্ন র্র্দ েুর্ে হন তাহমল শতামার 
মানবজন্ম ধনয হমব। 
  
ৈান র্বর্ব অবাক হময় বলল, এই মানুষ শক? 
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চেলজারঞ্জন বলমলন, উর্ন বাংলাগামনর রাজার রাজা। তার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তুর্ম 
র্নিয়ই তার গান কেমনা শোন র্ন? 
  
আর্ম উনামক র্ৈমনর্ে। উনার গানমর বমল রর্ববাবুর গান। একিা গামনর সুর পর্রোর মমন 
আমে। কথা মমন নাই। এক দুই পদ মমন আমস। 
  
চেলজারঞ্জন অবাক হময় বলমলন, এক দুই পদ শোনাও শতা। 
  
ৈান র্বর্ব শুদ্ধ সুমর গাইল– 
  
ৈরণ ধর্রমত র্দময়া শগা আমামর– 
র্নময়া না, র্নময়া না সরাময়। 
  
চেলজারঞ্জন আগ্রমহর সমঙ্গ বলমলন, আর্ম গানিা র্ঠক কমর র্লমে শদই? তুর্ম  ামলামমতা 
র্েমে রাে। সর্তয র্র্দ শকামনার্দন সুমর্াগ হয়। রবীন্দ্রনাথমক গানিা শোনামব। 
  
ৈান র্বর্ব হযাাঁ-সূৈক ঘাি কাত করল। 
  
  
  
মুক্তাগাোর জর্মদার মহারাজা েেীকাি আৈার্ি শৈৌধুরীর র্নমন্ত্রমণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এমসমেন ময়মনর্সংমহ। র্তনর্দন থাকমবন। র্েো র্ব্ত ার কার্িক্রমমর উপর কময়কিা 
বকৃ্ততা শদমবন। ময়মনর্সংমহর ঘূণিায়মান রঙ্গমমঞ্চ র্থময়িার শদেমবন। তার জমনয পার্ে 
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র্েকামরর বযবস্থা রাো হময়র্েল। র্তর্ন র্েকার পেন্দ কমরন না বমল শসই শপ্রাগ্রাম বার্তল 
করা হময়মে। তার বদমল েহ্মপুত্র নমদ র্বহার এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান। 
  
রবীন্দ্রনাথ ময়মনর্সংমহ শপৌঁমে জর্মদারমদর িানািার্নমত পমি শগমলন। শকাথায় রাত 
কািামবন এই র্নময়ও সমসযা। েেীকাি আৈার্ি ৈামেন রবীন্দ্রনাথ থাকমবন তাাঁর বার্ি 
েেীলজ’-এ। শগৌরীপুমরর মহারাজা েমজন্দ্র রায়মৈৌধুরী ৈামেন রবীন্দ্রনাথ রাত কািামবন 
‘শগৌরীপুর লজ’-এ। তাাঁর ধারণা সমূ্পণি কামঠর চতর্র এই শদাতলা বার্ি কর্বগুরুর পেন্দ 
হমব। বার্িিা র্তর্ন ৈীনা র্মর্স্ত্র র্দময় চতর্র কমরমেন। সুদূর বামিা শথমক আনা হময়মে শসগুন 
কাঠ। এর্দমক মুক্তাগাোর আমরক জর্মদার রাজা জগত র্কমোর আৈার্ি ৈামেন রবীন্দ্রনাথ 
থাকমবন তার নতুন বার্ি ‘আমলকজান্দ্রা কযামসল’-এ। 
  
র্তনর্দমনর ক্লার্িকর ময়মনর্সংহ ভ্রমমণর শেমষ রবীন্দ্রনাথ ৈমল এমলন শকনু্দয়ার 
আঠামরাবার্িমত। আঠামরাবার্ির জর্মদার বাবু প্রমমাদ রায়মৈৌধুরী মহাসমাদমর তামক র্নময় 
এমলন। শর্ বার্িমত তামক রাো হমলা শসই বার্িিা কামঠর। বার্ির শদাতলায় র্বোল 
বারান্দা। বারান্দায় কর্বর জমনয আরামদায়ক শকদারা পাতা। ভ্রমমণ ক্লাি কর্ব আরাম 
শকদারায় শুময় সারা সন্ধযা বাংলামদমের ঘন বষিণ শদেমলন। রামত গান রৈনা করমলন– 
  
আর্জ  মর  মরা মুের বান্দরর্দমন 
জার্ন শন, জার্ন শন র্কেুমত শকন শর্ মন লামগ না।। 
এই ৈঞ্চল সজল পবন-মবমগ উদভ্রাি শমমঘ মন ৈায় 
মন ৈায় ওই র্বলাকার পথোর্ন র্নমত র্ৈমন।। 
শমঘমাল্লামর সারা র্দনমান 
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বামজ  রনার গান। 
মন হারাবার আর্জ শবলা, পথ  ুর্লবার শেলা— মন ৈায় 
মন ৈায় হৃদয় জিামত কার র্ৈরঋমণ।। 
  
কর্বমক আনন্দ শদবার জমনয চনেম ামজর পর গানবাজনার আময়াজন করা হমলা। একজন 
বংেীবাদক বাাঁর্ে বাজাল। কর্ব মন র্দময় শুনমলন না। হাই তুলমত তুলমত বলমলন, েরীরিা 
ক্লাি লাগমে। আজ শুময় পর্ি। 
  
মহারাজা বলমলন, অবেযই। শোবার আমগ একিা গান র্ক শুনমবন? আপনার রর্ৈত গান। 
সুকণ্ঠী গার্য়কা। মমন হয় আপনার  ামলা লাগমব। বাবু চেলজারঞ্জন মজুমদার আমামক 
পত্র র্দময় এই গার্য়কার কথা বমলমেন। তামক পালর্ক কমর আর্নময়র্ে। অবেয সামানয 
র্কন্তু আমে। রবীন্দ্রনাথ বলমলন, র্কন্তু আমে মামন কী? 
  
শমময়র্ির বাস  দ্ৰঘমর না। তার বাস পমঙ্ক। 
  
পমঙ্ক বাস শতা পদ্ম’র। শুর্ন পদ্ম’র গান। 
  
মহারাজা ইোরা করমতই পদিার আিাল শথমক জুমলো শবর হমলা। জিসি হময় বসল। 
পাময়র কামে। মহারাজা বলমলন, এর উচ্চারণ শুদ্ধ হমব না, র্কন্তু কণ্ঠ মধুর। 
  
জুমলো োর্ল গলায় গাইল, ৈরণ ধর্রমত র্দময়া শগা আমামর— 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 324 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

কর্ব শৈাে বন্ধ কমর গান শুনমলন। গান শেষ হবার পর শৈাে শমমল। বলমলন, কমণ্ঠর 
মাধুমর্ি উচ্চারমণর ত্রুর্ি োকা পমিমে। শতামার নাম কী? 
  
জুমলো র্বির্বি কমর বলল, ৈান র্বর্ব। তুর্ম তাহমল ৈমন্দ্রর স্ত্রী?  ামলা শতা। তুর্ম 
োর্ির্নমকতমন আসমব? গান র্েেমব? 
  
শকামনার্কেু না বুম ই জুমলো ঘাি কাত করল। রবীন্দ্রনাথ মহারাজার র্দমক তার্কময় 
বলমলন, আমার এই গান পূজাপমবির। র্কন্তু শমময়র্ির গলায় গানিা শোনার পর মমন হমে 
গানিা শপ্রমমর। মানব-মানবীর শপ্রম। কথা শেষ কমরই র্তর্ন জুমলোর র্দমক তার্কময় 
বলমলন, ৈন্দ্র-স্ত্রী, কামে এমসা, আেীবিাদ কমর শদই। 
  
জুমলো এর্গময় এমলা। রবীন্দ্রনাথ তাাঁর মাথায় হাত রােমলন। জুমলো র্ক শির শপল শর্ 
আজ তার পমঙ্কর জীবন ধনয হমলা?* 
  
১৯২৬ ইংমরর্জ। 
  
————- 
  
* গামনর উপর অসাধারণ দেল শদমে চেলজারঞ্জন মজুমদারমক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর র্বজ্ঞান 
 বন শথমক কলা  বমন র্নময় আমসন। চেলজারঞ্জমনর প্রধান কাজ হয় রবীন্দ্রনামথর 
গামনর স্বরর্লর্প চতর্র করা। -মলেক 
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১৪. বঙ্গবাসী কাগমজর চেমরানাম 
‘বঙ্গবাসী’ কাগমজর র্েমরানাম— 
  
দুধিষি র্বপ্লবী জীবনলামলর পলায়ন। 
  
ঘিনার র্ববরমণ বলা হমে, আলীপুর শসন্ট্রাল শজল শথমক বর্ন্দ স্থানািমরর সময় জীবনলাল 
হাতকিা বাধা অবস্থায় পলায়ন কমরন। ওাঁৎ শপমত থাকা র্বপ্লবীরা পুর্লমের গার্িমত 
শবামাবষিণ করমল এই সুমর্ামগর সিযবহার কমরন জীবনলাল। 
  
‘ময়মনর্সংহ শগমজি’ পর্ত্রকার র্েমরানাম— 
  
োন সামহব ধনু শেে মুসর্লম লীমগর 
ময়মনর্সংহ শজলার আহবায়ক র্নবিার্ৈত। 
  
দুই পর্ত্রকায় দুইজমনর ের্ব। ধনু শেমের মাথায় তুর্কি শফজ িুর্প। গাময় আৈকান। 
জীবনলামলর ের্বমত ফুল হাতা শগর্ঞ্জ পরা এক রু্বক, র্ার শৈহারায় লিা াব প্রবল। 
কযামমরায় ের্ব শতালা হমে এই কারমণ শস র্বেত। 
  
এই দুই পর্ত্রকার শকামনার্িমতই তার্মলনািুর র্তরুর্ৈরাপল্লীর এক রু্বমকর ের্ব বা েবর 
োপা হয় র্ন। রু্বমকর নাম ৈন্দ্রমেের শ ঙ্কিরমন। র্তর্ন ১৯৩০ সমন পদাথির্বদযায় শনামবল 
পুরস্কার শপময়মেন। আিমর্ির বযাপার, তাাঁর আপন শোি াইময়র শেমল সুেমর্নয়াম 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 326 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

ৈন্দ্রমেেরও পঞ্চাে বের পর ১৯৮৩ সমন পদাথির্বদযায় শনামবল পুরস্কার পান।  ারতীয় 
পর্ত্রকাগুর্ল এই েবর োপামতও শকন জার্ন  ুমল র্গময়র্েল। 
  
  
  
বান্ধবপুর পদাথির্বদযার শনামবল পুরস্কার র্নময় র্ৈর্িত না। বঙ্গ ঙ্গ রদ হওয়ার সমসযা র্নময় 
র্ৈর্িত না। গান্ধীর্জ হঠাৎ কমরই অসহমর্াগ আমন্দালন শকন শ মি র্দমলন তা র্নময়ও 
র্ৈর্িত না। বান্ধবপুর র্ৈর্িত তার মানুষজন র্নময়। মাওলানা ইদর্রসমক র্নময়। মানুষিার 
হময়মে কী? এই শরামগর র্ক শকামনা র্ৈর্কৎসা আমে? তামক ধমর শবাঁমধ একিা র্বময় র্দময় 
র্দমল শকমন হয়? 
  
জঙ্গমল অমাবসযা র্তর্থমত শহা শহা েব্দ শকন হয় তা র্নময় বান্ধবপুর র্ৈর্িত।  ূতমপ্রমতর 
র্বষয় শবা া র্ামে। কন্ধকািারা এমন েব্দ কমর। কন্ধকািা র্তেণ জঙ্গমল থাকমব ততেণ 
র্ঠক আমে, র্কন্তু পািায় েুকমল সমূহ র্বপদ। 
  
কর্বরাজ সতীে পর্রবামরর শমময় র্মুনামক র্নময় বান্ধবপুর র্ৈর্িত। সার্লে বসা উর্ৈত। 
এেমনা বসমে না শকন? সার্লমে শমময়র্িমক র্জজ্ঞাসাবাদ করমত হমব, ঘিনা শক ঘর্িময়মে? 
র্হনু্দ না মুসলমান? ডাকাতদল শর্মহতু রু্ক্ত, মুসলমান হবার সম্ভাবনাই শবর্ে। ডাকার্ত 
শবর্ের াগ মুসলমানরাই কমর। 
  
 ারতীয় এক র্বজ্ঞানী সমুমদ্ৰর পার্নর রি নীল শদোয় শকন তা শবর কমর শফমলমেন, এিা 
র্ক শকামনা র্বষয়! ঈশ্বর র্ঠক কমর শরমেমেন সমুমদ্ৰর পার্ন নীল শদোমব, এই র্ক র্মথি 
না? 
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হামফজ মাওলানা ইদর্রমসর মাথা শর্ পুমরাপুর্র শগমে এই র্বষময় বান্ধবপুমরর মানুষমদর 
মমন এেন আর শকামনা সংেয় শনই। বান্ধবপুমরর মমতা এতবি অঞ্চমল একজন ‘আউল’ 
মাথা থাকমব না, এিাই বা শকমন কথা? গ্রামম এক দুইজন ‘আউল’ মাথা থাকা  ামলা, 
এমত গ্রামমর উন্নর্ত। বদ্ধ উন্মাদ হমল র্ ন্ন কথা। বদ্ধ উন্মাদমক শনৌকায় কমর দূমরর 
শকামনা গমঞ্জ শগাপমন শেমি আসািা র্বর্ধ। মাওলানা ইদর্রস বদ্ধ উন্মাদ না। র্তর্ন একিা 
র্বষয় োিা সবি র্বষময় অর্ত স্বা ার্বক। মসর্জমদর নামাজ র্নয়মমমতা পিামেন। জুম্মাবামর 
একিা হার্দস বয়ান করা এবং তার বযােযা করা তার অমনকর্দমনর অ যাস। এই 
অ যামসরও পর্রবতিন হয় র্ন। গত জুম্মাবামর র্তর্ন নর্বর্জর হার্দস বয়ান করমলন। 
  
মুসুর্ল্লমদর আজ শর্ হার্দসিা বলব। এই হার্দস আমরা শপময়র্ে। ইয়ার্জমদর কনযা র্বর্ব 
আসমার কাে শথমক। র্তর্ন বলমেন, একর্দন নর্বর্জ (সাল্লালালাহু আলায়র্হ ওয়া সাল্লাম) 
এর সামমন োবার আনা হময়মে। র্তর্ন শসই োবার আমার এবং আমার সমঙ্গ উপর্স্থত 
র্কেু মর্হলার সামমন শরমে বলমলন, োও। আমরা প্রমতযমকই র্েলাম েুধাতি, তারপমরও 
 দ্ৰতা কমর বললাম, আমামদর েুধা নাই। তেন নর্বর্জ বলমলন, ‘শহ মর্হলাবৃন্দা! েুধার 
সমঙ্গ র্মথযা র্মর্েও না।’ 
  
এেন মুসর্ল্লগণ এই হার্দমসর বযােযা র্ৈিা কমরন। বযােযা হমলা,  দ্ৰতার কারমণ র্মথযা 
বলা র্ামব না। শর্ই র্মথযায় ের্ত নাই শসই র্মথযাও বলা র্ামব না। অথিাৎ শকামনা অবস্থামতই 
র্মথযা বলা র্ামব না। সবাই বমলন— আলহামদুর্লল্লাহ। 
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সবাই আলহামদুর্লল্লাহ বলল। মাওলানা শদায়া শুরু করমলন। শকাথাও  ুল শনই। শকামনা 
ভ্রার্ি শনই। শুধু এক জায়গামতই সমসযা। মাওলানার ধারণা ঘমর তার স্ত্রী আমে। অর্ত 
রূপবতী স্ত্রী। 
  
বার্িমত শোকার আমগ উঠামন দাাঁর্িময়ই র্তর্ন কময়কবার গলা োকার্র শদন। শর্ন তার স্ত্রী 
গাময়র কাপি শবোমাল থাকমল র্ঠকঠাক কমর র্নমত পামরন। স্ত্রীমক স্বামীর সামমনও আব্রু 
রো করার র্বধান। 
  
বার্িমত েুমক পাগর্ি েুলমত েুলমত মাওলানা বমলন, বউ, রান্না র্কেু হময়মে? 
  
তাাঁর প্রমশ্নর শকউ জবাব শদয় না। র্কন্তু মাওলানা জবাব শুনমত পান এবং স্বা ার্বক  র্ঙ্গমত 
বমলন, থাক থাক, জ্বর গাময় র্নময় এেন রান্না করমত বসমত হমব না। সামানয ৈাল-ডাল 
আর্ম র্নমজই ফুর্িময় র্নমত পারব। তুর্ম বরং র্কেুেণ শুময় থাক। শগাসল করমব? পার্ন 
এমন শদব? তাহমল থাক শগাসমলর দরকার নাই। জ্বর সারুক। বউ, আমার র্কন্তু ধারণা 
শতামার মযামলর্রয়া হময়মে। প্রর্তর্দন একই সময় জ্বর, এইিা মযামলর্রয়া োিা আর র্কেু 
না। আমামক মমন কর্রময় র্দও, সতীে কর্বরামজর কাে শথমক র্মকৈার এমন র্দব। পাাঁৈ 
দাগ র্মকৈার শেমলই জ্বর শেষ। শেমত র্ততা। র্নর্ষন্দার রমসর শৈময়ও র্ততা। র্কন্তু 
মযামলর্রয়ার র্ম। 
  
মাওলানা বারান্দায় রান্না করমত বমসন। শৈািা র্দময় ৈুলায় ফুাঁ র্দমত র্দমত পর্রোর শুনমত 
পান উঠান  াি শদয়া হমে। পাতা জমামনা হমে। মাওলানা দুিঃর্েত গলায় বললন, বউ, 
তুর্ম শদর্ে আমার শকামনা কথাই শুন না। েরীমর জ্বর র্নয়া উঠান  াাঁি র্দমত শুরু করলা। 
কময়কিা শুকনা পাতা পইিা আমে, এমত হইমে কী? বন কর। 
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 াি শদয়ার েব্দ বন্ধ হময় র্ায়। মাওলানা বিই আনন্দ পান। 
  
হামির র্দমন মাওলানামক তাাঁর অদৃেয স্ত্রীর জমনয িুকিাক অমনক র্কেু র্কনমত শদো র্ায়। 
স্ত ার র্জর্নস- কাাঁমৈর ৈুর্ি, র্ফতা, কামঠর কাম কই। শদাকার্নরা এই সময় তাাঁর সমঙ্গ 
নানান রহসয কমর। র্তর্ন শসই রহমসযর র্কেুই শবাম ন না। তামদর কথার জবাব র্দময় 
র্ান। স্ত্রী প্রসমঙ্গ কথা বলমত তার  ামলা লামগ। 
  
মাওলানা সাব, কামৈর ৈুর্ি শর্ র্কনমতমেন  ার্ব সামবর হামতর মাপ দরকার না? 
  
এই মামপই ৈলমব। মাপ আর্ম জার্ন। 
  
সবুজ ৈুর্ি র্কনমলন,  ার্ব সামবর গাময়র রি কী? গাময়র রি োদা না হইমল ৈুর্ি ফুিব 
না। 
  
গাত্রবণি অর্ত পর্রোর। 
  
মাোল্লাহ। 
  
নতুন এক সাবান বাইর হইমে শকাম্পার্নর, জমল  াসা সাবান। পুসকুর্নমত োইিা র্দমবন। 
পার্নমত  াসমত থাকব।  ার্ব সামবর জমনয সাবান একিা র্দব? 
  
না। শস পুকুমর নান কমর না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 330 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

পুকুমর নান করমত সমসযা কী? 
  
সমসযা আমে। পদিার সমসযা। ৈাইর র্দক শোলা। 
  
শসইিাও শতা একিা কথা। 
  
মাওলানামক র্নময় নানান আমমাদ হয়। বান্ধবপুমরর শলাকজন আমমাদ কমর। পর্রর্ৈতজনরা 
কমর। অপর্রর্ৈতজনারাও কমর। সবমৈ’ শবর্ে আমমাদ কমরন। ধনু শেে। আজকাল তাাঁর 
সমময়র েুব অ াব। নানান র্মর্িং করমত হয়। স া সর্মর্তমত শর্মত হয়। ময়মনর্সংহ 
েহমর র্নমজর থাকার জমনয র্তর্ন বার্ি বার্নময়মেন। বার্ির নাম ‘োন র্ লা’। বান্ধবপুমর 
মামস এক দুই বামরর শবর্ে। আসমত পামরন না। র্েনই আমসন মাওলানামক শডমক 
পাঠান। ধনু শেমের সময়িা  ামলা কামি। 
  
মাওলানা, শতামার স্ত্রী আমে শকমন? 
  
র্জ জনাব  ামলা। শুকুর। আলহামদুর্লল্লাহ। 
  
গতবামর শতামার কামে শুমনর্েলাম। উনার মযামলর্রয়া হময়মে। 
  
র্জ। সতীে কর্বরামজর কাে শথমক এমন ওষুধ োইময়র্ে। এমত আরাম হময়মে। 
  
এেন আর জ্বর আমস না? 
  
র্জ-না। আল্লাপামকর শমমহরবার্ন। 
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এেন পর্িি শকউ উনামর ৈউমে শদেল না, এইিা শকমন কথা? 
  
পদিা-পুর্সদার মমধয থামক। 
  
স্ত্রীমলামকর সামমনও র্ক পদিা কমর? 
  
র্জ। 
  
 ামলা শতা। েুবই  ামলা। তা শতামামদর সিানার্দ র্কেু হমব? আমে শকামনা েবর? 
  
এেমনা েবর নাই। 
  
েবর হইমল আমগ ামগ বলবা। নয়মতা একর্দন হঠাৎ শুনব শতামার সিান হময়মে, তামরও 
শকউ শৈামে শদমে না। 
  
েবর হইমল আপনামর জানাব। 
  
শতামার স্ত্রীর নাম শতা জুমলো। নাম র্ঠক বমলর্ে না? 
  
র্জ। 
  
শস রর্িলা নর্িবার্ির জুমলো না শতা? 
  
র্জ-না। তওবা। আপর্ন কী বমলন! 
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না হইমলই  ামলা। মাওলানা হইয়া নর্ি র্ববাহ করমল শলাকজন শতামার শপেমন দাাঁিায়া 
নামাজ পিমব না। র্ঠক না? 
  
র্জ র্ঠক। 
  
রর্িলাবার্ির জুমলোর েবর র্কেু রাে? শুমনর্ে শস নার্ক কর্লকাতায় থামক। তাাঁর গামনর 
থাল বাইর হইমে। দুইিাকা কইরা থামলর দাম। 
  
আর্ম র্কেু জার্ন না। 
  
না জানাই  ামলা। তুর্ম স্ত্রীমক র্নয়া আে  ামলাই আে।  ামলা কথা, শতামার র্ক স্ত্রীর 
সামথ  গিা র্ববাদ হয়? 
  
হয় না। 
  
দুইজন মানুষ একসামথ বাস করমতে, র্কেু  গিা শতা হওয়ার কথা। ধমক ধামাক 
শকামনার্দনও শদও নাই? 
  
একবার র্দময়র্েলাম, শুরু করুল কান্দন। কান্দন শদইো মন োরাপ হময়র্েল র্বধায় র্ঠক 
কমরর্ে। আর ধমক ধামক না। 
  
শতামার স্ত্রীর মমতা স্ত্রী সমবর প্রময়াজন। এই রকম স্ত্রী জনপ্রর্ত দেবামরািা থাকমলও ের্ত 
নাই। শোন মাওলানা, তুর্ম শতামার স্ত্রীমক র্নয়া একবার আমার ময়মনর্সংমহর বার্িমত 
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আসা। কী বার্ি বানাইলাম শদইো র্াও। বার্িমত ফুাঁ র্দয়া র্াও। স্ত্রী পদিার মমধয থাকমব, 
অসুর্বধা কী? শবারকা পইরা র্ামব। শবারকা পইরা র্ফরমব। 
  
র্জ আো র্াব। 
  
  
  
ধনু শেমের ময়মনর্সংমহর বার্িমত মাওলানার র্াওয়া না হমলও অনয এক অর্তর্থ হঠাৎ 
রাতদুপুমর উপর্স্থত। মাঘ মাস। েীত পমিমে জব্বর। শসই সমঙ্গ কুয়াো, এক হাত দূমরর 
মানুষ শদো র্ায় না। এমন অবস্থা। ধনু শেে রামতর োবার শেষ কমরমেন। পামনর জমনয 
অমপো করমেন। জদিা র্দময় পান শেমত শেমত ইমকা িানমবন। বাবুর্ৈি েগীর পাময় গরম 
শতল মার্লে কমর র্দমব। েরীর  ামলা শবাধ করমল র্পয়ারীমক েবর র্দময় আনমবন। র্কেু 
গানবাজনা হমব। ইদানীং রাত শজমগ দীঘিসময় গান শুনমত পামরন না। ঘুর্মময় পমিন। 
গান শুনমত শুনমত ঘুর্মময় পিার মমধযও আনন্দ আমে। ধনু শেে র্পয়ারীমক আনমত 
পাঠামবন র্ক পাঠামবন না তা র্নময় আরামদায়ক অর্নিয়তায় আমেন। এই সময় অর্তর্থ 
শোবার ঘমরই েুমক পিল। অর্তর্থর মাথায় মাফলার। গাময় োই রমির ৈাদর। 
  
ধনু শেে শৈর্ৈময় উঠমত র্গময়ও ৈুপ কমর শগমলন। অর্তর্থ অপর্রর্ৈত না। মাফলামর 
অর্তর্থর মুে প্রায় োকা। তারপমরও তামক শৈনা র্ামে। অর্তর্থর নাম জীবনলাল। এই 
শলামকর ফাাঁর্স হময় র্াবার কথা। শস এোমন কী করমে? বার্িমত দামরায়ান আমে। শস 
েুকলইবা কী ামব? ধনু শেমের স্ত্রীমদর শকউই এ বার্িমত শনই। োনসামা এবং বাবুর্ৈি 
র্নময় সংসার। বাবুর্ৈি জদিা আনমত র্গময় মারা শগমে নার্ক শক বলমব! 
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আমামক র্ৈমনমেন? আমার নাম জীবনলাল। 
  
ধনু শেে  ীত গলায় বলমলন, র্ৈমনর্ে। 
  
এই সময় বাবুর্ৈি জদিা এবং ইমকা র্নময় েুকল। শোবার ঘমর অমৈনা এক শলাক বমস 
আমে। এই র্নময় তামক শমামিই র্ৈর্িত মমন হমলা না। শস বয্ত  ইমকা র্ঠক করমত। 
জীবনলাল বলমলন, আপনার ইমকাবরাদারমক শর্মত বলুন। আপনার সমঙ্গ র্কেু কথা আমে। 
কথা শেষ কর্র। 
  
ধনু শেে বাবুর্ৈিমক ৈমল শর্মত ইোরা করমলন। বাবুর্ৈি ৈমল শগল। ধনু শেে ৈার্েমলন 
বাবুর্ৈি শর্ন পুমরাপুর্র না র্ায়। দরজার পামে থামক। ডাকমলই েুমি আসমত পামর এমন। 
র্কন্তু হারামজাদা শর্ র্ামে র্ামেই। একবার শপেন র্ফমর তাকামেও না। ধনু শেমের 
র্নমজমক েুবই অসহায় লাগমে। র্প্ত মলর লাইমসি র্তর্ন কর্মেনার সামহমবর কাে শথমক 
শপময়মেন। আলমসর্ম কমর র্প্ত ল শকনা হয় নাই। র্বরাি শবাকার্ম হময়মে। 
  
োন সামহব, আমেন শকমন? 
  
ধনু শেে েীণগলায় বলমলন,  ামলা। আপনামক একিা কথা আমগই বলা দরকার। আমগ 
না বলমল আপর্ন ধারণা করমত পামরন। আর্ম ঐ রামত েবর র্দময় পুর্লে এমনর্েলাম। 
ঘিনা সর্তয না। তমব পুর্লমের ৈামপ পমি ঐ র্দন স্বীকার কমরর্েলাম শর্ আপর্ন হাওমরর 
র্দমক র্গময়মেন। পুর্লমের ৈাপ কী র্জর্নস আপর্ন র্নিয়ই জামনন। 
  
জার্ন। পুর্লমের ৈামপর প্রসঙ্গ থাক। এেন আমার ৈাপিা শুনুন। মন র্দময় শুনমত হমব। 
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মন র্দময় শুনর্ে। 
  
আপর্ন কাল পরশুর মমধয বান্ধবপুর র্ামবন। হর্রবাবুর র্বষয়সম্পর্ত্ত র্া দেল কমরমেন 
শসসব শফরত র্দমবন। 
  
কামক শফরত শদব? 
  
মূল মার্লকমক শদমবন। 
  
মার্লকিা শক? 
  
মাওলানা ইদর্রসমক র্জজ্ঞাস করমলই জানমত পারমবন। 
  
মাওলানা ইদর্রসমক কী র্জজ্ঞাস করব? তার শতা মাথা নি। পুরাই নি। 
  
হর্রৈরমণর জর্মজমার ওয়ার্রোমনর নাম জর্হর। তার মা’র নাম জুমলো। 
  
ধনু শেে বলমলন, শকামনা একিা গণ্ডমগাল হময়মে। হর্রৈরণ বাবু শবেযামবর্ির শেমলমক 
সম্পর্ত্ত শকন র্দমবন? র্র্দ র্দময় থামকন তাহমল বু মত হমব উনার মাথা োরাপ হময় 
র্গময়র্েল। মাথা োরাপ মানুমষর দর্লল গ্রাহয না।  ামলা কথা, আপর্ন র্ক োওয়াদাওয়া 
করমবন? আপনামক শদমে মমন হমে েুধাতিা। বাবুর্ৈিমক োনা লাগামত বলব? 
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জীবনলাল ৈাদমরর র্নৈ শথমক র্প্ত ল শবর কমর র্নমজর হাাঁিুর উপর রােমত রােমত 
বলমলন, আপনার বাবুর্ৈিমক োবার গরম করমত বলুন। োওয়া শেষ কমর র্বদায় শনবার 
সময় আপনার পাময় একিা গুর্ল করব। আপর্ন মরমবন না, তমব পাময়র হার্ডড ৈুরমার 
হমব। এই কাজিা করব র্ামত আপর্ন বু মত পামরন আর্ম সহজ পাত্র না। 
  
ধনু শেে হার্সর শৈিা করমত করমত বলমলন, এইসব কী বমলন? আপনার কথামমতাই 
কাজ হমব। র্া বলমবন তাই করব। আপনার র্নমজর র্র্দ িাকা পয়সা লামগ শসিাও বমলন। 
স্বরাজ করমত িাকা লামগ। িাকা োিা র্কেুই হয়। না। 
  
জীবনলাল হাই তুলমত তুলমত বলমলন, গুর্ল োওয়ার পরই আপর্ন আমার কথামমতা কাজ 
শুরু করমবন। তার আমগ না।  য় পামবন না, আপনার বার্ি শথমক হাসপাতাল দূমর না। 
অল্প সমময়ই হাসপাতামল শপৌঁেমত পারমবন। আমরকিা কথা, গুর্ল শর্ আর্ম কমরর্ে। এিা 
পুর্লেমক না বলমল  ামলা হয়। 
  
ধনু শেে বলমলন,  াই সামহব, োওয়াদাওয়া কমরন। আপর্ন েুধাতিা। েুধাতি অবস্থায় কী 
বলমতমেন র্নমজও শবাধহয় জামনন না। রহমত কই? বার্িমত অর্তর্থ। োবামরর বযবস্থা 
কর। 
  
 াই সামহব, আপর্ন র্ক রামত আমার এোমন থাকমবন? থাকমত পামরন। দুইিা ঘর 
সাজামনা আমে। োওয়াদাওয়া শেষ কমর আমসন। দুই  াই র্মমল পুরানা র্দমনর মমতা গল্প 
কর্র। মাওলানা মাথা োরাপ হবার পমর কী কমর আপনামর বলব, আপর্ন র্র্দ মজা না 
পান দুই কান কাাঁইিযা শফলব। 
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জীবনলাল তার্কময় আমে। তার শৈাে োি। ধনু শেে বলমলন, দার্ি শফমল র্দময়  ামলা 
কমরমেন। আপনার শৈহারা সুন্দর। দার্ির কারমণ আমগ বু মত পার্র নাই। আপনার 
 াগযও র্কন্তু  ামলা। আজ বার্িমত মাশুল মাে রান্না হময়মে। মাশুল মামের নাম শুমনমেন? 
  
না 
  
অমনমক বমল মহামোল। রুই মাে, তমব শদেমত েউল মামের মমতা। পাহার্ি নদীমত 
থামক, দু’একিা র্নমৈ শনমম আমস। এই মাে একবার শেমল বার্ক জীবন মুমে শলমগ 
থাকমব।  ামলা কথা, শদে স্বাধীমনর শদর্র কত? 
  
শদর্র নাই। 
  
আমারও শসইরকমই ধারণা, শদর্র নাই। 
  
ধনু শেে  রসা র্ফমর পামেন। জীবনলাল গল্পগুজমব অংে র্নমে, এিা শু  লেণ। 
োওয়াদাওয়া করার পর শপি োি হমব। শপি োি হমলই মাথা োি। র্কেু করমব বমল 
মমন হমে না। র্প্ত ল এমনমে  য় শদোবার জমনয। এর শবর্ে র্কেু না। 
  
  
  
ধনু শেমের সম্ত  অনুমান র্মথযা প্রমাণ কমর জীবনলাল ঠাণ্ডা মাথায় কাে শথমক পাময় গুর্ল 
করল। র্েিমক পা সর্রময় র্নমত র্গময়ও লা  হমলা না, পাময়র হাি শ মি গুর্ল শবর হময় 
শগল। 
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সবাই এমসমেন। মুসলমানমদর মমধয আমেন মাওলানা ইদর্রস। নযায়রত্ন রামর্নর্ধও 
আমেন। মূল র্সদ্ধাি র্তর্ন শদমবন। রামর্নর্ধর েরীর েুবই োরাপ, তারপমরও গুরুতর এই 
র্বষময় তামক আসমতই হময়মে। 
  
ঘিনা এরকম— কালমবামোেী  মির সময় র্মুনা শঘাষবার্ির আমবাগামন আম কুিামত 
র্গময়র্েল। শুরুমত  ি শতমন র্কেু র্েল না— এমলামমমলা বাতাস। হঠাৎ  ি প্রবল হমলা। 
সমঙ্গ তুমুল বষিণ। র্মুনা শদৌমি েুকল শঘাষবার্িমত।  ি বািমতই থাকল। র্বপমদর উপর 
র্বপদ। এই সময় শঘাষবার্িমত ডাকাত পিল। তারা র্ৈৎকার শৈাঁৈামমর্ৈ করমে, শকউ শুনমে 
না। ডাকার্তর শেমষ ডাকাতরা, র্মুনামক ধমর র্নময় শগল। তামক উদ্ধার করা হয় শেষ 
রামত উলঙ্গ অবস্থায়। 
  
রামর্নর্ধ বলমলন, এ শতা মহাসবিনাে। কর্বরাজ, শতামার মমন কী আমে বমলা। শমময়মর 
কী করব? 
  
সতীে ফুাঁর্পময় শকাঁমদ উঠল। 
  
রামর্নর্ধ বলমলন, এই শমময় র্নজ শদামষ শদাষী না। তস্কমরর কারমণ শদাষী। শর্ ঘিনা 
ঘমিমে তামত তার গ ি সঞ্চামরর সমূহ সম্ভাবনা। শসিা শকামনা র্বষয় না, গ ি নি করা 
র্ায়। র্কন্তু শমময় শর্ পর্তত হময়মে তার গর্ত কী? 
  
সমাজপর্তমদর একজন মাথা নািমত নািমত বলমলন, শকামনা গর্ত নাই। 
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রামর্নর্ধ বলমলন, কর্ঠন বা্ত বতা হমলা সমাজ এই শমময়মক গ্রহণ করমব না। আত্মীয়স্বজন 
গ্রহণ করমব না। শস শর্োমন র্ামব র্ার কামে র্ামব শস পর্তত হমব। তার ইহকাল পরকাল 
সবই শেষ। 
  
সমাজপর্তমদর মমধয র্বর্েিজন র্বধান বাবু বলমলন, শমময়র বয়স অল্প এবং শস সুন্দরী 
র্বধায় সমসযা আমরা প্রকি। 
  
সতীে কর্বরাজ শৈাে মুেমত মুেমত বলমলন, ফাাঁর্সমত  ুলায়া মাইরা শফর্ল? 
  
র্বধান বাবু বলমলন, শবাকার মমতা কথা বলব না। ফাাঁস র্নয়া মরমল অসুর্বধা আমে। থানা 
পুর্লে হমব। শতামামর ধরমব। একিা কাজ করা র্ায়, শমময়র মাথা কামায়া তামর বাল 
র্বধবা পর্রৈময় কার্েমত পার করা র্ায়। কার্ে পূণযধাম। শসোমন শরাজ গঙ্গানান করমল 
এক পর্িাময় পাপ কািা র্ামব। 
  
সতীে কর্বরাজ বলমলন, কার্েমত আমার শকউ নাই। 
  
র্বধান বাবু বলমলন, আর্ম একিা প্র্ত াব র্দমত পার্র। শুনমত োরাপ লাগমলও প্র্ত াব 
উত্তম। 
  
রামর্নর্ধ বলমলন, কী প্র্ত াব? 
  
শমময়িামর রর্িলাবার্িমত পাঠাময় শদওয়া। আমরা ধমর র্নব র্মুনা নামম শকউ সমামজ র্েল 
না। 
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র্কেুেণ সবাই ৈুপ কমর থাকল। মাওলানা ইদর্রস বলমলন, এিা আপর্ন কী বলমলন? 
  
র্বধান বাবু বলমলন, অনযায় কী বমলর্ে? আপনার মুসলমান সমাজ র্ক এই শমময়মর শনমব? 
বমলন শনমব? আপর্ন মুসলমান বানায়া এই শমময়মর র্ববাহ করমবন? 
  
মাওলানা বলমলন, জনাব আমার স্ত্রী আমে। আর্ম কী ামব র্ববাহ করব? এক স্ত্রী আমে 
আমরক স্ত্রী হমব। আপনামদর সমামজ র্তন ৈাইরিা স্ত্রী শকামনা র্বষয় না। 
  
মাওলানা বলমলন, আমার স্ত্রী রার্জ হমব না। সংসামর সতীন তার পেন্দ না। 
  
সমাজপর্তমদর শকউ শকউ শহমস উঠমলন। রামর্নর্ধ র্বরক্ত গলায় বলমলন, মূল র্বষময় 
আসা। োমাো কথা বইলা সময় নি করার র্কেু নাই। র্সদ্ধাি র্নমত হমব। র্সদ্ধাি অর্ত 
অর্প্রয়, তারপমরও র্নমত হমব। র্বধান বাবুর কথা আমার পেন্দ হময়মে। রর্িলাবার্ি র্কংবা 
এই ধরমনর পর্তত বার্ি োিা পর্তত শমময়র গর্ত নাই। আমগর জমন্ম। এই শমময় র্বরাি 
পাপ কমরর্েল বমল এই জমন্ম োর্ি। এই জমন্ম োর্ি শ ামগর পমর পমরর জমন্ম। শস 
উদ্ধার পামব বমল আমার র্বশ্বাস। 
  
কময়কজন একসমঙ্গ বলল, োাঁর্ি কথা। 
  
র্মুনা এতেণ শকামনা কথা বমল র্ন। বাবার কাে শথমক সামানয দূমর মাথা র্নৈু কমর 
বমসর্েল। এইবার শস মাথা তুমল বলল, আর্ম রর্িলাবার্িমত র্াব না। 
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র্বধান বাবু বলমলন, তুর্ম কী করবা, কী করবা না এিা শকউ র্জজ্ঞাস কমর নাই। তুর্ম 
ৈুপ কমর থাক। 
  
র্মুনা বলল, আর্ম রর্িলাবার্িমত র্াব না। বাবা, আর্ম রর্িলা বার্িমত র্াব না। 
  
সতীে কর্বরাজ শফাাঁপামত শফাাঁপামত বলমলন, মা’শর ৈুপ কমর থাক। 
  
রামর্নর্ধ বলমলন, আমার েরীর  ামলা না। জ্বর এমসমে। স া এইোমনই শেষ। শমময় 
র্নমজর ইোয় রর্িলাবার্িমত র্ামব না। র্াওয়ার কথাও না। তামক শজার কমর র্দময় আসমত 
হমব। সমাজ রোর জমনয এিা োিা গর্ত নাই। বযবস্থা আজই র্নমত হমব। অমনক শদর্র 
হময়মে আর শদর্র করা র্ামব না। 
  
র্মুনা এই সময় শদৌি শুরু করল। তামক ধরার বযবস্থা শনয়ার আমগই শস েুমক পিল 
জঙ্গমল। শর্োন শথমক প্রর্ত অমাবেয রামত শহা শহা েব্দ হয়। 
  
সমাজপর্তরা র্বৈর্লত হমলন না। জঙ্গল শথমক র্মুনামক শবর হমত হমব। কময়ক ঘ্ার 
বযাপার। শবর হমল ধমর শবমন্ধ রর্িলা বার্িমত পার করা। শসোমন শমময় শকনামবৈার 
বযবস্থাও আমে।  ামলা মহাজন শপমল র্বর্ক্র হময় র্ামব। শসবাদাসী র্হমসমব জীবন শকমি 
র্ামব। আমগর জমন্মর পামপর োর্্ত  শতা র্নমতই হমব। 
  
  
  
র্মুনা জঙ্গমল েুমকমে। সন্ধযামবলায়। বষিার জঙ্গমল র্নর্বিময় শঘারামফরা করা অসম্ভব বযাপার। 
শ াপ াি, কািালতা। সামপ কািার  য় আমে। গরু-োগল জঙ্গমল েুমক অমনক সময় 
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সামপর কামমি মারা শগমে। সাপমোপ োিাও  য় আমে।  ূতমপ্রমতর  য়। োরাপ 
বাতামসর  য়। র্বমেষ এক ধরমনর অপমদবতা আমে র্ারা জঙ্গমলই বাস কমর। এরা 
 য়ঙ্কর। র্নষু্ঠরতা তামদর শেলা। 
  
র্মুনা জঙ্গমলর অমনক শ তমর েুমক পমিমে। ঘন জঙ্গল। জঙ্গমল এক ধরমনর কুয়াো 
পমি, তার নাম জংর্ল, কুয়াো। শদয়ামলর মমতা এই কুয়াোয় র্কেুই শদো র্ায় না। হাতমি 
পথ ৈলমত হয়। শদৌমি আসার কারমণ র্মুনা হাাঁপামে। গা র্দময় গরম বাতাস শবর হমে। 
তৃষ্ণায় কলমজ শফমি র্ামে। তৃষ্ণার শৈময় শবর্ে শলমগমে েুধা। তার কামে মমন হমে, 
গাে শথমক পাতা র্েমি শস এেন শেমত পারমব, তার শকামনা সমসযা হমব না। জঙ্গমলর 
শ তর মাধযই োমলর একিা োো শগমে। পার্ন শেমত হমল োলিা েুাঁমজ শবর করমত হমব। 
োলিা শকাথায় শক জামন! র্মুনা দম শনবার জমনয বমস আমে। তার প্রায় গা শঘমস একিা 
র্েয়াল শদৌমি শগল। তার  য় পাওয়া উর্ৈত, শস শকন জার্ন  য় শপল না। মহার্বপমদর 
সময়  গবানমক ডাকমত হয়। শস  গবানমকও ডাকল না। তার জীবন হঠাৎ কমরই 
 য়েূনয এবং  গবানেূনয হময় শগল। 
  
  
  
েোংক পামলর জীবন এেন হময়মে  গবানময়। র্তর্ন সময় শপমলই  গবানমক ডাকমেন। 
তাাঁর েরীমরর অবস্থা আমরা োরাপ কমরমে। র্তর্ন এেন উমঠ বসমতও পামরন না। সারােণ 
শুময় থাকমত হয়। তাাঁর পা ফুমল পার্ন এমসমে। র্নমজর পাময়র র্দমক তাকামলই  ময় তার 
েরীর কামপ। পাময়র র্দমক তাকামলই মমন হয়, মৃতুয দ্রুত এর্গময় আসমে।  গবান োিা 
গর্ত শনই।  গবান দয়া করমলই চবতরণী পার হওয়া র্ামব।  গবান দয়া করমবন। এমন 
মমন হমে না। 
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েোংক পামলর শোি েযালক এমসমে জামাইবাবুর শোমজ। শোি েযালমকর নাম পর্রমাল। 
তার নানান বযবসা আমে। পয়সাকর্ি  ামলাই কমরমে। তমব িাকা-পয়সার প্রকাে শনই। 
শস র্হমসর্ব বযবসায়ী। 
  
পর্রমল বলল, জামাইবাবু, আপনার একী অবস্থা! 
  
েোংক পাল বলমলন, অবস্থা োরাপ কী? শুময় আর্ে। র্দনরাত শুময় থাকার  াগয সবার 
হয় না। আমার হময়মে। 
  
র্ৈর্কৎসা করামেন? 
  
সবি র্ৈর্কৎসা শেষ হময়মে। এেন ৈলমে। ‘শকমরার্সন’ র্ৈর্কৎসা। 
  
‘শকমরার্সন’ র্ৈর্কৎসািা কী? 
  
শরাজ দুই ৈামৈ কমর শকমরার্সন োর্ে। শকমরার্সন হমলা র্বষ। আমার উদমর আমে র্বষ। 
র্বমষ র্বষেয়। 
  
আমার সমঙ্গ ৈমলন। র্দর্দ আপনামক র্নমত বমলমে। 
  
েোংক পাল বলমলন, শস বাাঁর্ে বার্জময়মে বমলই আর্ম শদৌি র্দময় ৈমল র্াব! শস শ্ৰীকৃষ্ণ 
না, আর আর্মও রার্ধকা না। 
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র্ েুমকর মমতা পমরর বার্িমত থাকমবন? 
  
শুধু শর্ র্ েুমকর মমতা থাকব তা-না, র্ োবৃর্ত্তও শুরু করব। একিা শঘািা র্কনব, 
তারপর শঘািায় ৈমি র্ ো। 
  
আপর্ন সর্তয র্ামবন না? 
  
না। 
  
র্কেু িাকা-পয়সা এমনর্েলাম। 
  
কত? 
  
একে’। 
  
সারাজীবন শতামামদর িাকা-পয়সা র্দময়র্ে, আজ একে’ িাকা র্নময় হাত গান্ধা করব না। 
িাকা র্নময় র্বদায় হও। 
  
ৈমল র্াব? 
  
শসিা শতামার র্বমবৈনা। আমমাদ ফুর্তি করমত ৈাইমল রর্িলা বার্িমত ৈমল র্াও। আমামক 
একে’ িাকা র্দময় নি করার শৈময় একে’ িাকার আমমাদ র্কমন নাও। দুই রাত থাকবা, 
েরৈ হমব পঞ্চাে। মদযপান করবা। োওয়া-দাওয়া করবা। বের্েে। এমত েরৈ করবা 
পঞ্চাে। একে’ িাকার র্হসাব শপময়ে? 
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জামাইবাবু আর্ম র্াই? 
  
র্াও র্াও।  ামগা। 
  
র্দর্দমক র্কেু বলব? 
  
বলবা শর্ জামাইবাবু শতামামক প্রর্তর্দন নামনর আমগ এক ৈামৈ কমর র্বষ্ঠা শেমত বমলমে। 
র্বষ্ঠা েরীমরর জমনয  ামলা। গ্রামমর কুকুর এত শমািাতাজা কী ামব থামক? র্বষ্ঠা শেময়। 
তুর্মও শেময় শদেমত পার। শতামার েরীরও দুবিল। দুবিল েরীমরর জমনয র্বষ্ঠা মমহৌষধ। 
  
পর্রমল জামাইবাবুমক প্রণাম না কমরই র্বমদয় হমলা। 
  
েোংক পাল সুমেই আমেন। মনিা কময়কর্দন সামানয োরাপ, কারণ সুমলমান র্ ো 
করমত র্গময় র্ফরমে না। ৈারর্দন হময় শগল। দূমর র্ ো করমত শগমল র্ফরমত এক দুই 
র্দন শদর্র হয়। তমব এতর্দন অনুপর্স্থর্ত এই প্রথম। েোংক র্ঠক কমর শরমেমেন, এবার 
সুমলমান র্ফরমল তার শঘািায় ৈমি র্তর্ন প্রর্তর্দনই শোলা হাওয়ায় র্কেুেণ ঘুরমবন। 
স্বামস্থযর জমনয শোলা হাওয়ায় শঘারাঘুর্র অতযি উপকারী। তমব শঘািার র্পমঠ শসাজা হময় 
বমস থাকমত পারমবন না। শঘািার গলা জর্িময় শুময় পিমত হমব। 
  
এক স্ত।াহ শেষ হমলা, সুমলমান র্ফরল না। েোংক পাল র্েন র্ৈিায় অর্স্থর তেনই র্তর্ন 
ধনু শেমের কাে শথমক একিা র্ৈর্ঠ শপমলন। শকালকাতা শথমক পাঠামনা র্ৈর্ঠমত ধনু শেে 
র্লমেমেন– 
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শ্ৰী েোংক পাল 
জনাব, 
  
র্বমেষ কারমণ পত্র র্দলাম। পমত্রর র্নমদিে শমাতামবক কার্ি করমবন। আমার েরীর  ামলা 
না। এক দুঘিিনায় পাময় আঘাত পাইয়ার্েলাম। আঘামত পৈন ধর্রবার কারমণ 
েলযর্ৈর্কৎসার মাধযমম পা কার্িয়া বাদ র্দমত হইয়ামে। শরাগ এেমনা আমরাগয হয় নাই। 
র্ৈর্কৎসা ৈর্লমতমে। 
  
এেন মূল র্বষময় আর্স। হর্রৈরমণর র্বষয়সম্পর্ত্তর অর্ধকার আর্ম র্বমেষ কারমণ পর্রতযাগ 
কর্রয়ার্ে। সম্পর্ত্তর প্রকৃত ওয়ার্রেন পাওয়া শগমল তাাঁহামত সব র্কেু বতিাইমব। ওয়ার্রোন 
পাওয়া না শগমল সরকার বাহাদুর এই র্বষময় র্সদ্ধাি র্নমবন। এতর্দন আপর্ন শ াগদেল 
কর্রমলন। নাময়বমক আর্ম এই র্বষময় পত্র র্দয়ার্ে। শস আপনামক র্হসাবপত্র বু াইমব। 
  
আর্ম সহসা বান্ধবপুমর আর্সব এইরূপ মমন হইমতমে না। আর র্র্দও আর্স হর্রৈরমণর 
বার্িঘমর উপর্স্থত হইব। না। আপর্ন র্বমবৈনা মমতা কার্ি করমবন। 
  
ইর্ত 
োন সামহব ধনু শের 
কর্লকাতা 
  
েোংক পাল র্ৈর্ঠ পমি র্কেুেণ র্ ম ধমর বমস রইমলন। তারপর শডমক পাঠামলন 
নাময়বমক। নাময়মবর নাম র্বনয়। শস নামমর মমতাই র্বনয়ী। হর্রৈরমণর (বতিমান ধনু 
শেমের) জর্মদার্রর শদোমোনার প্রধান দার্য়ত্ব তার। কাজকমমি অর্ত দে। 
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র্বনয়! 
  
শজ আমজ্ঞ। 
  
োন সামহমবর শকামনা পত্র শপময়ে? 
  
শপময়র্ে। 
  
র্বষয় র্কেু বুম ে? 
  
আমজ্ঞ না। তমব র্বষয় জর্িল। 
  
জর্িল  াবমলই জর্িল। জর্িল  াববা না। 
  
আপমন শর্মন বলমবন। 
  
কযামে নগদ িাকা-পয়সা র্া আমে আমার কামে র্দয়া র্াবা। 
  
র্া বলমবন করব। র্ৈর্ঠমত শসই রকম শলো। 
  
আমার জমনয র্বলার্ত একিা শবাতল শজাগাি করবা, রর্িলা বার্িমত পাওয়া র্ামব। র্নমজ 
র্াইমত না ৈাও অমনযমর র্দয়া আনাইবা। 
  
আো। 
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রামত মুরর্গর শকারমা আর শপালাও োব। জামাই পেন্দ ৈাউল শজাগাি করমত পার র্ক-
না শদে। 
  
আপনার েরীমরর অবস্থা শর্মন গুরুম াজন র্ক র্ঠক হমব? 
  
আমার েরীর আর্ম বু ব। শতামার র্ৈিার র্কেু নাই। 
  
আো। 
  
একজন কমিঠ কাউমর শজাগাি কমরা র্ার কাজ আমার শসবা করা। শমময়মেমল হমল  ামলা 
হয়। পুরুষমানুষ শরাগীর শসবা করমত পামর না। শমময়মেমল পামর। েরীর স্বাস্থয শর্ন  ামলা 
থামক। মুমের কার্িং  ামলা হওয়া প্রময়াজন। বয়স হইমত হমব কুর্ির র্নমৈ। 
  
র্বনয় হতাে গলায় বলল, কই পাব এমন শমময়মেমল? 
  
েোংক পাল বলমলন, র্নৈা জামতর মমধয শোাঁজ। র্নৈা জামতর মমধয পাইবা। ৈণ্ডাল, হার্ি, 
শডাম। এমদর শমময়মেমলমদর েরীর স্বাস্থয  ামলা হয়। এেন আমামর ধরাধর্র কমর আরাম 
শকদারায় শোয়ার বযবস্থা কমরা। েরীরিা আজ  ামলা শঠকমতমে। 
  
র্বনয় তার্কময় আমে। কী বলমব বু মত পারমে না। েোংক পাল বলমলন, এক শমময় 
শুমনর্ে জঙ্গমল পালায়া আমে, তার শোাঁজ র্নমত পার। আমার আেময় থাকমব, অসুর্বধা 
কী? 
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র্বনয় বলল, এইগুলা কী বমলন? 
  
েোংক পাল র্বরক্ত হময় বলমলন, আর্ম র্া বর্ল র্ৈিা াবনা কমর বর্ল। আমার েরীমর 
পৈন ধমরমে, মমন পৈন ধমর নাই। বুম ে? 
  
হুাঁ। 
  
সময় ফুরাময় আসমে। আনন্দ ফুর্তি র্া করার এেনই করমত হমব। হামত সময় নাই। 
োাঁর্িয়া ঘামি র্নয়া বলা হর্র হর্র বমলর সময় আগত। 
  
েরীরিা র্ঠক কমরন। ৈমলন কইলকাতা র্াই। 
  
কইলকাতা র্াব না। কইলকাতার ডাক্তার-কর্বরাজ এইোমন র্নয়া আর্স। শসানার শমাহর 
র্দয়া র্ র্জি র্দব। বুম ে? এেন আমার িাকার অ াব নাই। রর্িলা বার্ির জুমলোর শোাঁজ 
পাও র্ক-না শদে। প্রর্ত সন্ধযায়। শস এই বার্িমত গান করমব। িাকা-পয়সা র্া লামগ র্দব। 
র্নয়র্মত সঙ্গীত শুনমল েরীর আমরাগয হয়। বুম ে? 
  
র্কেু না বুম ই র্বনয় মাথা নািাল। শস বুম মে। 
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১৫. য়মুনা শবতম াাঁমপর উপর 
র্মুনা শবতম াাঁমপর উপর হুমর্ি শেময় পমির্েল। শ াাঁমপর কািায় তার োর্ি আিমক শগমে। 
হাত এবং গাল শকমিমে। তার মুমে শনানতা  াব। কািা গামলর রক্ত গর্িময় শঠাাঁি পর্িি 
এমসমে। র্মুনা অবাক হময় লে করল, রমক্তর শনানতা স্বাদ তার োরাপ লাগমে না। শস 
শ াাঁমপর পামে বমস শবতকািা শথমক োর্ি োিাবার শৈিা করমে। কাজিা শস করমে র্ত্ন 
র্নময় এবং এই কাজিা করমতও তার  ামলা লাগমে। শকামনা র্কেু র্নময় বয্ত  থাকা। 
  
জঙ্গমলর অন্ধকার তার শৈামে সময় এমসমে। আবো আবো  ামব অমনক র্কেুই শৈামে 
আসমে। শজানার্ক শপাকার দল শবর হময়মে। অমনকগুর্ল শোি শোি দল। তারা মাম  
মাম  একত্র হমে, আবার ের্িময় পিমে। তামক শক শর্ন বমলর্েল শজানার্ক শপাকার 
দমলর সমঙ্গ মা লক্ষ্মী থামকন। ঘমরর বর্ন্দজীবন র্েন তাাঁর অসহয শবাধ হয় তেন র্তর্ন 
শোলা মামঠ বা জংলায় শবিামত শবর হন। শজানার্ক শপাকরা হয় তার শেলার সার্থ। 
শজানার্কমদর শপেমন শপেমন র্তর্ন মমনর আনমন্দ নাৈমত নাৈমত েুমিন। 
  
র্মুনা শজানার্কর  াাঁমকর র্দমক তার্কময় নমস্কার কমর বলল, মা লক্ষ্মী! আর্ম মহার্বপমদ 
পমির্ে, আমামক উদ্ধার করা। 
  
র্মুনার র্ঠক মাথার উপমর একিা ডাল নমিৈমি উঠল। র্কৈর্কর্ৈ েব্দ হমলা। গামের র্দমক 
না তার্কময়ই র্মুনা বু ল বাাঁম দর। এই বমন বাাঁম দর আমে। হনুমানও আমে। এরা মানুষ 
 য় পায় না। হনুমানও শদবতা। তার কামেও প্রাথিনা করা র্ায়। র্মুনা গামের র্দমক 
তার্কময় আবামরা হাতমজাি করল। 
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আকামে সন্ধযা শথমকই শমমঘর আনামগানা র্েল। এেন র্বজর্ল ৈমকামত লাগল। এমককবার 
র্বজর্ল ৈমকায় বন আমলায় র্ লর্মল কমর উমঠ। বানর এবং হনুমামনর দল  াপা ার্প 
শুরু কমর। বজ্ৰপামতর সময় বমন থাকমত শনই। তেন ৈমল আসমত হয় শোলা প্রািমর। 
তা না কমর র্মুনা েুাঁমজ শপমত লম্বা একিা তাল গামের র্নমৈ দাাঁিাল। তার মন ৈামে এই 
গামে একিা বজ্ৰপাত শহাক। আকামের বাজ র্েন শনমম আসমব তেন শস তালগাে দুহামত 
জর্িময় ধরমব। 
  
পুমরা আকাে র্েন্নর্ ন্ন কমর র্বদুযৎ ৈমকাল, আর তের্ন র্মুনা স্পি শদেল শবতম াাঁমপর 
উমল্টার্দমক কুমজা হময় শক একজন দাাঁর্িময় আমে। শুধু শর্ দাাঁর্িময় আমে তা-না, হাত 
ইোরায় র্মুনামক ডাকমে। কুমজা হময় দাাঁর্িময় থাকা মানুষিার সারা েরীর ৈাদমর োকা। 
তার মুে শদো র্ামে না। র্কন্তু মানুষিা শর্ হর্রৈরণ এই র্বষময় র্মুনার শকামনা সমন্দহ 
শনই। র্মুনা অবাক হময় ডাকল, হর্রকাকু! 
  
োয়ামূর্তি জবাব র্দল না। আবামরা হাত ইোরা করল। র্মুনার মমন রইল না, মানুষিা 
জীর্বত না। একজন মৃত মানুষ গ ীর বমন উপর্স্থত হমত পামর না। র্মুনা মন্ত্রমুমগ্ধর মমতা 
এগুমে। োয়ামূর্তি সমর সমর র্ামে। র্তবার র্মুনা থমমক দাাঁিামে ততবার োয়ামূর্তিও 
দাাঁিামে। তামক র্ক  ুমলায় ধমরমে?  ুমলা  য়াবহ র্জর্নস। শস র্প্রয় মানুমষর রূপ ধমর 
কামে আমস। নাম ধমর ডামক। তেন মন্ত্রমুমগ্ধর মমতা তার শপেমন শপেমন শর্মত হয়। 
একসময়  ুমলা তার র্েকারমক জমল িুর্বময় মামর। 
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র্মুনা কাাঁমদা কাাঁমদা গলায় বলল, হর্রকাকু আমার  য় লাগমে। োয়ামূর্তি জবাব র্দল না। 
আবামরা হাত ইোরায় ডাকল। র্বদুযৎ ৈমকামনার সময় োয়ামূর্তি স্পিই শদেমত পাওয়ার 
কথা। তেন র্কন্তু শদো র্ায় না। তেন োয়ামূর্তি বি শকামনা গামের আিামল ৈমল র্ায়। 
  
র্মুনা োয়ামূর্তি অনুসরণ করমত করমত জঙ্গমলর শেষ সীমানায় ৈমল এমলা। োয়ামূর্তি 
দাাঁর্িময় পমিমে। এেন শস আর র্মুনামক ইোরায় কামে ডাকমে না। বরং আিুমলর 
ইোরায় র্বমেষ এক র্দমক শর্মত বলমে। র্মুনা  ীত গলায় বলল, হর্রকাকু  য় পার্ে। 
োয়ামূর্তি নিল না। জঙ্গমলর উত্তর সীমানার র্দমক আিুল উাঁর্ৈময় দাাঁর্িময় রইল। বাতাস 
র্দমে, শফাাঁিায় শফাাঁিায় বৃর্ি পিমত শুরু কমরমে। র্মুনা পাময় পাময় উত্তর র্দমক এগুমে। 
হঠাৎ তার কামে মমন হমে, শর্র্দমক শস র্ামে শসর্দমক শু  র্কেু তার জমনয অমপো 
করমে। বমনর বাইমর পা র্দময়ই শস মাওলানা ইদর্রসমক শপল। মাওলানার মাথায় োতা। 
হামত হার্রমকন। সারা েরীর কাদায় পার্নমত মাোমার্ে। 
  
মাওলানা স্বর্্ত র র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, এত সহমজ শতামামর পাব  ার্ব নাই। 
আল্লাহপামকর শমমহরবার্ন শপময় শগর্ে। এত বি জঙ্গল, শকাথায় েুাঁজব? ৈল র্াই। 
  
র্মুনা বলল, কই র্াব? 
  
মাওলানা বলমলন, আমার বার্িমত র্াবা। শতামার  ার্ব সাব, আমার স্ত্রী আমামর পাঠাময়মে। 
শস শতামার ঘিনা শুমন র্মজাজ োরাপ কমরমে। শর্ জীবমন শকামনার্দন উৈা গলায় কথা 
বমল নাই শস আমামক র্দময়মে ধমক। র্ৈিা কমরে অবস্থা? 
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র্মুনা অবাক হময় লণ্ঠন হামত দাাঁর্িময় থাকা র্বর্ৈত্র মানুষর্ির র্দমক তার্কময় আমে। 
মানুষিা এমন ামব কথা বলমে শর্ন র্মুনা তার অমনক র্দমনর শৈনা। 
  
মাওলানা বলমলন, দাাঁিায়া আে শকন? ৈল রওনা শদই। শতামার  ার্ব র্ৈিারু্ক্ত আমে। 
শমময়মেমলমর শবর্ে সময় র্ৈিার মমধয রাো র্ঠক না। পুরুষমানুষ দীঘি সময় র্ৈিায় থাকমত 
পামর। শমময়রা পামর না। শতামার র্ক  ুে শলমগমে? 
  
হুাঁ। 
  
ঘমর র্াবা। গরম পার্ন র্দয়া শগাসল র্দবা, তারপমর গরম গরম র্েৈুর্ি োবা। অমৃমতর 
মমতা লাগমব। 
  
র্মুনা বলল, আমামক শর্ বার্িমত র্নমতমেন। আপনার অসুর্বধা হমব না? 
  
মাওলানা বলমলন, অসুর্বধা হমল হমব। কী আর করা! শতামামর জঙ্গমল ফালায়া শগমল 
শতামার  ার্ব কী পর্রমাণ শবজার হমব তুর্ম বু মতই পারমব না। আমার সমঙ্গ কথা বন্ধ 
কমর র্দমত পামর। ৈল ৈল হাাঁিা দাও। নাও োর্তিা মাথার উপর ধর। 
  
োর্ত লাগমব না। 
  
শতামার র্ক গাল শকমিমে? রক্ত পিমতমে। 
  
হুাঁ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 354 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

শকামনা র্ৈিা শনই। শতামার  ার্ব দূবিা র্পমষ মলম বানাময় র্দমব। গামল র্দমলই আরাম। 
এইসব শিািকা শস  ামলা জামন। বুর্দ্ধমতী শমময়, শর্োমন র্া শদমে র্েমে রামে। পমর 
কামজ লামগ। 
  
র্মুনা রওনা হমলা। অমনক দুিঃমের পর তার এেন হার্স পামে। পাগল একজন মানুমষর 
শপেমন শপেমন শস র্ামে র্ার ধারণা ঘমর তার মমতাময়ী স্ত্রী। তামদর  ামলাবাসা সুমের 
সংসার। আহামর! 
  
  
  
র্মুনা অমনক সময় র্নময় সাবান ডমল গরম পার্নমত শগাসল করল। নতুন সুর্তর োর্ি 
পরল। সহজ স্বা ার্বক  র্ঙ্গমত মাওলানার সমঙ্গ শেমত বসল। র্মুনা বলল, আপর্ন শর্ 
অমৈনা শমময়মানুমষর সমঙ্গ শেমত বমসমেন। আপনার পাপ হমব না? আপনামদর ধমমি 
শমময়মেমলর মুমের র্দমক তাকামনা র্নমষধ। র্ঠক না? 
  
মাওলানা বলমলন, তা র্ঠক। তমব শরাজ শকয়ামমতর সময় পুরুষ রমণীমত শকামনা শ দাম দ 
থামক না। শতামার এেন শরাজ শকয়ামত। 
  
আপনার স্ত্রী োমবন না? 
  
মাওলানা হতাে গলায় বলমলন, এই তার এক অ যাস। একা োমব। আমার সামমন শেমত 
লিা পায়। কতবার তামক বমলর্ে— বউ, আর্ম শতামার স্বামী। স্বামীর সামমন র্কমসর 
লিা? শোমন না। 
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র্মুনা বলল, র্েৈুর্ি েুব স্বাদ হময়মে। শক শরামধমে? আপর্ন না শবৌর্দ? 
  
শতামার  ার্ব শজাগাির্ন্ত্র কমর র্দময়মে। আর্ম শরাঁমধর্ে। র্মুনা বলল, শর্ দয়া আপর্ন 
আমামক কমরমেন তারমৈময় অমনক শবর্ে দয়া  গবান শর্ন আপনামক কমরন। 
  
মাওলানা বয্ত  হময় বলমলন, আর্ম র্কেুই কর্র নাই। র্া করার শতামার  ার্ব কমরমে। 
অর্ত আৈানক শমময়। শকউ র্বপমদ পমিমে শুনমল অর্স্থর হময় র্ায়। 
  
র্মুনা অমনক রামত ঘুমামত শগল। পর্রপার্ি র্বোনা। গাময় শদয়ার শধায়া ৈান্দর। র্িমনর 
ৈামল বৃর্ির েব্দ। হঠাৎ কমরই র্মুনার মমন হমলা, তার মমতা সুেী শমময় এই পৃর্থবীমত 
র্িতীয়র্ি শনই। ঘুমমর মমধয অর্ত আনমন্দর একিা স্বপ্নও শদেল। স্বমপ্ন শস এবং সুমরন 
বমন শবিামে। তামদর সমঙ্গ ৈার-পাাঁৈ বেমরর ফুিফুমি একিা শমময়। শমময়িা তামদরই। 
শস বি দুিুর্ম করমে। এই এক গামের আিামল ৈমল শগল। ধরমত শগমল অনয এক গামের 
আিামল। সুমরন কপি র্বরক্ত  াব কমর বলল, শমময়িামক এত দুি বানাময়ে। কী ামব? 
র্মুনা বলল, একা একা শমময় মানুষ করর্ে, দুি শতা হমবই। তুর্ম থাক কর্লকাতায়, আর্ম 
শমময় র্নময় জঙ্গমল বাস কর্র। 
  
জঙ্গমল বাস কর শকন? 
  
শকউ আমামক বার্িমত জায়গা শদয় না। জঙ্গমল বাস না কমর করব কী? মাওলানা সামহব 
শতা শতামামক জায়গা র্দময়মেন। শির্লগ্রামম েবর শপময়র্ে। 
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 ুল েবর শপময়ে। মাওলানা সামহব এবং তার স্ত্রীমকও শলাকজন তার্িময় র্দময়মে। র্তর্নও 
এেন আমামদর সমঙ্গ জঙ্গমল থামকন। জঙ্গমল আমরা ঘর বার্নময়র্ে। কী শর্ সুন্দর ঘর। 
ৈল শতামামর শদোময় র্নময় আর্স। 
  
আমগ শমময়িামক েুাঁমজ শবর করা। আমরা শমময়িামক শফমল ঘর শদেমত র্াব, শস র্ামব 
হার্রময়। আমরক র্ন্ত্রণা হমব। 
  
  
  
আিমর্ির বযাপার হমে, র্মুনা মাওলানা ইদর্রমসর বার্িমত থাকমে। এ র্নময় বাহ্মণপুমর 
শকামনা সমসযা হমলা না। মমন হমলা শমময়িার গর্ত হময়মে এই শ মব সবাই হাাঁপ শেমি 
বাাঁৈল। এক গ ীর রামত শদো শগল মাওলানার বার্ির উঠামন র্িমনর এক িাংক। িাংক র্তি 
র্মুনার র্জর্নসপত্র। োর্ি, ৈুর্ি, গাময়র ৈাদর। সযামন্ডল। তমব মাওলানা সামানয র্বপমদ 
পিল। মুসুর্ল্লরা র্ঠক করল তার শপেমন শকউ নামামজ দাাঁিামব না। পাগল মানুষ ইমামর্ত 
করমত পামর না। তার শপেমন নামামজ দািামনা নাজাময়জ। 
  
বান্ধবপুর জুম্মা মসর্জমদর জমনয নতুন ইমাম এমসমেন। আবু্দল কর্রম কামেমপুরী। তাাঁর 
জন্মস্থান কামেমপুমর বমলই কামেমপুরী িাইমিল। তাাঁর বয়স অল্প। তমব  ামব  র্ঙ্গমত 
অতযি কর্ঠন। প্রথম জুম্মার র্দমনই র্তর্ন মাওলানা ইদর্রসমক নামাজ পিমত র্দমলন না। 
মাওলানা ইদর্রমসর অপরাধ, র্তর্ন বার্িমত রু্বতী শমময়মানুষ পুষমেন। এত বি গুনার 
কাজ শর্ কমর শস আমজনতার সমঙ্গ নামামজ ের্রক হমত পামর না। রু্বতী র্বদায় কমর 
তওবা করমত হমব, তারপর র্বমবৈনা। েুতবা শেষ কমর মাওলানা আবু্দল কর্রম কামেমপুরী 
প্রথম ফমতায়া র্দমলন– 
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শর্ মুসলমামনর স্ত্রীর শৈহারা পরপুরুষ র্দমন র্তনবামরর অর্ধক শদমে শফমল তার র্ববাহ 
বার্তল। তার সিানরা জারজ বমল গণয হমব। 
  
মুসুর্ল্লরা হত ম্ব হময় মুে ৈাওয়া-ৈাওর্য় করমত লাগমলন। মাওলানা আবু্দল কর্রম বলমলন, 
র্বধমিীমদর র্বষময় সাবধান। তারা সাোৎ েয়তামনর অংে। েয়তানমক শর্মন র্বনি করা 
প্রময়াজন তামদরও র্বনি করা প্রময়াজন। কামফমরর র্বষময় এেলাম ধমি শকামনা োি শদয় 
নাই। কামফর র্বনমটি শর্ মুসলমান মৃতুযবরণ করমবন। র্তর্ন সমঙ্গ সমঙ্গ েহীমদর দরজা 
পামবন। তামদর স্থান হমব জান্নাতুল শফরমদৌমস। তারা পরীকামল নর্জবী (দিঃ)-র আমেপামে 
থাকার পরম শসৌ াগয লা  করমবন। বমলন আল্লাহু আকবার। 
  
মুসুর্ল্লরা আল্লাহ আকবর বলমলন, তমব তামদর গলায় শতমন শজার পাওয়া শগল না। 
  
মাওলানা আবু্দল কর্রম বলমলন, র্ারা আমামদর ধমমি শথমকও কামফরমদর মমতা কাজ 
কারবার কমরন, তারা অর্ত বি কামফর এবং শমানামফক। শমানামফকমদর জমনয আমে 
কর্ঠন োর্্ত । আমামদর মমধয র্ারা শমানামফক। তারা সাবধান হময় র্ান’। শমানামফকমক 
শকউ সাহার্য করমবন না। সমাজ শথমক তামক আলাদা কমর রােমবন। শর্মন মাওলানা 
ইদর্রস। তামক শর্ ৈাল-ডাল িাকা-পয়সা র্দময় সাহার্য করমবন। র্তর্ন তার র্নমজর র্বপদ 
শডমক আনমবন। সবাই বমলন আল্লাহু আকবর। 
  
মাওলানা ইদর্রস মহার্বপমদ পিমলন। তাাঁর শবতন বন্ধ। গ্রাম শথমক েরমৈর ৈাল-ডাল 
আসা বন্ধ। এক রামত ঘমর রান্না হমলা না। মাওলানা র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, আর্ম সন্তুি 
শর্ আজ আমার ঘমর োনা নাই। 
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র্মুনা বলল, আপর্ন সন্তুি শকন? 
  
মাওলানা বলমলন, আমামদর নর্বর্জর জীবমন কতবার এরকম ঘমিমে। ঘমর নাই োনা। 
এিা আল্লাহপামকর এক পরীো। সমবমর আল্লাহপাক এই পরীোয় শফমলন না। শুধু তাাঁর 
শপয়ারা বান্দামদর এই পরীোর শ তর শর্মত হয়। 
  
র্মুনা বলল, আমার ৈারগার্ে স্বমণির ৈুর্ি আমে। বাজামর র্নয়া র্বর্ক্র কমরন। ৈাল ডাল 
র্কমনন। 
  
মাওলানা হত ম্ভ হময় বলমলন, এইিা তুর্ম কী বললা? 
  
র্া বমলর্ে র্ঠক বমলর্ে। একমবলা না শেময় থাকমত পারমবন, তারপমর কী হমব? 
  
রহমানুর রর্হম বযবস্থা র্নমবন। শদেবা সকামলর মমধয সমসযার সমাধান হময়মে। 
  
কী ামব? 
  
কী ামব জার্ন না। তমব সমসযার সমাধান শর্ হমব এিা জার্ন। 
  
র্মুনা র্নিঃশ্বাস শফমল বলল, আপনার মমতা মানুষ শর্ দুর্নয়ামত আমে এইিাই জানতাম 
না। আর্ম বি শকামনা পুমণযর কাজ কমরর্ে বমলই আপনার সমঙ্গ পর্রৈয় হময়মে। 
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মাওলানার সমসযার সমাধান হমলা পরর্দন দুপুমরর আমগই। র্বর্ৈত্র  ামবই হমলা। মাওলানা 
একে এক িাকার একিা মর্ন অডিার শপমলন। িাকািা পার্ঠময়মেন শকালকাতা শথমক ধনু 
শেে। র্তর্ন মর্ন অডিামরর কুপমন র্লমেমেন– 
  
মাওলানা ইদর্রস, 
  
আসসালামু আলায়কুম। আর্ম শর্ মহার্বপমদ পর্তত হইয়ার্ে তাহার শকামনা কুল র্কনারা 
নাই। র্বপদ হইমত উদ্ধামরর শকামনা আো শদর্েমতর্ে না। আমার পা শর্ কািা র্গয়ামে এই 
সংবাদ র্নিয়ই পাইয়ামেন। কািা পাময় পৈন ধর্রবার কারমণ আধ হাত উপমর আবার 
কার্িমত হইয়ামে। শসই স্থামনও পৈন ধর্রয়ামে। ডাক্তাররা র্সদ্ধাি র্নয়ামেন আবার পা 
কার্িমবন। শর্ মহার্ন্ত্রণায় আর্ে তার শকামনা সীমা শনই। সবিেণ মমন হয় আমার কািা 
পা কিাইময়র জ্বলি শতমল ফুর্িমতমে। 
  
মাওলানা, আপর্ন সুর্ফ মানুষ। আপর্ন আমার জমনয শকারান েতম কর্রমবন এবং আমার 
শরাগমুর্ক্তর জমনয োস র্দমল শদায়া কর্রমবন। মৃতুয হইমল আর্ম রো পাই। র্কন্তু আমার 
মর্রমত ইো কমর না। 
  
ইর্ত 
ধনু শেে (োন সামহব) 
  
পুনি : শলাকমুমে শুর্নমতর্ে আমামক োন বাহাদুর িাইমিল র্দবার জমনয সুপার্রে র্গয়ামে। 
এই র্বষময়ও পৃথক ামব শদায়া কর্রমবন। র্মলামদর আময়াজন কর্রমবন। 
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েোংক পামলর োরীর্রক অবস্থাও  য়াবহ। পাময় পার্ন এমস ফুমল শোল হময়মে। 
এমককবার র্তর্ন র্নমজর পাময়র র্দমক তার্কময় ৈমমক উমঠন। র্বির্বি কমর বমলন, হার্তর 
পা নার্ক? এযাাঁ হার্তর পা? 
  
উদ্ভি উদ্ভি সব র্ৈর্কৎসার শ তর র্দময় র্তর্ন এেন র্ামেন। শফালা পাময় শমৌমার্ে হুল 
শফাাঁিামল আরাম হমব। র্তর্ন শমৌমার্ের সন্ধামন শলাক পার্ঠময়মেন। কামৈর শবায়মম কময়কিা 
শমৌমার্ে ধমর আনাও হময়মে। র্তর্ন শবায়ামমর শোলা মুে পাময় অমনকবার শৈমপ ধমরমেন। 
শকামনা শমৌমার্ে হল ফুিায় র্ন। হতাে হময় র্তর্ন শঘাষণা কমরমেন— বদ শমৌমার্ে! 
এইগুলামর পার্নমত ৈুবায়া মামরা। শবায়ামম পার্ন শেমল শমৌমার্ে ৈুর্বময় মারা হময়মে, তামত 
তাাঁর পাময়র সমসযার শকামনা সমাধান হয় র্ন। 
  
মুে শথমক রুর্ৈ সমূ্পণি ৈমল শগমে। জাউ  াত হজম হয় না। িক শেকুর উমঠ। বুক 
জ্বালামপািা কমর। এর মমধয েবর শপময়মেন মুসলমান বার্ির শবর্ে কমর শতল মেলা 
শদয়া মাংস শেমল রুর্ৈ র্ফরমব। শসই শৈিাও করা হময়মে। তার ফলাফল হময়মে  য়াবহ। 
ক্রমাগত দা্ত  হমে। শসবার্মত্নর ৈূিাি করমে সুমলমান। দা্ত  পর্রোর করামনা, শগাসল 
করামনা, পাো র্দময় বাতাস- সব একা করমে। এর মমধয সবমৈ’ কিকর কাজ হমলা 
বাতাস করা। শকামনা এক র্বর্ৈত্র কারমণ েোংক পামলর গাময় সারােণ মার্ে বমস। মার্ে 
তািামনার জমনযই বাতামসর আময়াজন। সুমলমান েোংক পালমক মোর্রর শ তর রাোর 
প্র্ত াব র্দময়র্েল। েোংক পাল রার্জ হন র্ন। তাাঁর নার্ক দমবন্ধ লামগ। সুমলমান ক্লার্িহীন 
বাতাস কমর র্ায়, েোংক পাল ক্লার্িহীন কথা বলমত থামকন। শরামগর প্রমকাপ বািার 
সমঙ্গ সমঙ্গ তার শবর্ে কথা বলার সমসযা শুরু হময়মে। তাাঁর সব কথাই শরাগবযার্ধ র্নময়। 
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সুমলমান! 
  
র্জ কতিা? 
  
আমার মরণ তাহমল ঘনাময় আসমে। কী বমলা? 
  
শসই রকমই মমন হয়। 
  
গঙ্গামত পা িুবাময় মরমত পারমল  ামলা হইত। মৃতুযর সামথ সামথ স্বগি। শতামামদর ধমমি 
এই রকম র্কেু আমে? 
  
না। তমব তওবা করমল র্কেু সুর্বধা পাওয়া র্ামব। তওবা করমল সব গুনা মাফ হময় র্ায়। 
এই জমনযই আমামদর ধমমি মৃতুযর আমগ আমগ সমবই তওবা কমর। 
  
শতামামদর বযবস্থাও শতা োরাপ না। েরীমর শরাগ র্নয়া গলায় পা িুবায়া শুময় থাকার শৈময় 
র্বোনায় ৈাদর গাময় র্দময় তওবা কর। 
  
কথা র্ঠক। 
  
তমব সুমলমান, আর্ম র্কন্তু আমরা র্কেুর্দন আর্ে। কী ামব বু লাম শুনমত ৈাও? 
  
ৈাই। 
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মৃতুযর আমগ র্কেুর্দমনর জমনয মুমে রুর্ৈ র্ফমর আসা। শরাগী তৃর্্ত। র্নময় োওয়া োদয কমর। 
আমার রুর্ৈ এেমনা র্ফমর নাই। কামজই আর্ে আমরা র্কেুর্দন। 
  
 ামলা বমলমেন কতিা। 
  
শতামার পুত্র শর্ র্নরুমদে হময়মে তার শকামনা সন্ধান শপময়ে? 
  
না। 
  
মমন হয় না। সন্ধান পাবা। অল্পবয়মস র্ারা গৃহতযাগী হয় তারা আর র্ফমর না। মধযবয়মস 
র্ারা ঘর োমি তারা র্কেুর্দমনর মমধযই র্ফমর। কী জমনয জামনা? 
  
র্জ-না। 
  
মধযবয়মস শ ামগর জমনয মায়া জমন্ম। বুম ে এেন? 
  
র্জ। 
  
শতামার শেমলর নামিা শর্ন কী? 
  
জর্হর। 
  
শস র্ফমর আসমল তার জমনয সুসংবাদ র্েল। র্কন্তু শস র্ফরমব না, এিা একিা আফমসাস। 
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অবেযই আফমসাস। 
  
দুিা নীল রমির মার্ে েোংক পামলর মুমের উপর শ াাঁ শ া করমে। বাতামসর  াোয় 
তামদর র্কেু হমে না। েোংক পাল হতাে শৈামে মার্ে দুর্িার র্দমক তার্কময় আমেন। 
  
  
  
লাবুমসর মা ৈরম হতাো এবং র্বরর্ক্ত র্নময় রান্নাঘমর বমস আমেন। শক একজন র্বোল 
আকামরর এক শবায়াল মাে র্দময় শগমে। মাে োওয়ার মানুষ শনই— েূনয বার্ি। উর্কল 
মুনর্স র্গময়মেন শনত্রমকানার শকনু্দয়া। তাাঁর র্েষয জালাল োাঁর বার্িমত। র্েষয গুরুমক অর্ত 
আদমর র্নময় শগমেন। গানবাজনার ফাাঁমক গৃঢ় তথয র্নময় শগাপমন আলাপ হমব। আলামপর 
র্বষয় হাবলমঙ্গর বাজার। সাধক বাউলরা ‘হাবলমঙ্গর বাজার’ কথািা মাম  মাম ই তামদর 
গামন বযবহার কমরন। শোতারা আর দেিা বাজামরর মমতাই হাবলমঙ্গর বাজারমক শদমে। 
এর গূঢ় অথি জামন না। গৃঢ় অথি সাধকরা জামনন। তাাঁরা প্রকাে কমরন। না। বামতর্ন 
র্বষয় সাধারমণর কামে প্রকাে করমত শনই। জালাল োাঁ র্বমেষ একিা গামনর অথি র্নময় 
অর্স্থরতার মমধয আমেন। র্তর্ন এক ামব বযােযা কমরমেন। বযােযা সর্ঠক র্ক-না ধরমত 
পারমেন না। গুরুর সমঙ্গ এই র্বষময় আমলাৈনা করমবন। গানিা হমলা– 
  
‘হাবলমঙ্গর বাজামর র্গয়া 
এক শিকা জমা র্দয়া 
আর্নও কনযা র্কর্নয়া মমন র্র্দ লয়’ 
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হাবলমঙ্গর বাজার র্র্দ হয় শেষ র্বৈামরর হােমরর মাঠ তাহমল শসোমন এক িাকা জমা 
র্দময় কনযা শকনার অথি কী? ‘কনযা’ মামন র্ক পুণয? পুণয শতা হােমরর মামঠ শকনা র্ামব 
না। পাপ পুমণযর বাজার তার আমগই শেষ। 
  
  
  
লাবুমসর মা কাাঁৈা িাকার মমতা  ক মক জীবি শবায়াল মাে শথমক শৈাে শফরামত পারমেন 
না। মােিা শদেমল শর্ দু’জন সবমৈ’ েুর্ে হমতা শস দু’জন শনই। একজন র্ফমর আসমব, 
অনযজন মমন হয় না র্ফরমব। 
  
মা। 
  
লাবুমসর মা ৈমমক শপেমন তাকামলন। কময়ক মুহুমতির জমনয মমন হমলা তাাঁর দৃর্ি র্বভ্রম 
হময়মে। কারণ তাাঁর র্ঠক শপেমন স্বা ার্বক  র্ঙ্গমত লাবুস দাাঁর্িময় আমে। তার মুে র্তি 
র্ফনর্ফমন দার্ি শগাাঁফ। ৈুল লম্বা হময়মে। তার গাময় হলুদ রমির ৈাদর। ৈাদরিা পর্রোর। 
লাবুমসর মুে হার্স হার্স। 
  
লাবুস বলল, বাঁর্িমত সর্রষার শতল দাও মা, র্সনান করব। ঘমর সাবান আমে? 
  
লাবুমসর মা’র হত ম্ব শ াব কািমে না। কত স্বা ার্বক ামবই না। এই শেমল কথা বলমে। 
শর্ন শস কেমনা বার্ি শেমি পালায় র্ন। আজ সকামল কামজ র্গময়র্েল, দুপুমর শেমত 
এমসমে। 
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লাবুমসর মা প্রাণপণ শৈিা করমলন র্নমজমক স্বা ার্বক রােমত। শেমল শর্মন আৈরণ করমে 
র্তর্নও শস রকমই করমবন। র্তর্নও  াব করমলন শর্ন এই শেমল ঘমরই র্েল। কেমনা 
পার্লময় র্ায় র্ন। লাবুমসর মা স্বা ার্বক গলায় বলমলন, উঠামন জলমৈৌর্কর উপর শবাস। 
আর্ম শগাসল র্দব। গামো সাবান র্নময় র্া। গরম পার্ন লাগমব? 
  
না। মা, শবায়ালিায় শবর্ে কমর কাাঁৈামর্রৈ র্দও। তরকার্রমত কাাঁৈামর্রমৈর গন্ধ এত  ামলা 
লামগ। কাগর্জ শলবুর গােিা র্ক আমে মা? 
  
আমে। 
  
তরকার্রমত শলবুর কময়কিা পাতা র্দময় র্দও, আলাদা ঘ্ৰাণ হমব। আর র্কেু? 
  
ধর্নয়া পাতা র্দও। 
  
  
  
লাবুমসর মা শফািল র্দময় শেমলর গাময় সাবান ডলমেন। শেমল শৈাে বন্ধ কমর মূর্তির মমতা 
বমস আমে। লাবুমসর মা’র মমন হমে, শরামদ বৃর্িমত শেমলর গাময়র রমির শকামনা সমসযা 
হয় র্ন। রি শর্ন ফুমি শবরুমে। 
  
মমন কমর দার্ি কামার্ব। 
  
আো। এতর্দন পমর কী মমন কমর র্ফরর্ল? 
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স্বপ্ন শদমে মন অর্স্থর হময়মে, এইজমনয র্ফমরর্ে। 
  
কী স্বপ্ন শদের্ল? 
  
হর্রকাকামক শদেলাম। উর্ন আমামক ধমক র্দময় বলমলন, এেণ বার্ি র্া। এেণ বার্ি 
না শগমল মাময়র শদো পার্ব না। আর্ম শ মবর্েলাম শদেব তুর্ম মৃতুযের্যায়। 
  
লাবুমসর মা বলমলন, শদের্ল শতা আর্ম  ামলাই আর্ে। এেন কী করর্ব, আবার ৈমল র্ার্ব? 
  
লাবুস েব্দ কমর হাসল, শর্ন তার মা মজাদার শকামনা কথা বমলমেন। 
  
লাবুমসর মা শসই র্দন সন্ধযায়। লাবুমসর শকামল মাথা শরমে হঠাৎ কমরই সন্নযাস শরামগ 
মারা শগমলন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 367 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

১৬.  ুম বৃচি হমছে 
 ুম বৃর্ি হমে। লেণ  ামলা না। েনা বমলমেন– ‘র্র্দ বমষি আগমন, রাজা র্ান মাগমন।’ 
এেন অঘাণ মাস। বৃর্ির কারমণ ধুম কমর েীত শনমম শগমে। মাওলানার বার্ির উঠামন 
বৃর্ির পার্ন। সন্ধযা র্মর্লময় শগমে। র্বমকমলর র্দমক বৃর্ি ধমর এমসর্েল, এেন আবার শজামর 
শনমমমে। পার্ন বরমফর মমতা র্বধমে। েরীর কািা র্দময় উঠমে। 
  
বৃর্ি মাথায় কমর এক শলাক মাওলানার উঠামন এমস দাাঁিামলন। তাাঁর পাময় গামবুি। মাথায় 
োতা। োতায় বৃর্ি মানমে না। শলাক গলা উাঁর্ৈময় ডাকমলন, মাওলানা সামহব আমেন? 
  
শকউ জবাব র্দল না। তমব ঘমর মানুষ আমে শবা া র্ামে। দুিা কামরামতই বার্ত জ্বলমে। 
শলাক বারান্দা শথমক উঠামন উমঠ এমস দরজায় ধাক্কা র্দমলন। 
  
মাওলানা সামহব আমেন? 
  
দরজা সামানয ফাাঁক কমর র্মুনা উত্তর র্দল, উর্ন বার্িমত নাই। 
  
শতামার নাম র্মুনা? 
  
র্মুনা  ীত  র্ঙ্গমত হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। শলাক বলমলন, আর্ম শতামামক র্ৈর্ন। শতামার 
কথা শুমনর্ে। মাওলানা সামহব আমার পর্রর্ৈত। আমামক শ তমর েুকমত দাও। শতামার 
 ময়র র্কেু নাই। 
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র্মুনা বলল, আপনার পর্রৈয়? পর্রৈয় জানমত ৈাও, না নাম জানমত ৈাও? এমকক সময় 
এমকক নাম র্নময় ৈলামফরা কর্র। শতামামক মূল নামিাই বর্ল। আমার নাম জীবনলাল। 
জীবনলাল ৈমটাপাধযায়। আমামক র্ক র্ৈমনে? 
  
র্ৈমনর্ে। আপর্ন র্ তমর আমসন। 
  
আমামক গা শমাোর গামো দাও। শুকনা কাপি দাও। শর্ ঠাণ্ডা শলমগমে। ঠাণ্ডায় মারা র্াব। 
আমার সমঙ্গ ৈা পাতা আমে। ৈা বানামত পার পার? 
  
না। 
  
জর্িল রান্না না। গরম পার্নমত পাতা শেমি শদমব। পার্নমত র্েন রি ধরমব তেন শেমক 
র্দমব। র্ৈর্ন দুধ থাকমল র্দমত পার। না থাকমলও ের্ত নাই। 
  
র্মুনা অর্ত দ্রুত বযবস্থা করল। মাওলানার লম্বা র্পরান এবং পায়জামা পমর জীবনলাল 
শৈৌর্কমত বমস রইমলন। তাাঁর সামমন মার্ির মালোয় কাঠকয়লার আগুন। জীবনলাল 
আগুমন পা শসাঁকমেন। তার হামত গ্লাস র্তি ৈা। শেষ মুহুমতি র্তর্ন ৈাময় আদা র্দমত 
বমলমেন। আদার সুঘ্ৰাণ আসমে। 
  
জীবনলাল বলমলন, অর্ত আরামদায়ক অবস্থা। র্কন্তু মাওলানা শকাথায়? 
  
র্মুনা বলল, উর্ন তাাঁর স্ত্রীমক নান করামত র্নময় শগমেন। 
  
র্ববাহ কমরমেন না-র্ক? 
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না। উনার মাথায় সামানয শদাষ হময়মে। উনার ধারণা র্ববাহ কমরমেন। তার স্ত্রী আমে। 
স্ত্রীর সমঙ্গ র্তর্ন কথাবাতিা বমলন। মাম  মাম  রামত স্ত্রীমক নান করামত নদীমত র্নময় র্ান। 
  
আজও নদীমত র্নময় শগমেন? 
  
হুাঁ। 
  
অমনক রকম পাগমলর কথা শুমনর্ে, এরকম শুর্ন নাই। 
  
র্মুনা বলল, বিই দুিঃেী মানুষ। অমনকরাত পর্িি শজমগ থামকন, স্ত্রীর সমঙ্গ कश्री दब्लনা। 
  
জীবনলাল বলমলন, উল্টাও হমত পামর। হয়মতা উর্ন আনমন্দ আমেন। কল্পনার স্ত্রী বা্ত মবর 
শৈময়  ামলা হবার কথা। 
  
র্মুনা বলল, আপর্ন র্ক রামত এোমন থাকমবন? 
  
না। 
  
োমবন না? 
  
না। রামত েোংক পামলর বার্িমত োব। এবং রামতই ৈমল র্াব। র্মুনা তুর্ম বমলা— 
আমামক শদেমত র্ক একজন মাওলানার মমতা লাগমে? 
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র্মুনা বলল, লাগমে। আপনার দার্ি আমে, মাওলানার শপাোক পরমেন। 
  
ঘমর র্ক সুরমা আমে? সুরমা থাকমল শৈামে সুরমা শদব। 
  
সুরমা আমে। আতরও আমে। 
  
র্মুনা সুরমা এবং আতর। এমন র্দল। জীবনলাল বলমলন, আর্ম শতামামক এোন শথমক 
র্নময় শর্মত এমসর্ে। আমার স্ত্রী র্হমসমব তুর্ম শবারকা পমর র্ামব। শকাথায় র্ামব শসিা 
বলব না। 
  
র্মুনা বলল, আপনার কথা বু মত পারর্ে না। আপনার সমঙ্গ আর্ম শকন র্াব? পর্রোর 
কমর বমলন। 
  
জীবনলাল হাই তুলমত তুলমত বলমলন, পর্রোর কমর বলমত পারব না। আর্ম সুমরমনর 
একিা পত্র র্নময় এমসর্ে। পত্র পিমলই বু মত পারমব। তুর্ম র্র্দ রার্জ থাক, আর্ম শ ার 
রামত রওনা হব। 
  
র্মুনা হত ম্ব গলায় বলল, কার র্ৈর্ঠ এমনমেন? 
  
জীবনলাল বলমলন, সুমরমনর। সুমরনমক শৈমনা না? এই নাও র্ৈর্ঠ। অনয ঘমর র্নময় পি। 
আমার সামমন পিমত হমব না। র্ৈর্ঠ শেষ কমর আমামক আমরক গ্লাস ৈা র্দও। 
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র্মুনা সুমরমনর র্ৈর্ঠ র্নময় পামের কামরায় ৈমল শগমে। তার হাত-পা কাাঁপমে। বুক ধিফি 
করমে। মমন হমে, শস শর্-মকামনা মুহুমতি অজ্ঞান হময় পমি র্ামব। র্ৈর্ঠিা পিমত পারমব 
না। জগমত এত র্বস্ময়কর ঘিনাও ঘমি! 
  
সুমরন র্লমেমে— 
  
র্মুনা, 
  
তুর্ম জামনা না। আর্ম র্বপ্লবীদমল শর্াগ র্দময়র্ে। নানান কমিকামণ্ড বয্ত । তমব শতামার সব 
েবর শপময়র্ে। শর্  য়াবহ সময় তুর্ম পার কমরে তা সম্ত ই জার্ন। তেন র্কেুই করমত 
পারর্েলাম না। শর্ মাওলানা শতামামক আেয় র্দময়মেন তামক আমার প্রণাম। র্র্দ কেমনা 
তার সমঙ্গ আমার সাোৎ হয় তাহমল আর্ম অবেযই  র্ক্ত মর তামক প্রণাম করব। 
  
শতামামক সাধারণ র্নয়মম র্ববাহ করার অনুমর্ত আর্ম আমার র্পতা-মাতা এবং জ্ঞার্ত 
শগাষ্ঠীর কাে শথমক পাব না। তাই র্সদ্ধাি র্নময়র্ে োহ্মমমত শতামামক র্বময় করব। র্বশ্বাস 
কমরা, অতীমত শতামার জীবমন কী ঘমিমে তা আমার মাথায় নাই। শকামনার্দন থাকমবও 
না। র্বময়র পর আমরা দুইজমনই শদেমাতৃকার ৈরমণ জীবন উৎসগি করব। তুর্ম 
জীবনলামলর সমঙ্গ ৈমল আসমব। বমন্দ মাতরম। 
সুমরন 
  
একিা গুরুত্বপূণি র্ৈর্ঠ মানুষ কতবার পমি? শবে কময়কবার। র্মুনা একবারই মাত্র র্ৈর্ঠিা 
পিল এবং র্ৈর্ঠ মুর্ঠবদ্ধ কমর বৃর্ির মমধয ঘর শেমি শবর হময় শগল। তার েরীর কাাঁপমে। 
মমন হমে প্রৈণ্ড জ্বর আসমে। শকামনার্কেুই শস স্পি শদেমত পারমে না। 
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হর্রৈরমণর কবমরর পামে হাাঁিু শগমি র্মুনা বমস আমে। মমন মমন বলমে, হর্রকাকু, আমার 
জীবন শর্ এরকম হমব আর্ম জানতাম। আপর্ন আমামক আেীবিাদ কমরর্েমলন। সুমরমনর 
র্ৈর্ঠ আপনামক শদোমনার জমনয আর্ম র্নময় এমসর্ে। র্মুনা কবমরর শদয়ামল মাথা শঠর্কময় 
হাাঁিু শগমি আমে। তার মাথার দীঘিৈুল মার্িমত লুিামে। তার েরীমর অম ার ধারায় বৃর্ির 
পার্ন পিমে। শস র্ঠক কমরমে, শ ামরর আমলা না শফাাঁিা পর্িি শস এই ামবই থাকমব। 
একৈুলও নিমব না। 
  
  
  
মাওলানা ঘমর র্ফমরমেন। জীবনলামলর সমঙ্গ আগ্রমহর সমঙ্গ গল্প করমেন। জীবনলাল 
বলমলন, র্মুনা শমময়িা হঠাৎ কমর শকাথায় ৈমল শগল? শডমকও পার্ে না। তার কামে 
আমরক গ্লাস ৈা শৈময়র্েলাম। 
  
মাওলানা বলমলন, শস তার  ার্বর সমঙ্গ গল্প করমতমে। শমময়মদর র্নমজমদর অমনক কথা 
থামক। 
  
আপর্ন আপনার স্ত্রীমক নদীমত নান কর্রময় এমনমেন? 
  
র্জ জনাব। হঠাৎ েে কমরমে নদীমত নান করমব। শমময়মদর শোিোমিা েে শমিামনা 
উর্ৈত। এমত নর্বময় কর্রম (দিঃ) েুর্ে হন। 
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 াই, র্কেু মমন করমবন না। আপনার শতা েুব  ামলা র্ৈর্কৎসা হওয়া প্রময়াজন। 
  
মাওলানা বলমলন, আমার র্ৈর্কৎসা হওয়ার প্রময়াজন নাই জনাব। আমার েরীর  ামলা 
আমে। েোংক বাবুর র্ৈর্কৎসা দরকার, উর্ন র্বরাি কমি আমেন। 
  
সবাইমক তার পামপর প্রায়র্িত্ত করমত হয়। 
  
মাওলানা বলমলন, আপনার কথায় সামানয  ুল আমে। এমন অমনক মানুষ আমেন, র্ারা 
শকামনা পাপ কমরন নাই। র্কন্তু কর্ঠন কমির শ তর র্দময় র্গময়মেন। আল্লাহপামকর অমনক 
ইোই বু া মুের্কল। আমামদর জ্ঞান বুর্দ্ধ অর্ত সীর্মত। একিু বমসন, আপনার  ার্ব 
সামহব আমামক ডামক। 
  
আর্ম র্কন্তু শকামনা ডাক শুর্ন নাই। 
  
ৈুর্ির েব্দ কমর শডমকমে। মুমে র্কেু বমল নাই। শমময়মদর গলার স্বর পরপুরুমষর শোনা 
র্নমষধ বমলই কথা বমল নাই। 
  
জীবনলাল বলমলন, শবৌর্দ কী বমলন, শুমন আসুন। 
  
মাওলানা ৈমল শগমলন এবং প্রায় সমঙ্গ সমঙ্গই উপর্স্থত হমলন। হার্সমুমে বলমলন, আপনার 
 ার্ব সামহব আপনামক োনা শেমত বমলমেন। আময়াজন সামানয। আলু তিা। র্ডমমর 
সালুন। শবগুন র্দময় র্ডমমর সালুন শস  ামলা রান্না কমর। 
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জীবনলাল বলমলন, শবৌর্দর রান্না আর্ম আমরকর্দন এমস শেময় র্াব। আমামক এেন েোংক 
পামলর বার্িমত শর্মত হমব। উনার সমঙ্গ র্কেু কথা আমে। োওয়া-দাওয়া উনার ওোমনই 
করব। 
  
আপনার  ার্ব সাব মমন কি পামবন। 
  
আপর্ন বুর্ ময় বলমবন।  ামলা কথা, আর্ম আপনার জমনয একিা উপহার এমনর্ে। 
  
কী উপহার? 
  
আপনামক বমলর্েলাম,  াই র্গর্রমের বাংলা শকারান েরীফ আপনামক শদব। র্নময় এমসর্ে। 
  
আলহামদুর্লল্লাহ। কী বমলন! আপনার মমন র্েল? আর্ম র্নমজ  ুমল র্গময়র্েলাম। 
  
আর্ম  ুর্ল নাই।  াই আর্ম উর্ঠ। আপর্ন র্মুনা শমময়র্িমক েুাঁমজ শবর করুন। সকামল শস 
আমার সমঙ্গ এক জায়গায় র্ামব। তার অর্ত র্নকি একজন তামক গ্রহণ কমরমেন। 
োহ্মমমত তারা র্ববাহ করমব। 
  
শুকুর আলহামদুর্লল্লাহ। 
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েোংক পালমক শদমে জীবনলাল সর্তযকার অমথিই দুিঃর্েত হমলন। জি পদামথির মমতা 
একজন মানুষ। সম্ত  েরীমর পার্ন এমসমে। শৈাে শঘালামি। কথাবাতিা সমূ্পণি এমলামমমলা। 
েমণ েমণ মুে র্দময় লালা পিমে। জীবনলাল বলমলন, আমামক র্ৈমনমেন? 
  
েোংক পাল বলমলন, শকন র্ৈনব না? আপর্ন র্বর্েি র্ৈর্কৎসক। আমার র্ৈর্কৎসার জমনয 
এমসমেন। র্ঠকমমতা র্ৈর্কৎসা কমরন। পয়গাম পামবন শসানার শমাহর। 
  
আমার নাম জীবনলাল। জীবনলাল ৈমটাপাধযায়। 
  
নামম র্কেু র্ায় আমস না। আপনার পর্রৈয় আপনার র্ৈর্কৎসায়। বৃেমক র্জজ্ঞাস করা 
হমলা, বৃে শতামার নাম কী? বৃে বলল, ফমলন পর্রৈয়মত। অথিাৎ ফমল পর্রৈয়। আপনার 
শবলামতও তাই- আপনার পর্রৈয় র্ৈর্কৎসায়। র্ৈর্কৎসা কেন শুরু করমবন? 
  
আমগ শরাগ র্নণিয় কর্র, তারপর র্ৈর্কৎসা। 
  
অর্ত সতয কথা। তমব শরাগ র্নণিময়র র্কেু নাই। আমার শরামগর নাম মৃতুযমরাগ। 
মৃতুযমরামগর র্ৈর্কৎসা নাই এইিাও জার্ন। শুধু বযবস্থা কমর শদন একমবলা শর্ন আরাম 
কমর শেমত পার্র। জামাই পেন্দ ৈামলর শপালাও,  াল র্দময় রান্না কেমপর র্ডম, মুরর্গ 
শমাসাল্লাম।  রমপি োব। তারপর শতাঁতুমলর িকা োব জামবার্িমত এক বার্ি। শতাঁতুমলর 
র্িমক র্জরাবািা র্দমত হমব। সামানয শগালমর্রৈ। শগৌরীপুমরর মহারাজার বার্িমত একবার 
শেময়র্েলাম। স্বাদ এেমনা মুমে শলমগ আমে। 
  
জীবনলাল বলমলন, আপনার র্ক ধনু শেমের কথা মমন আমে? 
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েোংক পাল বলমলন, শকন মমন থাকমব না! উর্ন র্বর্েি বযর্ক্ত- োন সামহব। 
  
এেন আমরা র্বর্েি হময়মেন। এেন র্তর্ন োন বাহাদুর। বলুন মারহাবা। 
  
েোংক পাল বলমলন, মারহাবা। 
  
উনার পাময় গযাংর্গ্রন হময়র্েল। গযাংর্গ্রন আরাম হময়মে। এেন র্তর্ন ঠযাং কািা োন 
বাহাদুর। 
  
েোংক পাল আনর্ন্দত গলায় বলমলন, আপর্ন উনার র্ৈর্কৎসা কমরমেন? আপর্ন শতা 
মহােয় বযর্ক্ত। আমার র্ৈর্কৎসা শুরু কমরন। আমার ধারণা আমার উদর্র শরাগ হময়মে। 
শর্ র্ৈর্কৎসক োন সামহব ধনু শেেমক আমরাগয কমরমে শস আমামকও পারমব। 
  
জীবনলাল বলমলন, র্ত কর্ঠন শরাগই আপনার শহাক আপনামক র্কন্তু কাবু করমত পামর 
নাই। অমনযর জায়গা জর্ম দেল কমর আরামম বাস করমেন। এই র্বষয়সম্পর্ত্তর মার্লক 
শক বলুন শতা শদর্ে? 
  
েোংক পাল বলমলন, মার্লক শকউ না। মানুষ সামানয র্দন শ াগ করমত আমস। শকউ 
শ াগ করমত পামর শকউ পামর না। র্ার জর্ম তারই থামক। 
  
কথা মন্দ বমলন নাই। জীবমনর শেষ পর্িাময় সবাই  ামলা  ামলা কথা বমল। 
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েোংক পাল বলমলন,  ামলা  ামলা কথা বমল না। সাধারণ কথাই বমল। অনযমদর শুনমত 
 ামলা লামগ। 
  
জীবনলাল বলমলন, আপর্ন র্কন্তু আমামক র্ঠকই র্ৈমনমেন। র্ৈমনও না শৈনার  ান 
কমরমেন। মৃতুযর কাোকার্ে সমময়ও আপনার বুর্দ্ধ র্ঠক আমে। সৈরাৈর এরকম শদো 
র্ায় না। এেন বলুন আমামক র্ৈমনমেন না? 
  
হুাঁ। আপনার বনু্ধ েেী মাস্টার। তার র্ক ফাাঁর্স হময়মে? 
  
হময়মে। 
  
েোংক পাল দীঘির্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, মানুষিা  ামলা র্েল। র্নমজর মমন গান করত, 
র্নর্ে রামত কমলর গান বাজাত। জীবমনর আনন্দ র্কেুই শদেল না। ফাাঁর্সমত  ুমল পিল। 
 ামলা কথা, আপর্ন র্ক আমামক োর্্ত  র্দমত এমসমেন? 
  
জীবনলাল বলমলন, শর্ োর্্ত  আপর্ন পামেন তাই র্মথি। 
  
েোংক পাল বলল, শুমন আরাম শপময়র্ে। আপনামক শদমে কর্লজা নমি র্গময়র্েল। 
 াবলাম ধনু শেে শর্মন গুর্ল শেময়মে, আর্মও োব। 
  
জীবনলাল বলমলন, আমার েুধা শপময়মে। োবামরর আময়াজন কমরন। 
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অবেযই। অবেযই োওয়ার আময়াজন করব। স্ত। বযঞ্জন থাকমব। র্নমজ শেমত পার্র না 
তামত কী। অমনযর োওয়া আগ্রহ কমর শদর্ে। কী শেমত ৈান বমলন? কেমপর র্ডম োমবন? 
সংগ্রহ কমর শরমের্ে। 
  
র্নরার্মষ োব। 
  
র্বধবার োবার শেময় কী করমবন? এেমনা হজমমর েমতা র্েন আমে— আরাম কমর 
োন। র্েন হজমমর েমতা ৈমল র্ামব তেন ঘাস লতাপাতা োমবন। 
  
  
  
জীবনলাল শেমত বমসমেন। আগ্রহ র্নময় তার্কময় আমেন েোংক পাল। শর্ন অর্ত 
আনন্দময় দৃেয শদেমেন। েোংক পাল বলমলন, েবরােবর র্কেু বমলন, আপনার কাে 
শথমক শুর্ন। গার্ন্ধর্জ না-র্ক র্ডগবার্জ শেময়মেন? 
  
জীবনলাল বলমলন, র্ডগবার্জ শেময়মেন র্ক-না জার্ন না, তমব অর্হংস আমন্দালন শথমক 
উনার মন উমঠ শগমে। 
  
এিা  ামলা না োরাপ? 
  
সময় বলমব  ামলা না োরাপ। 
  
আমরকিা রু্দ্ধ নার্ক হমব? 
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হমত পামর। মানুষ রু্দ্ধ পেন্দ কমর। মুমে বমল োর্ি োর্ি। পেন্দ কমর রু্দ্ধ। তমব 
আনমন্দর কথা, র্হিলার সামহব রার্েয়ার ্ত ার্লমনর সমঙ্গ ৈুর্ক্ত কমরমেন। এরা শকউ কামরা 
র্বরুমদ্ধ শকামনা র্দন রু্দ্ধ করমব না। 
  
বাহ  ামলা শতা। 
  
দুই পররাে সর্ৈব ৈুর্ক্তমত দ্ত েত কমরমেন। জামিার্নর পমে র্রমবনমিাপ, রার্েয়ার পমে 
মামলাি । ৈুর্ক্ত সইময়র দের্দমনর মমধয দুই শদে শপালান্ড আক্রমণ কমর শপালান্ড 
 াগা ার্গ কমর র্নময় শগল। র্িতীয় র্বশ্বরু্দ্ধ লাগল বমল। 
  
র্বশ্বরু্দ্ধ শুরু হমল আমরা কার পমে থাকব? 
  
আমরা থাকব জাপামনর সম্রাি র্হমরার্হমতর পমে। শনতার্জর তাই ইো। এর্েয়ানরা থাকব 
এর্েয়ানমদর সমঙ্গ। 
  
েোংক পাল বলমলন, অবেযই। েরীরিা সুস্থ থাকমল আর্ম রু্মদ্ধ ৈমল শর্তাম। সবই শদো 
হময়মে, রু্দ্ধ শদো হয় নাই। রু্দ্ধ শদোর মমধযও মজা আমে। কী বমলন? 
  
জীবনলাল শহমস শফলমলন। 
  
েোংক পাল বলমলন, শেময় তৃর্্ত। শপময়মেন? 
  
শপময়র্ে। 
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ধূমপান করমবন?  ামলা তামাক আমে। শমেক-এ-আমু্বরী। 
  
জীবনলাল বলমলন, ধূমপান করব না। আপনার আর্তমথয়তায় আনন্দ শপময়র্ে। আর্ম 
আপনামক র্বমেষ এক র্ৈর্কৎসার কথা বলমত পার্র। র্ৈর্কৎসািা কমর শদেমত পামরন। 
শরইন ফমরমির র্পগমী জাতীয় মানব শগাষ্ঠীর শকউ শকউ জীবমনর শেষ র্ৈর্কৎসা র্হমসমব 
এই র্ৈর্কৎসা কমরন। 
  
েোংক পাল আগ্রহ র্নময় বলমলন, র্ৈর্কৎসািা কী বলুন। র্ত অথি বযয় হয় হমব। র্ৈর্কৎসা 
করব। িাকা এেন আমার কামে শতজপাতা। 
  
জীবনলাল বলমলন, এই র্ৈর্কৎসায় শকামনা েরৈ নাই। আপনামক একিা স্বাস্থযবান গাে 
েুাঁমজ শবর করমত হমব। তারপর নগ্ন অবস্থায় এই গাে জর্িময় ধরমত হমব। বারবার 
বলমত হমব— শহ বৃে, তুর্ম আমার শরাগ গ্রহণ কমর আমামক শরাগমুক্ত কর। 
  
কতবার বলমত হমব? 
  
এর শকামনা র্হসাব নাই। র্দমনর পর র্দন বলমত হমব। এক মুহুমতির জমনযও গামের স্পেি 
শথমক দূমর থাকা র্ামব না। শকামনা োদয োওয়া র্ামব না। পারমবন? 
  
পারব। নগ্ন হওয়া লিার র্বষয়। মরমত বমসর্ে, এেন আর লিা কী? আসর্ে শনংিা, র্ামু 
শনংিা। আপর্ন এের্ন শুময় পিমবন? আসুন আমরা র্কেুেণ গল্পগুজব কর্র। রামত আমার 
ঘুম হয় না। আমগ মদযপান কমর ঘুমাতাম, এেন মদযপানও করমত পার্র না। আফমসাস। 
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জীবনলাল বলমলন, আর্ম রামত থাকব না, ৈমল র্াব। মন র্দময় আমার কথা শুনুন। জর্হর 
নামম শকউ র্র্দ আমস তামক র্বষয়সম্পর্ত্ত সব বুর্ ময় শদমবন। 
  
েোংক পাল বলমলন, অবেযই। অবেযই। মা কালীর ৈরণ স্পেি কমর প্রর্তজ্ঞা করলাম। 
  
আর্ম র্কন্তু আবার আসব। 
  
র্তবার ইো আমসন। শকামনা সমসযা শনই। েোংক পাল সারাজীবন এক কথা বমল। 
  
  
  
হর্রৈরমণর কবমরর পামে সকাল শথমকই জবুথবু হময় এক শলাক বমস আমে। তার পা 
নগ্ন, শৈাে রক্তা । মাথার ৈুল উসকু েুসকু। তার গাময় হলুদ রমির ৈান্দর। ৈাদমরর প্রায় 
সবিাই মার্িমত। কাদায় পার্নমত মাোমার্ে হময় আমে। 
  
মসর্জমদর নতুন মাওলানা দৃেযিা লে করমেন। র্তর্ন একসময় এর্গময় এমলন। কর্ঠন 
গলায় বলমলন, তুই শক? 
  
শৈাে তুমল তাকাল। জবাব র্দল না। 
  
শবাবা কালা না-র্ক? শতার নাম কী? 
  
লাবুস। 
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শতার নাম লাবুস? র্হনু্দ? 
  
মুসলমান। 
  
শদর্ে ৈার কমলমা বল। শুমন শদর্ে মুসলমান র্ক-না। েৎনা হময়মে? 
  
লাবুস বলল, তুই শক? 
  
মাওলানা কর্রম হত ম্ব। বদমাইে তুই তুই করমে। এত বি শবয়াদর্ব এর আমগ তার 
সমঙ্গ শকউ কমর নাই। মাওলানা কর্রম বলমলন, এোমন বমস আর্েস কী জমনয? 
  
আমার ইো। 
  
আর্ম জুম্মাঘমরর ইমাম। আমার সমঙ্গ র্ঠকমমতা কথা বল। 
  
তুই আমগ আমার সমঙ্গ র্ঠকমমতা কথা বল। আদমবর সমঙ্গ কথা বল। 
  
মাওলানা কর্রম বলমলন, তুই শতা র্বরাি শবয়াদব। শতামক আমগ কেমনা শদর্ে নাই। তুই 
শকান গ্রামমর? 
  
লাবুস বলল, আমরকবার আমামর তুই কমর বলমল িান র্দময় শতার লুর্ঙ্গ েুমল শফলব। 
  
কী বলর্ল? 
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কী বমলর্ে তুই শুমনর্েস। আর্ম বমলর্ে আমরকবার আমামক তুই বলমল আর্ম িান র্দময় 
শতার লুর্ঙ্গ েুলব। তারপমরও তুই কমর বমলর্েস। এেন লুর্ঙ্গ শোলার িাইম। 
  
লাবুস উমঠ দাাঁিাল। গাময়র ৈাদর েুমল পামে রােল। মাওলানা কর্রম আর এক মুহুতিও 
শদর্র করমলন না। শবা াই র্ামে এই শলাক পাগল। পাগলমক র্বশ্বাস নাই। মাওলানা 
কর্রম উধ্বিশ্বামস েুিমেন। একবারও শপেন র্ফমর তাকামেন না। শপেমন তাকামল 
শদেমতন তামক শকউ অনুসরণ করমে না। লাবুস আমগর জায়গামতই বমস আমে। মার্িমত 
শফমল শদয়া ৈাদর এেন তার গাময়। 
  
মাওলানা কর্রম শসাহাগগঞ্জ বাজামরর কাোকার্ে এমস থামমলন। অর্তর্রক্ত পর্রেমম তার 
বুক ধিফি করমে। এেন র্তর্ন লিার মমধয পমিমেন। অমনমকই তামক শদৌিামত 
শদমেমে। তামদর মমধয নানান প্রশ্ন জাগমব। কী উত্তর শদমবন? তার লুর্ঙ্গ েুমল শফলমব 
এই কথা শতা বলা র্ামব না। তাাঁর এেন অমনক ইিত। শলাকজন তামক মামন। েুৎবার 
সময় শর্ কর্ঠন বকৃ্ততা শদন তা শোমন। শদাজমের বণিনা তাাঁর মমতা শকউ র্দমত পামর বমল 
র্তর্ন মমন কমরন না। তার সবমৈ’ বিগুণ শদাজমের বণিনা র্দমত র্দমত  ময় অর্স্থর হময় 
শকাঁমদ শফলা। নকল কান্না না। আসল কান্না। এই দৃেয বান্ধবপুমরর শকউ আমগ শদমে র্ন। 
তাাঁর নাম ফািমে। জুম্মাবামর দূর দূর শথমক শলাকজন নামাজ পিমত আসমে। 
  
প্রথমবামরর মমতা র্তর্ন উরমসর আময়াজনও করমেন। উরস হমব। শমাহাম্মদ আহম্মদ 
সামহমবর (হর্রৈরণ) নামম। র্তর্ন স্বমপ্ন শপময়মেন। কবমর োর্য়ত এই বযর্ক্ত অমনক বি 
মর্িাদার আসন শপময়মেন। উরমসর তার্রে পমিমে ২ ফালু্লন। বৃহস্পর্তবার। উরস 
উপলমেয বি বি আমলমরা আসমবন। র্বয়ান হমব। পাক শকারামনর তফর্সর করা হমব। 
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োনা ৈলমব সারার্দন। রাত বামরািা এক র্মর্নমি আমের্র শমানাজাত হমব। শমানাজাত র্তর্ন 
র্নমজ পর্রৈালনা করমবন। 
  
শর্ মাওলানা অর্ত অল্পসমময় বান্ধবপুমর এমন মর্িাদার আসমন ৈমল শগমেন র্তর্ন লুর্ঙ্গ 
েুমল শফলার  ময় প্রাণপমণ শদৌিামেন এিা শ মব মাওলানার শৈামে পার্ন আসার মমতা 
হমলা। র্তর্ন প্রর্তজ্ঞা করমলন, পর্বত্র উরমসর র্দমন বযবস্থা শনয়া হমব। বদমাময়েিামক 
এমন োর্্ত  শদয়া হমব র্া শস বার্ক জীবন মমন রােমব। 
  
  
  
হলুদ ৈাদর গাময় অমৈনা এক শলাক হর্রৈরমণর বাগামন ঘুরঘুর করমে। েোংক পামলর 
র্বরর্ক্তর সীমা রইল না। বাগামন বাইমরর শলাক শর্ন না ৈুমক এমন র্নমষধ শদয়া আমে। 
তারপমরও হুি হাি কমর শলাকজন কী ামব েুমক? েোংক পাল শলাকর্িমক শডমক 
পাঠামলন। কর্ঠন গলায় বলমলন, নাম কী? 
  
লাবুস। 
  
বাগামন ঘুরঘুর কর শকন? কী ৈাও? মতলব কী? 
  
র্কেু ৈাই না। আমার শকামনা মতলব নাই। 
  
েোংক পাল বলমলন, ফালতু কথা বলব না। শৈহারা শদমেই শবা া র্ায় তুর্ম মতলব র্নয়া 
আসমে। র্পতার নাম কী? 
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সুমলমান। 
  
েোংক পাল র্কেুেণ র্পির্পি কমর শলাকর্ির র্দমক তার্কময় গলা নার্মময় বলমলন, শতামার 
আসল নাম র্ক জর্হর? 
  
শলাকর্ি বলল, একসময় নাম জর্হর র্েল। এেন লাবুস। 
  
লাবুস নামই  ামলা। সমবমর এই পর্রৈয় র্দবা। জর্হর পর্রৈয় শদয়ার প্রময়াজন নাই। তা 
বাবা তুর্ম শদোিরী র্েলা, শসইিাই শতা  ামলা র্েল। আবার শকন এমসে? 
  
একিা কাজ সমাধা করার জমনয এমসর্ে। কাজ সমাধা কমর ৈমল র্াব। 
  
 ামলা, েুবই  ামলা। র্াতায়ামতর েরৈ আমার কাে শথমক র্নময় র্ামব। শকামনা অসুর্বধা 
নাই। তা বাবা কী কাজ সমাধা করার জমনয আসে? আপর্ত্ত না থাকমল তুর্ম আমামর 
বমল। 
  
আর্ম আমার মামক েুন করমত আসর্ে। তার নাম জুমলো। 
  
েোংক পাল বলমলন, তামক র্ৈর্ন।  ামলামমতা র্ৈর্ন। তামক েুন করার বাসনা হওয়া 
স্বা ার্বক। আর্ম তার পুত্র হমল আর্মও এই কাজ করতাম। শস বান্ধবপুমর নাই। 
কর্লকাতায় থামক। কর্লকাতায় র্গয়া শোাঁজ নাও। রাহােরৈ আর্ম র্দমতর্ে। 
  
আপর্ন শকন র্দমবন? 
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েুর্ে হময় শদব। শতামার র্পতার সামথ আমার ঘর্নষ্ঠতা আমে, শসই দার্বমত র্দব। তাোিা 
আমার েরীর োরাপ। দুই একর্দমনর মমধয জংর্ল এক র্ৈর্কৎসা শুরু করব। মার্র না বাাঁর্ৈ 
নাই র্ঠক। র্কেু দান েয়রাত এই কারমণ করমত মন ৈায়। শতামামর দুইে’ িাকা শদই। 
  
এত িাকা! 
  
আো র্াও, আমরা বািায়া র্দলাম। আিাইে’। তুর্ম আজই রওনা র্দময় দাও। 
  
  
  
ফাল্গুন মামসর দুই তার্রে মহা ধুমধামম উরে শুরু হময়মে। লালসালুর কাপি র্দময় পুমরা 
অঞ্চল র্ঘমর শদয়া হময়মে। েত েত আগরবার্ত জ্বলমে। দূর শথমক আতমরর গন্ধ পাওয়া 
র্ামে। মঞ্চ করা হময়মে। মমঞ্চ দু’জন মাওলানা বমস আমেন। তৃতীয় একজন মাওলানার 
আসার কথা, র্তর্ন এেমনা এমস শপৌঁোন র্ন। 
  
র্ের্ন্ন গ্রহণ করার আলাদা জায়গা করা হময়মে। গরু র্ের্ন শদয়া র্নমষধ (হর্রৈরণ নার্ক 
স্বমপ্ন এরকম র্নমদিেই র্দময়মেন) বমলই োর্স, মুরর্গ, হাাঁস আসমে। একজন একিা মর্হষ 
র্নময় উপর্স্থত হময়মে। মর্হমষর র্বষময় কী করা হমব শসই র্সদ্ধাি হমে না। প্রৈুর শলাকজন 
জশিা হময়মে, আমরা আসমে। 
  
  
  
হর্রৈরমণর বার্ির সামমনও র্কেু শলাকজন জমিা হময়মে। কারণ েোংক পাল অদু্ভত 
র্ৈর্কৎসা শুরু কমরমেন। তার ধারণা এই র্ৈর্কৎসায় ফল হমব। 
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েোংক পাল নগ্ন হময় হর্রৈরমণর বার্ির সামমনর র্েউর্ল গাে জর্িময় ধমর বমস আমেন। 
র্তনঘ্া পার হময় শগমে। দেিনাথিীরা বযাপার-সযাপার শদমে র্কেুিা  ীত। সাহস কমর 
শকউ কামে আসমে না। েোংক পাল সবাইমক ধমকামেন—  ামগা।  ামগা। শনংিা মানুষ 
এর আমগ শকামনার্দন শদমো নাই? বমদর দল। 
  
মওলানা ইদর্রসও শদেমত শগমলন। তার শৈামে পার্ন এমস শগল। আহা শবৈারা! র্তর্ন 
েীণস্বমর বলমলন, একিা ৈাদর র্দময় শেমক র্দমল হয় না? 
  
েোংক পাল ধমমক উঠমলন, োকাোর্ক ৈলমব না, জংর্ল র্ৈর্কৎসার এইিাই १छ्न्झ। 
  
মাওলানা বলমলন, র্কেু আরাম র্ক শবাধ হমে? 
  
েোংক পাল বলমলন, এেমনা র্কেু বু মত পারর্ে না। র্বষ র্পাঁপিায় কামিামে, এর 
একিা উপকার থাকমতও পামর। 
  
বৃর্ি হমল কী করমবন? 
  
র্ জমত হমব, র্কেু করার নাই। বাদ জংর্লগুলা এই র্ৈর্কৎসা শবর কমরমে। থাপিায় 
এমদর দাাঁত শফমল শদয়া দরকার র্েল। 
  
েোংক পাল শৈাে বন্ধ করমলন। কথা বমল নি করার সময় তার শনই। গামের কামে 
প্রাথিনায় শর্মত হমব। শহ বৃে! আমামক শরাগমুক্ত কর। 
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নগ্ন একজন মানুমষর র্দমক তার্কময় থাকমত লিা লাগমে। মাওলানা অনযর্দমক তার্কময় 
বমস আমেন। মানুষিার জমনয তার হঠাৎ কমর বি মায়া লাগমে। 
  
সন্ধযার আমগই বৃর্ি নামল। েোংক পাল র্ জমেন। মাওলানাও র্ জমেন। েোংক পাল 
মহার্বরক্ত হময় বলমলন, আপনার ঘিনা। কী? আপর্ন শকন র্ জমতমেন? র্ান, বার্িমত 
র্ান। 
  
মাওলানা তারপমরও বমস রইমলন। 
  
  
  
রামতর অন্ধকামর কুপকূপ বৃর্ি মাথায় র্নময় শক একজন মাওলানা ইদর্রমসর বার্িমত 
েুমকমে। কামলা শবারকায় তার েরীর োকা। মুে শোলা, তমব মুে োতায় োকা। মর্হলা 
বার্িমত উমঠ বার্ত জ্বালাল। উঠামন রাো কলর্সর পার্নমত পাময়র কাদা মুেমত মুেমত র্নৈু 
গলায় গাইল— 
  
র্মুনায় জল নাই শগা 
জল নাই র্মুনায় 
আইজ রাধা শকানবা গামি র্ায়। 
  
মর্হলা কাপমির পুাঁির্ল র্নময় এমসমেন। র্তর্ন পুাঁির্ল েুমল নতুন োর্ি শবর করমলন। 
োর্ির রি কমলা। র্তর্ন আয়নায় র্নমজমক শদমে সামানয হাসমলন। আর তের্ন েপেপ 
েব্দ তুমল উঠামন মাওলানা এমস দাাঁিামলন। অ যাস মমতা ডাকমলন, বউ! 
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বার্ির শ তর শথমক পর্রোর জবাব এমলা, কী? 
  
মাওলানা ৈমমক উঠমলন। ৈমমক উঠার শকামনা কারণ শনই। স্ত্রী ঘমর আমে, ডাকমল শস 
শতা জবাব শদমবই। র্কন্তু… 
  
মাওলানা বলমলন, শবৌ একিা ঘিনা ঘমিমে। 
  
‘কী ঘিনা?’ বমল বার্ির শ তর শথমক জুমলো শবর হময় এমলা। সহজ স্বা ার্বক গলায় 
বলল, শ তমর আমসন, বমলন ঘিনা। কী? মন র্দয়া শুর্ন। 
  
মাওলানা অর্স্থর  র্ঙ্গমত এর্দক-ওর্দক তাকামেন। শকাথাও একিা সমসযা হমে। সমসযািা 
বু মত পারমেন না। 
  
জুমলো বলল, এই ামব তাকায়া কী শদমেন? 
  
মাওলানা র্বির্বি কমর বলমলন, বউ, আমার মাথায় কী জার্ন হময়মে। 
  
জুমলো বলল, আর্ম েবর শপময়র্ে। এেন আর্ম আপনার সমঙ্গ আর্ে। আপনার মাথা আর্ম 
র্ঠক কমর র্দব। ইে, কী র্ জাই না র্ মজমেন! গরম পার্ন কমর শদই, র্সনান কমরন। 
  
মাওলানা একদৃর্িমত তার্কময় আমেন। 
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সময় শসমেম্বমরর দুই তার্রে, ১৯৩৯, ফ্ৰাি এবং ইংলযান্ড রু্দ্ধ শঘাষণা কমরমে জামিার্নর 
র্বরুমদ্ধ। পৃর্থবী অমপো করমে আর এক মহারু্মদ্ধর জমনয। 
  
মানবজার্ত অমপো পেন্দ কমর না। তারপমরও তামক সবসময় অমপো করমত হয়। 
 ামলাবাসার জমনয অমপো, ঘৃণার জমনয অমপো, মৃতুযর জমনয অমপো, আবার মুর্ক্তর 
জমনয অমপো। 
  
েোংক পাল শর্মন গাে জর্িময় ধমর অমপো কমরন, ফাাঁর্সর মমঞ্চ দাাঁর্িময় ফাাঁর্সর দর্ির 
র্দমক তার্কময় র্বপ্লবীরাও অমপো কমরন। অমপোই মানবজার্তর র্নয়র্ত। 
  
[প্রথম েণ্ড সমা্ত।] 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 391 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

চিতীয় েণ্ড 

১৭. মধ্যাহ্ন  
 
  
কলকাতা সমাৈার পর্ত্রকায় মৎসযকনযা র্বষময় একিা েবর োপা হময়মে। প্রথম পাতায় 
র্বমেষ গুরুমত্বর সমঙ্গ োপা সংবাদ। পর্ত্রকার র্বমেষ প্রর্তর্নর্ধ অরুণা  র্বশ্বাস জানামেন্ন 
  
জীর্বত মৎসযকনযা ধৃত 
(অরুণা  র্বশ্বাস শপ্রর্রত) 
  
কালীগমঞ্জ গঙ্গার শমাহনায় একর্ি মৎসযকনযা জীর্বত অবস্থায় ধীবরমদর জামল ধূত হয়। 
মৎসযকনযামক এক নজর শদর্েবার জমনয েত েত শলাক কালীগমঞ্জ জমাময়ত হয়। 
প্রতযেদেীর জবার্নমত জানা র্ায়, মৎসযকনযার ৈুল শসানার্ল, ৈমের রিও শসানার্ল। 
গাত্রবণি নীলা । ধূত হইবার পর হইমতই শস ক্রমাগত তাহার বাম হ্ত  নার্িমতর্েল এবং 
দুমবিাধয  াষায় র্বলামপর মমতা ধ্বর্ন কর্রমতর্েল। তাহার শৈাে হইমত ঈষৎ বাদার্ম বমণির 
অশ্রু র্নগিত হইমতর্েল। ধৃত হইবার দুই ঘ্ার মমধয অঞ্চমলর র্কেু র্বর্েিজমনর 
প্রমরাৈনায় তাহামক হতযা করা হয়। অসমর্থিত এক সংবামদ জানা র্ায় শর্, মৎসযকনযার 
মাংস আহার কর্রমল র্ৈরমর্ৌবন লা  হয়। এই র্বশ্বামস মৎসযকনযামক কার্িয়া তাহার মাংস 
অর্ত উচ্চমূমলয র্বক্রয় করা হইয়ামে। এই র্বষময় পুর্লর্ে মামলা হইয়ামে। পুর্লমের 
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উচ্চপর্িাময় র্বষয়র্ি র্নয়া পর্িামলাৈনা করা হইয়ামে এবং তদমির র্নমদিে শদওয়া হইয়ামে। 
র্াহারা এই ববির কমি কর্রয়ামেন, তাহারা বতিমামন পলাতক। 
  
কর্লকাতা সমাৈার বান্ধবপুমর আমস না। সুলতান র্ময়া নামম এক শলাক পর্ত্রকা র্নময় 
উপর্স্থত হমলা। শুধু পর্ত্রকা না, শস মৎসযকনযার দুই র্পস মাংসও না-র্ক এমনমে, এমন 
গুজব ের্িময় পিল। সুলতান র্ময়া নতুন লঞ্চ শকাম্পার্ন লক্ষ্মী শনর্ মগেমন বাবুর্ৈির কাজ 
কমর। শসাহাগগঞ্জ বাজামরর শহামিমল মাম মমধয রাত কািায়। তার বয়স র্ত্রমের 
কাোকার্ে। ধূতি শৈাে। হাত-পা সরু। হাাঁমি কুমজা হময়। তার থুতর্নমত এক শগাো দার্ির 
কারমণ তামক শদোয় আলার্দমনর ৈর্ল্লে শৈামরর এক শৈামরর মমতা। লঞ্চ-র্স্টমামরর 
বাবুৈরা র্বনয়ী হয়, শস উদ্ধত প্রকৃর্তর। 
  
সুলতান র্ময়া মৎসযকনযার মাংস র্নময় এমসমে শুমন েোংক পাল তামক শডমক পাঠামলন। 
একজীবমন র্তর্ন নানান ধরমনর মাংস শেময়মেন। মৎসযকনযার মাংস োওয়া হয় র্ন। 
  
েোংক পামলর এেন শেষ সময়। সারা েরীর ফুমল উমঠমে; েরীমর সাব্বিের্ণক বযথা। 
শসই বযথা শেউময়র মমতা ওঠানামা কমর। কামলা র্পাঁপিায় কামিামল বযথা োর্নকিা কমম। 
েোংক পামলর র্নমজর শলাক সুমলমামনর প্রধান কাজ হমে, কামলা র্পপিা ধমর এমন 
েোংক পামলর গাময় শেমি শদয়া। র্পাঁপিা োিার পর পর েোংক পাল কাতর গলায় 
বমলন, কামি শদ বাবারা। কামি শদ। শতামদর পাময় ধর্র। জর্মদার েোংক পাল শতামদর 
পাময় ধরমে। ঘিনা সহজ না। র্ঠকমমতা কামি শদ, র্পর্রমৈ মধু শেমল শতামদর শেমত 
র্দব। আরাম কমর মধু োর্ব। 
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র্পাঁপিামদর োবামরর জমনয র্পর্রমৈ। সর্তয সর্ি্রু্ মধু শেমল রাো হয়। র্বর্ৈত্র কারমণ 
র্পাঁপিারা মধু োওয়ার শকামনা আগ্রহ শদোয় না। েোংক পাল র্নমজর গাময় মধু শমমে 
শদমেমেন। র্পাঁপিারা তার সারা েরীমর হাাঁমি, মধু মাো অংমের ধাময়কামে র্ায় না। 
  
কামলা র্পাঁপিা কামিামল বযথা কমম, এই তথয র্তর্ন আর্বোর কমরমেন গাে-র্ৈর্কৎসা 
করমত র্গময়। গাে-র্ৈর্কৎসায় পুরুনু্ট।  শকামনা একিা গােমক জর্িময় ধমর থাকমত হয় এবং 
মমন মমন বলমত হয়- ‘শহ বৃে! তুর্ম আমার শরাগ শতামার েরীমর ধারণ কমর আমামক 
শরাগমুক্ত কর।’ শরাগমুর্ক্ত না হওয়া পর্িি গাে জর্িময় থাকার র্নয়ম। প্রবল বৃর্ি এবং 
গামের একিা ডাল শ মি পিার কারমণ আি ঘ্ার মমধযই েোংক পাল র্বমেষ এই 
র্ৈর্কৎসার ইর্ত শঘাষণা কমরন। লাম র মমধয কামলা র্পাঁপিায় কামিামল বযথা কমম এই 
তথয আর্বোর কমরন। 
  
সুলতান র্ময়া েবর শপময় েোংক পামলর সমঙ্গ শদো করমত এমসমে। শস সরাসর্র তাকামত 
পারমে না, কারণ েোংক পাল সমূ্পণি নগ্ন অবস্থায় পার্িমত শুময় আমেন। েীতলপার্ির 
উপর কলাপাতা র্বোমনা। একজন র্নমগামের ডাল র্দময় তামক বাতাস র্দমে। র্নমপাতার 
হাওয়া েরীমরর জমনয উপকারী। েোংক পাল র্কেুেণ আমগ বর্ম কমরমেন। মুে শধায়া 
হয় র্ন। শবে র্কেু পুরুি নীল রমির মার্ে মুমের ৈারপামে উিাউর্ি করমে। র্নমপাতার 
হাওয়ার কারমণ মুমে বসমত পারমে না। তারা হমতাদযম হময় ৈমলও র্ামে না। রবািি 
ব্রুমসর চধর্ি র্নময় শৈিা কমরই র্ামে। 
  
েোংক পাল বলমলন, েরীমর কাপি রােমত পার্র না। েরীর জ্বালা কমর। এই জমনয 
নযাংিা হময় আর্ে। বুম ে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 394 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

সুলতান র্ময়া হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
েোংক পাল বলমলন, শতামামক শদমে মমন হমে তুর্ম র্বমদেী মানুষ। তুর্ম র্ক আমামক 
শৈমনা? 
  
সুলতান র্ময়া আবামরা হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
আমার সম্বমন্ধ কী জামনা অল্পকথায় বমল। সারমমি বলবা, ইর্তহাস শুরু করবা না। ইর্তহাস 
শোনার সময় আমার নাই। জীবমনর শেষপ্রামি উপর্স্থত হময়র্ে। এেন  িপি বমলা, আর্ম 
শক? 
  
আপর্ন জর্মদার েোংক পাল। 
  
একসময় জর্মদার র্েলাম। আমার রর্েতা র্েল ৈারজন। এেন আর্ম ফালতু। েোংক 
পাল, বালসয বাল। হা হা হা। 
  
েোংক পাল শহাঁৈর্ক না ওঠা পর্িি হাসমলন। অর্ত কমি বলমলন, শলাকমুমে শুমনর্ে। তুর্ম 
না-র্ক মৎসযকনযার মাংস র্নময় এমসে? 
  
সুলতান র্ময়া হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। েোংক পাল বলমলন, মাথা নািাম নার্ি বন্ধ। 
হযাাঁ  বলবা র্কংবা না বলবা। মৎসযকনযার মাংস এমনে? 
  
হযাাঁ। 
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কতোর্ন এমনে? 
  
দুই র্পস। এক র্পস র্বর্ক্র কমর র্দময়র্ে। আমরক র্পস আমে। 
  
মৎসযকনযার মাংস শেমল র্ৈরমর্ৌবন লা  হয়, এিা র্ক সতয? 
  
জার্ন না। শলামক বমল। 
  
তুর্ম র্নমজ শেময়ে? 
  
না। 
  
এক র্পস মাংস শর্ র্বর্ক্র কমরে, কার কামে র্বর্ক্র কমরে? তার নাম র্ঠকানা বমল। 
  
শগায়ালমন্দ এক শলামকর কামে র্বর্ক্র কমরর্ে। কাপমির বযবসা কমর। নাম জার্ন না। 
  
কত িাকায় র্বর্ক্র কমরে? 
  
কত িাকায় র্বর্ক্র কমরর্ে শসিা আপনামর বলব না। 
  
শকন বলবা না? 
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সুলতান র্ময়া ৈুপ কমর রইল। েোংক পাল বলমলন, আমার আমগর র্দন থাকমল শবয়াদর্বর 
জমনয শতামামক নযাংিা কমর মার্িমত পুমত শফলতাম। র্াই শহাক, এেন বমলা মাংস শকাথায় 
শপময়ে? 
  
কার্লগঞ্জ শথমক এমনর্ে। শর্োমন মৎসযকনযা ধরা পমিমে শসোন শথমক এমনর্ে। 
  
তার অথি র্ক এই শর্, তুর্ম র্নজ শৈামে মৎসযকনযা শদমেে? 
  
হুাঁ। 
  
েোংক পাল ধমক র্দময় বলমলন, ই আবার কী? আদমবর সমঙ্গ বমলামদমের্ে র্ক শদো 
নাই। 
  
শদমের্ে। 
  
আমরা ের্বমত শর্রকম শদর্ে শসরকম? 
  
সুলতান র্ময়া অস্পি গলায় বলল, শসরকমই, তমব মুে শোি। 
  
গাত্রবণি কী? 
  
নীল। 
  
তার বুমকর সাইজ কী? বািার্ল শমময়মদর মমতা, না-র্ক বুকও মুমের মমতা শোি? 
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র্েয়াল নাই। 
  
র্েয়াল নাই মামন? বুক শদমো নাই? লিা শপময়র্েলা? মৎসযকনযা উদাম গাময় পার্নমত 
ঘুমর। শস শতা োর্ি র্দয়া েরীর োমক না। তামর নগ্ন শদোই স্বা ার্বক। 
  
সুলতান র্ময়া বলল, আর্ম র্েন শদমের্ে তেন উিনা র্দয়া তার বুক োকা छछन। 
  
উিনা র্দয়া বুক োকার প্রময়াজন পিল শকন? 
  
সুলতান র্ময়া বলল, অমনক শোি শোি পুলাপান র্েল, এইজমনয োকা হময়র্েল। মাতব্বররা 
োকমত বলমলন। 
  
েোংক পাল বলমলন, তুর্ম র্বরাি র্মথুযক, এইিা তুর্ম জামনা? তুর্ম র্কেুই শদে নাই। সব 
বানাময় বলমতে। তুর্ম আে িাকা কামামনার ধান্দায়। দুই র্পস মাংস শকানোন শথমক 
শর্াগাি কমর শসিা র্বর্ক্রর ধান্দায় আে। শর্ মাংস তুর্ম এমনে আমার মন বলমতমে শসিা 
কুকুমরর মাংস। তুর্ম এক ধান্দাবাজ, আর্ম শতামার শৈময় বি ধান্দাবাজ। 
  
সুলতান র্ময়া বলল, আপনার সমঙ্গ কথা পাল্টাপার্ল্ট করব না। অনুমর্ত gनन अछभ 
य दरे। 
  
েোংক পাল বলমলন, অনুমর্ত র্দলাম না। তুর্ম শর্ ধান্দাবাজ এিা স্বীকার কমর তারপর 
র্বদায় হও। 
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সুলতান র্ময়া স্বা ার্বক গলায় হাই তুলমত তুলমত বলল, আো স্বীকার করলাম। এেন 
র্বদায় শদন। আপনার সমঙ্গ আর্ম বাহাস করব না। আপর্ন শর্িা বমলন শসিাই সতয। 
  
আমার সমঙ্গ বাহাস করবা না শকন? 
  
আর্ম কামরার সামথই বাহাস কর্র না। আমার কামে এক িুকরা মাংস আমে। দে হাজার 
িাকা দাম। আপমন ইো করমল ের্রদ করমত পামরন। 
  
েোংক পাল র্বর্েত গলায় বলমলন, দে হাজার িাকা দাম? তুই কি কী? দে হাজার 
িাকায় একমজািা জীবি মৎসযকনযা পাওয়া র্ায়। তামদর সমঙ্গ শর্ৌনকমি করা র্ায়। 
  
সুলতান র্নর্বিকার গলায় বলল, পাওয়া শগমল ের্রদ কমরন। শর্ৌনকমি করমত ৈাইমল 
কমরন। আপনার বি পুসকুর্ন আমে। পুসকুর্নমত োমিন। আমামর তুই তুকার্র করমবন 
না, আর্ম আপনার কমিৈারী না। 
  
েোংক পাল র্নমজর শমজাজ র্নয়ন্ত্রমণ র্নময় এমলন। এই র্বমদর বাচ্চার সমঙ্গ কথা 
ৈালাৈার্লর অথি হয় না। মূল প্রসমঙ্গ র্াওয়াই  ামলা। র্তর্ন হাই তুলমত তুলমত বলমলন, 
মাংস োইমত হয় কী ামব? রান্না কইরা োইমত হয়, না-র্ক কাাঁৈা োইমত হয়? 
  
জার্ন না। 
  
এক হাজার িাকা নগদ র্দমত পার্র। র্র্দ শপাষায় র্দয়া র্া। িাকা র্নয়া র্া। 
  
সুলতান স্পি গলায় বলল, না। বমলই শবর হময় শগল। এক মুহুমতির জমনযও দাাঁিাল না। 
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েোংক পাল ধাধায় পমি শগমলন। সর্তয র্ক এর কামে আসল বস্তু আমে? র্ৈরমর্ৌবন সহজ 
বযাপার না। এর জমনয রাজত্ব র্দময় শদয়া র্ায়। রাজমত্বর কামে দে হাজার িাকা শকামনা 
িাকাই না। তাোিা িাকা র্দময় র্তর্ন করমবনইবা কী? মৃতুয মাথার কামে দাাঁর্িময় আমে। 
র্তর্ন মাথা ঘুরামত পামরন না বমল শদেমত পামরন না। এক র্পস মৎসযকনযার মাংস শেমল 
র্ৈরমর্ৌবন না পাওয়া শগমলও শরাগিা শতা সার্রমত পামর। 
  
র্বষয়িা র্নময় র্তর্ন র্ক কামরা সমঙ্গ আলাপ করমবন? আলাপ-আমলাৈনা করার শলাকও 
নাই। সব ধান্দাবাজ। সবাই আমে র্নমজর ধান্দায়। কাউমক র্বশ্বাসও করা র্ায় না। 
মাওলানা ইদর্রসমক েবর র্দময় আনা র্ায়। শসও গাধা। গাধা মাওলানা। হার্দস-মকারামনর 
বাইমর র্কেুই জামন না। েোংক পাল র্বরক্ত গলায় ডাকমলন, সুমলমান! সুমলমান! 
  
সুমলমান শঘািায় ৈমি র্ ো কমর। দূর-দূরামি ৈমল র্ায়। শস এইসব র্বষয় জানমত পামর। 
সুমলমানমক পাওয়া শগল না। জানা শগল র্কেুেণ আমগ শস শঘািা র্নময় শবর হময়মে। 
র্ োবৃর্ত্তর প্রধান সমসযা হমে, র্দমনর মমধয র্কেুেণ র্ ো না করমল শপমির  াত হজম 
হয় না। 
  
েোংক পামলর মুমে মার্ে বমসমে। র্নমপাতা র্দময় হাওয়া কমর মার্ে তািাবার শকউ শনই। 
র্তর্ন র্নমজ হাত র্দময় তািামত পামরন। তামত লা  কী? আবার এমস বসমব। 
  
পুকুরঘামি শক শর্ন হাাঁিাহাাঁর্ি করমে। শুকনা পাতার ওপর হাাঁিার েব্দ কামন আসমে। 
েরীর পুমরাপুর্র নি হওয়ায় একিা লা  হময়মে, কান পর্রোর হময়মে। অমনক দূমরর 
েব্দও শুনমত পান। 
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েোংক পাল বলমলন, হাাঁমি শক? কামে আস। 
  
শকউ একজন এমস মাথার শপেমন দাাঁিাল। এমন ামব শস দাাঁর্িময়মে শর্ তামক শদো র্ামে 
না। 
  
েোংক পাল বলমলন, গাধার মমতা মাথার র্পেমন দাাঁিাময়ে। শকন? সামমন আর্স শতামামর 
শদর্ে। 
  
সারা গাময় ৈাদর জিামনা একজন েোংক পামলর পাময়র কামে এমস দাাঁিাল। 
  
তুর্ম শক? 
  
আমার নাম লাবুস। 
  
সুমলমামনর পুলা না? 
  
র্জ। 
  
েরীমর ৈাদর শকন? ‘দরমবে হময়ে? এইোমন কী ৈাও? 
  
বাপজামনর শোাঁমজ আসর্ে। 
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শস শগমে র্ োয়। তুর্ম একিা কাজ কর, আমরকিা শঘািা শজাগাি কর। বাপ-মবিায় 
একসমঙ্গ শঘািায় ৈইিা র্ ো করমবা। মমনাহর দৃেয। হা হা হা। 
  
লাবুস তার্কময় আমে। তামক শদমে মমন হমে না একর্ি নগ্ন মানুমষর র্দমক তার্কময় 
থাকমত শস শকামনারকম লিা পামে। েোংক পাল বলমলন, র্নমমর ডাল হামত নাও। 
আমামর বাতাস করা। ঘ্া র্হসামব পয়সা পাইবা। ঘ্ায় দুই পয়সা। রার্জ আে? 
  
লারুস, জবাব না র্দময় র্নমমর ডাল র্দময় বাতাস শুরু করল। ঘ্ায় দুই পয়সা তার জমনয 
র্মথি। আজ সকাল শথমক শস র্কেু োয় র্ন। শস বাবার কামে এমসর্েল দুপুমরর োবামরর 
শকামনা বযবস্থা করা র্ায় র্ক-না শসই শোাঁমজ। 
  
র্নমমর ডামলর হাওয়ায় আরাম লাগমে। মার্েগুর্ল শর্ তািা োমে এই দৃেয শদমেও  ামলা 
লাগমে। েোংক পাল বলমলন, মৎসযকনযার মাংস র্নময় একজন শর্ বান্ধবপুর বাজামর 
এমসমে এই েবর জামনা? 
  
লাবুস বলল, না। 
  
হারামজাদা এক র্পস মাংমসর দাম ৈায় দে হাজার িাকা। থাপিাময় এর দাাঁত শফলা 
দরকার। তামক থাপিামত পারব? 
  
লারুস, জবাব র্দল না। একমমন বাতাস করমত লাগল। েোংক পাল বলমলন, বাজামর 
তামর েুাঁইজযা বার্হর করা। তারপর তার দুই গামল দুই ৈি শদও। প্রর্ত ৈি এক শিকা 
র্হমসমব দুই শিকা পাইবা। রার্জ? 
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লাবুস জবাব র্দল না। 
  
েোংক পাল বলমলন, কত বি ধান্দাবাজ, কুকুমরর মাংস র্নময় এমস বমল মৎসযকনযার 
মাংস! আমার কামে শবর্ৈমত ৈায়।  াবমে কী? এই মাংস োওয়ার শৈময় গু োওয়া  ামলা। 
র্ঠক না? 
  
লাবুস বলল, র্ঠক। 
  
  
  
েোংক পাল পরর্দন দুপুর দুর্িার সময় মৎসযকনযার মাংস শেমলন। কাাঁৈাই শেমলন। রান্না 
করমল র্র্দ গুনাগুণ নি হময় র্ায়! মাংস োবার সময় সুলতান সামমন বমস রইল। লবণ র্তি 
মাংস— োওয়ার সময় েরীর উমল্ট র্াবার মমতা হমলা। েোংক পাল হাাঁপামত হাাঁপামত 
বলমলন, নুনা ইর্লমের মমতা স্বাদ। এর কারণ কী? 
  
সুলতান বলল, মাংস র্ামত নি হময় না র্ায়। এর জমনয নুন র্দময় জারামনা। ৈাবাময় 
োওয়ার দরকার কী! ওষুমধর িযাবমলমির মমতা র্গমল শফমলন। এিা শতা ওষুধই। 
  
অমনক কমি েোংক পাল মাংস র্গলমলন। তার র্কেুেমণর মমধযই েরীমর জুলুর্ন শুরু 
হমলা। শর্ন শকউ নাগা মর্রৈ শবমি েরীমর মার্েময় র্দময়মে। এমন  য়ঙ্কর জুলুর্ন শর্ 
েোংক পামলর ইো করমে র্নমজই িান র্দময় তার গাময়র ৈামিা েুমল শফমলন। র্তর্ন 
হাাঁপামত হাাঁপামত বলমলন, আমামক ধরাধর্র কমর পুসকুর্নর পার্নমত িুবাময় রাো। আমার 
সবিাঙ্গ জুমল র্ামে শগা। সবিাঙ্গ শকউ শর্ন আগুন র্দময় পুিামে। হায়  গবান, এ-কী োর্্ত ! 
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তাাঁমক পুকুমরর পার্নমত িুবামনা হমলা। দুইজন দুই র্দক শথমক হাত ধমর আমে। র্তর্ন 
মাথা  ার্সময় আমেন। মাম  মাম  মুমে পার্নর র্েিা শদয়া হমে। বান্ধবপুমরর মানুষ 
পুকুমরর ৈারর্দমক জমিা হমলা। তামদর শকৌতূহমলর সীমা নাই। েোংক পাল বলমলন, 
শদে র্মর্ন মাগনার মজা। মৎসযকনযার মাংস শেময় আর্ম হময়র্ে মৎসযপুরুষ। পার্নমত বাস 
করা শুরু কমরর্ে। এমন মজা শদেবা না। শকামনা সাকিাস পার্িমতও এই মজা নাই। 
  
সন্ধযামবল র্তর্ন মাওলানা ইদর্রসমক েবর র্দমলন। েীণ গলায় বলমলন, সবাই মজা শদেমত 
এমসমে, আপর্ন নাই, এিা শকমন কথা? মজা  ামলা লামগ না? 
  
মাওলানা বলমলন, আপর্ন র্বরাি র্ন্ত্রণার মমধয আমেন। মানুমষর র্ন্ত্রণা শদেমত ইো কমর 
না। 
  
এিা কী বলমলন মাওলানা? র্ন্ত্রণা শদোর মমধযই আনন্দ। অমনযর র্ন্ত্রণা হমে, আমার 
হমে না— আনন্দ না? 
  
মাওলানা জবাব র্দমলন না। েোংক পাল বলমলন, আপনামক শডমকর্ে একিা অর্ত জরুর্র 
এবং অর্ত শগাপন কথা বলার জমনয। শোেগল্প করার জমনয ডার্ক নাই। 
  
মাওলানা বলমলন, বমলন কথা। আর্ম আর্ে। 
  
েোংক পাল েীণ গলায় বলমলন, কথািা শুধু আপনামর বলব। দুইজন আমার হাত ধমর 
আমে। এেন বলমল তারাও শুনমব। আর্ম ৈাই না তারা শুনুক। এই শতারা দুইজন আমামক 
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শুকনায় শতাল। র্কেুেমণর জমনয র্বদায় হ। মাওলানার সমঙ্গ কথা শেষ হবার পর আবার 
পার্নমত নামার্ব। 
  
েোংক পাল তার অর্ত জরুর্র শগাপন কথা মাওলানামক বমল শেষ করমলন। তামক 
আবামরা পার্নমত নামামনা হমলা। মধযরাত শথমক র্তর্ন র্বকারগ্রম্ত র প্রলাপ শুরু করমলন। 
অর্ত উচ্চকমণ্ঠ বলমত শুরু করমলন– 
  
শতামরা র্ারা আমার আমেপামে আে তারা শোন। মন র্দময় শোন। স্বগি নরক সবই আমে। 
আর্ম অর্বশ্বাসী নার্্ত ক র্েলাম। এেন আর্্ত ক। আর্ম ডান শৈামে স্বগি শদের্ে। একই সমঙ্গ 
বাম শৈামে নরক শদের্ে। স্বগি সম্পমকি এতর্দন র্া শুমনর্ে সবই  ুল। স্বগি শতামামদর 
সবার কল্পনার শৈময়ও মমনাহর। স্বমগি র্ারা বাস কমরন, তারা এক জায়গা শথমক আমরক 
জায়গায়  াসমত  াসমত র্ান। নরমকর কথা র্কেু বলব না। নরক শতামামদর সবার 
কল্পনার শৈময়ও  য়ঙ্কর।  গবান, আমামক েমা কর।  য়ঙ্কর নরমকর হাত শথমক আমামক 
রো কর। 
  
র্বকারগ্রম্ত র মমতা র্ৈৎকার করমত করমতই েোংক পামলর মৃতুয হমলা। 
  
বিগামির পামে র্নমাই শ্মোন ঘামি তার র্ৈতার আময়াজন হমলা। মুোর্গ্ন করার কাউমক 
পাওয়া র্ামে না। পুমরার্হত বলমলন, র্নকি আত্মীময়র অ ামব তামক র্পতৃসম জ্ঞান 
করমতন এমন শকউ মুোর্গ্ন করমত পামরন। 
  
মিা শপািামনা শদেমত প্রৈুর জনসমাগম হময়মে। পুমরার্হমতর কথামত তামদর মধয শথমক 
কাউমক এর্গময় আসমত শদো শগল না। 
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পুমরার্হত বলমলন, স্বধমমির স্ববমণির শর্-মকউ হমলই হমব। প্রময়াজমন র্নম্নবমণির শর্-মকউ 
আসমত পামরন। োমস্ত্র এই র্বধান রাো হময়মে। 
  
শকউ এর্গময় আসমে না। এর্দমক আকামে শমঘা জমমত শুরু কমরমে। চৈত্র চবোমে  ি-
বৃর্ি হয়। লেণ শদমে মমন হমে, আজ বি ধরমনর  ি আসমব। বাতাস থমথমম। 
  
পুমরার্হত বলমলন, শকউ র্ক আসমবন? 
  
র্ মির মমধয শকউ একজন বলল, অনয ধমমির শকউ র্ক এই কাজিা করমত পামরন? 
  
আপর্ন শক? 
  
আর্ম হামফজ ইদর্রস। 
  
হযাাঁ  পারমবন। 
  
সমূ্পণি নগ্ন অবস্থায় েোংক পালমক উপুি কমর শোয়ামনা হময়মে। তার মাথা উত্তরমুেী। 
  
মাওলানা ইদর্রস আগুন হামত র্নময় পুমরার্হমতর সমঙ্গ মন্ত্র পাঠ করমেন— 
  
‘ওাঁ শদবািার্গ্নমুেী এনং দহন্তু!’ 
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মন্ত্র পামঠর শেমষ র্ৈতা প্রদর্েণ শুরু হমলা। পুমরার্হত মন্ত্র পিমেন, মাওলানা ইদর্রস 
র্বির্বি কমর শসই মন্ত্র বলমেন— 
  
 ‘ওাঁ কৃত্বা তু দুেৃতং কমি জানতা বাপযজানতা। 
মৃতুযকালবেং প্রাপয নরং পঞ্চত্মাগতম। 
ধম্মিাধম্মিসমারু্ক্তং শলা মমাহসমাবৃতম। 
দমহয়ং সব্বিগাত্রার্ন র্দবযান শলাকান মা গের্ত।’ 
  
‘র্তর্ন জ্ঞানত বা অজ্ঞানতাবেত অমনক দুেৃত কাজ কমরমেন। মানুমষর মৃতুয প্রাপয, 
প্রকৃর্তর এই র্বধামন র্তর্ন মৃতুযবরণ কমরমেন। এই বযর্ক্তর ধমি অধমি শলা -মমাহ সমাবৃত 
হময়ই মৃতুয হময়মে। এেন শহ অর্গ্নমদব, আপর্ন তামক দহন কমর শদবমলামক র্নময় র্ান।’ 
  
মুমে আগুন শদয়ামাত্রই  ি শুরু হমলা। বাতাস শপময় আগুন শতর্জ হমলা। নামল বৃর্ি, 
শসই বৃর্িমতও আগুন র্ন ল না। শলাকজন সবাই র্বদায় র্নময়মে। পুমরার্হত এবং মাওলানা 
ইদর্রস বমস আমেন। আধা র্িন শকমরার্সন শবাঁমৈ শগমে। এই শকমরার্সন পুমরার্হমতর 
প্রাপয। মাওলানার সামমন এই র্িন র্নময় শর্মত তাাঁর লিা লাগমে। র্বধমিী মানুষ। র্নিয়ই 
জামন না শবাঁমৈ র্াওয়া সবর্কেুই পুমরার্হমতর প্রাপয। শস হয়মতা শ মব বসমব শলা ী 
পুমরার্হত। 
  
  
  
এককামলর অর্ত প্রতাপোলী জর্মদার েোংক পামলর মৃতুয হমলা ১২ই চৈত্র ১৩৪৭ সমন। 
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ইংমরর্জ ২৩ মাৈি ১৯৪০ সন। র্বমেষ একিা র্দন। ওই র্দন শেমর বাংলা এ শক ফজলুল 
হক ‘লামহার প্র্ত াব’ শঘাষণা কমরন। লামহার প্র্ত ামব উত্তরপর্িম এবং পূবিাঞ্চমলর মুসর্লম 
সংেযাগর্রষ্ঠ এলাকায় দুর্ি স্বাধীন রাে গঠমনর প্র্ত াব ওমঠ। লামহার অর্ধমবেমন স াপর্তত্ব 
কমরন শমাহাম্মদ আলী র্জন্নাহ। 
  
র্িতীয় র্বশ্বরু্দ্ধ তেন পুমরাদমম ৈলমে। জামিান আর্মি গ্রুপ র্স শবলর্জয়ামমর শ তর র্দময় 
েুমক পমি শনদারলযান্ড আক্রমণ কমরমে। অর্ত অল্প সমময় তারা ফ্ৰামির গ ীমর েুমক 
র্ায়। দুম িদয মার্জমনা লাইন শকামনা কামজই আমস না। 
  
লন্ডমন ৈলমত থামক িানা র্বমান আক্রমণ। র্ের্িে র্সংহ থমমক দাাঁিায়। কারণ শবামা 
পিমে বার্কংহাম প্রাসামদ। শর্োমন বাস কমরন। রার্ন এর্লজামবথ। রার্নমক প্রাসাদ শথমক 
শগাপন আবামস সর্রময় শনয়া হমলা। শকউ জামন না। শকাথায় রার্ন। হঠাৎ হঠাৎ শগাপন 
আবাস শথমক শবর হন। ইংমরমজর র্প্রয় শেলা র্েয়াল র্েকামর শবর হন। শঘািায় ৈমি 
র্েয়াল তািা কমরন। আনন্দময় এই শেলামতও তাাঁর মমন বমস না। বি অর্স্থর সময় 
কামি। 
  
 ারতবাসীরা রু্মদ্ধ শকান পে সমথিন করমব। র্ঠক বু মত পামর না। র্হনু্দমুসলমান দুই 
পমে  াগ হময়মে। এক পে র্ের্িে রাজমক সমথিন করমল অনয পে তা করমত পামর 
না। শকালকাতার মুসলমানমদর শকউ শকউ অদু্ভত শলাগানও র্দমত শুরু কমরমে— 
  
কানামম র্বর্ি 
মু শম পান 
লিমক শলমঙ্গ পার্ক্ত ান। 
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এই লিাই কার র্বরুমদ্ধ? র্ের্িে রামজর র্বরুমদ্ধ, না-র্ক র্হনু্দমদর র্বরুমদ্ধ? 
  
  
  
রামত মাওলানা শেমত বমসমেন। তাাঁর স্ত্রী জুমলো সিানসম্ভবা। র্পাঁর্িমত বসমত কি হয় 
বমল স্বামীর োবার সময় শস পাো হামত দাাঁর্িময় থামক। োবার সময় গল্পগুজব মাওলানা 
পেন্দ কমরন না। োওয়া হমে ইবাদত। ইবাদমতর সময় গল্পগুজব ৈমল না। তারপমরও 
মাম মমধয মমনর  ুমল জুমলো দু’একিা প্রশ্ন কমর শফমল। আজ শর্মন করল। শকৌতূহলী 
গলায় বলল, জর্মদার েোংক বাবু আপনামক শর্ শগাপন কথািা বমলমে শসিা কী? 
  
ইদর্রস বলমলন, শগাপন কথা শতামামক শকন বলব? 
  
জুমলো বলল, আর্ম আপনার স্ত্রী এইজমনয বলমবন। 
  
ইদর্রস বলমলন, তুর্ম আমার স্ব াব জামনা। এই কাজ আর্ম কেমনা করব না। 
  
জুমলো বলল, শগাপন কথা র্ক জর্মজমার র্বর্ল বযবস্থা র্নময়? 
  
মাওলানা বলমলন, না। এই র্বষময় তুর্ম আমামক আর শকামনা প্রশ্ন করবা না। 
  
অনয শকামনা র্বষময় র্ক র্কেু বলব? 
  
বমলা। 
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আপর্ন নামাজ কালাম শেমি র্দময়মেন শকন? শলাকমুমে শুনলাম েোংক পামলর মুোর্গ্ন 
কমরমেন। আপর্ন তাাঁর শক? 
  
মাওলানা জবাব র্দমলন না। তার কপামল কুঞ্চন শরো শদো র্দল। 
  
জুমলো র্নৈু গলায় বলল, আর্ম আপনার সমঙ্গ বাস করমত আসার পরই আপর্ন নামাজ 
কালাম শেমিমেন। র্নমজমক আমার শদাষী মমন হয়। 
  
ইদর্রস বলমলন, শক শদাষী শক র্নমদিাষী শসই র্বৈার আল্লাহপাক করমবন। এইসব র্নয়া 
র্ৈিা করবা না। 
  
শলামক বমল আপনার মাথা না-র্ক পুরাপুর্র োরাপ হময়মে। এিা র্ক সর্তয? 
  
ইদর্রস বলমলন, আর্ম বাস কর্র শতামার সামথ। আমার মাথা োরাপ হমল সমবর আমগ 
তুর্ম বু বা। 
  
জুমলো বলল, রামত আপর্ন ঘুমান না। উঠামন শমািার উপর বমস থামকন। 
  
র্ৈিা কর্র। এইজমনয ঘুমাই না। মানুষ ঘুমমর মমধয র্ৈিা করমত পামর না। র্ৈিা করমত 
হয় জাগ্রত অবস্থায়। 
  
কী র্নয়া র্ৈিা কমরন? 
  
শসিা শতামামর বলব না। 
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শকন বলমবন না? শকউ শতা আপনামর বমল নাই-র্ৈিার র্বষয় র্নয়া তুর্ম শতামার স্ত্রীর সমঙ্গ 
আলাপ করবা না। শকউ শতা আপনামর র্নমষধ কমর নাই। 
  
ইদর্রস ৈাপা গলায় বলমলন, র্নমষধ কমরমে। 
  
জুমলো আগ্রহ র্নময় বলল, শক র্নমষধ কমরমে? 
  
প্রমশ্নর জবাব না র্দময় মাওলানা োওয়া শেষ কমর হাত শধায়ার জমনয বারান্দায় ৈমল 
শগমলন। বারান্দায় কলর্স র্তি পার্ন এবং শলািা রাো আমে। মাওলানা বারান্দায় এমসই 
ডান পাময় শমম মত কময়কবার বার্ি র্দমলন। মাস ৈামরক হমলা বার্িমত একিা সাপ শদো 
র্ামে। র্বোল েঙ্খৈূি। বাস্তুসামপর র্বষময় শকামনা বযবস্থা শনয়া র্ায় না। বাস্তুসাম প 
গৃহমস্থর জমনয মঙ্গল এবং কলযাণ র্নময় আমস। তাোিা জুমলোর সিান হমব। এই সমময় 
শকামনা জীবজন্তুমক কি শদয়া সমূ্পণি র্নমষধ। জুমলো র্পতমলর একিা বার্িমত প্রর্তর্দন 
সামপর জমনয দুধ শরমে র্দমে। সাপমক কেমনা দুধ শেমত শদো র্ায় র্ন। তমব বার্ির দুধ 
থাকমে না। শকউ একজন শেময় র্নমে। সামপর কারমণ েরৈ শবমিমে। সারারাত োমির 
র্নমৈ হার্রমকন জ্বর্লময় রােমত হয়। রু্মদ্ধর কারমণ শকমরার্সমনর দাম প্রর্তর্দনই বািমে। 
বাজামর বলাবর্ল হমে কময়কর্দন পর এক শফাাঁিা শকমরার্সনও পাওয়া র্ামব না। সব 
শকমরার্সন ৈমল র্ামে শফৌর্জমদর কামে। তারা সারাগাময় শকমরার্সন শমমে বমনজঙ্গমল রু্দ্ধ 
কমর। শকমরার্সন মাোর কারমণ সাপমোপ শপাকামাকি তামদর কামে আমস না। 
  
মাওলানা উঠামন তার র্নর্দিি জায়গায় শমািার ওপর পা তুমল বমসমেন। র্ৈিা এেমনা শুরু 
কমরন র্ন। জুমলো োওয়া-দাওয়া শেষ কমর পান র্নময় তাাঁর কামে আসমব। র্তর্ন পান 
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র্ৈবামত র্ৈবামত র্ৈিা শুরু করমবন। তার আজ রামতর র্ৈিার র্বষয় র্ঠক করা আমে। 
েোংক পামলর র্ন্ত্রণা শদমে র্ৈিািা মাথায় এমসমে। র্তর্ন অর্ত সাধারণ একজন মানুষ 
হময়ও অমনযর র্ন্ত্রণা সহয করমত পামরন না। পরম করুণাময় আল্লাহপাক কী ামব তাাঁর 
সৃি জগমতর র্ন্ত্রণায় র্নর্বিকার থামকন! অনি নরমক তাাঁর সৃি প্রাণী মানুষ জুলমত পুিমত 
থাকমব, আর র্তর্ন থাকমবন র্নর্বিকার? তাহমল র্ক র্তর্ন এমন একজন র্র্র্ন র্ন্ত্রণামবাধ 
শথমক সমূ্পণি মুক্ত? তাই র্র্দ হয়, তাহমল শতা র্তর্ন আনন্দমবাধ শথমকও মুক্ত। শসরকমই 
র্কেু হমব। সূরা এেলামস র্তর্ন বমলমেন, ‘ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফু। আন আহাদ।’ র্ার 
অথি আমার সমকে শকহই না। মাওলানা মমন কমরন— এই অনুবাদ র্ঠক না। অনুবাদিা 
হমব— ‘আর্ম অনয কাহামরা মমতা নই‘। 
  
পান শনন। 
  
ইদর্রস পান র্নমলন। জুমলো হামত কমর র্পর্ি র্নময় এমসমে। শস মাওলানার পামে র্পর্ি 
শরমে র্পর্িমত বসমত বসমত বলল, আজ রামত আর্মও আপনার মমতা র্ৈিা করব। 
  
মাওলানা আগ্রহ র্নময় বলমলন, কী র্নয়া র্ৈিা করবা? 
  
আমার শমময়িামর র্নয়া র্ৈিা করব। 
  
শতামার শর্ শমময় হমব এিা তুর্ম কযামমন জামনা? শেমলও শতা হইমত পামর। শপমির সিান 
শেমল না শমময় এই রহসয আল্লাহপাক শ দ কমরন না। জমন্মর পমর র্তর্ন রহসয শ দ 
কমরন। 
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জুমলো বলল, আমার শর্ শমময় হমব এইিা আর্ম জার্ন। তাকায়া শদমেন, আমার শৈহারা 
অমনক সুন্দর হময়মে। এর অথি জামনন? 
  
না। 
  
এর অথি আমার শমময় হমব। শমময়র মা সুন্দরী, শেমলর মা বান্দরী। 
  
মাওলানা জবাব র্দমলন না।  িবৃর্ির শেমষ চৈত্র মামসর শমঘেূনয আকাে। এত বি ৈাাঁদ 
উমঠমে। র্নিয়ই পূর্ণিমা। গােপালার ফাাঁক র্দময় শজােনা গমল গমল পিমে। কী অপূবি 
দৃেয! েোংক পাল এই দৃেয আজ শদেমত পারমেন না। র্কংবা শক জামন, এরমৈ‘ও অমনক 
সুন্দর দৃেয র্তর্ন এেন শদেমেন। আল্লাহপাক তামক েমা কমরমেন। হয়মতা র্তর্ন তামক 
বমলমেন— পৃর্থবীমত শেষ র্দনগুর্ল শতার অমনক কমি শগমে। এেন আয় আরাম কর। 
শতামক র্দলাম র্ৈরমর্ৌবন। 
  
জুমলো র্মর্ি কমর ডাকল, মীরার বাপ! 
  
মাওলানা ৈমমক উমঠ বলমলন, কী বললা? 
  
জুমলো ৈাপা হার্স হাসমত হাসমত বলল, আপনামর মীরার বাপ বমল ডাকলাম। আর্ম 
আমার শমময়র নাম রােব মীরা। 
  
র্হনু্দ নাম? 
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নামমর শকামনা র্হনু্দ মুসলমান নাই। নাম নামাজ শরাজা কমর না, পূজা কমর না। নাম 
মানুমষর একিা শপাোক। শপাোমকর র্ক শকামনা ধমি থামক? 
  
ইদর্রস র্বর্স্মত হময় বলমলন, শতামার  ামলা বুর্দ্ধ। 
  
জুমলো শোট র্নিঃশ্বাস শফমল বলল, আর্ম জার্ন আমার  ামলা বুর্দ্ধ। মানুষ আমার রূপিা 
শুধু শদমে, বুর্দ্ধ শদমে না। আপর্ন শদমেমেন, আমার  ামলা লাগল। 
  
ইদর্রস বলমলন, আমরকিা পান োব। 
  
জুমলো বলল, পান র্দমতর্ে। তার আমগ একিা কথা বর্ল, মন র্দয়া শুমনন। েোংক পাল 
আপনামর একিা শগাপন কথা বমলমে, আপর্ন শর্িা আমামর বমলন নাই। আমার একিা 
শগাপন কথা আমে, শসিা আপনামর এেন বলব। 
  
বমলা। 
  
আমার শমময়িার জমন্মর পর আর্ম আপনামর শেমি ৈমল র্াব। 
  
মাওলানা অবাক হময় বলমলন, শকন? 
  
জুমলো স্বা ার্বক গলায় বলল, আমার কারমণ আপর্ন র্বরাি র্বপমদ পমিমেন। সমামজ 
পর্তত হময়মেন। নামাজ কালাম শেমিমেন। মাথা োরামপর র্দমক র্াইমতমেন। আর্ম 
আপনামর মুর্ক্ত র্দব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 414 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

শমময়িামক র্ক র্নময় র্ামব? 
  
না। তামক আপনার কামে র্দয়া র্াব। আপর্ন শমময়িামর  ামলা মানুষ হওয়া র্েোইমবন। 
আর্ম ৈাই আমার শমময় আপনার মমতা  ামলা মানুষ শহাক। 
  
জুমলোর শৈাে র্দময় িপ িপ কমর পার্ন পিমে। গাল শ জা। শ জা গামল ৈাাঁমদর আমলা 
ৈকৈক করমে। মাওলানা র্বর্স্মত হময় বলমলন, কাাঁদমতে শকন? 
  
জুমলো সমঙ্গ সমঙ্গ শৈাে মুমে বলল, আর কাাঁদব না। বমলই শস র্ফক কমর হাসল। মাওলানা 
মুগ্ধ হময় স্ত্রীর র্দমক তার্কময় রইমলন। তাাঁর স্ত্রী শর্ পৃর্থবীর অর্ত রূপবতীমদর একজন 
এিা তার মমনই থামক না। হঠাৎ হঠাৎ বু মত পামরন। তেন তাাঁর বি র্বস্ময় লামগ। 
পর্বত্র শকারান ের্রমফ শবমহেমতর আয়তৈেু হুরমদর বণিনা আমে। তারা র্ক জুমলো 
নামমর এই শমময়র শৈময়ও সুন্দর? আল্লাহপাক র্েন বমলমেন তেন অবেযই সুন্দর। র্কন্তু 
শসই শসৌন্দর্ি কী রকম? কামক আমরা শসৌন্দর্ি বর্ল? ফুল সুন্দর লামগ শকন? পাতামক 
ফুমলর মমতা সুন্দর লামগ না, অথৈ ফুলমক লামগ। ফুমলর গন্ধ আমে। এইজমনয র্ক? গন্ধ 
োিাও শতা ফুল আমে। শসই ফুলও শতা সুন্দর। 
  
জুমলো বলল, কী র্ৈিা কমরন? 
  
মাওলানা জবাব না র্দময় আকামের র্দমক তাকামলন। আকামে পূণিৈন্দ্র। শসই ৈন্দ্রও সুন্দর 
লাগমে। সুন্দর তাহমল কী? 
  
জুমলো বলল, গান শুনমবন? 
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মাওলানা বলমলন, না। গানবাজনা র্নমষধ আমে। 
  
র্নমষধ থাকমলও শুমনন। আপনামর গান শুনাইমত ইো করমতমে। শবমহেমত হুরমদর গান 
শুনমবন। দুর্নয়ামত আর্ম শুনাব। তেন তুলনা করমবন। 
  
জুমলো, গান শুনব না। 
  
আপমন ৈন্দ্র শদেমতমেন। আর্ম ৈন্দ্র র্নয়া গান করব। 
  
বমলই জুমলো গান শুরু করল। 
  
ও আমার ৈন্দ্রসোমর 
শতার কারমণ হইলাম র্দওয়ানা 
ও আমার ৈন্দ্রসোমর 
র্মোর্মর্ে হইর্ে র্দওয়ানা। 
  
  
  
আকামের ৈাাঁমদর র্দমক আমরা একজন তার্কময় আমে। তার নাম লাবুস। শস বমস আমে 
লঞ্চঘািায়। মা রামত শ াঁপু বার্জময় লক্ষ্মী শনর্ মগেন শকাম্পার্নর শেষ লঞ্চ শগায়ালন্দ 
শথমক আমস। দূমরর লঞ্চিামক মমন হয়  ািবার্ত।  ািবার্তিা আম্ত  আম্ত  লমঞ্চর আকৃর্ত 
শনয়। শদেমত  ামলা লামগ। 
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আজমকর র্দনিা লাবুমসর  ামলা শকমিমে। দুপুমর োওয়া না হমলও সন্ধযায়  ারমপি 
শেময়মে। োওয়ার আময়াজন েোংক পামলর বার্িমত। শ্মোনর্াত্রীমদর জমনয র্েৈুর্ির 
আময়াজন র্েল। র্েৈুর্ি শেমত শকউ আমস র্ন। 
  
লাবুস কলাপাতা র্নময় বমসমে। বাবুর্ৈি কলাপাতায় র্েৈুর্ি োলমত োলমত বলল, 
শ্মোনর্াত্রীর োওয়া োয় মুসলমামন! এর নাম কর্লকাল। 
  
লাবুস বলল, অ ামবর শকামনা র্হনু্দ মুসলমান নাই। 
  
বাবুর্ৈি বলল, কথা কইস না। মুে বন্ধ কইরা ো। র্ত পারস ো। পাাঁৈ শসর ৈাউমলর 
র্েৈুর্ি। সব নি। 
  
লাবুস মুে বন্ধ কমরই শেময় শগল। র্তন-ৈারর্দমনর োবার একসমঙ্গ শেময় শফলার বযবস্থা 
শনই। বযবস্থা থাকমল শস শেত। তাহমল আগামী কময়কর্দন তামক আর োওয়া র্নময় র্ৈিা 
করমত হমতা না। মানুষ হবার প্রধান সমসযা, শস জরুর্র শকামনা র্জর্নসই জমা কমর রােমত 
পামর না। র্দমনর োবার র্দমন শেমত হয়। র্দমনর ঘুম র্দমন ঘুমামত হয়। োওয়া এবং ঘুম 
শকামনার্িই জমা রাো র্ায় না। 
  
লঞ্চ শ াাঁ র্দমে। র্কেুেমণর মমধযই বাাঁমকর শ তর শথমক তামক শদো র্ামব। আজ আকামে 
থালার মমতা ৈাদ। ৈাাঁমদর আমলা এবং লমঞ্চর আমলা র্মমলর্মমে কী সুন্দর দৃেযই না হমব! 
সুন্দর দৃেয শদোর আকুলতা লারুসমক বযাকুল করল। 
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তার মমতা আমরা একজন বযাকুল হমলন। র্তর্ন বহুদূর শদে আমমর্রকায় বাস কমরন। 
তামক বলা হয় ‘জঙ্গমলর কর্ব’। নাম রবািি ফ্ৰি। র্তর্ন জঙ্গমলর আমলাোয়ায় শহাঁমি শবিান। 
এবং প্রায়ই বমলন, অদু্ভত সুন্দর এই পৃর্থবীর সমঙ্গ তার শপ্রর্মমকর কলমহর মমতা কলহ। 
  
  
  
I had a lower’s quarrel with the World. 
And were an epitaph to be my story 
I’d have a short One ready for my own. 
I would have written of me on my Stone; 
I had a lower’s quarrel with the world. 
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১৮. বান্ধবপরু বাজার 
বান্ধবপুর বাজামর এককর্ি সাহার ৈামলর আিত। র্তর্ন সামানয পুাঁর্জ র্দময় শুরু 
কমরর্েমলন। রু্মদ্ধর কারমণ এেন রমরমা অবস্থা। ধান-ৈামলর দাম প্রর্তর্দনই বািমে। 
আমরা বািমব— এরকম গুজব বাতামস  াসমে। সব ৈাল না-র্ক র্মর্লিার্ররা র্কমন র্নমব। 
পাউরুর্ি শেময় রু্দ্ধ করা র্ায় না।  াত শেময়ও রু্দ্ধ হয় না।  ামত ঘুম পায়। তারপমরও 
র্মর্লিার্রমদর জমনয রামত  ামতর বযবস্থা। রামত  াত শেময় তারা আরামম ঘুমায়। র্দমন 
রু্দ্ধ শুরু হয়। শদমের ৈাল সব সরকার র্কনমে। এর্দমক আবার বামিা মুলুক শথমক ৈাল 
আসা বন্ধ। জাপার্নরা বামিা র্দময়  ারতবমষি েুকমব। নাক-ৈযাপিা মগগুর্লমক োময়্ত া 
করমব। এিা একিা আোর কথা। 
  
এককর্ি সারার্দন কযােবাি র্নময় আিমত বমস থামকন। তাাঁর মন প্রফুল্ল থাকমলও 
শৈামেমুমে গ ীর র্বষণ্ণতা ফুর্িময় রামেন। বযবসা  য়ঙ্কর োরাপ র্ামে। রু্মদ্ধর কারমণ 
র্তর্ন ধমন-প্রামণ মারা পিমবন— এই ধরমনর কথা বলমত পেন্দ কমরন। কথা বলার জমনয 
সবসময় শলাক পাওয়া র্ায় না। সন্ধযার র্দমক অমনমকই আমস। রু্মদ্ধর েবর শুনমত আমস। 
এককর্ির নামম প্রর্তর্দন কর্লকাতা সমাৈার পর্ত্রকা আমস। র্দমনরিা র্দমন আমস না, 
দু’র্দন পমর আমস। তামত সমসযা কী? োবার দুর্দমন বার্স হয়, েবর কেমনা বার্স হয় 
না। সবাইমক শসই পর্ত্রকা পমি শোনামনা হয়। পিামনার দার্য়ত্ব পালন কমরন। শগৌরাঙ্গ 
ৈক্রবতিী। তাাঁর গলা উাঁৈু এবং সুমরলা। র্বর্ ন্ন পূজা পাবিমণ র্তর্ন সুমরলা গলায় মাথা 
দুর্লময় র্েন েতকথা পাঠ কমরন, তেন  র্ক্তমর্ত র্হনু্দ নারীমদর শৈামে আমবমগ পার্ন 
আমস। 
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‘র্বমদমে শগল পর্ত, 
শস হমত সার্বত্রী সতী 
র্দবা রার্ত কর্রমে শরাদন 
পর্তর র্বরমহ তার 
শদহ হমলা ৈম্মিসার, 
েয় জাময় কর্রমে গঞ্জন।’ 
  
কর্লকাতা সমাৈার এককর্ি প্রথম পমিন। শর্ কাগজিা েরৈপার্ত কমর আনায় শস-ই 
প্রথম পিমব এিাই র্নয়ম। এককর্ি সময় র্নময় পমিন। েবমরর কাগজ পাঠ র্ারা শুনমত 
এমসমে তামদর আগ্রহ এবং শকৌতূহল বািামনার জমনয দু’একিা মিবয কমরন। দু’একিা 
র্েমরানাম গলা োাঁকার্র র্দময় র্নমজই পমিন। 
  
ইংলযামন্ড বৃর্ির মমতা শবামাবষিণ 
র্ের্িে র্সংহ কম্পমান 
  
ফ্ৰামির গ ীমর অপ্রর্তমরাধ র্হিলার 
  
অমপেমাণ জনতার একজন বমল বর্সল, র্হিলার বাবার্জ শদর্হ ফামির গুয়া মাইরা র্দমে। 
  
এককর্ি শৈামের ৈেমা র্ঠক করমত করমত বলমলন, অশ্লীল কথা বলব না। দীননাথ। 
  
দীননাথ র্বর্স্মত হময় বলল, ‘অশ্লীষ’ কথা শকানিা বলর্ে! সতয কথা বলর্ে। র্হিলার 
সমবমরই গুয়া মারতামে— এিা সতয কথা, অশ্লীষ’ না। 
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শগৌরাঙ্গ ৈক্রবতীর কামে মূল কাগজ ৈমল এমসমে। র্তর্ন কময়কবার শকমে, পার্ন শেময় 
আময়াজন কমর পাঠ শুরু কমরমেন। শোতামদর শৈাে অগ্রহ এবং উমত্তজনায় ৈকৈক 
করমে। দূরমদমের রু্দ্ধ তামদর স্পেি করমে না। র্হিলার নামম দুধিষি একজন সবাইমক 
না্ত ানাবুদ করমে,  াবমতই আনন্দ। 
  
শগৌরাঙ্গ পিমেন– ‘একর্দমন ৭০ বার শবামা হামলা। ৈার্ৈিমলর মাথায় হাত।’ পিমত পিমত 
শগৌরাঙ্গ র্নমজও মাথায় হাত শদন। হতাে  র্ঙ্গমত আকামের র্দমক তাকান, শর্ন র্তর্ন 
র্নমজ ৈার্ৈিল। মাথায় শবামা বষিণ শৈামের সামমন শদেমেন। শোতারা বিই আমমাদ পায়। 
  
বান্ধবপুমরর শলাকজন আমগ কেমনা র্হিলামরর নাম শোমন র্ন। এেন এই নাম ৈমল 
আসমে র্নতযর্দমনর আমলাৈনায়। র্ামদর শেমলসিান হমে, তারা সিামনর নাম রােমে- 
র্হিলু র্কংবা র্হিু। র্হিলামরর সমঙ্গ র্মল শরমে নাম। 
  
েবমরর কাগজ পিা শেষ হময়মে। শোতারা শর্ র্ার বার্িমত ৈমল শগমে। এককর্ি হার্রমকন 
র্নর্ ময় র্দময়মেন। শকমপ্লার্সমনর সােয় করমত হমব। দাম শর্ ামব বািমে, র্কেুর্দন পর 
এই বস্তু পাওয়া র্ামব বমল মমন হয় না। বাইমর ৈাাঁমদর আমলা আমে। হার্রমকন না 
জ্বালামলও ৈমল। আমধা অন্ধকামর এককর্ি শদাকামনর কমিৈারীমদর র্নময় চবঠমক বসমলন। 
গলা নার্মময় বলমলন, ৈাল র্কনা শুরু করা। দাম র্কেু শবর্ে হমলও র্কনবা। বি শনৌকা 
র্নময়  ার্ি অঞ্চমলর র্দমক র্াও। শসোমন ধান ৈাল দুইই স্ত া। 
  
কমিৈারীমদর একজন বলল, কতিা, র্কনা শুরু করব কমব? পর্ঞ্জকামত শু  র্দন শদমে শুরু 
করা উর্ৈত না? 
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এককর্ির জমনয তামাক সাজামনা হময়মে। র্তর্ন তামাক িানমত িানমত বলমলন, 
শ্ৰীগমণমের জমনয সব র্দনই শু । তারপমরও চৈত্র সংক্রার্িমত পূজার পমর শুরু করা। 
এককর্ি শতামাক িানমত লাগমলন। 
  
বাংলার পঞ্চামের মেিমরর সূৈনা শুরু হমলা।  য়াবহ এই মেিমর বঙ্গমদমে র্ত্রে লে 
মানুষ না শেময় মারা র্ায়। র্বশ্বরু্মদ্ধর পাওনা এ ামবই তামদর শোধ করমত হয়। মহান 
ঔপনযার্সক র্ব ূর্ত ূষণ শলমেন তাাঁর র্বেযাত উপনযাস ‘অের্ন সংমকত’। 
  
বঙ্গমদমের মানুষ এই ধরমনর র্বপর্িময়র শ তর র্দময় এর আমগও একবার র্গময়র্েল। 
 ারতবমষির গ নির শজনামরল তেন লডি ক্লাই । তার সমময়র মেিমর (র্েয়াতুমরর 
মনির) বাংলার এক-তৃতীয়াংে জনমগাষ্ঠী মৃতুযবরণ কমর। তামদর মৃতুয কেমনাই েযাম 
সমান র্েল না। 
  
  
  
জুমা মসর্জমদর বতিমান ইমাম মাওলানা কর্রম এোর নামাজ শেষ কমর ঘমর র্ফরমেন। 
পাকা পুমলর কামে এমস মাওলানা থমমক দাাঁিামলন। পাকা পুমলর শরর্লংময়র ওপর লম্বা 
শক একজন দাাঁর্িময় আমে। তার গাময় সাদা ৈাদর। শস আকামের র্দমক তার্কময় আমে। 
মানুষ হমল মূর্তির হাত-পা নিত। বাতামস গাময়র ৈাদর নিত। শসরকম র্কেুই হমে না, 
মূর্তি পাথমরর মমতা র্স্থর। 
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কর্রম আয়াতুল কুরর্ে পমি বুমক ফুাঁ র্দমলন। পাকা পুল জায়গািা োরাপ। পুমলর কামেই 
র্বরাি শর্ শতাঁতুলগাে শসোমন োয়ামূর্তিরা থামক। অমনমকই শদমেমে। র্তর্ন আজ প্রথম 
শদেমলন। তার হাত-পা ঠান্ডা হময় এমলা। একবার  াবমলন র্জমজ্ঞস কমরন, তুর্ম শক? 
শেষ পর্িি করমলন না। র্জন- ূতমদর সমঙ্গ কথাবাতিা শুরু করা র্বপদজনক। তেন তারা 
র্পেু শনয়। 
  
মাওলানা কর্রম র্িতীয়বার আয়াতুল কুরর্ে পমি হাততার্ল র্দমলন। হাততার্লর েব্দ র্তদূর 
র্ামব র্জন- ূতমদর তারমৈ’ও দূমর র্াবার কথা। োয়ামূর্তি র্মর্লময় শগল না। হাততার্লর 
েমব্দ র্ফমর তাকাল। কর্রম র্নমজর অজামিই  ীত গলায় বমল শফলমলন, তুই শক? 
  
আর্ম লাবুস। 
  
এোমন কী কর্রস? 
  
র্কেু কর্র না। 
  
পুমলর উপমর দাাঁিাময় আেস কী জমনয? মানুষমর  য় শদোমনার জমনয? আর্ম র্র্দ আজ 
োবিায়া শতার দাাঁত না শফলর্ে। বদমাইো! পুমলর উপর শথমক নাম বললাম। 
  
লাবুস জবাব র্দল না। শর্ ামব দাাঁর্িময় র্েল, শস ামবই দাাঁর্িময় শথমক েীতল গলায় বলল, 
আপর্ন মাওলানা ইদর্রসমক গত জুম্মাবামর কামফর ফমতায়া র্দময়মেন। শকন র্দমলন? 
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কর্রম বলমলন, শতার কামে জবাবর্দর্হ করব না-র্ক হারামজাদা? শস কামফমরর কাজ 
কমরমে বমল কামফর ফমতায়া র্দময়র্ে। র্হনু্দর মুোর্গ্ন কমরমে। েবর রােস না? 
  
লাবুস বলল, লামের মুমে আগুন র্দময়মে। লামের আবার র্হনু্দ-মুসলমান কী? লাে নামাজ 
কালাম পমি না। মর্ন্দমর ঘ্াও বাজায় না। 
  
বাপমর বাপ! জ্ঞান ফলায়। শদওবমন্দর র্প্রর্িপাল সযার আসমেন। হারামজাদা, তুই জানস 
না ইদর্রস এক শবেযামার্গর সামথ সংসার করমতমে? মার্গর শপিও বাধাময় শফমলমে। 
  
জুমলো লাবুমসর মা। কর্রমমর কর্ঠন কথামত লাবুমসর শকামনা  াবাির শদো শগল না। 
শস আমগর মমতাই োি গলায় বলল, মাওলানা ইদর্রসমক কামফর বলার কারমণ আজ 
আর্ম আপনামক োর্্ত  র্দব। এমন োর্্ত  শর্ জনমম  ুলমবন না। র্তর্দন বাাঁৈমবন ইয়াদ 
থাকমব। 
  
কর্রম থমমক শগমলন। বদমাইেিার কথা বলার ধরন  ামলা না। েুর্র ৈাকু ৈালামব র্ক-না 
শক জামন! লাবুমসর হামত অবর্েয েুর্র ৈাকু র্কেু শদো র্ামে না। বদমাইেিা ৈাদমরর 
র্নমৈ লুর্কময় রােমত পামর। মমন হয় তাই কমরমে। চৈত্র মামসর গরমম গাময় ৈাদর থাকার 
কথা না। 
  
কর্রম বলমলন, কী োর্্ত  র্দর্ব? 
  
লাবুস বলল, আর্ম আপমনমর নযাংিা কমর শেমি র্দব। নযাংিা অবস্থায় শদৌিামত শদৌিামত 
আপর্ন ঘমর র্ামবন। আপনার স্ত্রী দরজা েুমল শদেমব নযাংিা ইমাম। 
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এই হারামজাদা! শতার র্ক মাথা োরাপ হময়মে? 
  
লাবুস শরর্লং শথমক নামমত নামমত বলল, মাথা োরাপ হয় নাই। কর্রম উল্টার্দমক শদৌি 
শদমবন র্ক-না বু মত পারমেন না। এই হারামজাদা তামক  য় শদোমে। এর শবর্ে র্কেু 
না। এইসব শেমত্র  য় শপমত নাই।  য় শপমলই হারামজাদা বু মত পারমব, আমরা লাই 
পামব। 
  
লাবুস কর্রমমর র্দমক এগুমে। শোি শোি পা শফমল এগুমে। তার শৈামের দৃর্ি তীে এবং 
তীক্ষ্ণ। কর্রম দ্রুত  াবমেন, এেমনা শদৌি শদয়ার সময় আমে। তমব শদৌি শদয়ািা হমব 
র্বরাি শবাকার্ম। 
  
লাবুস বলল, পাঞ্জার্বিা েুমল আমার হামত শদন। 
  
কর্রম স্বর্্ত র র্নিঃশ্বাস শফলমলন। পাঞ্জার্বর ওপর র্দময় র্ামে। উদম গাময় বাজামরর শ তর 
র্দময় র্াওয়াও লিার বযাপার। তারপমরও শকউ র্জমজ্ঞস করমল বলমত পারমবন— 
অর্তর্রক্ত গরমমর কারমণ পাঞ্জার্ব েুমল শরমেমেন। কথা র্মথযাও হমব না। আজ অর্তর্রক্ত 
গরম পমিমে। পাঞ্জার্ব ঘামম র্ মজ র্ামে। 
  
কর্রম পাঞ্জার্ব েুমল লাবুমসর হামত র্দমত র্দমত বলমলন, পাঞ্জার্ব র্নময় বার্িত র্া। অপরাধ 
র্া কমরর্েস তার েমা নাই। তমব আজ আর র্কেু বলব না। শকামনা একর্দন ফয়সালা 
হমব। 
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লাবুস বলল, এেন লুর্ঙ্গ েুমল আমার হামত শদন। 
  
কী বলর্ল? 
  
একবার শতা বমলর্ে। আবার বর্ল, লুর্ঙ্গ েুমল আমার হামত শদন। র্নমজ না র্দমল আর্ম 
িান র্দয়া েুলব। 
  
কর্রমমর হাত-পা জমম শগল। তার কান র্দময় মমন হমে শধায়া শবর হমে। শৈাে বাপসা। 
  
শমমঘর শ তর শথমক ৈাদ শবর হময়মে। ফকফকা ৈাাঁমদর আমলা। কর্রম দুই হামত লিা 
শেমক কুাঁমজা হময় দাাঁর্িময় আমেন। লাবুমসর হামত মাওলানার লুর্ঙ্গপাঞ্জার্ব। লাবুস সহজ 
গলায় বলল, বাজামরর র্ তর র্দময় শর্মত পারমবন না। বাজামর হর্রনাম জপ হমে। নদীর 
পাি র্দময় ৈমল র্ান। শকউ শদেমব না। 
  
বাজামরর র্দক শথমক র্বর্ি িানমত িানমত শক শর্ন আসমে। দূর শথমক র্বর্ির আগুমনর 
ওঠা-নামা শদো র্ামে। কর্রম রা্ত া শফমল নদীর পামির র্দমক শদৌি র্দমলন। রাত শতমন 
শবর্ে হয় র্ন। ঘামির শনৌকার মার্ রা র্নিয়ই শজমগ। আমে। তামদর শকউ-না-মকউ 
অবেযই শদেমব। জঙ্গমল লুর্কময় থাকা  ামলা। রাত গ ীর হমল বার্ি র্ফরমবন। জঙ্গমল 
বমস থাকারও হাজার সমসযা আমে। সাপমোমপর সমসযা। অর্তর্রক্ত গরমম তারা সবাই 
গতি শথমক শবর হময়মে। পালপািার এক শবৌ গত বুধবার দুপুমর সামপর কামমি মারা 
শগমে। কৈুর লর্তর সন্ধামন শস জঙ্গমল েুমকর্েল। কৈুগামের র্নমৈ হাত শদয়া মাত্র সাপ 
শঠাকর র্দল। আল্লাহ মারুদ জামন— তাাঁর কপামল সামপর হামত মৃতুয আমে র্ক-না। 
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কর্রমমর বার্ি বাজামরর শেষপ্রামি। র্তর্ন বেরোমনক আমগ  ার্ি অঞ্চমলর এক শমময় 
র্বময় কমরমেন। শমময়র বয়স অল্প। র্কমোরীর মায়া তার শৈাে-মুে শথমক র্ায় র্ন। তার 
নাম ের্রফা। শস উঠামন হার্রমকন জ্বর্লময় স্বামীর জমনয অমপো করমে। বাজামর 
সতযনারায়মণর েতকথা হমে। উঠান শথমক শমািামুর্ি শোনা র্ায়। ের্রফার শুনমত  ামলা 
লাগমে। র্র্দও পমরর ধমিকথা শোনা র্ঠক না। পাপ হয়। ের্রফার প্রায়ই মমন হয় 
মুসলমানমদর মমধয গানবাজনা কমর ধমিকথা বলার বযবস্থা থাকমল  ামলা হমতা। 
  
শগৌরামঙ্গর র্মর্ি গলার সমঙ্গ মৃদঙ্গর বার্ি, ের্রফা আগ্রহ র্নময় শুনমে। 
  
কর্হব শতামামক আর্ম পূজার র্বষয়। 
সওয়া শসরা আিা র্কংবা আতামপর গুর্ি। 
কাাঁৈা দুগ্ধ সওয়া শসর, কলা সওয়া কুর্ি। 
সওয়া শসরা ইেুগুি শসবার প্রমাণ। 
সওয়া শসর গুয়া লামগ, সওয়া কুর্ি পান। 
সওয়া শসরা সওয়া মন শর্ শর্ রূমপ পামর। 
মুদ্ৰা র্র্দ থামক। তমব নানা উপাৈামর— 
  
শবিার বাইমর শক শর্ন গলা োাঁকার্র র্দময় ডাকল, ইমাম সামহব বার্ি আমেন? 
  
ের্রফা ৈমমক উঠল। পরপুরুমষর সমঙ্গ কথা বলা র্নমষধ। কথা না বলমল মানুষিা উঠামন 
েুমক পিমত পামর, শসিা আমরা র্বপমদর। 
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ইমাম সামহব বার্ি র্ফমরন নাই? 
  
ের্রফা েীণ গলায় বলল, না। 
  
পুরুষকণ্ঠ বলল, মা! আমার নাম লাবুস। ইমাম সামহমবর র্কেু র্জর্নস আমার কামে। র্র্দ 
অনুমর্ত শদন উঠামন শরমে র্াই। 
  
শর্ পুরুষ মা’ সমম্বাধন কমরমে তামক শ তমর শোকার অনুমর্ত শদয়া র্ায়। ের্রফা ঘমরর 
শ তর েুমক শগল। দরজার আিাল শথমক বলল, শরমে র্ান। 
  
লাবুস উঠামন েুকল। রু্বা পুরুমষর গাময় ৈাাঁমদর আমলা পমিমে। তামক শদমে মমন হমে 
র্ নমদমের শকামনা রাজপুত্র পথ  ুমল ৈমল এমসমে। ের্রফার মমন হমলা, এমন রূপবান 
পুরুষ শস তার জীবমন শদমে র্ন। আর এই রু্বা পুরুষিার কী অদু্ভত নাম— লাবুস। 
  
ের্রফা আর কথা বলমব না র্ঠক কমর রাোর পর বলল, আপর্ন র্হনু্দ না মুসলমান? 
  
আর্ম মুসলমান। মা, আসসালামু আলায়কুম। 
  
ের্রফা র্বেত গলায় বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। 
  
লাবুস বলল, মা, আর্ম সারার্দন োই নাই। েুবই েুধাতিা। ঘমর র্কেু র্ক আমে? র্ৈিা, 
মুর্ি, একিা র্কেু হমলই হমব। 
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আপর্ন দাওয়ায় জলমৈৌর্কমত বমসন। োওয়া আনমতর্ে। কলর্সমত পার্ন আমে। হাত-মুে 
শধান। 
  
লাবুস বলল, আপনামক মা শডমকর্ে- আমামক তুর্ম কমর বলমবন। 
  
ের্রফা অর্ত দ্রুত োওয়ার বযবস্থা করল। গরম  াত। ের্লসা মামের শ াল, পাি োক, 
ডাল। 
  
বারান্দায় পার্ি শপমত োওয়ার র্নেুাঁত আময়াজন। পামত লবণ শদয়া, কাগর্জ শলবুর িুকরা, 
কাাঁৈামর্রৈ, একিা বার্িমত পামত োওয়ার র্ঘ। 
  
ের্রফা দরজার আিাল শথমক েীণ গলায় বলল, আময়াজন র্কেুই নাই, আর্ম েরর্মন্দা। 
শতামামর দাওয়াত র্দলাম। একর্দন আসবা। শপালাও করব, মুরর্গর শকারমা করব। 
  
লাবুস মাথা কাত কমর বলল, র্জ আো। 
  
োওয়া শেষ কমর লাবুস উঠামন দাাঁর্িময় বলল, শহ আল্লাহপাক, আমামক আমার নতুন মা 
শর্ র্মত্নর সমঙ্গ োনা র্দময়মেন, তামক সারাজীবন শর্ন শকউ না শকউ এরকম র্ত্ন কমর 
োওয়ায়। 
  
অদু্ভত এই শদায়ার কথা শুমন ের্রফার শৈামে পার্ন এমস শগল। 
  
আহামর শবৈারা, ঘমর র্কেুই র্েল না, তারপমরও কত তৃর্্ত। কমর শেময়মে। কী সুন্দর কমর 
শদায়ািা কমরমে! র্প্রয়জন শকউ র্ক এর নাই? শস র্ক পমথ পমথ না শেময় ঘুমর? 
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শতামার পর্রৈয় কী? 
  
আমার শকামনা পর্রৈয় নাই। 
  
পর্রৈয় থাকমব না। এিা শকমন কথা! আমামর মা শডমকে, েুর্ে হময়র্ে। শতামার আসল 
মা শক? 
  
আমার শকামনা মা নাই। এেন আমামর র্বদায় শদন, আর্ম র্াই। 
  
  
  
কলাপাতায় েরীর শেমক ইমাম কর্রম কাদায় পার্নমত মাোমার্ে হময় গ ীর রামত র্ফরমলন। 
তার শৈাে রক্তবণি। েরীর কাাঁপমে। হত ম্ব ের্রফা বলল, আপনার কী হময়মে? 
  
কর্রম র্বির্বি কমর বলমলন, আমগ শগাসমলর পার্ন শদও। গামো শদও। র্জমনর হামত 
পমির্েলাম। জীবনসংেয় হময়র্েল। অমনক কমি জামন বাাঁৈর্ে। 
  
কন কী আপর্ন? 
  
কর্রম বলল, তুর্ম র্ক  ার্বে র্মথযা বলমতর্ে? র্া বলমতর্ে সবই সতয। র্জমনর নাম 
শোররম। শস থামক শকাহাকাফ নগমর। এোর নামামজর পর বার্ি র্ফরমতর্ে, শস আমার 
র্পেু র্নমে। কেমনা থামক র্পমে, কেমনা ৈইলা আমস সামমন। তার হাত শথমক বীৈার 
জমনয সূরাময় র্জন পাঠ শুরু করলাম— এইোমন হইল সমসযা। 
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কী সমসযা? 
  
 ময়র কারমণ মা োমন আমার শদায়া র্বস্মরণ হমলা। ‘ওয়া আন্না জানান না আললান 
তাকুলাল ইনসু পর্িি পমির্ে, তারপর আর র্কেু মমন আমস না। মাথা শগল আউলায়া, 
তেন র্জন আইসা আমামর ৈাইপা ধরল। িান র্দয়া র্নয়া শগাল জঙ্গলায়। পােিাপাের্ি 
কামিাকামর্ি। 
  
কী সব্বিনাে! 
  
একসময় জ্ঞান হারাইলাম। র্েন জ্ঞান র্ফরাল শদর্ে নযাংিা হইয়া কাদার মমধয শোয়া। 
জামন শর্ বাাঁর্ৈর্ে। এইজনয আল্লাহপামকর দরবামর শুকর্রয়া। 
  
 য়ঙ্কর এই কথা শোনার পর ের্রফা লাবুমসর কথা শৈমপ শগল। শস শর্ ইমাম সামহমবর 
পাঞ্জার্ব-লুর্ঙ্গ র্দময় শগমে, এিাও শতা একিা রহসয। আো! এমন র্ক হমত পামর— লাবুস 
নামম শর্ এমসমে, শস-ই র্জন শোররম? মানুমষর শবে ধমর এমসমে। তামক মা বমল 
শডমকমে। োওয়া-দাওয়া কমরমে। অমনক রাত পর্িি ের্রফা শজমগ রইল। একসময় শস 
পুমরাপুর্র র্নর্িত হমলা, র্জন শোররমমর সমঙ্গই তার শদো হময়মে। মানুষ এত সুন্দর হয় 
না। মানুষ এত গরমম ৈাদর গাময় রামে না। ের্রফার গা কািা র্দময় উঠল। পামেই তার 
স্বামী অমঘামর ঘুমামে। ের্রফার ইো করমে স্বামীমক শডমক তুমল র্জন শোররমমর সামথ 
তার শদো হওয়ার গল্পিা কমর। 
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লাবুস  ামলা  ামমলায় আমে। অনাহামরর  ামমলা। এত শবলা হময়মে, এেমনা োবামরর 
শকামনা বযবস্থা হয় র্ন। দুপুমর মাওলানা ইদর্রমসর বার্ির কামে র্গময় র্কেুেণ দাাঁর্িময় 
শথমক র্ফমর এমলা। ওই বার্িমত তার মা জুমলো থামক। মাময়র সমঙ্গ শদো করার তার 
শকামনা ইো শনই। 
  
শস রওনা হমলা জংলার কালীবার্ির র্দমক। শদবীমক শ াগ র্হমসমব শকউ শকউ হঠাৎ একিা 
দুিা পয়সা েুাঁমি শদয়। একবার এোন শথমকই একিা এক আর্ন শপময়র্েল। 
  
কালীবার্িমত শকামনা পয়সা-কর্ি পাওয়া শগল না। শকউ একজন কলাপাতায় েীর র্দময় 
শগমে। দুর্নয়ার র্পপিা েীমরর ওপর  াাঁপ র্দময় পমিমে। র্কেুেণ র্পপিার োওয়া শদমে 
শস জঙ্গমল েুকল। জঙ্গমল বুর্ব গামে (লিকন) পাকা বুর্ব আমে। র্ত ইো োওয়া র্ায়। 
সমসযা একিাই, বুর্ব শেমল েুধা র্ায় না, বরং আমরা বামি। শস জঙ্গমল র্কেুেণ হাাঁিাহাাঁর্ি 
করল। জংর্ল র্কেু কলাগাে আমে। আিুমলর মমতা শোি শোি কলা ধমরমে। এই কলা 
শস আমগও শেময় শদমেমে— র্ততা এবং  য়ঙ্কর কষিা। শজার কমর োওয়ার র্কেুেমণর 
মমধয প্রবল বর্ম াব হয়। 
  
জঙ্গমলর মা োমন জলা জায়গায় হুিপুি েব্দ হমে। লাবুস শসর্দমক এর্গময় শগল। শকউ 
বর্রর্ে পুাঁমত শরমেমে, শসোমন মাে ধরা পমিমে। প্রায় দুই হাত লম্বা এক শবায়াল। বর্েি 
শেিার প্রাণাি শৈিায় শস ক্লাি। লাবুস শবায়ালিা ডাঙ্গায় তুলল। আগুমন পুর্িময় শেমল 
 ামলা হবার কথা। আগুন জ্বালাবার শকামনা সরঞ্জাম তার কামে শনই। মােিা কাাঁৈা োওয়া 
অসম্ভব বযাপার। র্র্দও তার মমন হমে, শস শৈাে বন্ধ কমর কীৈা শেমতও পারমব। জংর্ল, 
মানুষরা শতা একসময় কাাঁৈা মাে শেত। তামদর সমসযা না হমল তার হমব শকন? 
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আগুমনর উমদ্দমেয লাবুস জংলা শথমক শবর হমলা। তার ৈাদমরর র্নমৈ শবায়াল মাে লুকামনা। 
আগুন পাওয়া কর্ঠন হমব। রু্মদ্ধর বাজামর শদয়ােলাইময়র দাম র্তনগুণ হময়মে। লাবুস 
বাজামরর র্দমক হাাঁিা ধরল। শদয়ােলাই শজাগাি হমব র্ক-না বু মত পারমে না। শকউ 
তামক মাগনা শদয়ােলাই শদমব না। র্হনু্দ পাইস শহামিমলর সামমন থমমক দাাঁিাল। রান্নার 
কী সুন্দর গন্ধ আসমে! পাইস শহামিমলর মার্লক র্নবারণ বলল, শদাকামনর সামমন দাাঁিাইয়া 
থাকর্ব না। 
  
লাবুস বলল, কতিা,  াত োব। 
  
র্নবারণ বলল,  াত শর্ োর্ব পয়সা আমে? 
  
লাবুস বলল, পয়সা নাই। একমবলা োওয়ার র্বর্নমময় এই মােিা আপনামর র্দব। 
  
লাবুস ৈাদমরর র্নৈ শথমক মাে শবর করল। শবায়াল মামের প্রাণের্ক্ত  ামলা। শস এেমনা 
জীর্বত। কানমকা নিমে। 
  
র্নবারণ বলল, শেমত বাস। বাইমর বমস োর্ব। মুসলমামনর র্ তমর শোকা র্নমষধ। অমনযর 
োওয়া নি হয়। র্া কলাপাতা শকমি র্নময় আয়। 
  
সবুজ কলাপাতায় ধবধমব সাদা শধাাঁয়া ওঠা গরম  াত। র্ িা র্দময় রাধা লাবিা, সমঙ্গ মলা 
মামের শ াল। শেমত শেমত লাবুমসর মমন হমলা, জগমতর সবিমেষ্ঠ আনন্দ  ারমপি 
োওয়ায়। এইজমনযই হয়মতা শবমহেমত োওয়া-োমদযর বণিনায় এত শজার শদয়া হময়মে। 
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লাবুমসর কলাপাতার  াত শেষ হময়মে। শস হাত গুর্িময় বমস আমে, তার দৃর্ি পাাঁৈক 
বামুমনর র্দমক। 
  
র্নবারণ বলল, অযাই এমর আমরা  াত শদ, ডাল শদ। শপমি েুধা র্নময় শকউ আমার শদাকান 
শথমক উঠমব, এিা র্ঠক না। এমত অন্নপূণিা অসিি হন। 
  
  
  
লাবুস র্েন োর্েল, তের্ন শবঙ্গল শনর্ মগেমনর লমঞ্চ কমর ধনু শেে বান্ধবপুমরর ঘামি 
এমস নামমন। পা কািা র্াবার পর এই প্রথম র্তর্ন র্নজ গ্রামম এমসমেন। শর্ লমঞ্চর র্সাঁর্ি 
র্দময় আমগ র্তর্ন শৈাে বন্ধ কমর নামমতন, আজ শসই র্সাঁর্ি র্দময় তামক শকামল কমর 
নামামনা হমে। কী লিার কথা! দুর্নয়ার মানুষও জমিা হময়মে লঞ্চঘামি। শর্ন তারা 
জীবমন কেমনা এক ঠযাং-এর মানুষ শদমে নাই। সব র্বমদর দল। ধনু শেমের ইো করমে 
দু’নলা বনু্দক র্দময় একিা ফাাঁকা আওয়াজ কমরন, র্ামত  ময় শলাকজন েুমি পালায়। র্তর্ন 
র্নর্রর্বর্লমত নামমত পামরন। 
  
ধনু শেেমক তার বার্িমত র্নময় র্াবার জমনয শৈয়ামরর হাতমল বাাঁে শবাঁমধ র্বমেষ আসমনর 
বযবস্থা করা হময়মে। অর্ত র্বরর্ক্ত র্নময় র্তর্ন শৈয়ামর বমস আমেন। ৈারজন র্মমল তামক 
র্নময় র্ামে। বযাপারিা হময়মে পার্ন্ধর মমতা। পার্ন্ধর শ তমর বমস থাকা মানুষ শদো র্ায় 
না। এই শেমত্র শদো র্ামে। 
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শৈয়ামরর শপেমন শপেমন বালক-বার্লকার র্বোল এক বার্হনী। ধনু শেমের শলাকজন ধমক 
ধামক র্দময়ও এমদর দূর করমত পারল না। এমন মজার দৃেয তারা অমনক র্দন শদমে 
র্ন। র্তেণ শদো সম্ভব ততেণ তারা শদেমবই। 
  
ধনু শেে র্বরক্ত গলায় বলমলন, োমাকা র্পমে র্পমে না এমস শলাগান শদ। বল, োন 
বাহাদুর ধনু শেে র্জন্দাবাদ। 
  
র্েশুরা মহাআনমন্দ র্জন্দাবাদ র্দমত লাগল। এত আমমাদ তারা অমনক র্দন পায় র্ন। 
  
  
  
রাত আিিার মমতা বামজ। বান্ধবপুমরর শবর্ের  াগ মানুষ ঘুর্মময় পমিমে। ধনু শেে শজমগ 
আমেন। র্তর্ন এেমনা রামতর োওয়া োন র্ন। রান্নাবান্নার আময়াজন হমে। রামত র্তর্ন 
মাে োন না। তার জমনয োর্স জমবহ হময়মে। শকালকাতায় োর্সর মাংস বমল র্া পাওয়া 
র্ায়, সবই পাঠা। হাজার মসলা র্দমলও মাংস শথমক গন্ধ র্ায় না। 
  
ধনু শেমের মদযপামনর অ যাস র্েল না। পা কািা র্াবার পর সামানয মদযপান শুরু 
কমরমেন। জাহামজ কমর শকাম্পার্নর শলাকজমনর জমনয র্বলার্ত শবাতল আমস। নানা র্ন্ত্রণা 
কমর র্তর্ন শসোন শথমক শবাতল সংগ্রহ কমরন। মাম  মাম  র্বর্স্মত হময়  ামবন, ইংমরজ 
জার্ত কত উন্নত। এরা র্েন মদ বানায়, শসই মদও উন্নত। আমরা এেমনা পমি আর্ে 
শধনু, মমদ। এতই দুগিন্ধ শর্ নাক ৈাপা র্দময় শেমত হয়। 
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ধনু শেে লাবুসমক েবর র্দময় এমনমেন। শস অমনকেণ শথমক ধনু শেমের সামমন দাাঁর্িময় 
আমে। ধনু শেে কময়কবার তার র্দমক তার্কময়মেন, র্কেু বমলন। র্ন। র্নমজর মমন ডামবর 
পার্ন শমোমনা র্জমনর শবাতমল ৈুমুক র্দময়মেন। এইবার র্তর্ন কথা শুরু করমলন— 
  
শতামার নাম লাবুস? 
  
হযাাঁ। 
  
ইহযাাঁ করর্ে শকন? আদব শলহাজ  ুমলে? কার সমঙ্গ কথা বলমতে। র্বস্মরণ হময়ে? আর্ম 
োন বাহাদুর। আদমবর সমঙ্গ কথা বলবা। বমলা র্জ। 
  
র্জ। 
  
সুমলমামনর পুত্র? 
  
র্জ। 
  
সুমলমান শকাথায়? 
  
উর্ন শঘািায় ৈমি র্ ো করমত শগর্েমলন, আর র্ফমরন নাই। 
  
ধনু শেে আনর্ন্দত গলায় বলমলন, শঘািায় শর্মত শর্মত ইউমরামপ ৈমল শগমে র্ক-না শোাঁজ 
নাও। শদো শগল রু্মদ্ধর মমধয পমিমে। হা হা হা। 
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লাবুস বলল, আপর্ন কী জমনয আমামক শডমকমেন? 
  
ধনু শেে  ুরু কুাঁৈমক বলমলন, এত তািা কী জমনয? তুর্মও র্ক শঘািায় ৈমি র্ োয় শবর 
হমব? গাময় ৈাদর শকন? গরমমর মমধয ৈাদর, ঘিনা কী? 
  
লাবুস ৈুপ কমর রইল। 
  
ধনু শেে র্বরক্ত গলায় বলমলন, প্রশ্ন করমল জবাব র্দবা। আল্লাহপাক শবাবা বানামল তুর্ম 
শবাবা। র্নজ থাইকা শবাবা সাজবা না। গাময় ৈাদর শকন? 
  
লাবুস বলল, আমার কাপি নাই, ৈাদর র্দয়া র্নমজমর োইকা রার্ে। 
  
ধনু শেে ৈারর্মনার র্সগামরি ধর্রময়র্েমলন। র্সগামরি শফমল র্দময় র্কেুেণ তার্কময় শথমক 
বলমলন, বামপর মমতা র্ োয় বাইর হও নাই শকন? র্পতা র্ েুক পুত্রও র্ েুক। র্ েুক 
বংে। 
  
লাবুমসর দৃর্ি তীক্ষ্ম হমলা। শস র্কেু বলল না। এই মানুষিা েোংক পামলর মমতা কথা 
বলমে। েুবই আিমর্ির কথা, র্কেু র্কেু মানুষ একই ামব র্ৈিা কমর। তামদর পর্রণর্তও 
হয় একই। 
  
ধনু শেে বলমলন, শতামামক র্বমেষ কারমণ শডমকর্ে। রসালাপ করার জমনয ডার্ক নাই। 
রসালাপ করমত হয় অল্পবয়র্স শমময়মেমলর সামথ। বুম ে? 
  
বুম র্ে। 
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হর্রৈরমণর র্বোল র্বষয়সম্পর্ত্ত, সব র্তর্ন শর্ শতামামর দানপত্র কমর র্দময়মেন শসিা 
জামনা? 
  
না। 
  
দানপমত্রর মূল কর্প আমার কামে আমে। দানপত্র র্নয়া র্াও— মুফমত শর্ র্জর্নস শপময়ে। 
শ াগ কর। তার আমগ সাবান ডমল  ামলামমতা শগাসল কর। িাকা র্দমতর্ে- জামাকাপি 
র্কমনা। 
  
ধনু শেে একে’ রুর্পর একিা শনাি শবর করমলন। লাবুস সহজ  র্ঙ্গমত শনাি হামত র্নল। 
ধনু শেে উদার গলায় বলমলন, রামত আমার সমঙ্গ োনা োমব। শপালাও োর্সর মাংস। 
  
এত বি একিা ঘিনা জানার পমরও একিা শেমল এত র্নর্বিকার শকন ধনু শেে শ মব 
শপমলন না। পাগল না শতা! সুস্থ মাথার মানুষ হমল আনমন্দ অজ্ঞান হময় পমি শর্ত। 
  
শলোপিা র্কেু জামনা? 
  
অল্প জার্ন। 
  
রু্দ্ধ শর্ ৈলমতমে এইিা জামনা? 
  
শুমনর্ে। 
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কার সামথ কার রু্দ্ধ? 
  
জামিার্ন আর জাপামনর সামথ সারা দুর্নয়ার রু্দ্ধ। 
  
আমরা  ারতবাসী কার সামথ আর্ে? 
  
শনতার্জ সু াষ ৈন্দ্র বসুর সামথ। 
  
উর্ন শকাথায়? 
  
উর্ন ইংমরমজর হামত বর্ন্দ। 
  
রু্মদ্ধ শক র্জতমব? 
  
শকউ র্জতমব না, তমব র্হিলার হারমব। জাপামন দুইিা বি শবামা পিমব। জাপান হারমব। 
  
ধনু শেে বলমলন, জাপামন দুইিা বি শবামা পিমব শতামামক শক বমলমে? ৈার্ৈিল সাব 
শতামার সমঙ্গ পরামেি কমরমেন? 
  
লাবুস বলল, আর্ম অমনক র্কেু শৈামের সামমন শদর্ে। 
  
ধনু শেে বলমলন, তুর্ম শতা র্বরাি পীর হময়ে। েরীমর নাই কাপি, শপমি নাই  াত। 
র্কন্তু পীর শকবলা। 
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লাবুস োি গলায় বলল, এেন শতা  াত কাপমির বযবস্থা হময়মে। 
  
ধনু শেে রাগী গলায় বলমলন, বযবস্থা শক কমরমে? আর্ম, না-র্ক হর্রৈরণ? 
  
লাবুস জবাব র্দল না। ধনু শেে হঠাৎ লে করমলন, শনাংরা ৈাদর গাময় শর্ রু্বক তার 
সামমন দাাঁর্িময় শস অসম্ভব রূপবান একজন। মমদর শ াাঁমক এরকম শদেমেন? শবর্ে শতা 
োওয়া হয় র্ন। মাত্র র্তন গ্লাস। 
  
তুর্ম র্নিয়ই র্ববাহ কর নাই? 
  
র্জ না। 
  
আমার কনযামক র্ববাহ করবা? তার নাম আতর। আমার মমতা তার ঠযাং কািা না। শস 
 ামলা শমময়। 
  
লাবুস পূণিদৃর্িমত তাকামলা। তার শঠাাঁমি হালকা হার্সর আ াস। ধনু শেে তীক্ষ্ণদৃর্িমত 
তার্কময় আমেন। এই শেমল সর্তয সর্তয শহমস শফলমল তামক রাম শধালাই র্দমত হমব। 
শবয়াদর্বর োর্্ত । 
  
ধনু শেমের র্নমজর ওপরই রাগ লাগমে। হুি কমর এই ফর্কমরর পুলামক শমময়র প্র্ত াব 
র্দময় শফলমলন? শদমে র্ক সুপামত্রর অ াব হময়মে? র্তর্ন বু মত পারমেন র্া কমরমেন 
সবই মমদর শ াাঁমক কমরমেন। এই বস্তু োওয়া বন্ধ করমত হমব। ধনু শেে বলমলন, োম্বার 
মমতা সামমন দাাঁিায়া থাকবা না। র্বদায়। 
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লাবুস বলল, রামত আপনার সমঙ্গ োনা শেমত বমলর্েমলন। 
  
ধনু শেে বলমলন, র্া বমলর্েলাম র্ফরাময় র্নলাম। োন বাহাদুর ধনু শেে র্ েুমকর সামথ 
োনা োয় না। সামমন শথমক র্াও। 
  
লাবুস ঘর শথমক শবর হবার র্কেুেমণর মমধযই ধনু শেে তার সন্ধামন শলাক পাঠামলন। 
তাাঁর কামে মমন হমলা, একবার র্েন োনা োওয়ামবন বমল কথা র্দময়মেন তেন কথা 
রাো উর্ৈত। 
  
  
  
রাত দুিা বামজ। মাওলানা ইদর্রস উঠামন বমস আমেন। উঠামন আমলা শনই। আকামে 
শমঘ থাকায় ৈাাঁদ বা নেমত্রর শকামনা আমলাও শনই। তার ৈারর্দমক ঘন অন্ধকার। ঘমরর 
দরজা শোলা। ঘমরর শ তর শথমক হার্রমকমনর সামানয আমলা আসমে। ইদর্রস তার্কময় 
আমেন আমলার র্দমক। তাাঁর মন সামানয র্বষণ্ণ। েোংক পামলর র্বষময় একিা কথা শোনা 
র্ামে। শস না-র্ক মমর  ূত হময়মে। অমনমকই শ্মোনঘামি তামক শদমেমে। নগ্ন অবস্থায় 
নদীর পার্নমত পা িুর্বময় বমস থামক। কাউমক শদেমত শপমল দুিঃর্েত গলায় বমল, এইিা 
কী করলা? একজন মুসলমানমর র্দয়া আমার মুোর্গ্ন করাইলা? এই কারমণ শপ্রর্তমর্ার্ন 
প্রা্ত। হময়র্ে। গয়ায় র্পর্ণ্ডদামনর বযবস্থা কর। আমামর উদ্ধার করা। 
  
গয়ায় র্পর্ণ্ডদামনর র্বষয়িা কী ইদর্রস জামনন না। র্ারা জামন তারাও এই র্বষময় শকামনা 
উমদযাগ র্নমব বমল মমন হয় না। র্পর্ণ্ড শদওয়ার কাজিা র্ক শকামনা মুসলমান করমত পামর? 
পারমল র্তর্ন করমত রার্জ আমেন। সমসযা একিাই, গয়াকার্ে র্াবার মমতা অথিসংস্থান 
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তাাঁর শনই। তমব তাাঁর ধারণা, মুোর্গ্নর মমতা র্পর্ণ্ডদামনর বযবস্থািাও র্হনু্দমদর করমত হমব। 
তাাঁমক র্দময় হমব না। 
  
গয়াকার্ে না শগমলও মাওলানামক একবার বগুিার মহাস্থানগমি শর্মত হমব। েোংক পাল 
মৃতুযর আমগ তামক এই র্নমদিে র্দময় শগমেন। শসোমন লর্লতা নামম এক শমময়মক েুাঁমজ 
শবর কমর বলমত হমব- বান্ধবপুমরর এক সমময়র জর্মদার বাবু েোংক পাল শতামার 
র্পতা। জীর্বত অবস্থায় এই েবর র্তর্ন শতামামক র্দমত পামরন নাই বমল র্তর্ন র্বমেষ 
লর্িত। র্তর্ন শতামার জমনয র্কেু উপহার শরমে শগমেন। দেিা শসানার শমাহর। র্বমেষ 
একিা জায়গায় মার্িমত গতি কমর শপাতা। 
  
জুমলো দরজায় এমস দাাঁিাল। হাই তুলমত তুলমত বলল, একিু র্ তমর আসমবন? োমির 
র্নমৈ সাপ। সাপিা র্বদায় কমরন। 
  
োমির র্নমৈ অনযসব র্দমনর মমতা হার্রমকন জুলমে। আমলায় সাপ আমস না— এই কথা 
সমূ্পণি  ুল প্রমাণ কমর হার্রমকমনর কামেই সাপিা কুণ্ডলী পার্কময় শুময় আমে। মাওলানা 
হাততার্ল র্দময় বলমলন, অযাই র্া। র্া! 
  
সাপিা মাথা তুমল তাকাল। র্কেুেণ মাওলানামক শদমে আবার মাথা নার্মময় শুময় পিল। 
জুমলো বলল, সাপ শেদার্নর শকামনা শদায়া জামনন না? শদায়া পমিন। 
  
মাওলানা বলমলন, শোদার কালাম র্নয়া ঠাটা-তামাো করব না। 
  
জুমলো বলল, অনয বযবস্থা শনন। লার্ঠ র্দয়া মামরন। 
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মাওলানা বলমলন, না। শস আমার শকামনা ের্ত কমর নাই। আর্ম তামর মারব কী জমনয? 
  
র্েন ের্ত করব তেন র্কন্তু আর উপায় থাকব না। এইিা েঙ্খৈূি সাপ। এর র্বষ নামার্ন 
শকামনা ও ার পমেও সম্ভব না। 
  
মাওলানা সাপ শেদামনার শৈিা আমরকবার করমলন। েলার  ািু র্দময় কময়কবার সামপর 
েুব কাোকার্ে বার্ি র্দমলন। সামপর শকামনা  াবাির হমলা না। মাথা উাঁৈু কমর শস একবার 
মাওলানামক শদেল, আমরকবার জুমলোমক শদমে আমগর মমতা মাথা নার্মময় শফলল। 
মাওলানা বা জুমলো দু’জমনর শকউ তেন জামন না। এই েঙ্খৈূি সাপিা র্ডম পািার 
জমনয োমির র্নৈিা শবমে র্নময়মে। তামক এোন শথমক সরামনা এেন অসম্ভব। 
  
  
  
ধনু শেে শেমত বমসমেন। োমি দ্ত রোনা র্বর্েময় োবার সাজামনা হময়মে। লাবুস তাাঁর 
সমঙ্গই বমসমে। কার্লর্জরা ৈামলর শপালাও, োর্সর মাংস। বার্ি র্তি শপয়াজ শদয়া হময়মে। 
োর্দমদার আমে দু’জন। একজন লাবুমসর শপ্লমি োবার র্দমে, আমরকজন ধনু শেেমক 
শদেমে। 
  
লাবুস মাথা র্নৈু কমর শেময় র্ামে। তার গাময় নকোমতালা পাঞ্জার্ব! পায়জামা পাঞ্জার্বমত 
লাবুসমক সর্তযকার অমথিই রাজপুমত্রর মমতা লাগমে। ধনু শেে োর্নকিা র্বৈর্লত শবাধ 
করমেন। শকন করমেন তাও বু মত পারমেন না। র্তর্ন গলা োাঁকার্র র্দময় বলমলন, 
শতামার নাম কী বমলর্েলা র্বস্মরণ হময়র্ে। আমরকবার বমল। 
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লাবুস। 
  
র্পাঁয়াজ র্নয়া োও। মুসলমানমদর জমনয র্পাঁয়াজ োওয়া দু্ত র। কারণ র্পাঁয়াজ মুসলমান। 
রসুন র্হনু্দ। বুম ে? 
  
হুাঁ। 
  
একবার শতা বমলর্ে। ই হাাঁ করবা না। এেন শতামামক আদবাকায়দা র্েেমত হমব। কারণ 
তুর্ম এেন রাইস আদর্ম। 
  
লাবুস বলল, রাইস আদর্মর শদাষ-ত্রুর্ি লামগ না। শদাষ-ত্রুর্ি গর্রমবর জনয। 
  
শতামামক এইসব শক র্েোময়মে? শতামার র্ েুক র্পতা? 
  
আমার র্া র্েোর আর্ম র্নমজ র্েমের্ে। আমার শকামনা র্েেক নাই। 
  
ধনু শেে বলমলন, আমামর র্েেক মানমত পার। আর্ম অমনক র্কেু জার্ন র্া তুর্ম জামনা 
না। শসাহরাবদীর নাম শুমনে? 
  
র্জ না। 
  
র্তর্ন এেন আমামদর শনতা। আর্ম তার নাম র্দময়র্ে কািাকুর্ি শনতা। 
  
শকন? 
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কারণ র্তর্ন শগাপমন দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা বমলন। তাাঁর মন্ত্র র্হনু্দ কমাও। 
  
মুসলমান কমাও, এই মন্ত্র র্ক শকউ বমল? 
  
সব র্হনু্দ শনতাই মমন মমন এই মন্ত্র জপ কমর। শকউ শকউ প্রকামেয বমল। 
  
গার্ন্ধর্জ র্ক বমলন? 
  
গার্ন্ধর্জ ৈুপ কমর থামকন। মাম  মাম  গার্ন্ধমপাকার মমতা ‘পাদ’ শদন। তেন সব 
জ্বমলপুমি র্ায়। হা হা হা। 
  
লাবুস োওয়া বন্ধ কমর ধনু শেমের র্দমক তার্কময় রইল। তার হার্স অর্বকল েোংক 
পামলর হার্স। মানুষিা ৈমল শগমে, র্কন্তু তার হার্স শরমে শগমে। 
  
ধনু শেে বলমলন, র্হনু্দ মারমত হমব এিা মাথার মমধয রােবা। র্হনু্দ না মারমল পার্ক্ত ান 
কাময়ম হমব না। র্হনু্দ মারমল ইংমরজ সরকার শতামামক র্কেুই বলমব না। কী জমনয র্কেু 
বলমব না জামনা? 
  
জার্ন না। 
  
ইংমরজ ৈায় আমরা র্নমজরা মারামার্র কর্র। আমরা মারামার্র করমল তারা থাকমব 
র্নরাপদ। তেন েুর্দরামরা তামদর মারমব না। এেন বুম র্ে শর্ র্েেক হওয়ার শর্াগযতা 
আমার আমে? কী হমলা, োওয়া শেষ? 
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র্জ জনাব োওয়া শেষ। 
  
লাবুস হাত না ধুময়ই উঠামন শনমম শগল।  ুম বৃর্ি শুরু হময়মে। বৃর্িমতই হাত শধায়া হময় 
র্ামব। লাবুস র্ জমত র্ জমত হর্রৈরমণর বার্ির র্দমক র্ামে। পাকা পুমলর কামে এমস 
থমমক দাাঁিাল। োমল পার্ন শবমিমে, শো শো েব্দ হমে। শুনমত  ামলা লাগমে। েমব্দর 
মমধযও  ামলা মন্দ আমে। র্কেু েব্দ শুনমত  ামলা লামগ, র্কেু েব্দ শুনমত োরাপ লামগ। 
এর কারণ কী? আল্লাহপাক মানুষমক শর্মন  ামলা এবং মন্দমত  াগ করমেন— জগমতর 
সবর্কেুমকই তাই কমরমেন? এ তাাঁর শকমন লীলা? 
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১৯. চবোমের শুরু 
চবোমের শুরু। শ ামরর আমলা  ামলামমতা শফামি র্ন। আকাে শমঘলা বমল ৈারর্দক 
অন্ধকার হময় আমে। আকামের শমঘ র্কেুিা মমন হয় র্নমৈও শনমম এমসমে। জায়গায় 
জায়গায় গাঢ় কুয়াো। চবোে মামসর সকামল কুয়াো পমি না। আজ পমিমে। 
  
হর্রৈরমণর কবর এবং তার ৈারপাে কুয়াোর মমধয পমিমে। দূর শথমক আবো ামব 
বাাঁধামনা কবর এবং কবমরর পামের আমগােিা শৈামে পিমে। মমন হমে শকউ একজন 
কবমরর ওপর ম্ত  োতা শমমল ধমর আমে। 
  
কবমরর র্ঠক মাথার কামে আমগাে শকউ লাগায় র্ন। আপনাআপর্ন হময়মে। এবং অর্ত 
দ্রুত র্বোল বৃমের রূপ র্নময়মে। প্রর্ত বের এই গামে মুকুল আমস না। দু’বের পর পর 
আমস। এই বের  াাঁর্কময় মুকুল এমসমে। গামের ডাল র্তি সুতা। সবার ধারণা শকামনা 
র্কেুর জমনয আমগামে সুতা শবাঁমধ প্রাথিনা করমল তা র্মমল। শমময়মদর শেমত্র র্নমজর মাথার 
ৈুল বাঁধমত হয়। 
  
আমগামের কামণ্ড হাত শরমে শর্ রু্বকর্ি দাাঁর্িময় আমে তার নাম র্েবেংকর। শকালকাতায় 
জাপার্নরা শবামা শফলমব এমন এক গুজব ের্িময় পিার পর র্েবেংকমরর বাবা মর্নেংকর 
শেমলমক গ্রামম পার্ঠময় র্দময়মেন। আতমঙ্ক বাস করার শকামনা মামন হয় না। র্েবেংকরমক 
র্নময় এমর্নমতই র্তর্ন আতমঙ্ক থামকন। তার স্বাস্থয শমামিই  ামলা র্ামে না। অসুের্বসুে 
শলমগই থাকমে। র্েব েংকমরর সমঙ্গ র্তর্ন শগাপীনাথ বল্ল  নামমর একজনমক পার্ঠময়মেন। 
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শগাপীনাথ শহার্মওপযাথ র্ৈর্কৎসক। শর্াগ বযায়াম  ামলা জামনন। শর্াগ বযায়ামমর ওপর 
তার একিা বই আমে। বইময়র নাম- ‘শর্াগ বযায়াম, র্নমরাগ েরীর’। 
  
শগাপীনাথ বল্লাম র দার্য়ত্ব র্েবেংকমরর স্বাসু্থয র্ঠক কমর শদয়া। এই কাজিা র্তর্ন র্নষ্ঠার 
সমঙ্গ পালন করমেন। তাাঁর র্নমদিমেই সূর্ি ওঠার আমগ র্েবেংকরমক উঠমত হয়। োর্লপাময় 
র্ের্েরম জা ঘামসর ওপর একঘ্া হাাঁিমত হয়। হাাঁিার পর পাাঁৈ র্মর্নি বজাসন এবং পাাঁৈ 
র্মর্নি র্েবাসন করমত হয়। আসমনর পর  ারমপি পার্ন শেময় গলায় আিুল র্দময় শসই 
পার্ন বর্ম কমর উগমর শফলমত হয়। এই পদ্ধর্তর নাম পাকস্থলী শধৌতকরণ। 
  
শধৌতকরণ শেষ হবার পর এক কাপ র্ৈরতার পার্ন এবং মধু র্দময় মার্েময় এক শকায়া 
রসুন শেমত হয়। রসুন োবার পর আবার পাাঁৈ র্মর্নমির জমনয েবাসন। 
  
জর্িল র্নয়মকানুন। র্েবেংকর প্রর্তর্ি র্নয়ম র্নেুাঁত ামব পালন কমর। তার প্রকৃর্তিাই 
এমন শর্, শস র্া কমর র্নেুাঁত ামব করার শৈিা কমর। শর্ন তামক গর্ণমতর একিা সূত্র 
শদয়া হময়মে। তামক থাকমত হমব সূমত্রর শ তমর। তমব পাময় র্ের্ের মাোমনার একিা 
পর্িাময় শস হর্রৈরমণর কবমরর সামমন এমস দাাঁিায়। প্রণামমর  র্ঙ্গমত র্কেুেণ দাাঁর্িময় 
থামক। আমগােিার ৈারর্দমক ৈক্কর শদয়। এই ৈক্কর শদয়ার মমধযও শস অংক র্নময় 
এমসমে। র্ফমবানার্চ্চ রার্েমালায় ৈক্কর। প্রথম র্দমন এক ৈক্কর, র্িতীয় র্দমন এক ৈক্কর। 
তৃতীয় র্দমন ২ বার, ৈতুথি র্দমন ৩ বার। 
  
র্ফমবানার্চ্চ রার্েমালা হমলা, ১, ১ ২ ৩ ৫ ৮, ১৩ ২১ …। এই রার্েমালায় শর্-মকামনা 
সংেযা আমগর দু’র্ি সংেযার শর্াগফল। র্েবেংকর আজ ১৩ সংেযায় পমিমে। আমগাে 
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র্ঘমর শস ৈক্কর র্দমে। দূর শথমক দৃেযিা শদেমলন মাওলানা ইদর্রস। র্তর্ন কামে এমস 
অবাক হময় বলমলন, শক? 
  
র্েবেংকর জবাব র্দল না। র্মন্ত্রর মমতা ঘুরমত লাগল। শতর প্রদর্েণ শেষ কমর র্বনীত 
 র্ঙ্গমত বলল, আমার নাম র্েবেংকর। 
  
তুর্ম মর্নেংকর বাবুর শেমল? শকমন আে বাবা? 
  
 ামলা আর্ে। 
  
গামের ৈারর্দমক ঘুরে শকন? 
  
এর্ম্ন। কাকু, আপর্ন  ামলা আমেন? 
  
 ামলা আর্ে বাবা। আমামক র্ৈমনে? 
  
শকন র্ৈর্নব না! এত শ ামর শকাথায় র্গময়র্েমলন? 
  
নদীর ঘামি র্গময়র্েলাম। এমর্ন র্গময়র্েলাম, শকামনা কামজ না। 
  
র্েবেংকর অস্পি গলায় প্রায় র্বির্বি কমর বলল, প্রর্তর্ি মানুমষর কাজকমমির র্ত্রে াগ 
অথিহীন। 
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মাওলানা বলমলন, কথািা  ামলা বমলে শতা। তমব র্কেু মানুমষর জমনয এিা র্ঠক না। 
হর্রৈরণ বাবু জীবমন কেমনা অথিহীন কাজ কমরন র্ন। 
  
র্েবেংকর বলল, আপর্ন শতা তাাঁমক েুব কাে শথমক শদমেন র্ন। কাে শথমক শদেমল 
হয়মতাবা জানমতন তার জীবমনর র্ত্রেম াগ কাজ অথিহীন। 
  
তুর্ম পিামোনা কী করে? 
  
কমলমজ  র্তি হময়র্ে। 
  
শমর্িমক শতা েুব  ামলা কমরর্েমল। স্বণিপদক শপময়র্েমল। মর্নেংকর বাবু এই উপলমে 
সবাইমক োনা র্দমলন। শতামারও আসার কথা র্েল। 
  
হঠাৎ েরীর েুব োরাপ করল, আসমত পারলাম না। আমার েরীর  ামলা না। প্রায়ই 
অসুের্বসুে হয়। 
  
হর্রৈরণ শবাঁমৈ থাকমল শতামার কারমণ আনন্দ শপমতন। র্তর্ন শর্ শতামার অসুে  ামলা 
কমরর্েমলন, এিা র্ক শতামার মমন আমে? 
  
র্েবেংকর র্নৈু গলায় বলল, মমন আমে। তমব র্তর্ন আমার অসুে সারান র্ন, এই েমতা 
মানুমষর নাই। আর্ম  ামলা হময়র্ে আপনাআপর্ন। মানুমষর েরীমর র্নজস্ব শরাগ প্রর্তমরাধ 
েমতা আমে। শসই েমতাই কাজ কমরমে। 
  
মাওলানা বলমলন, বাবা র্াই? 
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র্েবেংকর দুই হাত শজাি কমর মাথা োর্নকিা র্নৈু কমর বলল, নমস্কার। 
  
র্হনু্দরা মুসলমানমদর প্রর্ত এই আদব শদোয় না। মুসলমানরাও শদোয় না। র্বধমিী কাউমক 
‘আসসালামু আলাইকুম’ বমল না। র্তর্ন র্নমজ বলমত শকামনা বাধা শদমেন না। ‘আসসালামু 
আলাইকুম’-এর অথি – শতামার ওপর োর্ি বর্ষিত শহাক। 
  
র্হনু্দ-মুসলমামনর র্বমরাধ বািমে। শকন বািমে র্তর্ন জামনন না। উিা উিা শোনা র্ামে— 
মুসলমানমদর জমনয আলাদা শদে হমব, র্হনু্দমদর জমনয আলাদা শদে। মুসলমামনর শদমে 
শকামনা র্হনু্দ থাকমত পারমব না। মর্ন্দর থাকমত পারমব না। সব মর্ন্দর শুদ্ধ কমর মসর্জদ 
বানামনা হমব। র্হনু্দ শদমেও একই বযবস্থা। তমব তামদর বযবস্থা আমরকিু জর্িল। 
র্হনু্দরামজয  াগ  াগ থাকমব – এক  ামগ োহ্মণ, আমরক  ামগ ের্ত্রয় …। শুধু 
অসৃ্পেযমদর জমনয আলাদা শদে হমব। অসৃ্পেযরা শসই শদমে থাকমব। শসই শদমের নামও 
না-র্ক র্ঠক হময়মে ‘হর্রজন শদে’। নামিা র্দময়মেন মহাত্মা গার্ন্ধ। র্তর্ন হমবন হর্রজন 
শদমের রাজা। 
  
গত কময়কর্দন ধমর জুম্মাঘমরর র্িমনর োমদ একিা েকুন বসমে। এিা  ামলা লেণ না। 
অর্ত অশু  লেণ। শক জামন বান্ধবপুর হয়মতা র্হনু্দরামজয পিমব। তারা মসর্জদিামক 
মর্ন্দর বার্নময় শফলমব। সন্ধযামবলায় মসর্জদ শথমক আজামনর েব্দ আসমব না। কাাঁসার 
ঘ্ার েব্দ আসমব। 
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মাওলানা ইদর্রস অমবলায় শেমত বমসমেন। ৈারিা প্রায় বামজ। আসমরর নামামজর সময় 
হময় র্ামে। আসমরর আজান পমি শগমল আর োওয়া র্ামব না। আসর শথমক মাগর্রব 
পর্িি োওয়া র্নমষধ। এই সমময় শকয়ামত হমব বমলই োওয়া-োমদয মন না র্দময় শেষ 
র্বৈামরর কথা শ মব র্বষণ্ণ থাকার র্বধান আমে। শসই সময় সূর্ি শনমম আসমব মাথার এক 
হামতর মমধয। েরীর শথমক  রনার মমতা ঘাম শবর হমব। মানুষ র্নমজর ঘামমর সমুমদ্ৰ 
িুমব র্ামব। ‘ইয়া নফর্স! ইয়া নফর্স!’ বলার ফুরসিও পামব না। 
  
আজ োনা শেমত এত শদর্র হবার কারণ োওয়া শজাগাি হয় র্ন। এেন শর্ শজাগাি হময়মে 
তাও বলা র্ামব না। কুরার্ন র্দময় নারমকল কুর্রময় এক শপ্লি নারমকল এবং লবণ মাোমনা 
দুিা েসা র্নময় মাওলানা বমস আমেন। পামে এক গ্লাস পার্ন। আলাদা একিা র্পর্রমৈ 
সামানয লবণ এবং এক িুকরা কাগর্জ শলবু। শলবু শথমক সুন্দর গন্ধ আসমে। র্তর্ন 
র্নয়মমার্ফক প্রথমমই শৈাে বন্ধ কমর আল্লাহপাকমক ধনযবাদ র্দমলন। র্তর্ন বলমলন, ‘শহ 
গাফুরুর রর্হমা! তুর্ম শর্ শতামার বান্দামক  ুমল র্াও নাই এমতই আর্ম েুর্ে। তুর্ম বান্দার 
র্রর্জমকর বযবস্থা কমরে, এই জমনয বান্দার আনমন্দর সীমা নাই।’ 
  
মাওলানা র্বসর্মল্লাহ বমল লবণ র্জম  শোয়ামলন। নবী-এ-কর্রম (দিঃ) র্জম  লবণ েুইময় 
োওয়া শুরু করমতন। প্রর্তর্ি র্বষময় নবীমক অনুসরণ করা সব মুসলমামনর কতিবয। তাাঁর 
োবার সময় জুমলো সামমন থামক। আজ জুমলো শনই। শস পামের ঘমর কী শর্ন করমে— 
েুাঁর্িোি েব্দ আসমে। মাওলানা ডাকমলন, জুমলো! 
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জুমলো সামমন এমস দাাঁিাল। তার শৈাম ে-মুে কর্ঠন। একিু আমগ শস শর্ শকমন্দমে, এিা 
শবা া র্ায়। গামলর পার্নর দাগ শুর্কময় আমে। মাওলানা বলমলন, অর্ত তৃর্্ত। সহকামর 
োনা োর্ে। 
  
জুমলো বলল, আপনার মুমে রুর্ৈ শবর্ে— র্াই র্দব তাই তৃর্্ত। র্নয়া েমবন। আমপাতা 
র্সদ্ধ কমর র্দমল আমপাতা শেময়ও বলমবন, শুকুর আলহামদুর্লল্লাহ। – 
  
মাওলানা বলমলন, আজমকর োওয়া র্নয়া তুর্ম মনিঃকমি আে, এইিা বু মত পারমতর্ে। 
মনিঃকমি থাকবা না— আল্লাহপাক নারাজ হমবন। 
  
নারাজ হমবন শকন? 
  
কারণ র্তর্ন র্রর্জমকর মার্লক। তার র্ঠক কমর শদয়া র্রর্জক শদমে মন োরাপ করমল 
র্তর্ন নারাজ হমবন না? 
  
জুমলো তীে গলায় বলল, নারাজ হমল হমবন। আর্ম মমন কি র্নয়া থাকব। 
  
মাওলানা র্কেুেণ র্ৈিা কমর বলমলন, তুর্ম শর্ মনিঃকমি থাকবা এইিাও র্কন্তু তার র্বধান। 
র্তর্ন সূরা বর্ন ইরাইমল বমলমেন, ‘আর্ম শতামামদর  াগয শতামামদর গলায় হামরর মমতা 
 ুলাইয়া র্দয়ার্ে। ইহা আমার পমে সম্ভব।’ তুর্ম শর্ মমন কি শপময়ে, এইিাও শতামার 
গলার হামর শলো র্েল বমলই শপময়ে। 
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জুমলো বলল, আর্ম র্র্দ আজ সন্ধযায় আপনার বার্ি শেমি ৈমল র্াই, শসিাও র্ক গলার 
হামর শলো? 
  
মাওলানা বলমলন, তুর্ম শকাথায় র্ামব? 
  
আর্ম আমগ শর্ প্রশ্ন কমরর্ে। তার জবাব শদন। 
  
মাওলানা শোি র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, তুর্ম র্া করমব। সবই শতামার  ামগয শলো। 
  
জুমলো বলল, আর্ম আপনামর ফালায়া ৈইলা শগমল আপর্ন রাগ করমত পারমবন না। 
এইিা আমার  ামগয শলো র্েল। 
  
মাওলানা েসায় কামি র্দমলন। জুমলো তামক ধাধায় শফমল র্দময়মে। শস শর্ ৈমল র্াবার 
কথা বলমে— এিা কতিুক সর্তয তাও বু মত পারমেন না। শপায়ার্ত অবস্থায় অদু্ভত 
অদু্ভত। অমনক র্ৈিা মাথায় আমস। র্বর্ৈত্র সব কাজ করমত ইো কমর। জুমলোর বার্ি 
শেমি ৈমল র্াবার বযাপারিা এরকম র্কেুই হমব। শস র্ামব শকাথায়? তার র্াবার জায়গা 
কই? 
  
জুমলো বলল, শবে র্কেু র্দন ধমর আর্ম র্ঠকমমতা োওয়া-োদয করমত পারমতর্ে না। 
কারণ ঘমর োওয়া নাই। শপমির সিানিার জমনয আমার  ামলা োনা দরকার। এই সিান 
আমার অমনক কমির। এর অনযত্ব হইমত আর্ম র্দব না। শসই জমনযই আপনামর শেমি 
র্াব। 
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মাওলানা র্বর্স্মত হময় বলমলন, তুর্ম কই র্ামব? োওয়া-োদয শক শতামামর র্দমব? 
  
জুমলো র্নর্বিকার  র্ঙ্গমত বলল, আল্লাহপাক র্দমবন, তমব অমনযর মাধযমম র্দমবন। 
  
অনযিা শক? 
  
শসিা আপনার জানার প্রময়াজন নাই। 
  
মাওলানার মুমে োওয়া এেন রুর্ৈমে না। োওয়া শফমল উমঠ পিমতও পারমেন না। এমত 
র্রর্জমকর অসম্মান হয়। আল্লাহপাক র্রর্জমকর অসম্মান পেন্দ কমরন না। র্রর্জমকর 
অসম্মান এক অমথি তারই অসম্মান। 
  
জুমলো বলল, একিা শসানার নাকফুল আর আিিা রুপার ৈুর্ি র্বোনার উপর শরমের্ে। 
োওয়া শেষ কমর এগুর্ল র্নয়া বাজামর র্ামবন। র্বর্ক্র কমর ৈাল, ডাল, শতল র্কনমবন। 
  
মাওলানা স্বর্্ত র র্নিঃশ্বাস শফমল বলমলন, আো। র্তর্ন এেন র্নর্িত হময়মেন জুমলো 
শকাথাও র্ামব না। র্তর্ন েোর ওপর কাগর্জ শলবুর রস র্দমলন। েোয় কামি র্দমলন। 
কী স্বাদ! আল্লাহপামকর মর্হমা। সামানয েোয় র্তর্ন শবমহের্ত োনার স্বাদ র্দময়মেন। 
  
  
  
বান্ধবপুর বাজামর র্বরাি উমত্তজনা। শনতার্জ সু াষ ৈন্দ্র বসু পার্লময় শগমেন। ইংমরজ 
সরকার তামক গৃহবর্ন্দ কমর শরমের্েল। অসংেয শগারা পুর্লে বার্ি র্ঘমর শরমের্েল। তামদর 
দৃর্ি এর্িময় একিা মার্েরও শর্োমন পালাবার উপায় শনই, শসোমন একজন জলজযাি 
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মানুষ কী ামব পালামব? এই অসাধয শনতার্জ সাধয কমরমেন। পুর্লমের এেন মাথার ঘাময় 
কুত্তা পাগল অবস্থা। শগালগাল শৈহারার র্ামকই পামে তামকই ধরমে। বযাকুল হময় র্জজ্ঞাস 
করমে, ‘তুম শনতার্জ হযায়?’ 
  
মাওলানা ইদর্রস অবাক হময়ই একজনমক র্জমজ্ঞস করমলন, শনতার্জিা শক? উনার পর্রৈয় 
কী? 
  
র্ামক প্রশ্ন করা হময়মে শস র্বরক্ত হময় বলল, শনতার্জমর র্ৈমনন না, আপর্ন থামকন। কই? 
জঙ্গমল? 
  
মাওলানা র্বেত শবাধ করমেন। অমনকমক র্তর্ন র্ৈমনন। র্জন্নাহ সাবমক র্ৈমনন, মহাত্মা 
গার্ন্ধমক র্ৈমনন। শেমর বাংলা এ শক ফজলুল হকমক র্ৈমনন। শনতার্জর নাম এই প্রথম 
শুনমেন। র্তর্ন শর্ অর্ত েমতাধর বযর্ক্ত এিাও শবা া র্ামে। 
  
সন্ধযামবলায় এককর্ির শদাকামন েবমরর কাগজ পাঠ হয়। প্রথমবামরর মমতা মাওলানা 
েবমরর কাগমজর পাঠ শোনার জমনয শদাকামনর সামমন এমস দাাঁিামলন। 
  
পর্ত্রকা পাঠক শগৌরাঙ্গ বলমলন, আজমকর কাগমজর পুরা পাতা গরম েবমর  র্তি। এত 
গরম শর্, কাগমজ হাত র্দমলই হামত শফার্সকা পমি র্ামব। শগৌরাঙ্গ কাগমজর গরম কমামনার 
জমনয ক্রমাগত কাগমজ ফুাঁ র্দমেন। শোতারা েুবই আমমাদ পামে। শগৌরাঙ্গ বলমলন, 
শকানিা শরমে শকানিা পর্ি? রু্মদ্ধর েবরিা পমর পিব। গার্ন্ধর্জরও গরম েবর আমে। 
উর্ন র্ডগবার্জ শেময়মেন। 
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গার্ন্ধর্জর র্ডগবার্জ 
র্হিলামরর শবামারু র্বমামনর আক্রমমণ লন্ডন নগরী ধ্বংসস্তুমপ পর্রণত হওয়ায় গার্ন্ধর্জ 
মনেুন্ন। র্তর্ন বর্লয়ামেন, র্ের্িেমদর ধ্বংস কর্রয়া  ারমতর স্বাধীনতা আর্ম ৈাই না। 
  
শোতামদর শ তর শথমক র্বস্মময়র ধ্বর্ন উঠল। একজন বলল, গার্ন্ধর্জ ইংমরমজর পয়সা 
শেময়মেন। এই র্বষময় শকামনা সমন্দহ নাই। 
  
আমরক শোতা বলল, সারাজীবন বমলমে। রাম রাম, এেন বমল শি। শি। রু্মদ্ধর েবর 
শুর্ন, গার্ন্ধর্জ শুইনযা লা  নাই। শনতার্জ পালায়া শকাথায় শগমেন এই র্বষময় র্কেু আমে? 
এেন আমামদর  রসা শনতার্জ। গার্ন্ধ র্দয়া কাম হমব না। শুমন্দ্রর পুলার গামল ৈুমা র্দয়া 
স্বরাজ আনা র্ায় না। 
  
শগৌরাঙ্গ বলমলন, বি েবর আমে। সমবর শেমষ পিব। 
  
মাওলানা ইদর্রস পুমরা কাগজ শুমন বার্ি র্ফমর শদেমলন, জুমলো ঘমর শনই। সন্ধযার পর 
পুকুর শথমক পার্ন আনার জমনয আমগ পুকুমর শর্ত। েরীর  ারী হবার পর র্াওয়া বন্ধ 
কমরমে। তারপরও মাওলানা পুকুর ঘামি শোাঁজ র্নমত শগমলন। শসোমনও জুমলোমক পাওয়া 
শগল না। 
  
জুমলো বার্িঘর সুন্দর কমর গুর্েময় ৈমল শগমে। র্াওয়ার আমগ দুিা আগরবার্তর কার্ঠ 
জুর্লময়মে। কার্ঠ পুমি োই হময় শগমে, র্কন্তু গন্ধ আমে। মন োি করার জমনয মাওলানা 
দরুদ পাঠ শুরু করমলন। একাগ্রর্ৈমত্ত দারুদ পিমল অোি মন োি হয়। উন্মাদ রাগ 
গমল পার্ন হময় র্ায়। তাাঁর প্রৈণ্ড েুধা শবাধ হমে। ৈাল ডাল শতল নুন। এেন ঘমর আমে। 
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ইো করমলই র্েৈুর্ি বসামত পামরন। তাাঁর শসই ইো করমে না। র্তর্ন শনৌকাঘািায় 
শগমলন। জুমলো শনৌকা র্নময় শকাথাও শগমল ঘামির মার্ রা বলমত পারত। মার্ রা শকউ 
র্কেু বলমত পারল না। 
  
  
  
লাবুস হর্রৈরমণর বার্িমত থাকমত শুরু কমরমে। প্রথম র্দন শস একাই র্েল, র্িতীয় র্দমন 
একজনমক ৈাকর্র শদয়া হমলা। শস মহা উৎসামহ কামজ শলমগমে। তার নাম হার্দস উর্দ্দন, 
মধযবয়স্ক শোিোমিা মানুষ। শপার্লওর কারমণ একিা পা অেক্ত। শস ৈমল শলংৈামত 
শলংৈামত। বাজামর তামক ডাকা হমতা। বযািউর্দ্দন। কারণ শস নার্ক বযামির মমতাই লার্ফময় 
ৈমল। এই পর্িি তার জীবন শকমিমে ও্ত াদ শৈার দরবার র্ময়ার সাগমরর্দ কমর। 
বেরোমনক ধমর দরবার র্ময়া র্নমোাঁজ বমল শস কমিেূনয। বাজামর এর-তার শদাকামনর 
বারান্দায় তার শেময় না-মেময় র্দন কাির্েল। শৈামরর সাগমরদমক শকউ ৈাকর্র শদয় না। 
লাবুস র্দময়মে। শস কময়কবারই লাবুসমক বমলমে, আর কাউমক লাগমব না। কাজ র্া আমে 
আর্ম একাই পারব। আমার হাত দেিা। দুইিা শদো র্ায়। বার্ক আিিা শদো র্ায় না। 
  
হার্দস উর্দ্দন শলাকর্ি আসমলই কামজর। শস ঘরদুয়ার শমািামুর্ি গুর্েময় শফমলমে। উঠামন 
শকামর সমান ঘাস গর্জময়র্েল। ঘাস কািা হময়মে। র্িউবওময়ল নি হময় পমি র্েল। 
শসতাবনগর শথমক র্িউবওময়মলর কার্রগর এমন কল সার্রময়মে। হার্দস উর্দ্দন 
রান্নাবান্নামতও দে। শস লাবুসমক প্রথমর্দনই বমলমে, আপমন োইমত বসমবন ৈর্ি জুতা 
হামত র্নয়া। োইমত র্গয়া র্র্দ শদমেন লবণ হয় নাই, শকামনা একিা পদ োরাপ হময়মে, 
তেন সমঙ্গ সমঙ্গ ৈর্ি জুতা র্দয়া গামল বার্ি র্দমবন।  ামলা হইমল র্কেু বলার নাই, োরাপ 
হইমল ৈর্ি জুতা। 
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লাবুস পুকুরঘামি বমস আমে। শস সন্ধযা শথমকই বমস আমে। এেন রাত আিিা। আকামে 
পর্রোর ৈাাঁদ উমঠমে। ৈাাঁমদর ের্ব পমিমে পুকুমর। সুন্দর লাগমে শদেমত। শকামনা বাতাস 
শনই বমল পুকুমরর পার্ন নিাৈিা করমে না। লাবুস শর্োমন বমসমে, শসোন শথমক 
আকামের ৈাাঁদ এবং পুকুমরর ৈাাঁদ দুিামকই একসমঙ্গ শদো র্ামে। অদু্ভত লাগমে। 
আমেপামে শকাথাও শকয়া ফুল ফুমিমে। তার তীে সুবাসও নামক এমস লাগমে। 
  
হার্দস উর্দ্দন লাবুমসর পামে ফর্সি হক্কা রােমত রােমত বলল, শোিকতিা, তামুক োন। 
  
লাবুস বলল, আর্ম তামাক োই না। 
  
হার্দস উর্দমনর মনিাই োরাপ হময় শগল। র্সনু্দক ঘািমত র্গময় হুক্কার সন্ধান শস আজ 
সকামলই শপময়মে। সারা দুপুর শতাঁতুল র্দময় ঘমষ ঘমষ রুপার হুঙ্কা  ক মক করা হময়মে। 
এক ফাাঁমক তামাক র্িক্কা আনমত তামক বাজামর শর্মত হময়মে। সবমৈ’  ামলা তামাকই 
এমনমে। শমেমক আধুরী। তার ও্ত াদ দরবার র্ময়া এই তামাক েুব পেন্দ করমতন। 
  
হার্দস বলল, হুক্কা র্নয়া র্াব? না-র্ক একিা িান র্দয়া শদেমবন ঘিনা কী?  ামলা লাগমতও 
পামর। 
  
িান র্দব না। 
  
োনা কেন োমবন শোিকতিা? 
  
শদর্র আমে। আমরকিা কথা, তুর্ম আমামক শোিকতিা ডাক শকন? বিকতিািা শক? 
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হার্দস বলল, আপর্নই বিকতিা। বয়স কম বমল শোিকতিা বর্ল। আপর্ন র্নমষধ করমল 
আর শোিকতিা বলব না। 
  
র্নমষধ করর্ে না। শতামার র্া ইো ডাকমব। 
  
হার্দস শোট একিা র্মথযা র্কেুেণ আমগ বমলমে। সৈরাৈর র্মথযা কথা শস বমল না। তার 
কামে বিকতিা দরবার র্ময়া। আর কাউমক বিকতিা ডাকা তার পমে অসম্ভব। 
  
হার্দস ইত্ত ত কমর বলল, দুইিা র্মর্নি আপনার সমঙ্গ কথা বলব? 
  
বমলা। 
  
এই বার্িমত শর্ একিা গু্ত।ঘর আমে আপর্ন জামনন? 
  
লারুস বলল, জার্ন। হর্রকাকু আমামক শদর্েময়র্েমলন। শকামল কমর গু্ত।ঘমর েুমকমেন। 
র্সনু্দমকর র্ তর র্দময় গু্ত।ঘমর শর্মত হয়। তুর্ম সন্ধান কী ামব শপময়ে? সন্ধান পাওয়ার 
শতা কথা না। 
  
হার্দস আগ্রমহর সমঙ্গ বলল, র্সনু্দমক কী আমে শদেমত শগর্ে, র্জর্নসপত্র নামাইমতর্ে- 
হঠাৎ শদর্ে র্সনু্দমকর র্নমৈর তক্তার এক শকানায় একিা আংিা। আংিা িান র্দমতই 
র্সনু্দমকর তালা েুমল শগল- শদেলাম এক সুরঙ্গ। 
  
সুরমঙ্গর র্ তমর েুমকর্েলা? 
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না। 
  
েুক নাই শকন? 
  
আপনামর র্নয়া েুকব, এইজমনয েুর্ক নাই। 
  
ও আো। এেন তুর্ম র্াও। 
  
রামত র্ক সুরমঙ্গ েুকমবন? ৈুকমল মোল জ্বলাই। সাপমোপ থাকমত পামর। 
  
রামত েুকব না। 
  
আগামীকাল র্দমন র্ক েুকমবন? 
  
আগামীকামলরিা আগামীকাল র্ৈিা করব। আর শোন, আজ রামত আর্ম २ीीय না। 
  
েুধা হয় নাই? 
  
েুধা হময়মে, র্কন্তু োব না। উপাস র্দব। 
  
হার্দস র্বর্স্মত হময় বলল, শকন োমুকা উপাস র্দমবন? 
  
লাবুস বলল, একসময় োওয়া র্েল না, উপাস র্দর্ে। এেন োওয়া থাকা সমিও উপাস 
র্দব। দুই উপামসর মমধয পাথিকয কী শদেব। 
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হার্দমসর  ুরু কুাঁৈমক শগল। তার েীণ সমন্দহ হমলা, শোিকতিার মাথায় ফর্িিনাইন আমে। 
মাথা ফর্িিনাইন শলামকর সামথ কাজ করা মুের্কল। তারা ৈমল শ ামকর মাথায়। তার 
ও্ত াদ দরবার র্ময়ার মাথার মমধযও ফর্িনাইন র্েল। শকামনা শৈার পূর্ণিমার রামত ৈুর্রমত 
শবর হয় না। তার ও্ত াদ শবর হমতন। হার্স মুমে বলমতন, আন্ধাইমর ৈুর্র করব শকান 
দুিঃমে? 
  
লাবুস হার্দস উর্দ্দমনর র্দমক তার্কময় বলল, আমার এোমন কাম জ শনয়ার আমগ তুর্ম 
শতা অমনকর্দন বাজামর র্েমলা। 
  
র্জ। 
  
শতামার জানামমত বাজামর শকউ র্ক আমে শর্ প্রায়ই অ ামবর কারমণ না শেময় থামক? 
  
একজন আমে। রামায়ণ পাঠ কমর— শ্ৰীনাথ। কাজকমি পায় না। শপরায়ই এক দুই শবলা 
না োয়া থামক। কী জমনয জানমত ৈান? 
  
এর্ম। তুর্ম এেন র্াও। 
  
রামত সতযই োমবন না? 
  
না। 
  
এইোমন কতেণ বইসা থাকমবন? 
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বু মত পারর্ে না। 
  
ৈাদ অমনক ওপমর উমঠ শগমে। লাবুস একই সমঙ্গ দুিা ৈাদ এেন আর শদেমত পারমে 
না। শকয়া ফুমলর গন্ধ এেমনা আমে। গন্ধ তীে হময়মে। লাবুমসর মমন হমলা, একসমঙ্গ 
কময়কে শকয়া ফুল ফুমিমে। 
  
শোিকতিা তামক ৈমল শর্মত বমলমেন। হার্দস ৈমল র্ায় র্ন। একিু দূমর র্েমুলগামের 
আিামল লুর্কময় বমস আমে। লুর্কময় থাকার বযাপামর শস ও্ত াদ। বিকতিা দরবার র্ময়া 
তামক লুর্কময় থাকার শকৌেল র্ের্েময়মেন। হামতকলমম র্ের্েময়মেন। 
  
লযাংিা, মন র্দয়া শোন কী বর্ল। সাদা রি থাইকা একে হাত দূমর থার্কর্ব। সাদা রি 
দূর থাইকা শদো র্ায়। সাদা রমির কাপি শগর্ঞ্জ সব ‘নাি’। লুকায়া র্েন থার্কর্ব হাসর্ব 
না। হাসমল দাাঁত বাইর হমব, দূর থাইকা দাাঁত শদো র্ামব। বু েস? 
  
বু র্ে। 
  
শৈাে কেমনা পুরা েুলর্ব না। র্পির্পি কইরা শদের্ব। কী জমনয বল শদর্ে? 
  
জার্ন না বিকতিা। 
  
আমরা গাধা, শৈামে সাদা অংে আমে। দূর থাইকা শৈামের সাদাও শদো র্ামব। জন্তু 
জামনায়ামরর র্দমক নজর কইরা শদের্ব। তারার শৈামে শকামনা সাদা অংে নাই। কী জমনয 
বল শদর্ে? 
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জার্ন না বিকতিা। 
  
এক জন্তু শর্ন আমরক জন্তুমর দূর থাইকা না শদমে এই জমনয এমন বযবস্থা। শদেমল 
একজন আমরকজমনর উপর  াাঁপ র্দয়া পিমব। 
  
বাহ। 
  
গামের আিামল র্েন লুকার্ব ঘাপর্ি মাইরা বইসা থাকর্ব না। দুই হামত গাে জিাময় েরীর 
র্মোময় থার্কর্ব। শতার সামমন র্দয়া শলাক র্ামব শতামর শদেমব না।  াবমব গামের গুর্ি। 
  
হার্দস এেন অবর্েয গাে জর্িময় ধমর বমস শনই। গামে শহলান র্দময় পা ের্িময় বমসমে। 
পুরমনা র্দমনর কথা  াবমে। বিকতিার সমঙ্গ কী সুমের সময়ই না শকমিমে! শসইসব র্দন 
র্ক আর আসমব? এই বার্িমত কত সুন্দর সুন্দর র্জর্নস। সুরমঙ্গর শ তমর কী আমে শক 
জামন। র্জর্নসপমত্রর সব র্হসাব শস শৈামে শৈামে রােমে। বইময়র কাপি র্দময় শমািামনা 
এক শপায়া ওজমনর একিা কৃষ্ণমূর্তি শপময়মে। শস সর্রময় শফমলমে। তার ধারণা র্জর্নসিা 
শসানার। ও্ত াদ দরবার র্ময়া থাকমল অন্ধকামরও মূর্তি হামত র্নময় বলমত পারমতন 
র্জর্নসিা শসানার না রুপার, নার্ক তামার। শস বু মত পারমে না। বু মত হমল স্বণিকামরর 
শদাকামন র্নময় শর্মত হমব। শলাক জানাজার্ন হমব। কী দরকার, তািাহুমিার র্কেু নাই। 
ও্ত াদ দরবার র্ময়া বলমতন— এক কদম শফমল শর্ এক র্মর্নি র্ৈিা কমর র্িতীয় কদম 
শফলমব শস-ই দুর্নয়ার সবমৈ’ বি শদৌির্বদ। 
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পুকুমর ধুপ কমর েব্দ হমলা। মামে ঘাই র্দল বমল মমন হয়। হার্দস গামের আিাল শথমক 
উাঁর্ক র্দময়  ময় এবং আতমঙ্ক বমস শগল। ঘামির র্সাঁর্িমত দু’জন মানুষ পাোপার্ে বমস 
আমে। দুইজন একই বযর্ক্ত- শোিকতিা লাবুস। এমত শকামনা  ুল নাই। হার্দস শৈাে বন্ধ 
কমর র্তনবার বলল, ‘আল্লাহু োর্ফ। আল্লাহু কার্ফ’। র্জন- ূমতর বযাপার হমল এেন শৈাে 
শমলমল র্কেু শদেমব না। হার্দস শৈাে শমলল। এেমনা দুজনমক পর্রোর শদো র্ামে। 
ৈাাঁমদর আমলায় দুজমনরই োয়া পমিমে ঘামি। শসই োয়াও শদো র্ামে। দু’জন শর্ একই 
র্দমক তার্কময় আমে তাও না। একজন তার্কময় আমে পুকুমরর র্দমক, অনযজন পাকাবার্ির 
র্দমক। 
  
হার্দমসর দমবমন্ধর মমতা হমলা। বুমক বযথা শুরু হমলা। শস দুহামত বুক শৈমপ ধমর র্নমজর 
অজামিই কাাঁপা গলায় ডাকল, শোিকতিা! দু’জনই একসমঙ্গ তাকাল তার র্দমক। একজন 
র্মর্লময় শগল। অনযজন রইল। 
  
লাবুস বলল, র্কেু বলমব? 
  
হার্দস কাাঁমদা কাাঁমদা গলায় বলল, ঘমর ৈমলন। শোিকতিা। কী কারমণ জার্ন 
  
 য় লাগমতমে। 
  
লাবুস উমঠ দাাঁিাল। ঘমরর র্দমক রওনা হমলা। হার্দস এেমনা গামের আিাল শথমক শবর 
হমত পারমে না। তার হাত-পা জমম শগমে। 
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রাত অমনক হময়মে। বান্ধবপুর জামম মসর্জমদর ইমাম কর্রম সামহব তাাঁর বার্ির উঠামন 
কামঠর শৈয়ামর বমস আমেন। তাাঁর সামমন একিু দূমর মার্িমত শর্ বমস আমে তার আসল 
নাম মজনু। শলামক তামক ডামক মজু গুণ্ডা। র্র্দও শকউ তামক কেমনা গুণ্ডার্ম করমত শদমে 
র্ন। মজু গুণ্ডা অর্ত বলোলী বযর্ক্ত, র্বোল েরীর। শসই তুলনায় মাথা অস্বা ার্বক শোি। 
শৈাে বি বি। শৈামের সাদা অংে সবসময় লাল থামক। 
  
মজুর হামত র্বর্ি। সমীহ কমর প্রর্তবারই মাথা ঘুর্রময় র্বর্িমত িান র্দমে। প্রর্তবার 
র্বর্িমত িান শদয়ার আমগ োাঁকার্র র্দময় থুথু শফলমে। 
  
কর্রম মজু গুণ্ডামক ধমিকথা শোনামে। মজু গুণ্ডামক শদমে মমন হমে শস আগ্রহ র্নময় 
ইমাম সামহমবর কথা শুনমে। 
  
মজু! 
  
শজ বমলন। 
  
সবমৈ’ বি শসায়ামবর কাজ কী জামনা? কামফর মারা। ধর তুর্ম নামাজ কালাম ম পি না। 
শরাজা রাে না। জুম্মার নামামজ সার্মল হও না। তারপমরও একজন কামফর তুর্ম ধ্বংস 
করলা। শতামার হামত শবমহেমতর দরজার ৈার্ব ৈইলা আসল। শসই ৈার্ব র্দয়া তুর্ম র্নমজই 
শবমহেমতর দরজা েুলবা। সিরাজন তুর এবং র্ত্রেজন শগালমান শগমির বাইমর শসানার 
র্সংহাসন র্নয়া শতামার জমনয অমপো করমব। তুর্ম শোকা মাত্র তারা শগালাপজমলর পার্ন 
র্দয়া শতামামক শগাসল করামব। শরের্ম কাপি পর্িাময় র্সংহাসমন বসামব। বাদযবাজনা কমর 
র্নময় র্ামব। বুম ে? 
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হুাঁ। 
  
অনয ধমমির কামফমরর শৈময় র্নজ ধমমি র্র্দ শকউ কামফর থামক। শসই কামফর ধ্বংস করার 
শসায়াবা দেগুণ শবর্ে। কারণ একিাই— অনয ধমমির কামফর ইসলামমর শর্ ের্ত করমব, 
ইসলাম ধমমির শ তমর থাকা কামফর তার শৈময় দেগুণ শবর্ে ের্ত করমব। 
  
মজু গু্ত। এক র্দলা থুথু শফমল বলল, কামর েুন করমত হমব বমলন। এত পযাৈাল পািার 
দরকার নাই। নগদ একে’ শিকা র্দমবন। কার্ি সমাধা কমর র্দব। কাকপেীও জানমব না। 
কার্ি সমাধা হওয়ার পমর আর্ম দুইমাস বাইমর থার্ক। এই দুই মামসর েরৈ। আলাদা। 
  
কর্রম অবাক হময় বলমলন, মানুষ েুন করার কথা আসল কী জমনয? আর্ম শতামামক পাপ-
পুমণযর র্বষময় কথা বলমতর্ে। 
  
মজু উমঠ দাাঁর্িময় হাই তুলমত তুলমত বলল, র্াই। িাকার শজাগাি র্র্দ হয় েবর র্দময়ন। 
  
মাজু রওনা র্দময়মে। একবারও শপেন র্ফমর তাকামে না। কর্রম হতাে গলায় বলমলন, 
একে’ পারব না। এত িাকা আমার নাই। পঞ্চামে র্ক সম্ভব? 
  
না। 
  
ধর পঞ্চাে এেন র্দলাম। তুর্ম কার্ি সমাধা করলা। তারপমর ধীমর সুমস্থ র্েন র্া পার্র 
তা র্দয়া একে’ পুরা করলাম। 
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মজু আবামরা থুথু শফমল মুে মুেমত মুেমত বলল, পুরা শিকা শজাগাি কইরা েবর র্দমবন। 
দুই মামসর রাহােরৈা আলাদা। েুন হমব নগদ। শিকাও র্দমবন নগদ। 
  
কর্রম উঠামন বমস আমেন। মজু গুণ্ডার শদোমদর্ে তার মুমেও ক্রমাগত থুথু জমমে। 
হারামজাদা লাবুসিামক োর্্ত  না র্দময় র্তর্ন শবমহেমত শগমলও োর্ি পামবন না। এই 
হারামজাদার কারমণ তামক নযাংিা হময় শদৌিামত হময়মে। শুরুমত শ মবর্েমলন ঘিনা শকউ 
শদমে র্ন। ঘামির দুই একজন মার্  শর্ শদমেমে এই র্বষময় র্তর্ন এেন র্নর্িত। শলাকজন 
আিামল তামক ‘নযাংিা মাওলানা।’ ডামক। এই অপমান সহয করার মানুষ। র্তর্ন না। 
কর্রমমর মুমে আবার থুথু জমমমে। র্তর্ন র্ঠক মজু গুণ্ডার মমতাই থুথু শফলমলন। মানুষ 
অনুকরণ র্প্রয়। 
  
ের্রফা ঘমরর শ তর শথমক ডাকল, র্ তমর আমসন। ঘুমাইমবন না? 
  
কর্রম র্বরক্ত শৈামে তার্কময় রইমলন। জবাব র্দমলন না। ের্রফ এর্গময় শগল। 
  
কর্রম বলমলন, শতামামর তেন ঘর থাইকা বাইর হইমত র্নমষধ করর্ে না? 
  
ের্রফা বলল, উঠামন শকউ নাই, আপর্ন একা। একিা কথা র্জজ্ঞাস করব? 
  
কর। 
  
র্কেুর্দন র্াবৎ শদেতার্ে আপর্ন শপমরোন। কী হইমে? 
  
কর্রম ইত্ত ত কমর বলমলন, র্জন শোররম বি তযক্ত করমতমে। তার কারমণ শপমরোন। 
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আবার শদো পাইমেন? 
  
হুাঁ। 
  
 ামলা শকামনা মাওলানার কাে থাইকা তার্বজ আইনা পমরন। 
  
আমার শৈময় বি মাওলানা এই অঞ্চমল শক আমে? 
  
ের্রফা বলল, র্নমজর তার্বজ সবসময় র্নমজর জনয কাজ কমর না। মাওলানা ইদর্রমসর 
কাে থাইকা তার্বজ শনন। শুমনর্ে র্তর্ন সুর্ফ মানুষ। 
  
কর্রম র্বরক্ত গলায় বলল, শোনা কথায় কান র্দবা না। ইদর্রস র্বরাি বন্দ। এক 
নিামার্গমর র্নয়া র্কেুর্দন সংসার করমে। শসই মার্গ শপি বাধায়া এেন আমে নর্িবার্িমত। 
সিান োলাস কইরা আবার পুরান বযবসা শুরু করব। 
  
আপনামর শক বলমে? 
  
শকউ বমল নাই, আর্ম জার্ন। 
  
ের্রফা বলল, শকউ না বলমল আপর্ন শকমমন জানমবন? আপর্ন র্ক (छछलन कछिछरि र? 
  
কর্রম স্ত্রীর স্পধিা শদমে অবাক হমলন। র্তর্ন র্ৈিাই করমত পামরন র্ন। ের্রফা এই ধরমনর 
কথা বলমত পামর। তার রাগ ৈরমম উমঠ শগমলও রাগ দ্রুত কমামলন। সহজ গলায় বলমলন, 
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তুর্ম র্বরাি শবয়াদর্ব কমরে। র্াই শহাক, েমা করলাম। এমন শবয়াদর্ব আর করবা না। 
 াত দাও। 
  
মাওলানা শেমত বমসমেন। ের্রফা সামমন বমস গরম  ামত পাো র্দময় হাওয়া করমে। 
আজমকর আময়াজন  ামলা। কর্রমমর পেমন্দর পাবদা মাে। হাওমরর লালমুো বি পাবদা! 
শ াল শ াল কমর রান্না। ের্রফা পামতর এক শকানায় আদা সর্রষা বািা র্দয়া শরমেমে। 
তরকার্রর সামথ এই র্জর্নস র্মর্েময় শেমত েুবই  ামলা লাগমে। কর্রম বলল, তুর্ম রান্দা 
র্েমের্ে  ামলা। এই র্বষময় শকামনা  ুল নাই। রান্দা কার কামে র্েমের্ে? োশুর্ি আম্মার 
কামে? 
  
ের্রফা প্রমশ্নর জবাব না র্দময় আগ্রমহর সামথ বলল, আো র্জন র্ক  াতমাে োয়? র্মর্ি 
োইমত পেন্দ কমর, এইিা আর্ম শুমনর্ে।  াত-মাে োয়? 
  
জার্ন না। 
  
র্জন শোররমমর সামথ সাোৎ হইমল মমন কইরা র্জজ্ঞাস কইরা জানমবন। 
  
কর্রম র্বরক্ত হময় বলমলন, তুর্ম র্ক তামর দাওয়াত কইরা োওয়াইব। ‘ োমাো কথা 
বমল। 
  
ের্রফা ৈুপ কমর শগল। তার েুব ইো করর্েল। র্জন শোররমমর সামথ তার শর্ সাোৎ 
হময়র্েল। এই ঘিনািা বমল। রূপবান এক রু্বমকর শবে ধমর শস এমসমে। র্নমজর নাম 
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শস শোররম বমল নাই। অনয কী শর্ন বমলমে। এেন মমন নাই। তামক শস মা বমলমে। 
পার্িমত বমস োনা শেময়মে। এত বি একিা ঘিনা কাউমক বলার উপায় নাই। 
  
োওয়া শেষ কমর কর্রম পান মুমে র্দমলন। ের্রফা বলল, এত বি পাবদা মাে আর্ম কই 
পাইলাম র্জজ্ঞাস করমলন না? 
  
কর্রম পামনর র্পক শফলমত শফলমত বলমলন, শতামার  াইজান পাঠাইমেন। হাওমরর মাে 
আর শক পাঠামব! 
  
ধমরমেন র্ঠক।  াইজান র্নমজই এমসর্েমলন। পাাঁৈ র্মর্নি বমসন নাই। লঞ্চ ধরমত শদৌি 
র্দময়মেন। উর্ন র্ামবন কইলকাতা। ের্বঘমর ের্ব শদেমবন। 
  
কর্রম র্বরক্ত হময় বলমলন, তুর্ম শতামার  াইমর বললা না ের্বঘমর ের্ব শদো র্বরাি গুনার 
কাজ? 
  
বর্ল নাই।  াইজান আমামর র্কেু িাকা র্দয়া শগমে। মামের বযবসায় র্বরাি লা  কমরমে। 
এইজমনয। 
  
কত িাকা র্দময়মেন? সতয কথা বলবা, শতামার িাকা র্নয়া আর্ম পালায়া র্াব না। 
  
একে’ িাকা। 
  
কর্রম ৈমমক উঠমলন। শসই ৈমক ের্রফার শৈামে পিল না। 
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শতামার  াইময়র মন  ামলা। একে’ শিকা  াইনমর র্দময়মে সহজ কথা না। তমব েহর 
বন্দমর র্গয়া িাকা নি করা র্ঠক না। অথি সঞ্চাময়র র্জর্নস, অপৈময়র র্জর্নস না। 
অপৈয়কারী েয়তামনর  াই। 
  
ের্রফা বলল, েয়তান আমার  াইময়র  াই হইমল সম্পমকি আর্মও েয়তামনর  াইন। 
আর আমামর র্ববামহর কারমণ আপমন েয়তামনর দুলা াই। র্হ র্হ র্হ। 
  
কর্রম কর্ঠন গলায় বলমলন, এইগুলা শকমন কথা? 
  
তামাো করলাম। 
  
স্বামী র্নয়া তামাো করব না। স্বামী তামাোর র্বষয় না। 
  
স্বামী র্কমসর র্বষয়? 
  
 র্ক্ত েদ্ধার র্বষয়। র্হনু্দ শমময়র সবই োরাপ। একিা শুধু  ামলা গুণ। তামদর পর্ত র্ক্ত। 
র্হনু্দ শমময়রা র্দন কী ামব শুরু কমর জামনা? স্বামীর পা শধায়া পার্ন োইয়া। 
  
ের্রফা বলল, এেন থাইকা আর্মও আপমনর পা শধায়া পার্ন োব। 
  
তার প্রময়াজন নাই। 
  
অবেযই প্রময়াজন আমে। সকালমবলা এক বালর্ত পার্ন আইনযা র্দব। আপমন পা িুবাময় 
র্দমবন। সারার্দন আর্ম এই বালর্তর পার্ন োব। দুপুমর এই পার্ন র্দয়া শগাসল করব। 
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অমনক রঙ্গ তামাো হইমে। এেন র্াও, পান আন। পান োব। 
  
স্ত্রীর উল্টাপাল্টা কথায় কর্রম র্মথিই র্বরক্ত। তমব র্তর্ন র্বরর্ক্তর প্রকাে শদোমলন না। 
তাাঁর মাথায় সমূ্পণি অনয র্ৈিা। 
  
  
  
শ্ৰীনাথ লাবুমসর অধীমন ৈাকর্র র্নময়মেন। নাময়ব সদিার জাতীয় কাজ। আয় বযময়র র্হসাব 
রাো। োজনার কাগজপত্র র্ঠক রাো। শ্ৰীনামথর জমনয ঘর শদয়া হময়মে। শ্ৰীনাথ েতি 
র্দময়মেন, তাাঁর ঘমর শকামনা মুসলমান েুকমব না। মুসলমামনর রান্না শকামনা োবারও র্তর্ন 
োমবন না। স্বপাক আহামরর বযবস্থা। 
  
লাবুস সব েতি শমমন র্নময়মে। শ্ৰীনাথ বলমলন, আপর্ন আমামক মহার্বপদ শথমক উদ্ধার 
কমরমেন। র্দমনর পর র্দন উপবাস করমত হময়মে। অনুকি শথমক আপর্ন আমামক মুর্ক্ত 
র্দময়মেন। আর্ম একর্দন তার প্রর্তদান র্দব। 
  
লাবুস বলল, আো। 
  
হার্দস উর্দ্দন নামম র্ামক আপর্ন ৈাকর্র র্দময়মেন, তার র্বষময় র্ক আপর্ন র্কেু জামনন? 
  
না। 
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শস র্বরাি বি শৈার দরবার র্ময়ার র্েষয। হার্দস উর্দ্দন র্নমজও র্বরাি শৈার। তামক 
আপনার র্বদায় করা প্রময়াজন। আমার পরামেি এই মুহূমতি তামর র্বদায় করমবন। 
  
লাবুস বলল, হার্দস উর্দ্দমনর কারমণ আর্ম আপনামক ৈাকর্র র্দময়র্ে। আপনার উপবামসর 
কমির কথা শস-ই আমামক বমলর্েল। 
  
শ্ৰীনাথ বলমলন, শস আমার উপকার কমরমে। এেন আর্ম আপনার অধীমনর কমিৈারী। 
আর্ম আপনার স্বাথি শদেব। তারিা না। 
  
লাবুস বলল, আমার স্বাথি শদোর প্রময়াজন নাই। আপর্ন থাকমবন আপনার মমতা, শস 
থাকমব তার মমতা। এই র্বষময় আমলাৈনা এইোমনই শেষ। 
  
আপর্ন র্কন্তু র্বপদ র্নয়া বাস করমতমেন। 
  
র্ঠক আমে করলাম। এেন আপর্ন আমামক র্হিম্বা রােমসরা কার্হনীিা বমলন। 
  
কী বলব? 
  
একর্দন দূর শথমক আপনার গলায় রামায়ণ পাঠ শুমনর্েলাম। বি আনন্দ শপময়র্েলাম। 
আপনার কণ্ঠস্বর মধুর। 
  
শ্ৰীনাথ বলমলন, র্হনু্দ ধমিগ্রমন্থর পাঠ শোনা অনয ধমমির মানুষমদর জমনয র্নর্ষদ্ধ। শর্ পাঠ 
করমব। তার পাপ হমব, শর্ েবণ করমব তারও পাপ। 
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তাহমল থাক। 
  
তমব মুেস্থ র্বদযা শথমক পাঠ করায় শদাষ নাই। গ্রন্থ সমঙ্গ না থাকমল র্ঠক আমে। 
  
শ্ৰীনাথ পাঠ শুরু করমলন— 
  
র্নদ্ৰা র্ায় র্নরুপমা সুবদনী ঘনেযামা 
এ রামা শতামার শকবা হয়। 
এ শঘার দুগিম বমন, র্নদ্ৰা র্ায় অমৈতমন, 
নার্হ জামনা রােস আলয়। 
র্তমলক নার্হক  র, শর্ন আপনার ঘর 
অর্তেয় শদর্ে দুিঃসাহস। 
এই বন অর্ধকারী, পাপ আত্মা-দুরাৈারী 
 য়ঙ্কর র্হর্িম্ব রােস। 
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২০. প্রকৃচত রহসয পেন্দ কমর 
প্রকৃর্ত রহসয পেন্দ কমর বমলই শস তার শেষ্ঠ সিান মানুষমক নানান রহসয র্দময় পৃর্থবীমত 
পাঠায়। সারাজীবন প্রর্তর্ি মানুষ তার রহমসযর শেলা শেমল। প্রকৃর্ত দার্িপাল্লায় শমমপ 
সবাইমক সমান রহসয শদন না। কাউমক শবর্েমাত্রায় শদন, শর্মন শনতার্জ সু াষৈন্দ্র বসু। 
ইর্ন্ডয়ান র্সর্ ল সার্ িস পরীোয় র্িতীয় স্থান পাওয়া এই শমধাবী মানুষর্ির শৈহারা 
রাজপুমত্রর মমতা। সমম্মাহনী েমতার জমনযই হয়মতাবা গার্ন্ধর্জর শৈময়ও উাঁৈুস্থামন আসীন। 
কংমগ্রমসর র্ৈিা- াবনার সমঙ্গ তার শকামনা র্মল শনই। প্রকামেয এই কথা বহুবার বমলও 
র্েন কংমগ্রমসর স াপর্ত পমদর জমনয শ ামি দাাঁিান, র্তর্ন শ ামি র্জমতন। গার্ন্ধর্জ 
অসহায় শবাধ কমরন। কারণ তার সমর্থিত প্রাথিী র্সতারামাইয়া র্বোল বযবধামন পরার্জত। 
  
সু াষৈন্দ্র অর্ত রহসযময় মানুষ হমলও তাাঁর র্ৈিা াবনায় কেমনা রহসয র্েল না। তার 
এককথা— ইংমরজ আপনা-আপর্ন  ারত শেমি র্ামব শসই র্ৈজ না। গার্ন্ধর্জর সতযাগ্রহ 
র্কংবা অনেমন তারা িলমব না। র্বপ্লবীমদর এর্দক-ওর্দক েুিোি গুর্লমবামামতও র্কেু 
হমব না।  ারতমক স্বাধীন করমত হমল সেস্ত্র র্বপ্লমবর শ তর র্দময় তা করমত হমব। 
অর্হংসা দুবিমলর অস্ত্র। সু াষৈন্দ্র বসু র্নমজমক এবং জার্তমক দুবিল  াবমত অ য্ত  না। 
  
কংমগ্রমসর সমঙ্গ তার র্বমরাধ ৈরমম শপৌঁেল। র্তর্ন কংমগ্রমসর স াপর্তর পদ শেমি 
ফরওয়াডি ব্লক নামম নতুন রাজবনর্তক দল করমলন। শেমর বাংলা ফজলুল হক শর্াগ 
র্দমলন তাাঁর সামথ। শেমর বাংলাও ৈার্েমলন। অেণ্ড  ারত। মুসর্লম লীমগর সমঙ্গ এই 
কারমণই তাাঁর বনর্েল না। 
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সু াষৈমন্দ্রর কমিকাণ্ড ইংমরজ সরকামরর শমামিই পেন্দ হর্েল না। তামদর মাথায় 
র্বশ্বরু্মদ্ধর  ামমলা, এই  ামমলায় সু াষৈন্দ্র বসুর রণাহুঙ্কার অসহয শবাধ হবারই কথা। 
ইংমরজ তাাঁমক গৃহবর্ন্দ করল। র্তর্ন পার্লময় শগমলন (১৭ জানুয়ার্র, সন ১৯৪১)। প্রথমম 
শগমলন আফগার্ন্ত ান। শসোন শথমক েদ্মমবমে রার্েয়া, রার্েয়া শথমক জামিার্ন। 
  
জামিার্নর ৈযামিলর র্হিলার এই বািার্লর কথাবাতিায় মুগ্ধ। কী শতজ! র্হিলামরর েত্রু 
ইংমরজ, এই রু্বমকর েত্রুও ইংমরজ। এমক অবেযই সাহার্য করা র্ায়। সু াষৈন্দ্র বসু 
সাহসী এক প্র্ত াব কমর বসমলন। শর্ সব  ারতীয় চসর্নক জামিানমদর হামত বর্ন্দ হময়মে, 
তামদর র্নময় র্তর্ন এক চসনযদল গঠন করমবন। এবং এই চসনযবার্হনী র্নময়  ারত 
র্বজময়র উমদ্দমে রওনা হমবন। 
  
র্হিলার প্র্ত ামব রার্জ হমলন। বর্ন্দ  ারতীয় চসনযমদর মুর্ক্ত শদয়া হমলা। তারা র্হিলামরর 
প্রর্ত আনুগমতযর েপথ র্নল। 
  
এর্দমক মালময় কাকতালীয় এক ঘিনা ঘিল। জাপার্নমদর তািা শেময় র্ের্িে বার্হনী দ্রুত 
পিাদপসরমণর শৈিা করমে। তামদর না্ত ানাবুদ অবস্থা। র্ের্িে চসনযবার্হনীর সমঙ্গ র্েমলন 
শমাহন র্সং। হঠাৎ তার মাথায় এমলা র্ের্িে বার্হনীর সমঙ্গ পার্লময় না র্গময় জাপার্ন 
শসনামদর হামত ধরা শদয়া। তামদর রার্জ কর্রময় বর্ন্দ  ারতীয়মদর র্নময় র্ের্িমের র্বরুমদ্ধ 
রু্দ্ধ করা। এই রু্দ্ধ হমব  ারমতর স্বাধীনতা রু্দ্ধ। জাপান রার্জ হময় শগল।  ারতীয় 
রু্দ্ধবর্ন্দমদর তুমল র্দল শমাহন র্সং-এর হামত। শমাহন র্সং ৪৫,০০০  ারতীয় চসনয র্নময় 
গঠন করমলন আজাদ র্হন্দ শসনাবার্হনী। 
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আজাদ র্হন্দ শসনাবার্হনীর এক সদসয র্সপার্হ বৃন্দাবন পাল। তাাঁর বার্ি বান্ধবপুমর। 
বৃন্দাবন পামলর বাবা আনন্দ পাল জানমতন, শেমল জাপার্নমদর হামত বর্ন্দ হময়মে। হলুদ 
জাপার্নরা শেমলমক অমানুর্ষক র্ন্ত্রণা করমে। রু্দ্ধমেমত্র োবামরর অ াব হমল জাপার্নরা 
না-র্ক প্রায়ই বর্ন্দমদর শমমর তামদর কর্লজাও োমে। র্তর্ন জাপার্নমদর ধ্বংস কামনা 
কমর মর্ন্দমর শজািা পাঠা বর্ল র্দমলন। পিপর্রবতিমনর েবর র্তর্ন জানমতন না। 
  
হলুদ জাপার্নরা আমামদর বনু্ধ হময় শগমে, শনতার্জ জামিান ইউ শবামি কমর জাপামনর 
উমদ্দমে রওনা হময় শগমেন। র্ঠক হময়মে জাপামনর শসনাবার্হনী এবং মাম হন র্সং-এর 
শনতৃমত্ব আজাদ র্হন্দ বার্হনী একসমঙ্গ বামিা আক্রমণ কমর বাংলা  ূেমণ্ডর র্দমক আসমত 
থাকমব। 
  
জাপান রু্দ্ধ শঘাষণা কমরমে র্েমিন এবং আমমর্রকার র্বরুমদ্ধ। আজাদ র্হন্দ বার্হনীও 
র্পর্েময় শনই। তারাও রু্দ্ধ শঘাষণা কমরমে। র্েমিন এবং আমমর্রকার র্বরুমদ্ধ। 
  
এর্দমক েবর রমিমে জামিার্নর র্বজ্ঞানীরা  য়াবহ এক শবামা বানামনার কমিকাণ্ড শুরু 
কমরমে। শবামার নাম অযািম শবামা। সামানয অযািমমর শ তর না-র্ক লুর্কময় আমে চদতয। 
শসই চদতযমক শবর কমর আনার শৈিা। 
  
আমমর্রকানরা গু্ত।ৈরমদর এই েবমর র্বৈর্লত। সর্তয র্ক এমন র্কেু ওরা ঘিামত র্ামে? 
জামিার্ন শথমক পার্লময় আসা পদাথির্বদযার রর্থ-মহরর্থমদর আেয় এেন আমমর্রকা। অযািম 
শবামার গমবষণায় তারা এর্গময় আসমত পামরন, তমব তার জমনয রামের সাহার্য দরকার। 
আমমর্রকার শপ্রর্সমডন্ট। মক বু ামত হমব শর্, অযািম শবামার মমতা মারণাস্ত্র প্রময়াজন। 
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বু ামনার দার্য়ত্ব র্নমলন পদাথির্বদযার গুরুমদব আলবািি আইনিাইন। র্তর্ন র্নমজ শুধু শর্ 
দার্য়ত্ব র্নমলন তা-না, র্তর্ন পৃর্থবীর জ্ঞানী-গুণী মানুষমদরমক র্দময়ও রুজম ল্টমক 
শবা ামনার শৈিা ৈালামলন। মহাোর্ির জমনয প্রময়াজন মহাঅোর্ি অযািম শবামা। 
  
আইনস্টাইমনর কারমণই হয়মতা কর্বগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও োর্ির প্রময়াজমন অযািম 
শবামা বানামনা উর্ৈত বমল শপ্রর্সমডন্ট।  রুজম ল্টমক অনুমরাধ কমর র্ৈর্ঠ পাঠামলন। 
আমমর্রকায় শুরু হমলা চদতয বানামনার প্রর্ক্রয়া। প্রর্ক্রয়ার নাম—মযানহািন প্রমজক্ট। 
  
  
  
মযানহািন প্রমজমক্ট অযািম শবামা বানামনা ৈলমত থাকুক, আমরা মযানহািন শথমক র্ফমর 
আর্স বান্ধবপুমর। শসোমন কার্তিক মাস। র্দন শুরু হমে ঘন কুয়াোয়। এই বৎসর কুয়াোর 
একিু বািাবার্ি আমে। এক-এক র্দন এমন কুয়াো হয় শর্, একহাত সামমনর মানুষও 
শদো র্ায় না।  রদুপুমর আকামের র্দমক তাকামল শর্ সূর্ি শদো র্ায় তা ৈাাঁমদর মমতা। 
কুয়াো শসই সূমর্ির শতজ শকমি র্নময়মে। 
  
এমনই এক কুয়াোর মধযদুপুমর মাওলানা ইদর্রস র্িউব কল শথমক োবার পার্ন র্নময় 
র্ফরমেন। বার্ির উঠামন পা র্দময়ই শুনমলন র্বিাল কাাঁদমে। শোবার ঘমরর শ তর শথমক 
র্বরামহীন র্বিামলর কান্না শ মস আসমে— র্ময়াউ র্ময়াউ র্ময়াউ। তাাঁর বার্ি কুকুর-
র্বিালেূনয। র্তর্ন কুকুর-র্বিাল েুবই অপেন্দ কমরন। কুকুর অপেন্দ কমরন, কারণ 
আমামদর নবী (দিঃ) কুকুর অপেন্দ করমতন। এই রু্র্ক্তমত র্বিাল তাাঁর পেন্দ করার কথা। 
কারণ নবীর্জর পেমন্দর প্রাণী র্বিাল। র্কন্তু মাওলানা ইদর্রস কুকুমরর শৈময়ও শবর্ে 
অপেন্দ কমরন র্বিাল। 
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মাওলানা র্বরক্ত মুমে র্কেুেণ উঠামন দাাঁর্িময় শথমক ঘমর েুকমলন। পলকহীন শৈামে তাাঁমক 
র্বোনার র্দমক তার্কময় থাকমত হমলা। র্বোনার র্ঠক মা োমন কথা র্দময় পুাঁির্লর মমতা 
কমর জিামনা একিা র্েশু। তার দু’পামে দুিা বার্লে। তার মাথার কামে র্ফর্ডং শবাতমল 
এক শবাতল দুধ। র্েশু হাতপা েুিমে এবং কাাঁদমে ওয়াউ ওয়াউ। কান্নার এই েব্দমকই 
মাওলানা র্বিামলর র্ময়াউ র্ময়াউ  াবর্েমলন। 
  
ইদর্রস গলা উাঁর্ৈময় ডাকমলন, জুমলো! জুমলো! শকউ জবাব র্দল না। তমব র্েশুর্ি কান্না 
থার্মময় র্দল। মাওলানা মুগ্ধ হময় তার্কময় আমেন। পৃর্থবী এবং শবমহ্ত  দুই জায়গামতই 
সবমৈ’ সুন্দর বস্তু ফুল। ফুল র্ত সুন্দরই শহাক শস হাসমত পামর না, কাাঁদমত পামর না। 
মুহুমতি-মুহুমতি র্নমজমক বদলামত পামর না। শসই অমথি অবেযই মানবর্েশু ফুমলর শৈময় 
সুন্দর। মাওলানা বলমলন, এই! এই! 
  
র্েশুর্ি হাত নািল। তার শৈাে ঘন কামলা এবং গরুর শৈামের মমতা বি। শৈামের মর্ণমত 
আমলাোয়ার শেলা। মাওলানা বলমলন, নাম র্কমগা? 
  
র্েশু এবার পা নািাল। 
  
মাওলানা আগ্রহ র্নময় র্জমজ্ঞস করমলন, তুর্ম শেমল না শমময়? প্রশ্নর্িমত র্েশু সম্ভবত 
অপমার্নত শবাধ করল। শস কান্দমত শুরু করল। তার গলার স্বর এবার আমগর শৈময়ও 
উাঁৈুমত। 
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তার র্ক র্েমধ শলমগমে? র্ফর্ডং শবাতল মুমে ধরমল র্ক োমব? দুধ র্ক র্বোনায় শুইময়ই 
মুমে ধরমবন? না-র্ক আমগ তামক শকামল র্নময় মুমে ধরমবন? কর্ৈ র্েশুরা মামের মমতা 
র্পর্েল হয় বমল তার ধারণা। শকামল র্নমত শগমল র্পেমল পমি র্ামব না শতা! র্তর্ন তাাঁর 
এই দীঘিজীবমন কেমনা শকামনা র্েশু শকামল র্নময়মেন এরকম মমন করমত পারমলন না। 
আহামর, শবৈারা হাত-পা শনমি কী কান্নাই না। কাাঁদমে! 
  
মাওলানা র্বসর্মল্লাহ বমল অমনক আময়াজন কমর র্েশু শকামল র্নমলন। তার মুমের সামমন 
র্ফর্ডং শবাতল ধরামাত্রই তার কান্না থামমলা। শস ৈুকৈুক কমর দুধ িানমে। শৈাে বন্ধ হময় 
আসমে। ঘুর্মময় পিমে না-র্ক? সর্তয সর্তয ঘুর্মময় পিমল দুধ োওয়ামনা র্ক বন্ধ কমর 
শদমবন? শসিাই শতা রু্র্ক্তরু্ক্ত। ঘুমমর মমধয শকউ োদয গ্রহণ কমর না। মানবসিান শকন 
করমব? 
  
পর্বত্র শকারান পাঠ করার সময় মাওলানা শর্ ামব শদামলন এেমনা র্তর্ন মমনর অজামি 
শস ামবই দুলমেন। র্েশুর্ির র্দমক তার্কময় র্মল র্দময় র্দময় র্বর্ৈত্র সব কথা বমল র্ামেন– 
  
এই বাবু! 
দুধ োরু? 
মজা পাবু? 
কই র্ারু? 
এই বাবু! 
তুর্ম হাবু। 
এবং হাবা 
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মজা পাবা 
কই র্াবা? 
বমল বাঘ। 
ও আল্লা 
বাবুর কী রাগ! 
  
মাওলানার কথাবাতিা মমন হয় র্েশুর্ির পেন্দ হমে। দুধ শেমত শেমতই শস হাসল। 
মাওলানা অস্পি গলায় বলমলন, আহামর! আহামর! মাওলানার শৈাে অশ্রুর্সক্ত হমলা। র্তর্ন 
গ ীর আমবমগ বলমলন, শহ রাব্ববুল আলার্মন, শহ গাফুরুর রার্হম! শতামার প্রর্ত নাদান 
বান্দা ইদর্রমসর সালাম। 
  
সন্ধযার মমধয অমনমকই শজমন শগল জুমলো তার কনযাসিানমক মাওলানার বার্িমত শফমল 
ৈমল শগমে। মাওলানা মহার্বপমদ পমিমেন। মাওলানা র্নমজ থামকন। একমবলা শেময়। 
শসই োওয়াও সবর্দন শজামি না। বাচ্চািামক োওয়ামবন কী? 
  
কময়কজন আগ্রহ কমর বাচ্চা শদেমত শগল। দূর শথমক শদেল, কামে শগাল না, শকামলও 
র্নল না। এই র্েশু অপরূপ রূপবতী হমলও শস মূর্তিমান পাপ োিা র্কেু না। তামক দূর 
শথমক শদো র্ায়, শকামল শনয়া র্ায় না। 
  
জুমলো এক শবাতল দুধ শরমে র্গময়র্েল। সন্ধযার আমগই শসই দুধ শেষ হময় শগল। বাচ্চা 
কাাঁদমত শুরু করল। তার জমনয োবার কী ামব শজাগাি করমবন। মাওলানা শ মব শপমলন 
না। তামক বার্িমত শরমে োবামরর সন্ধামন শকাথাও র্াওয়া র্ামব না। র্তর্ন শর্োমনই র্ান, 
তামক শকামল র্নময়ই শর্মত হমব। বাচ্চািার জমনয কাাঁথা দরকার, কাপি দরকার। শসসবইবা 
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শকাথায় পামবন? বাচ্চ ঘনঘন র্পসাব করমে। কাপি বদলামত হমে। এই মুহূমতি মাওলানা 
তামক র্নমজর একিা পাঞ্জার্ব র্দময় জর্িময় শরমেমেন। বাবু শসই পাঞ্জার্বও র্ র্জময় 
শফমলমে। মাওলানা অর্স্থর শবাধ করমলন। সবিপ্রাণীর র্রর্জমকর দার্য়ত্ব পরম করুণাময় 
আল্লাহপামকর। র্নম্নমেণীর প্রামণর জমনয তা একে’  াগ সর্তয। প্রর্তর্ি র্পপিার োবামরর 
বযবস্থা র্তর্ন কমর শরমেমেন। মানুষমক র্তর্ন অস্বা ার্বক জ্ঞান-বুর্দ্ধ র্দময় পার্ঠময়মেন বমল 
তার োবার তামকই সংগ্রহ করমত হয়। 
  
েুধায় অর্স্থর হময় র্েশু েুবই কাাঁদমে। মাওলানার শৈাে র্দময়ও পার্ন পিমে। তার মন 
বলমে, আল্লাহপাক তাাঁমক জর্িল এক পরীোয় শফমলমেন। এই পরীো শথমক র্তর্ন 
কী ামব পর্রত্রাণ পামবন বু মত পারমেন না। বাচ্চািামক শকামল র্নময়ই তামক শবর হমত 
হমব। শদর্র করা র্ামব না। 
  
উঠামন লণ্ঠন হামত শক শর্ন এমস দাাঁর্িময়মে। ইদর্রস বাচ্চা শকামল র্নময় বারান্দায় এমস 
শদমেন লাবুস। 
  
লাবুস বলল, শবানমক শদেমত এমসর্ে। তার নাম কী? 
  
মাওলানা বলমলন, নাম জার্ন না। তার মা কী নাম শরমেমে বমল র্ায় নাই। তমব তার 
ইো র্েল শমময় হমল নাম রােমব মীরা। 
  
লাবুস বলল, শবানমক আমার শকামল র্দন। 
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বাচ্চা কাাঁদর্েল। লাবুমসর শকামল উমঠ র্কেুেমণর জমনয তার কান্না থামল। শস শকৌতূহলী 
হময় নতুন মানুষিামক শদেমে। লাবুস বলল, আর্ম আমার শবামনর নাম রােলাম পুষ্পরার্ন। 
  
মাওলানা বলমলন, তুর্ম র্ক এর োওয়ার বযবস্থা করমত পারমব? এ েুধায় অর্স্থর হময়মে। 
  
লারুস বলল, আর্ম সব বযবস্থা কমরই আপনামক র্নমত এমসর্ে। 
  
কী বযবস্থা কমরে? 
  
লাবুস বলল, একিা শমময় শরমের্ে শর্ পুষ্পারার্নর শদোমোনা করমব। আমার শবামনর র্া 
র্া লাগমব তার সব বযবস্থা কমরর্ে। 
  
মাওলানা বলমলন, বযবস্থা কমরর্ে, বযবস্থা কমরর্ে— এমন কথা বলব না। এমত অহঙ্কার 
প্রকাে হয়। বযবস্থা কমরমেন আল্লাহপাক। শতামার মাধযমম কমরমেন। 
  
লাবুস বলল, আমার  ুল হময়মে। এেন আমার সমঙ্গ ৈমলন। 
  
মাওলানা বলমলন, আল্লাহপামকর র্হসাব সাধারণ মানুমষর শবা া সম্ভব না। আর্ম বাচ্চািামক 
কী োওয়াব কী পরাব শ মব েুব অর্স্থর হময় র্েলাম। কাাঁদমত র্েলাম। আমার একবারও 
মমন হয় নাই শর্, আল্লাহপাক সব বযবস্থা কমর শরমেমেন। 
  
পুষ্পরার্ন আবার কাাঁদমত শুরু কমরমে। লাবুস পুষ্পরার্নমক কম্বল র্দময় মুর্িময় রওনা 
হময়মে। হার্রমকন হামত র্নময় মাওলানা আমগ আমগ র্ামেন। আয়াতুল কুরর্স পিমত 
পিমত র্ামেন। শোি র্েশুমদর র্দমক  ূত-মপ্রমতর নজর থামক শবর্ে। শসই র্েশু র্র্দ রূপ 
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র্নময় আমস তাহমল সমসযা আমরা শবর্ে হয়। র্জনরা সুন্দর মানবর্েশু তামদর শদমে র্নময় 
শর্মত আগ্রহী থামক বমল র্তর্ন শুমনমেন। মানুষ র্জমনর বাচ্চা পালমত পামর না, র্কন্তু র্জন 
মানুমষর বাচ্চা পালমত পামর— এিাও এক রহসয। জগৎ রহসযময়। 
  
  
  
জামম মসর্জমদর ইমাম কর্রম সামহমবর স্ত্রী ের্রফা আজ সারার্দন অ ুক্ত। এমন না শর্ 
ঘমর োবার নাই। োবার আমে, র্কন্তু শস শেমত পারমে না।  াইময়র কাে শথমক পাওয়া 
তার একে’ িাকা ৈুর্র শগমে। ৈুর্র কেন হময়মে। শস অমনক র্ৈিা কমরও শবর করমত 
পারমে না। গত রামত ৈুর্র হময়মে এিা পর্রোর। তমব শৈার একে’ িাকা োিা আর 
র্কেুই শনয় র্ন। িাকািা শস শরমের্েল অর্ত শগাপন জায়গায়— শুকনা বিুই-এর হাাঁর্িমত। 
িাকার ওপর শুকনা বিুই র্বোমনা। শৈার এই শগাপন জায়গা শথমক িাকা শবর কমর র্নময় 
শগল কী ামব শক জামন! 
  
ের্রফা ঘিমনািা তার স্বামীমক বলমত পারমে না। তার ধারণা ঘিনা শুনমলই তার স্বামী 
েুব রাগ করমবন। স্বামীর কাে শথমক ধমক বা কিা কথা শুনমত তার এমকবামরই  ামলা 
লামগ না। একবার ধমক, শুনমল তার কময়কর্দন মন োরাপ থামক। ের্রফা আজ 
সারার্দনই একমমন পাঠ কমরমে— ‘ইন্না র্লল্লামহ ওয়া ইন্না ইলাইমহ রার্জউন।’ কামরা 
মৃতুযসংবাদ শুনমল এই শদায়া পাঠ করমত হয়, আবার র্কেু হার্রময় শগমল এই শদায়া পিমল 
হারামনা বস্তু র্ফমর আমস। এই শদায়া পমি শস একবার তার হার্রময় র্াওয়া শসানার নাকফুল 
েুাঁমজ শপময়র্েল। উঠান  ািু র্দমত শস েলার  ািু র্নময় উঠামন শগমে। হঠাৎ শদমে শরাদ 
পমি  ািুর শ তর কী শর্ন  কমক কমর উঠল। নাকফুল  ািুর েলায় আিমক র্েল। 
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রামত শেমত বমস কর্রম বলমলন, শতামার র্ক েরীর োরাপ? শৈাে-মুে শুকনা। জ্বর উমঠমে? 
  
ের্রফা বলল, েরীর র্ঠক আমে। 
  
শকামনা র্বষয় র্নয়া র্ক র্ৈিারু্ক্ত? 
  
আপনামর র্নয়া র্ৈিারু্ক্ত। 
  
কর্রম  ুরু কুাঁৈমক বলমলন, আমামর র্নয়া কী র্ৈিা? 
  
ের্রফা বলল, র্জন শোররম শর্ আপনামর তযক্ত করমতমে এই র্নয়া র্ৈিা। 
  
কর্রম বলমলন, এইসব র্নয়া তুর্ম র্ৈিা করব না। আমার সমসযা আর্ম সমাধান করব। 
এর মমধয সমাধান র্কেুিা হময়মে— মসর্জদ শথমক বার্ি পর্িি রা্ত া বন্ধন র্দময়র্ে।  ূত-
শপ্রত-র্জন-পরী এইিুক রা্ত ায় আর আসমব না। 
  
বন্ধন শদওমনর পমর তার আর শদো পান নাই? 
  
দুই র্দন শদমের্ে- জংলায় হাাঁিমতমে, রা্ত ায় উঠমত পমর নাই। শৈিা র্নময়মে, পামর নাই। 
  
ের্রফা বলল, একবার বন্ধন র্দমল কতর্দন থামক? 
  
ৈন্দ্র তার্রে র্হসামব থামক। শুক্লপমের প্রথম র্দমন বন্ধন র্দমল পূর্ণিমা পর্িি থামক। র্াই 
শহাক, কথা ৈালাৈার্ল বন্ধ। োওয়া হমলা ইবাদত। ইবাদমতর সময় कशी बळी य ोंरि  না। 
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ের্রফা বলল, ইবাদমতর জনয পুণয আমে না? 
  
কর্রম বলমলন, অবেযই আমে। 
  
ের্রফা বলল, শর্ শুকনা মর্রৈ তিা র্দয়া  াত োইমতমে তার পুণয শবর্ে, না-র্ক শর্ দে 
পদ শপালাও-মকামিা োইমতমে তার পুণয শবর্ে? 
  
কর্রম বলমলন, মর্রৈ তিা র্দয়া শর্ োইমতমে তার পুণয অমনক অমনক শবর্ে। 
  
ের্রফা বলল, আমার মমন হয় শর্ দে পদ র্দয়া োইমতমে তার পুণয শবর্ে। আরাম কইরা 
মমনর আনমন্দ শস োইমতমে। বইলাই পুণয শবর্ে। শুকনা মর্রৈ তিা র্দয়া শর্ োইমতমে 
শস শবাজার হইয়া োইমতমে। ‘ 
  
কর্রম র্বরক্ত হময় বলমলন, র্া জামনা না তা র্নয়া বাহাস করব না। 
  
আো আর করব না। 
  
বারান্দায় পার্ি শদও, জায়নামাজ শদও। আজ রামত ঘুমাব না। সারারাত ইবাদত বমন্দর্গ 
কমর কািাব। ফজমরর নামাজ শেষ কমর ঘুমামত র্াব। 
  
শকন? 
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কর্রম র্বরক্ত হময় বলমলন, শকন কী? ইবাদত বমন্দর্গ কমর রাত কািামনার মমধয শকামনা 
শকন নাই। ইবাদত বমন্দর্গ না করার মমধয শকন আমে। 
  
রাত মন্দ হয় নাই। বাজামরর শকালাহল বন্ধ হময়মে। রাত বামরািায় শগায়ালন্দ শথমক শেষ 
লঞ্চ আমস। শসিাও ৈমল এমসমে। কর্রম বারান্দায় জায়নামামজ বমস আমেন। তার হামত 
তসর্ব; জায়নামামজর এক শকানায় শকমরার্সমনর কুর্প। কুর্পর লাল আমলা কর্রমমর মুমে 
পমিমে। কর্রমমক  ীত শদোমে। র্তর্ন বারবারই এর্দক-ওর্দক তাকামেন। আজ একিা 
র্বমেষ রাত। র্তর্ন মজুমক একে’ িাকা র্দময়মেন। মজু বমলমে, শস শর্ ামবই শহাক আজ 
রামতই কার্ি সমাধা কমর েবর র্দময় র্ামব। তেন তামক আমরা পাঁর্ৈে িাকা র্দমত হমব। 
কর্রমমর পাঞ্জার্বর পমকমি পাঁর্ৈে িাকা আমে। 
  
মজু এেমনা আসমে না। শস কেন কার্ি সমাধা করমব তাও তাাঁমক বমল র্ন। এেন মমন 
হমে কার্ি সমাধা হমব শেষরামত। দরজায় েুাঁি কমর েব্দ হমলা। কর্রম র্বরক্ত হময় 
তাকামলন। 
  
ের্রফা েীণ গলায় বলল, আপর্ন র্ক সতয সতযই সারারাত জাগমবন? 
  
দরজার ফাক র্দময় ের্রফামক শদো র্ামে। কর্রম অতযি র্বরক্ত হমলন। রাগী গলায় 
বলমলন, ঘুমাইমত র্াও, ইবাদত বমন্দর্গ করমতর্ে। এই সময় তযক্ত করবা না। 
  
ের্রফা ঘুমুমত শগল। ঘুমম শৈাে বন্ধ হময় না। আসা পর্িি শস একমমন হারামনা র্জর্নস 
র্ফমর পাওয়ার শদায়া পিমত লাগল।  াইজামনর শদয়া একে’িা িাকায় কত র্কেুই শস 
র্কনমত পারত। 
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লাবুস তার শবামনর সব বযবস্থা  ামলামমতাই কমরমে। বাগর্দ পািার এক শমময়মক 
আর্নময়মে। তার বয়স শষাল-সমতমরা। নাম কালী। কালীর র্নমজর একমাস বময়র্স শমময় 
গতকাল মারা শগমে। মৃত সিামনর শোমক শস কাতর। পুষ্পরাণীমক শস লাবুমসর হাত 
শথমক প্রায় র্ের্নময় র্নময় র্নল। র্বর্স্মত গলায় বলল, হা  গবান, আমার তুলর্সর শৈহারার 
মমতা শৈহারা। শহই মুে শহই ৈউে। একিাই শবর্েকম- তুলর্স র্েল কালা, আর এ ৈাাঁমদর 
মমতা ফকফইকযা। 
  
ৈুকৈুক কমর দুধ োমে। কালীর শৈাে র্দময় পার্ন পিমে। এই অশ্রু আনমন্দর क ों (द नन्दू 
(द यक्षद? 
  
মাওলানা ইদর্রস লাবুমসর কামে র্হনু্দ শমময়র বুমকর দুধ োওয়া র্নময় েীণ আপর্ত্ত 
তুলমলন। লাবুস বলল, দুমধর শকামনা র্হনু্দ-মুসলমান নাই। র্হনু্দমুসলমান মানুমষর র্ৈিায়। 
দুমধর র্ৈিার ের্ক্ত নাই। 
  
লাবুমসর কথায় মাওলানা হ’কৈার্কময় শগমলন। ধমি র্নময় এই ামব র্তর্ন শকামনার্দন র্ৈিা 
কমরন র্ন। এই র্দমক র্ৈিা করা শর্মত পামর। 
  
পাকা দালামনর দর্েমণর সবিমেষ ঘরিায় মাওলানার থাকার বযবস্থা হময়মে। োমি 
জার্জমমর র্বোনা। র্বোনায় ফুলমতালা ৈাদর। োমির পামের শির্বমল কাাঁসার জগ র্তি 
পার্ন, একিা কাাঁসার গ্রাস। সবই  ক র্ক করমে। 
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হার্দস উর্দ্দন মাওলানামক েুবই োর্তর-র্ত্ন করমে। শগাসমলর জমনয গরম পার্ন কমর 
র্দময়মে। মাওলানার সমঙ্গ শস কলঘমর সাবান এবং ‘শফািল’ র্নময় েুমকমে, গাময় সাবান 
ডমল র্দমব। 
  
মাওলানা বলমলন, বাবা, আর্ম অমনযর শসবা শনই না। আমার নবীর্জ অমনযর শসবা র্নমতন 
না। আর্মও শনই না। 
  
হার্দস বলল, আপমন শতা নবী না। আপমন শকন শসবা র্নমবন না? মাওলানার সব আপর্ত্ত 
অগ্রাহয কমর শস তার মাথায় আধাবালর্ত গরম পার্ন শেমল সাবান র্দময় গা ডালা শুরু 
করল। 
  
শগাসল শসমর মাওলানা ঘমর েুকমতই শস হুক্কা র্নময় উপর্স্থত। মাওলানা বলমলন, আর্ম 
তামাক োই না। 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, োন না, আইজ োইমবন। েরীর আরাম ৈায়। এইিা েরীমরর একিা 
আরাম। 
  
মাওলানা হুক্কায় িান র্দমলন। তামাকিা  ামলা লাগমে না, র্কন্তু গুিুক গুিক েব্দিা কামন 
মধুর হময় বাজমে। 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, োনা কেন োইমবন বইমলন।  াত বসাব। শধাাঁয়া উঠা  াত োওয়ার 
আলাদা মজা। র্েৈুর্ি োইমত ৈাইমল বলমবন, র্েৈুর্ি রানব। 
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মাওলানা বলমলন, লাবুস র্া োয়। তাই শেমত র্দও। শস র্েন োমব আর্মও তার সামথ 
োব। 
  
শোিকতিা শতা রাইমত র্কেু োয় না। 
  
শকন? 
  
জার্ন না শকন। উনার র্হসাব শবা া বিই কর্ঠন। অমনক রাইত পর্িি ঘার্িলায় বইসা 
থামক। এক রাইমত শদর্ে জঙ্গলায় হাাঁিতামে। 
  
এেন শস শকাথায়? 
  
ঘার্িলায় বসা। তাাঁর র্বষময় আমরকিা কথা আমে। সময় সুমর্াগ হইমল আপনামর বলব। 
  
এেনই বমলা। 
  
শজ-না, এেন বলব না। শগাপন একিা র্বষয়। হুজুর, পাময় একিু শতল র্দয়া শদই? 
  
মাওলানা বলমলন, না-না, পাময় হাত র্দও না। 
  
হার্দস উর্দ্দন শতল মাোমনা শুরু করল। বার্িমত কমর শতল শস সমঙ্গ কমর র্নময়ই এমসমে। 
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শশ্বতপাথমরর ঘািলায় লাবুস বমস আমে। তার দৃর্ি আকামের র্দমক। আকামে প্রৈুর শমঘ। 
শমমঘর ফাাঁমক ফাাঁমক ৈাাঁদ শদো র্ামে। তেন শর্ েুব একিা আমলা হমে তা-না। কারণ 
আজও ঘন হময় কুয়াো পমিমে। 
  
কুয়াোর শ তর র্দময় ৈাদর গাময় মজু আসমে। ৈাদমরর র্নমৈ োমিির বুক পমকমি শস 
একিা েুর র্নময় এমসমে। তমব েুর শস বযবহার করমব না। েুর বযবহার করমলই র্ৈৎকার 
শুরু হমব। এই ধরমনর মৃতুযর আমগ মানুষ  য়ঙ্কর র্ৈৎকার কমর। মজু র্ঠক কমরমে, শস 
শপেন শথমক গলা শৈমপ ধরমব। েব্দ করার শকামনা সুমর্াগই মানুষিা পামব না। মজু 
ৈাদমরর আিাল শথমক হাত শবর করল। থাবার মমতা বলোলী শলামে হাত। শদেমতই 
 ামলা লামগ। মজু র্বিামলর মমতা র্নিঃেমব্দ হাাঁিমত শুরু করল। শস োর্তম গামের র্নমৈ 
দাাঁিামব। শসোন শথমক বামঘর মমতা  াাঁপ র্দময় পিমব। 
  
মাজু েবর র্নময়ই এমসমে শর্ লাবুস নামমর মানুষিা অমনক রাত পর্িি পুকুরঘামি বমস 
থামক। আজও শস বমস আমে এিা মজুর জমনয  ামলা। কাজ সহজ হময় শগমে। কুয়াোিাও 
আজ  ামলা সুর্বধা র্দমে। সব হমে র্হসাবমমতা। মজু োর্তম গামের র্নমৈ ৈমল এমলা। 
তার দৃর্ি লাবুমসর র্দমক। হঠাৎ শসই দৃর্ি র্স্থর হময় শগল। মজু শদেমে, একজন লাবুস 
বমস শনই, দু’জন বমস আমে। র্সাঁর্ির দুই ধামপ দু’জন। 
  
মজু শৈাে বন্ধ করল। তামক র্কেুেণ শৈাে বন্ধ কমর থাকমত হমব। শস বু মত পারমে 
তার শৈামে ধান্ধা শলমগমে। অর্তর্রক্ত উমত্তজনায় শৈামে এ ধরমনর ধান্ধা লামগ। মজু জামন 
র্কেুেণ শৈাে বন্ধ শরমে শোলার পরপরই ধান্ধা শকমি র্ামব। শস শদেমব মানুষ একিাই 
বমস আমে। 
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শস শৈাে েুলল। মানুষ এেমনা দু’জন। শর্ দৃেয শস শদেমে তা শৈামের ধান্ধা না, অনযর্কেু। 
অনযর্কেুিা কী শস বু মত পারমে না। মজুর মন বলমে আর এক মুহুতিও এোমন থাকা 
র্ঠক না। তামক ৈমল শর্মত হমব। এেনই শর্মত হমব। মজু অমনক শৈিা কমরও পা নািামত 
পারল না। তার মমন হমে পাময়র প্রর্তর্ি মাংসমপর্ে সীসার মমতা হময় শগমে। শস র্ক 
র্ৈৎকার কমর সাহামর্যর জমনয কাউমক ডাকমব? 
  
োর্তম গামের র্নমৈ শক? 
  
দু’জন মানুমষর একজন কুয়াোয় র্মর্লময় শগমে। একজন শুধু আমে। শস তার্কময় আমে 
মজুর র্দমক। তামক একিা প্রশ্ন কমরমে। তামক প্রমশ্নর জবাব র্দমত হমব। 
  
আপর্ন শক? 
  
আমার নাম মজু। আর্ম লঞ্চঘামি কুর্লর কাম কর্র। 
  
এত রামত এোমন কী? 
  
মজু জবাব র্দল না। লাবুস বলল, আপনার সমঙ্গ একিা েুর আমে। েুর র্নময় শকন 
এমসমেন? 
  
মজু এই প্রমশ্নরও জবাব র্দল না। েুর তার পমকমি। শস গাময় একিা ৈাদরও র্দময়মে – 
এই মানুষিার েুমরর কথা জানার শকামনাই কারণ শনই। 
  
লাবুস বলল, র্ান বার্িমত র্ান। 
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মজু রওনা হমলা। পা শফলমত এেন আর তার শকামনা সমসযা হমে না। 
  
  
  
ইমাম কর্রমমর স্ত্রী েলার  ািু র্দময় উঠা  াাঁি র্দমে। কর্রম সারারাত ইবাদত বমন্দর্গ 
কমর এেন শুময় ঘুমামে। মমন হয়। দুপুর পর্িি ঘুমামব। ের্রফার মাথায় শগাপন এক 
ইো র্কলর্বল করমে। শবারকা পমর র্কেুেমণর জমনয শস র্ক শবর হমব? মূলসিক পামে 
শরমে জংলার শ তর র্দময় ৈমল র্ামব। হর্রৈরণ বাবুর কবমরর (র্ার বতিমান নাম শমাহাম্মদ 
আহম্মদ) পামের আমগামে মাথার এক গার্ে সুতা শবাঁমধ বলমব- আল্লাহপাক দয়া কর। 
একে’ িাকার শনািিা পাওয়াময় দাও। শর্মত আসমত শবর্ে সময় লাগার কথা না। এর 
মমধয কর্রমমর ঘুম  ািমল েুব সমসযা হমব না। শস বলমব োওয়ার পার্ন আনমত র্গময়র্েল। 
বান্ধবপুমর দুিা র্িউবকল। একিা মুসলমানমদর জমনয, একিা র্হনু্দমদর জমনয। 
  
র্হনু্দ র্িউবকলিা ঘমরর কামে। মুসলমান র্িউবকল একিু দূমর। পার্ন আনমত শদর্র হমতই 
পামর। উঠান  াি অসমা্ত। শরমেই ের্রফা অর্ত দ্রুত ঘমর েুমক শবারকা পরল। 
এলুর্মর্নয়ামমর কলর্স হামত শবর হময় শগল। 
  
বমনর শ তর র্দময় পথ। ের্রফা  মির গর্তমত র্ামে। তার  য়  য় করমে, আবার 
 ামলাও লাগমে। মমন হমে তার বয়স কমম শগমে। েরীর র্নময় র্বেত থাকার মমতা 
বয়সও হয় র্ন। ইো করমলই শস শবারকা েুমল শফলমত পামর। 
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ের্রফা আমগামের ডামল সুতা বাধল। শৈাে বন্ধ কমর বলল, আল্লাহপাক, দয়া কর। আর্ম 
দর্রদ্ৰ শমময়মানুষ।  াইজান আমামক আদর কমর একে’িা িাকা র্দময়মেন। কতর্কেু 
র্কনব েে কমর আর্ে। তুর্ম িাকািা র্মলাময় দাও। 
  
সুতা শবাঁমধ ের্রফা র্ফরমে। জঙ্গমলর শ তর েুমকই শস শবারকার মাথার পদিা সর্রময় র্দল। 
জঙ্গলাম  র্তি গােপালা। গােপালার সামমন পদিা করার র্কেু নাই। 
  
মা, এোমন কী কমরন? ের্রফা ৈমমক উঠল। বাঁর্দমক র্েমুল গামের র্নমৈ লাবুস দাাঁর্িময় 
আমে। ের্রফার উর্ৈত দ্রুত শবারকার পদিা শফমল শদয়া। র্কন্তু তার হাত-পা শকমন েক্ত 
হময় শগমে। 
  
মা, আপর্ন র্ক আমামক র্ৈনমত পারমেন? আর্ম লাবুস। এক রামত আপর্ন আমামক আদর 
কমর োনা র্দময়র্েমলন। 
  
ের্রফা েীণ কমণ্ঠ বলল, আর্ম র্াই। আর্ম র্াই। 
  
লাবুস বলল, আর্ম আপনামক জংলী পার করাময় শদই? 
  
ের্রফা শবারকার পদিা শফমল র্দময়  ীত গলায় বলল, লাগমব না লাগমব না। 
  
ের্রফা শদৌিামে। শর্-মকামনা সময় হুমর্ি শেময় পমি র্ামব এমন অবস্থা। 
  
বার্ির উঠামন েুমক ের্রফা স্বর্্ত র র্নিঃশ্বাস শফলল। বার্ি সুনসান। কর্রমমর ঘুম এেমনা 
 ামি র্ন। ঘুম  ািমল শস ের্রফামক না শদমে র্ৈর্িত হময় উঠামন বসত। 
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ের্রফা ঘমর েুকল। কর্রম ৈাদর গাময় ঘুমামে। ের্রফা শবারকা েুমল উঠামন এমস অসমা্ত। 
 ািু শুরু করল। কলাপাতার শবিার ওপাে শথমক শকউ একজন গলােযাকার্র র্দময় বলল, 
ইমাম সামহব আমেন? উনার সমঙ্গ র্বমেষ প্রময়াজন র্েল। ের্রফা জবাব র্দল না। জবাব 
শদবার অথি পরপুরুমষর সমঙ্গ কথা বলা। 
  
শবিার ওপাে শথমক আওয়াজ এমলা, আমার নাম মজু। ইমাম সামহব একিা কামজ আমামক 
একে’ িাকা র্দময়র্েমলন। কাজিা হয় নাই। আর্ম িাকািা শফরত র্দব। এেনই শফরত 
র্দমত হমব। আর্ম লমঞ্চ উঠব। কইলকাতা य द। 
  
ের্রফা দাাঁর্িময় আমে। একে’ িাকার কথা উমঠমে। বযাপারিা কী? কর্রম একে’ িাকা 
শকাথায় শপময়মে? 
  
মজু বলল, আপমন বার্ির র্ তমর র্ান। আর্ম উঠামন িাকা রাইো র্াব। জলমৈৌর্কর উপর 
রােব। 
  
ের্রফা ঘমরর শ তর েুমক শগল। তার বুক ধ্বক ধ্বক করমে। ঘিনািা কী? 
  
জলমৈৌর্কর ওপর পাথর ৈাপা শদয়া শনািিা শর্ ের্রফার এই র্বষময় ের্রফা র্নর্িত। 
শনামির এক শকানায় হলুমদর দাগ। গামে ৈুল বাধায় কাজ হময়মে। আল্লাহপাক ের্রফার 
িাকা ের্রফামক র্ফর্রময় র্দময়মেন। তমব এেন ের্রফার মমন হমে কাজ না হমলই  ামলা 
হমতা। র্কেু র্জর্নস শগাপন থাকাই  ামলা। 
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ের্রফা! 
  
ের্রফা ৈমমক তাকাল। ঘুমি মানুষ শজমগ উমঠমে। তার গলায় র্বরর্ক্ত। 
  
ফজর ওয়াক্ত পার হময়মে, তুর্ম আমামর ডাকলা না— এিা শকমন কথা! তুর্ম র্নমজ র্ক 
নামাজ পমিে? 
  
পমির্ে। 
  
র্নমজ র্ঠকই পিলা, আমামর ডাকলা না? 
  
আপমন সারা রাইত জাগনা র্েমলন এই জমনয ডার্ক নাই। 
  
র্বরাি অনযায় কমরে ের্রফা। র্বরাি অনযায়। তািাতার্ি অজুর পার্ন শদও। 
  
কর্রম অজু করমেন। ের্রফা জলমৈৌর্কমত বসা কর্রমমর র্দমক একদৃর্িমত তার্কময় আমে। 
শস শৈাে শফরামত পারমে না। এই মানুষিা তার একে’ িাকা ৈুর্র কমরমে? এই মাওলানা 
মানুষ। তার স্বামী। হার্দস শকারান জানা স্বামী। তামক র্ক ের্রফা সরাসর্র প্রশ্ন করমব? 
না-র্ক ৈুপ কমর থাকমব? 
  
কর্রম অজুর শেমষ গামো র্দময় মুে মুেমত মুেমত বলল, কী শদমো? 
  
আপনামর শদর্ে। 
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আমামর শদোর কী আমে? 
  
ের্রফা বলল, আইজ আপনামর সুন্দর লাগমতমে। শৈহারায় নুরার্ন ফুিমে। আপনামর একিা 
প্রশ্ন করব। নামামজর আমগ করব না। পমর করব বু মতর্ে না। 
  
কর, এেনই কর। আর একিা কথা, সব সময় মাথার মমধয প্রশ্ন র্নয়া ঘুরবা না। বমলা 
প্রশ্নিা কী? 
  
ের্রফা বলল, হার্দস শকারান মমত ৈুর্রর োর্্ত  কী? 
  
হার্দস শকারান মমত ৈুর্রর োর্্ত   য়ঙ্কর। প্রথমবার শর্ ৈুর্র করমব। তার ডান হাত শকমি 
শফলমত হমব। তারপমরও ৈুর্র করমল বাম হাত। 
  
আপনার ডান হাত কািা শগমল আপমন ৈলমবন কী ামব? 
  
কী বললা? 
  
ের্রফা ৈুপ কমর রইল। কর্রম বলল, একে’ িাকা হারায়া শতামার মাথা োরাপ হময় 
শগমে। এেন আমামর শৈার  াবমতে। আল্লাহপাক এই কারমণ শতামামর কর্ঠন োর্্ত  
র্দমবন। োর্্ত  শথমক বাাঁৈার একিাই পথ। তওবা করা। আমার সমঙ্গ র্তনবার বমলা- তওবা 
আ্ত াগার্ফরুল্লা। 
  
তাওবা আ্ত াগার্ফরুল্লার। 
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আবার বমলা তওবা আ্ত াগার্ফরুল্লা। 
  
ের্রফা আবার বলল, তওবা আ্ত াগার্ফরুল্লা। বলমত বলমত শস কী মমন কমর শহমস 
শফলল। মাওলানা র্ে্ত। গলায় বলমলন, হামসা শকন? র্কেুই বু লাম না, এোমন হার্সর কী 
আমে! 
  
ের্রফা বলল, আমার হারামনা িাকা আর্ম েুাঁমজ শপময়র্ে, এইজমনয মমনর আনমন্দ 
হাসমতর্ে। এই শদমেন িাকা। এক শকানায় হলুমদর দাগ। 
  
োর্ির আাঁৈল েুমল ের্রফা িাকা শবর কমরমে। শমমল ধমরমে। 
  
িাকা কই পাইলা? 
  
আপমন একজমনমর িাকািা র্দময়র্েমলন, শস র্ফরত র্দয়া শগমে। 
  
শতামার র্ক মাথা োরাপ হময়মে? তুর্ম এইসব কী বলমতে? 
  
িাকা আপমন আমার বরই-এর হাাঁর্ি থাইকা ৈুর্র কমরন নাই? 
  
কী বমলা তুর্ম! 
  
ের্রফা ঠান্ডা গলায় বলল, আপমন নামাজ শেষ কইরা র্স্থর হয় বমসন। আর্ম আপমনর 
হাত কািব। কুিাল র্দয়া এক শকাপ র্দব। 
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নাউজুর্বল্লাহ। নাউজুর্বল্লাহ। 
  
নাউজুর্বল্লাহ, বইলা লা  নাই। আর্ম সর্তয হাত কািব। র্বসর্মল্লাহ, বইলযা এক শকাপ 
র্দব। 
  
হঠাৎ ের্রফার হার্স শপময় শগল। মানুষিা  য় শপময়মে। মমন হয়। সর্ি্রু্ সর্তয র্বশ্বাস 
করমে তার শহাত কািা র্ামব। ের্রফার সামানয মায়াও লাগমে। 
  
কর্রম বলল, ের্রফা তুর্ম পাগল। আর্ম পাগল স্ত্রীর সমঙ্গ সংসার করব না। আর্ম 
ঠান্ডামাথায় পর্িমমুেী হইয়া শতামামর তালাক র্দমতর্ে। তালাক তালাক তালাক। 
  
ের্রফ র্বির্বি কমর বলল, আমামর তালাক র্দমলন? 
  
হযাাঁ  র্দলাম। শুনমত না পাইমল আমরকবার বলমতর্ে— তালাক তালাক তালাক। শুমনে? 
  
শুমনর্ে। 
  
ের্রফা বি কমর র্নিঃশ্বাস র্নল। শস শঘামরর মমধয ৈমল র্গময়মে। ৈারপামে কী ঘমিমে 
বু মতও পারমে না। গরম শবাধ হমে। কপাল ঘামমে। ইো করমে র্দর্ঘর ঠান্ডা পার্নমত 
গলা িুর্বময় শুময় থামক। 
  
কর্রম বলল, আর্ম শর্ শতামামর তালাক র্দময়র্ে। এিা র্ক বুম ে? 
  
বুম র্ে। 
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শোরমপামষর িাকা এেন র্দমত পারব না। ধীমর সুমস্থ র্দব। হামত িাকা নাই। 
  
আো। 
  
আর্ম এেন শবগানা পুরুষ। আমার র্দমক এই ামব তাকাবা না। মাথায় শঘামিা দাও। ঘমর 
র্াও।  ার্ির শদমে শতামামর পাঠাইবার বযবস্থা র্নমতর্ে।  াই শবরাদমরর সমঙ্গ থার্কবা। 
  
আর্ম শকামনাোমন র্াব না। এইোমনই থাকব। 
  
অসম্ভব। 
  
কর্রম জয়নামামজ দাাঁিামলন। নামাজ দ্রুত শেষ কমর শোাঁজ র্নমত হমব ঘিনা কী ঘমিমে। 
র্কেুেণ আমগ র্তর্ন স্ত্রীমক তালাক র্দময়মেন। এই র্নময় তার মমন শতমন শকামনা সমসযা 
হমে না। আপদ র্বদায় করমত হমব। শকরায়া শনৌকায় কমর বদ শমময়িামক বামপর শদমে 
পার্ঠময় র্দমত হমব।  াগয  ামলা শমময়িার শপমি সিান নাই। সিান থাকমল ইন্দামতর 
সমময়র জমনয অমপো করমত হমতা। 
  
ের্রফা কাাঁদমে। েব্দ কমর কাাঁদমে। কর্রম নামামজ মন র্দমত পারমেন না। 
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২১. চেবেংকমরর েরীর 
র্েবেংকমরর েরীর কময়কর্দন ধমর  ামলা র্ামে না। দুপুমরর র্দমক র্নয়ম কমর জ্বর 
আসমে। সন্ধযার পর পর জ্বর শসমর র্ামে। তামক কুইনাইন র্মকৈার শদয়া হমে। অর্ত 
র্তক্ত শসই র্মকৈার শস শপমি রােমত পারমে না। োওয়ার পর পর বর্ম হময় র্ামে। 
র্েবেংকমরর স্বাস্থয র্েেক শগাপীনাথ বল্ল   ামলা দুর্িিায় আমেন। র্েবেংকরমক র্নরন্তু 
উপবামসর র্বধান র্দময়মেন। সকাল শথমক সন্ধযা পর্িি উপবাস। উপবামস েরীমরর র্বষ 
নি হয়। র্েবেংকমরর েরীর র্বষাক্ত হময় শগমে বমল তার ধারণা। 
  
র্েবেংকর উপবাস কমর র্ামে। োমদয এমর্নমতই তার রুর্ৈ শনই। উপবাস তার জমনয 
 ামলা। শস জ্বমরর সময়িা ৈাদর গাময় শুময় শুময় কািামে। হামতর কামে বইপত্র রােমে। 
পিমত ইো করমল বইময়র পাতা উল্টামে। ৈামিায় বাধামনা একিা োতাও তার আমে। 
মাম  মাম  োতায় ডাময়র্রর মমতা শলো র্লেমে। 
  
এক দুপুমর জ্বমরর প্রবল শঘামর শস োতায় র্লেল— 
  
সাধনা = ফসল 
  
সাধনা + প্রাথিনা = ফসল 
  
কামজই প্রাথিনা = ০ 
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এর অথি প্রাথিনা মূলযহীন। র্েবেংকমরর ধারণা হমলা শস র্বরাি এক আর্বোর কমরমে। 
অংক র্দময় প্রমাণ কমরমে শর্, প্রাথিনা হমলা েূনয। মূলযহীন। শস তার আর্বোমরর কথা 
শগাপীনাথমক বলল। র্তর্ন শৈাে কপামল তুমল বলমলন, তুর্ম র্বকামরর শ তর আে। জ্বমরর 
কারমণ এই র্বকার চতর্র হময়মে। র্তর্ন র্েবেংকরমক পাকস্থলী শধৌত করার র্বধান 
র্দমলন। র্বকামরর শকন্দ্রর্বনু্দ পাকস্থলী। পাকস্থলী শধৌত করার অথি র্বকার শধৌত করা। 
  
শগাপীনামথর পাকস্থলী শধৌত করার পদ্ধর্তিা জর্িল এবং কিকর। এক জগ শলবু শমোমনা 
পার্ন পুমরািা শেময় শফলমত হমব। ঘর্ি ধমর পাাঁৈ র্মর্নি বমস থাকমত হমব। তারপর গলায় 
আিুল র্দময় বর্ম কমর পাকস্থলীর পুমরা পার্ন শফমল র্দমত হমব। 
  
র্েবেংকর কিকর এই প্রর্ক্রয়ার শ তর র্দময় র্ামে। শকামনারকম আপর্ত্ত করমে না। 
পাকস্থলী শধৌতকরণ প্রর্ক্রয়ায় তার র্বকার শর্ দূর হমে তা না। বরং আমরা বািমে। 
র্েবেংকর তার আর্বোমরর র্বষয়িা র্ৈর্ঠ র্লমে দু’জনমক জার্নময়মে। একজন তার বাবা 
মর্নেংকর। অনযজন র্বেযাত মানুষ— শ্ৰী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
  
মর্নেংকর পুমত্রর র্ৈর্ঠর জবাব সমঙ্গ সমঙ্গ পার্ঠময়মেন। র্তর্ন পুমত্রর মানর্সক অবস্থা র্নময় 
শর্ দুর্িিগ্র্ত  তা তাাঁর র্ৈর্ঠমত শবা া র্ামে। র্তর্ন র্লমেমেন– 
  
বাবা র্েবেংকর, 
  
শতামার পত্র পাঠ কর্রয়া দুিঃর্েত এবং র্ৈর্িত হইয়ার্ে। শতামামক একা রাো র্ঠক হয় 
নাই। শতামার আমেপামে আমার থাকা উর্ৈত র্েল। আর্ম নানান কমিকামণ্ড বয্ত  বর্লয়া 
তাহা পার্র নাই। ইহা আমার বযথিতা। তুর্ম প্রমাণ কর্রয়াে প্রাথিনা = ০, র্কন্তু বাবা আজ 
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তুর্ম শর্ বাাঁর্ৈয়া আে তার মূমল আমে প্রাথিনা। শতামার আমরাগয সাধমনর সম্ত  শৈিা র্েন 
বযথি হয় তেন হর্রৈরণ বাবু প্রাথিনার মাধযমম শতামার জীবন রো কমরন। এই কার্হনী 
বান্ধবপুমরর সকমলই জামন। তুর্মও র্নিয়ই এই র্বষময় অবগত আে। 
  
এেন আমার আমদে, তুর্ম মাথা হইমত এই ধরমনর উদ্ভি এবং ের্তকর র্ৈিা পর্রতযাগ 
কর্রমব এবং কায়মমন পাপর্ৈ্ত ার জমনয  গবামনর কামে েমা প্রাথিনা কর্রমব। 
  
শগাপীবাবুর কামে শুর্নলাম শতামার েরীর  ামলা র্াইমতমে না। আর্ম র্বমেষ র্ৈিারু্ক্ত। 
মন্ত্রপূত একর্ি ের্ক্তকবজ পাঠাইলাম।  র্ক্ত সহকামর গলায় ধারণ করমব। শর্ন অনযথা 
না হয়। 
  
ইর্ত শতামার র্ৈিারু্ক্ত র্পতা 
  
শ্ৰী মর্নেংকর রবীন্দ্রনামথর কামে শলো র্ৈর্ঠর জবাব এমলা না। র্েবেংকর তা আোও 
কমর না। বি মানুষমদর কামে সবাই র্ৈর্ঠ শলমে। এত র্ৈর্ঠর জবাব শদয়া সম্ভব না। 
  
মন্ত্রপূত মাদুর্লর গুমণই শহাক র্কংবা পাকস্থলী শধৌতকরণ র্ৈর্কৎসার কারমণই শহাক 
র্েবেংকমরর শরাগ োর্নকিা শসমরমে। পালা জ্বর বন্ধ হময়মে। শস আমগর মমতা ঘুরমত 
শবর হমে। হর্রৈরমণর কবমরর পামে শবমি ওঠা আমগামের ৈারর্দমক রুর্িন কমর ঘুরমে। 
এই কাজিা করমত শকন জার্ন ৩।-  ামলা লামগ। র্নমজমক তেন ইমলকিন মমন হয়। 
ইমলকিন শর্মন অযািমমা র্নউর্ক্লয়ামসর ৈারর্দমক ঘুমর শসও শসরকম ঘুরমে। আমগােিা 
শর্ন র্নউর্ক্লয়াস। শপ্রািন এবং র্নউিন। 
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শবলা কম হয় র্ন, দেিার ওপমর বামজ। র্েবেংকর আমগামের ৈারর্দমক ঘুরমে। তামক 
পর্রোর শদো র্ামে না, কারণ ঘন হময় কুয়াো পমিমে। এই বৎসরিা মমন হয় কুয়াোর 
বের। োবণ মাস শুরু হময়মে। িানা বৃর্ি হবার কথা। তার বদমল কুয়াো। কথায় আমে— 
‘শমমঘর র্দমন কুয়াো, রাজকপালও ধুয়াো।’ বি শকামনা দুঘিিনা অবেযই ঘিমব। 
  
র্েবেংকর র্নমজর মমন আমে। মাম  মাম  র্বির্বি কমর বলমে, I am Mr. Electron. 
হঠাৎ শস শুনল অর্ত র্মর্ি সুমর শকউ শর্ন কথা বলল, আপনার কী হময়মে? 
  
র্েবেংকর দাাঁর্িময় আমে। কুয়াোর শ তর শথমক র্কমোরী এক শমময় শবর হময় এমলা। 
শমময়র্ির পরমন ঘাগিা জাতীয় শপাোক। মাথায় শঘামিার মমতা কমর শদয়া ওিনা। 
শমময়র্ির গাত্রবণি উজ্জ্বল শগৌর। বি বি শৈাে। শৈামের মর্ণ ঘন কৃষ্ণবণি। মুে শগালাকার। 
নাক সামানয ৈাপা। কুয়াোর শ তর শমময়িামক শদোমে ইন্দ্রাণীর মমতা। শবা াই র্ামে 
শমময়িা মুসলমান। শমময়িা আবার বলল, আপনার কী হময়মে? 
  
র্েবেংকর র্বেত গলায় বলল, র্কেু হয় নাই শতা। 
  
ৈক্কর র্দমেন শকন? 
  
এর্ম। এিা আমার শেলা। 
  
শমময়র্ি বলল, শোি বাচ্চারা এরকম শেমল। আপর্ন র্ক শোি বাচ্চা? 
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র্েবেংকর বলল, তুর্ম বান্ধবপুমরর? 
  
শমময়র্ি বলল, আমার নাম আতর। আর্ম ধনু শেমের শমময়। 
  
শকালকাতায় থামকা? 
  
হুাঁ। জাপার্নরা শবামা শফলমব এইজমনয ৈমল এমসর্ে। 
  
সু্কমল পি? 
  
হুাঁ। শবগম শরামকয়ার সু্কমল। 
  
শকান ক্লামস? 
  
ক্লাস এইি। 
  
তুর্ম োত্রী শকমন? 
  
 ামলা না। ক্লাস শসম মন একবার শফল কমরর্ে। 
  
আমমর্রকা শক আর্বোর কমরমেন জামনা? 
  
জার্ন। কলম্বাস। 
  
শুধু কলম্বাস বলা র্ঠক না। বলা উর্ৈত র্ক্রমক্টাফার কলম্বাস। 
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 ামস্কা দা গামা শক জামনা? 
  
জার্ন না। আপর্ন এত প্রশ্ন করমেন শকন? আপর্ন র্ক শবলারার্ন? 
  
শবলারার্ন শক? 
  
শবলারার্ন আমামদর ইংমরর্জ। আপা। শুধু প্রশ্ন কমরন। শকউ প্রমশ্নর উত্তর র্দমত না পারমল 
বমলন, You goat. আমরা উনামক কী ডার্ক জামনন? আমরা ডার্ক র্মমসস শগািরার্ন। 
তার একিা শেমল আমে। হাবামগাবা। নাম অেয়। আি বের বয়স। একর্দন সু্কমল র্নময় 
এমসর্েমলন। আর্ম তামক বললাম, এই শতার নাম কী? শস শতাতলামত শতাতলামত বলল, 
আততায় বাবু। 
  
র্েবেংকর মুগ্ধ হময় তার্কময় আমে। কী সহজ সাবলীল  র্ঙ্গমত শমময়িা কথা বমল র্ামে। 
শর্ন র্েবেংকর তার অমনক র্দমনর শৈনা শকউ। শমময়িার কথা বলার  র্ঙ্গিাও কী সুন্দর! 
হাত শনমি শনমি কথা বলমে। অর্ নয়ও করমে। শতাতলার্মর অর্ নয় কমর কী সুন্দর 
বলল— আততায় বাবু। 
  
র্েবেংকর বলল, তুর্ম শতা আমার নাম র্জমজ্ঞস করমল না। 
  
আতর বলল, আর্ম সবাইমক র্ৈর্ন। আপনামকও র্ৈর্ন। আপর্ন মর্নেংকর ৈাৈার শেমল 
র্েবেংকর। আপর্ন শগাল্ড শমমডল শপময়র্েমলন। হময়মে না? 
  
হময়মে। 
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আর্ম এেন র্াই। অমনকেণ আপনার সমঙ্গ কথা বমল শফমলর্ে। আল্লাহ আমামক পাপ 
র্দমক। 
  
র্েবেংকর তার্কময় আমে। আতর নামমর শমময়িা শোি শোি পা শফমল। দ্রুত র্ামে। 
র্েবেংকমরর কামে মমন হমলা, হাাঁিার মমধযও এই শমময়র নামৈর  র্ঙ্গ আমে। শমময়র্ির 
ওপর শথমক এক মুহুমতির জমনয শস শৈাে শফরামত পারল না। একদৃর্িমত তার্কময় থাকার 
জমনয তার একিু লিাও লাগমে। তার কামে মমন হমে বান্ধবপুমরর সবাই তামক শদেমে। 
  
  
  
ধনু শেে অমনক শবলায় নােতা শেমত বমসমেন। বার্ি র্তি মুরর্গর মাংস এবং ৈামলর 
আিার রুর্ি। তার হজমমর সমসযা হমে। র্া োন র্কেুই হজম হয় না। বুক জ্বালামপািা 
কমর। কর্বরার্জ র্ৈর্কৎসা ৈলমে। শকালকাতার কর্বরাজ আয়ুমবিদোস্ত্রী র্মে ঠাকুর র্ৈর্কৎসা 
করমেন। গুরুপাক োবার সমূ্পণি র্নমষধ কমর র্দময়মেন। র্নমষধ মানা ধনু শেমের পমে 
সম্ভব হমে না। 
  
ধনু শেে শেমত বমসমেন উঠামনর জলমৈৌর্কমত। ৈাময়র কামপ ওষুধ চতর্র করা আমে। 
োওয়া শেষ কমরই ওষুধ োমবন। ওষুধ োর্লমপমি োওয়ার কথা। র্তর্ন এই র্নয়ম মামনন 
না। তার মমত ওষুধ হমে ওষুধ। ওষুমধর আবার োর্লমপি  রামপি কী? র্ত ফালতু 
বাত। 
  
নােতার মা োমন আতর উঠামন উপর্স্থত হমলা। ধনু শেে বলমলন, কই র্ের্ল? 
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আতর বলল, শবিামত র্গময়র্েলাম। 
  
বান্ধবপুমর শবিামনার কী আমে? 
  
অমনক র্কেুই আমে। নদী আমে, জঙ্গল আমে, পুকুর আমে। 
  
একা শকামনাোমন র্ার্ব না। 
  
একা শতা র্াই নাই। দুইজন সমঙ্গ র্নময় শগর্ে। 
  
ধনু শেে র্বর্স্মত হময় বলমলন, দুইজন শক? 
  
আতর র্নর্বিকার  র্ঙ্গমত বলল, কামন্ধর দুই শফমরেতা র্নময় শগর্ে। একজমনর নাম 
শকরামন, আমরকজমনর নাম কামতর্বন। র্ঠক আমে না বাবা? 
  
ধনু শেে হতাে গলায় বলমলন, র্ঠক আমে। র্ঠক আমে বলা োিা তাাঁর উপায়ও শনই। 
র্তর্ন তার এই শমময়মক অতযর্ধক শনহ কমরন। তার র্তন শমময়র মমধয একজনই শবাঁমৈ 
আমে। মা মরা শমময়। শমময়র মা শবদানা গত বৎসর হঠাৎ কমর মারা শগমে। ধনু শেে 
র্বনা কারমণ কাউমক এ ামব মারা শর্মত শদমেন র্ন। দুপুমর োওয়া-দাওয়ার পর শস পান 
মুমে র্দময় শুময়মে। শোবার আমগ দাসীমক বমলমে, আইজ আরামমর ঘুম র্দব। শকউ শর্ন 
না ডামক। মোর্র শফমল র্দও। র্দমনর শবলা মো র্েন তযক্ত কমর তেন েুব োরাপ লামগ। 
রামতর মো সহয করা র্ায়। র্দমনর মো না। 
  
দাসী মোর্র োিামত র্গময় শদমে, মুে র্তি পান র্নময় শবদানা মমর পমি আমে। 
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মাময়র মৃতুযমোমক কাতর হময় আতর দুইর্দন দুই রাত র্কেুই মুমে শদয় র্ন। পার্ন পর্িি 
না। তৃতীয় র্দমন শস র্বোনা শেমি উমঠ বসল। ধনু শেেমক বলল, বাবা, মা পরকামল েুব 
 ামলা জায়গায় স্থান শপময়মেন। সুেী এবং পর্বত্র 
  
আত্মামদর সমঙ্গ এেন তার শর্াগামর্াগ। এেন আর তামক র্নময় মমন কি 
  
পাওয়ার র্কেু নাই। ধনু শেে র্বর্স্মত হময় বলমলন, শতামক বমলমে শক? 
  
আতর স্বা ার্বক গলায় বলল, মা বমল শগমেন। 
  
ধনু শেে জামনন এইসব কল্পনার কথা। মৃতযমানুষ কেমনা র্কেু বমল র্ায় না। তামদর র্কেু 
বলার েমতা থাকমল জীর্বত মানুষমদর সারােণ মৃতমদর কথা শুনমত হমতা। তারপমরও 
শমময়র মমনর োর্ির জমনয র্তর্ন বমলমেন, েুবই  ামলা সংবাদ র্দলা মা। শুকুর। 
আলহামদুর্লল্লাহ। বান্ধবপুমরর ইমাম কর্রমমক পত্র র্দমতর্ে, শস শর্ন মসর্জমদ র্মলাদ এবং 
তাবারুমকর আময়াজন কমর। 
  
  
  
মাওলানা ইদর্রমসর শমময় মীরার বয়স শতর মামসর কময়কর্দন শবর্ে। এই বয়মস র্েশুরা 
বাবা, মা, পার্ন… এরকম অমনক কথা বমল। মীরা একর্ি েব্দ োিা শকামনা কথাই বমল 
না। শস েব্দিা হমলা— ব্লাম। ইদর্রমসর মমন এই র্নময় েুবই কি। এত েব্দ থাকমত তাাঁর 
শমময় রামনাম র্েেল শকন? র্েন র্তর্ন বমলন, মীরা মা, বমলা বাবা। বাবা। আর্ম শতামার 
বাবা। বমলা বাবা। 
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মীরা বমল, রাম। 
  
ইদর্রস বিই র্বরক্ত হন। শোট মীরা মমন হয় বাবার র্বরর্ক্ত ধরমত পামর। শস তার 
বাবামক আমরা র্বরক্ত করার জনয মাথা দুর্লময় দুর্লময় বমল, রাম। রাম। 
  
কালী বমল শর্ শমময়িা মীরার শদোমোনা কমর তামক ইদর্রস র্জমজ্ঞস কমরর্েমলন, তুর্ম 
র্ক আমার শমময়িার সামমন রামনাম নাও? তামক রাম বলা তুর্ম র্েোময়ে? 
  
কালী দুিঃর্েত হময় বমলমে, মুসলমান শমময়মর আর্ম রামনাম শকন র্েোব বমলন? আমার 
ধমি য় আমে না? 
  
শমময়িা আপনাআপর্ন রাম ডাকা শুরু করল? 
  
তাই শতা শদর্ে। র্বরাি আির্ি বযাপার। 
  
শমময়র ‘রাম’ ডাকার জমনয মাওলানা ইদর্রস র্তিা দুিঃর্েত তারমৈময় অমনক দুিঃর্েত 
হার্দস উর্দ্দন। শস মীরার কামনর কামে ক্রমাগত বমল—মরা মরা মরা। রাম উমল্টা কমর 
মরা বলা। এমত র্র্দ শদাষ কামি। 
  
শদাষ কামি না। মীরা আমরা শবর্ে কমর বমল, রাম রাম। বমল আর হামস। হাত পা নামি। 
  
একজন মুসলমান শমময় জমন্মর পর শথমক রামনাম জপ করমে, এই েবরিা বান্ধবপুমর 
 ামলাই ের্িময়মে। অমনমকর ধারণা মীরার শ তর শদবী সীতা প্রকার্েত হময়মেন। র্তর্নই 
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স্বামী রামমর নাম জপ করমেন। এময়ার্ত শমময়রা তামদর োো এবং র্সাঁদুমরর শকািা মীরামক 
র্দময় েুইময় র্নমে। সবাই  র্ক্ত মর মীরামক শকামলও র্নমে। অর্ত  র্ক্তমতীরা মীরার 
পাময় প্রণামমর  র্ঙ্গও করমে। 
  
মীরার র্বষময় কথাবাতিা শুমন তামক শদেমত এমসমে র্েবেংকর। মীরামক শকামল র্নময় 
শ্ৰীনাথ বাগামন হাাঁির্েমলন। র্েবেংকরমক শদমে মীরা শকামল ওঠার জমনয দু’হাত বার্িময় 
র্দল। র্েবেংকর তামক শকামল না র্নময় বলল, েুর্ক শতামার নাম কী? 
  
মীরা র্ফক কমর শহমস বলল, রাম। 
  
শ্ৰীনাথ বাবু বলমলন, বু মল র্েবেংকর, এই শমময়র মুমে রাম োিা শকামনা কথা শনই। 
তামক র্াই র্জমজ্ঞস কমরা শস বলমব রাম।  র্ক্ত মর বমল। 
  
র্েবেংকর বলল, কাকু, আমার ধারণা। আপর্ন তামক রামনাম র্ের্েময়মেন। 
  
শ্ৰীনাথ শৈাে কপামল তুমল েিেমি গলায় বলমলন, এইরকম ধারণার কারণ কী? 
  
র্েবেংকর বলল, আপর্ন রাম ক্ত মানুষ। র্দনরাত রামায়ণ পমিন। মুসলমান এই শমময়মক 
রামায়ণ র্েোময় আমার লা ? 
  
আপর্ন পুমণযর আোয় এই কাজ কমরমেন। আপর্ন শ মবমেন একিা মুসলমান শমময়মক 
রামনাম শেোমনায় আপনার পুণয হময়মে। পুমণযর আোয় অর্ের্েত মানুষরা অমনক অনযায় 
কমর। 
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তুর্ম আমামক অর্ের্েত বললা? আপনামক বর্ল নাই। র্ারা অর্ের্েত তামদর বমলর্ে। 
  
আর্ম োাঁর্ি োহ্মণ। তুর্ম র্ক জামনা শতামার এই আৈরমণর জমনয আর্ম র্র্দ চপতা েময় 
অর্ োপ শদই তুর্ম গলায় রক্ত উমঠ মারা র্ামব। 
  
র্েবেংকর স্বা ার্বক গলায় বলল, আপর্ন অর্থাই আমার ওপর রাগ করমেন। তারপমরও 
আপর্ন র্র্দ অর্ োপ র্দমত ৈান র্দমত পামরন। অর্ োপ হমলা েূনয। আর্ম অংক র্দময় 
প্রমাণ করমত পার্র। 
  
শ্ৰীনাথ রামগ থারথার কমর কাাঁপমেন। র্েবেংকর স্বা ার্বক গলায় বলমে – 
  
জীবন = মৃতুয 
  
জীবন + অর্ োপ = মৃতুয 
  
কামজই অর্ োপ = ০ 
  
শ্ৰীনাথ বলমলন, শতামার র্পতা র্বর্েি  দ্ৰমলাক। তার শেমল হময় তুর্ম কুলাঙ্গার হময়ে। 
শতামার মুেদেিনও পাপ। 
  
র্েবেংকর ৈমল এমলা। আজ তার মন েুব  ামলা, কারণ রবীন্দ্রনামথর মমতা মানুষ তার 
মমতা নগণয একজন মানুমষর র্ৈর্ঠর জবাব র্দময়মেন। র্ৈর্ঠ পমি র্েবেংকর লিার মমধয 
পমিমে। কারণ রবীন্দ্রনাথ তার র্ৈর্ঠ পমি শ মবমেন শর্, র্েবেংকর গুরুগম্ভীর বয়স্ক 
শকামনা মানুষ। কমলমজর ফাস্ট ইয়ামরর োত্র  ামবন র্ন। রবীন্দ্রনাথ র্লমেমেন— 
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 বদীয় র্েবেংকর, 
  
আপনার পত্র হ্ত গত হইয়ামে। আপর্ন অংমকর মাধযমম প্রমামণর শৈিা কর্রয়ামেন প্রাথিনা 
সমান েূনয। আপনার অংমক র্কেু শকৌেল আমে! শকৌেল মামনই ফাাঁর্ক।  গবান ফাাঁর্কর 
ঊমধ্বি। আপর্ন শর্ সাধনার কথা বর্লয়ামেন। শসোমনও র্কন্তু প্রাথিনা জর্িত। প্রাথিনা বাদ 
র্দয়া সাধনা হয় না। 
  
ইর্ত শ্ৰী রবীন্দ্রনাথ ঠাকু 
শজািাসাাঁমকা 
  
র্েবেংকমরর েুব ইো র্ৈর্ঠিা সবাইমক পিায়। পিবার মমতা কাউমক শস পামে না। এই 
র্ৈর্ঠর মমি উদ্ধার সবার পমে সম্ভব না। তমব তার ধারণা আতর শমময়িা হয়মতা র্ৈর্ঠর 
গুরুত্ব বু মত পারমব। শমময়িার সমঙ্গ শদো হমে না। এিাই সমসযা। শরাজ শ ামর 
আমগামের ৈারর্দমক ৈক্কর শদবার সময় তার মমন হয় এই বুর্  কুয়াোর শ তর র্দময় 
আতর এমস দাাঁিামব। তামক শদমে শঠাাঁি শৈমপ হাসমব। র্েবেংকর র্ঠক কমরমে সাতর্দন 
শস অমপো করমব। এর মমধয শদো না হমল ৈমল র্ামব ধনু শেমের বার্িমত। 
  
  
  
ধনু শেে মানপমবির আমগ গাময় রসুন শ জামনা সর্রষার শতল মাের্েমলন। এই অবস্থায় 
েবর শপমলন মর্নেংকমরর শেমল র্েবেংকর এমসমে। শস আতমরর সমঙ্গ কথা বলমত 
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ৈায়। েুব না-র্ক জরুর্র। ধনু শেমের র্বস্মময়র সীমা রইল না। র্তর্ন র্েবেংকরমক উঠামন 
শডমক পাঠামলন। 
  
তুর্ম র্েবেংকর? 
  
র্েবেংকর হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
অমর শমময় অিরমক ৈান? 
  
র্ৈর্ন। 
  
কী ামব শৈন? 
  
তার সমঙ্গ আমার শদো হময়মে। কথা হময়মে। 
  
কী কথা হময়মে? 
  
নানান র্বষময় কথা হময়মে। 
  
তার সমঙ্গ শতামার প্রময়াজনিা কী? 
  
তামক আর্ম একিা র্ৈর্ঠ পিমত র্দব। 
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ধনু শেমের হত ম্ব শ াব কািমে না। বরং বািমে। র্তর্ন ৈাপা গলায় বলমলন, আতর 
বার্িমত আমে। তমব তার সমঙ্গ শতামার শদো হমব না। তুর্ম আর কেমনা এ বার্িমত 
আসমবও না। 
  
র্েবেংকর বলল, আো। 
  
ধনু শেে বলমত ৈার্েমলন, এ বার্ির র্ত্রসীমানায় র্র্দ শতামামক শদর্ে তাহমল শতামার ঠযাং 
শ মি শদব। কর্ঠন কথািা বলমত পারমলন না। মর্নেংকমরর শেমলমক এমন কথা বলা 
র্ায় না। মর্নেংকর র্বর্েি বযর্ক্ত। তমব তামক তার পুমত্রর কমিকাণ্ড অবেযই জানামনা 
উর্ৈত। র্তর্ন র্ঠক করমলন, আজ র্দমনর মমধযই মর্নেংকরমক র্ৈর্ঠ র্দময় সব জানামবন। 
এই সমঙ্গ আতরমকও সাবধান কমর র্দমত হমব। 
  
আতমরর র্বষময় র্তর্ন েুবই দুর্িিায় আমেন। শমময়িা এমন একিা কাণ্ড কমরমে র্ার 
কামে র্েবেংকমরর সমঙ্গ আলামপর ঘিনা র্কেুই না। র্তর্ন শুমনমেন আতর শনৌকা র্নময় 
রর্িলা নর্িবার্ি শদেমত র্গময়র্েল। এই র্বষময় আতমরর সমঙ্গ এেমনা কথা হয় নাই। 
কী ামব কথা বলমবন বু মত পারমেন না বমলই কথা হয় নাই। আতরমক বান্ধবপুমর 
আনািাই  ুল হময়মে। শর্ কমিকাণ্ড শস করমে তারমৈময় শকালকাতায় শথমক জাপার্নমদর 
শবামা োওয়াও অমনক  ামলা। 
  
ধনু শেে ডাকমলন, আতর মা শকাথায়? 
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ঘর শথমক আতর শবর হমলা না। আতমরর দাসী হার্মদ শবর হমলা। হার্মদার শৈহারা 
রােমসর মমতা। দাাঁত উাঁৈু। মুমে বসমির দাগ। একিা শৈাে নি। শসই নি শৈাে 
অর্েমকার্ির শথমক সামানয শবর হময় আমে। 
  
অর্ববার্হতা অর্ত রূপবতী কনযামদর জমনয কুৎর্সতদেিন দাসী রােমত হয়। হার্মদামক এই 
কারমণই রাো হময়মে। 
  
হার্মদা শঘামিা র্দময় তার নি শৈাে শেমক বলল, আম্মা বার্িমত নাই। 
  
ধনু শেে বলমলন, কই শগমে? 
  
ইমাম কর্রম সামহমবর বার্িমত শগমেন। 
  
কর্রম সামহমবর বার্িমত শকন? 
  
উনার পর্রবামরর সামথ আম্মার  াব হইমে। শপরায়ই ঐ বার্িমত র্ায়। 
  
তুর্ম তার সমঙ্গ র্াও নাই শকন? 
  
আম্মা আমামর র্নয়া শকামনাোমন র্ায় না। 
  
ধনু শেে বলমলন, আতর রর্িলা বার্িমত র্গময়র্েল, এিা র্ক সতয? 
  
সতয না। 
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সতয না হমল শকন আমার কামনা এমন কথা আসমে? 
  
জার্ন না শকন আসমে। তুর্ম ইমাম কর্রমমর বার্িমত র্াও। আতরমক র্নয়া আস। র্জ 
আো। 
  
ধনু শেে বলমলন, র্জ আো বমল দাাঁিায়া আে শকন! র্াও। 
  
হার্মদ ৈমল শগল। ধনু শেে দীঘি র্নিঃশ্বাস শফলমলন। দীঘি র্নিঃশ্বামসর কারণ হার্মদা। শস 
ধনু শেমের জীবমন বি ধরমনর এক সমসযা চতর্র কমরমে। এই শমময়র্ির শৈহারা র্ত 
কুৎর্সত তার কণ্ঠস্বর ততিাই মধুর। শস র্েন কথা বমল ধনু শেমের শুনমত  ামলা লামগ। 
ধনু শেমের মমন হয়, শমময়র্িমক পদিার আিামল শরমে র্তর্ন তার সমঙ্গ ঘন্ট। ার পর ঘ্া 
আলাপ করমত পারমবন। শকন এরকম মমন হয় র্তর্ন র্নমজও জামনন না। হার্মদা র্ক 
শকামনা তুকতাক কমরমে? সম্ভাবনা আমে। দাসীমেণীর শমময়রা তুকতামক পারদেিী। 
হার্মদামক র্বদায় কমর। শদয়ািাই সবমৈ’  ামলা বুর্দ্ধ। সমসযা একিাই, আতর হার্মদামক 
অতযি পেন্দ কমর। অমনক রাত শজমগ তার সমঙ্গ গল্প কমর। ধনু শেে শুমনমেন, এমনও 
হময়মে- গল্প করমত করমত তারা রাত পার কমর র্দময়মে। এিাও শকামনা  ামলা কথা না। 
দাসীর সমঙ্গ এত কী গল্প! দাসী হমলা দাসী। আতমরর র্বময় হমল হার্মদ আতমরর সমঙ্গ 
আতমরর শ্বশুরবার্িমত র্ামব। হার্মদার বার্ক জীবন কািমব শসোমন। আতমরর স্বামী র্র্দ 
ৈায় দাসীর গম ি ও সিান জন্মামত পারমব। শসই সিানরা শকামনা সম্পর্ত্তর অংে পামব 
না। বাবামক বাবা ডাকমত পারমব না। তারা বাবার সংসামর কমলা োিমব। এইিাই র্নয়ম। 
অমনমক এই র্নয়মম  ুল েুাঁমজ। ধনু শেে শকামনা  ুল শদমেন না। র্নয়ম সমামজর  ামলার 
জনয আমস। মমন্দর জনয আমস না। 
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আতর গল্প করমে। ের্রফার সমঙ্গ। গমল্পর র্বষয়বস্তু রর্িলা নর্িবার্ি। আতর শসোমন 
র্গময়র্েল। অমনকেণ র্েল। শস কী শদমে এমসমে তারই গল্প। ের্রফা বলল, শতামার েুবই 
সাহস। 
  
আতর বলল, র্ঠকই বমলমেন, আমার অমনক সাহস। 
  
শতামার বাবা এই ঘিনা জামনন না? 
  
না। আর জানমলই কী? উর্ন আমামর র্ক োর্্ত  র্দমব? আমামর োর্্ত  শদওয়ার েমতা উনার 
নাই! বাপজান আমামর  য় পায়। 
  
 য় পায়? 
  
হুাঁ। বাপজান  াব শদোয় শস েুব সাহসী। আসমল  ীতু। শবজায়  ীতু। 
  
ের্রফা ইত্ত ত কমর বলল, রর্িলা বার্িমত কী শদেলা? 
  
আতর বলল, র্দমনর শবলা র্গময়র্েলাম। র্কেুই শদর্ে নাই। সুন্দর সুন্দর শমময়— হাসমতমে, 
গল্প করমতমে। একৃজুন আমরকজমনর ৈুল বানমতমে। 
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ইমাম ইদর্রস সামহমবর স্ত্রী জুমলো না-র্ক রর্িলা বার্িমত থামকন? উনার সমঙ্গ শদো 
হময়মে? 
  
না। উর্ন রর্িলা বার্িমত থামকন না। উর্ন কর্লকাতা থামকন। তাাঁর গামনর নতুন শরকডি 
হমব, এইজমন র্গময়মেন। আপর্ন র্ক শরকমডি উনার গান শুমনমেন? 
  
শুর্ন নাই। শুনমত ইো কমর। 
  
আতর বলল, শুনমত ইো করমল আর্ম শুনাব। 
  
শতামার কামে র্ক কমলর গান আমে? 
  
কর্লকাতার বার্িমত আমে। আর্ম আনাব। 
  
কমব আনাবা? 
  
েুব র্েগর্গর আনাব। এেুনু্ট।  আর্ম র্াই। 
  
আো র্াও, আবার আসবা। 
  
আতর উমঠ দািামত দাাঁিামত বলল, আপনামক একিা কথা র্জজ্ঞাস করব। র্র্দ মমন র্কেু 
না শনন। 
  
ের্রফা বলল, মমন র্কেু র্নব না। র্া ইো র্জজ্ঞাস করা। 
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আপনার স্বামী আপনামক তালাক র্দময়মেন। তারপমরও আপর্ন স্বামীর ঘমর বাস কমরন। 
এিা শকমন কথা। 
  
ের্রফা বলল, আর্ম আমার  াইময়র বার্িমত র্গময়র্েলাম।  াই আমামর সুমে নাই। আমার 
শকামনাোমন র্াওয়ার জায়গা নাই। ইমাম সাব আমামর আবার র্ববাহ করমত রার্জ হময়মেন। 
উর্ন দয়া কমরমেন। 
  
র্ববাহ কমব? 
  
ধমমি র্নয়ম আমে। উর্ন র্ববাহ করার আমগ আমামর অনয জায়গায় র্ববাহ করমত হমব। 
এমর বমল র্হল্লা’ র্ববাহ। আমামর শকউ র্হল্লা র্ববাহ করমত রার্জ না বইলা শদর্র হইমতমে। 
তমব আর্ম একঘমর থাকমলও আলাদা থার্ক। উনার সমঙ্গ কথা বর্ল না। পদিার মমধয 
থার্ক।  ইন, আর র্কেু র্জজ্ঞাস করবা? 
  
না। 
  
আতমরর মন োরাপ হময় শগল। ের্রফা হার্সেুর্ে শমময়, এেন শকমন বযাকুল হময় কাাঁদমে। 
আতমরর র্নমজরও কাাঁদমত ইো করমে। এরকম তার প্রায়ই হয়। র্নমজর দুিঃমে না, 
অমনযর দুিঃমে তার কাাঁদমত ইো কমর। 
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শর্ সমময়র কথা বলর্ে শস-সমময় র্হল্লা র্ববাহ কর্ঠন র্বষয় র্েল। ইসলাম ধমি প্রৈামরর 
রু্মগ  ারতবমষির মুসলমানরা কমঠার ামব ধমমির র্নয়মকানুন পালন করমতন না। ধমিকমমি 
র্ৈলাঢ়ালা  াব র্েল। অমনক র্হনু্দয়ানী র্েল। ইসলাম ধমিাবলম্বীরা  র্ক্ত মর শদবমদবীমক 
নমস্কার করমতন। তামদর কামে পারমলৌর্কক এবং ইহমলৌর্কক মঙ্গমলর জমনয প্রাথিনা 
জানামতন। শদবমদবীমদর নাম র্দময় শেমলমমময়মদর নামও রােমতন। শর্মন– 
  
নারায়ণ শেে 
শগাকুল শমাল্লা 
কালী বানু। 
  
মুসলমান শমময়রা োাঁো পরমতন, কপামল র্সাঁদুর র্দমতন। মুসলমান বার্িমত থাকত তুলর্স 
মঞ্চ। শসোমন সান্ধযপ্রদীপ জ্বালামনা হমতা। 
  
 ারতবমষির মুসলমানমদর ধমমির পমথ র্ফর্রময় আনার জমনয উর্নে েতমকর মা ামার্  
শমৌলানা এনাময়ত আলী এবং শমৌলানা শকরামত আর্ল বযাপক প্রৈার শুরু কমরন। তামদর 
ধমি প্রৈার আমন্দালমনর নাম ‘তর্রকাময় শমাহাম্মদীয়া’। এই নামমর অথি – শমাহাম্মমদর 
পথ। 
  
তর্রকাময় শমাহম্মদীয়া আমন্দালমনর পাোপােী ৈলর্েল ফরাময়জী আমন্দালন। এই 
আমন্দালমনর সূৈনা কমরন েরীয়তুল্লাহ। ফরাময়জী আমন্দালন শমাহাম্মদ (দিঃ)-এর র্েোর 
শৈময় শকারামনর র্েোমক প্রাধানয র্দল। তামদর মমত মুসলমানমদর সব বাদ র্দময় 
শকারামনর ফরজ আাঁকমি ধরমত হমব। 
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ফরাময়জী আমন্দালন এবং তার পমর পমর হানার্ফ শমা্ত াহামবর কটরপন্থী আমন্দালমন 
ইসলাম ধমিাবলম্বীমদর সহর্জয়া  াব দূর হময় শগল। 
  
তালাক শদয়া স্ত্রীমক পুনরায় র্ববামহর বযাপামর শকারান েরীফ ‘র্হল্লা র্ববাহ’ উমল্লে কমরমে, 
কামজই র্হল্লা র্ববাহ হমত হমব। এর মমধযও মনগিা অমনক র্নয়মকানুন চতর্র হময় শগল। 
শর্মন, র্র্র্ন তার তালাকপ্রা্ত। স্ত্রীমক আবার র্ববাহ করমত ৈান। র্তর্ন তার ইোর কথা 
জুমার নামামজর পর সম্ত  মুসর্ল্লমদর জানামবন। র্ামত মুসর্ল্লমদর মমধয র্র্র্ন ইো কমরন। 
র্তর্নই র্বময়মত আগ্রহ প্রকাে করমত পামরন। শগাপমন কামরা সমঙ্গ র্বময় র্দময় শদয়া র্ামব 
না। 
  
পর্বত্র শকারান েরীমফ এ জাতীয় শকামনা র্নয়মকানুন শনই। সূরা বাকারায় (আয়াত ২৩০) 
আল্লাহপাক বলমেন— 
  
And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful 
unto him thereafter until she hath wedded another husband. Thef if 
he (the other husband) divorced her it is no sin for both of them that 
they come together again if they consider that they are able to observe 
the limits of Allah. 
  
অনুবাদ: M Pickthal 
  
তারপর র্র্দ শস ঐ স্ত্রীমক তালাক শদয়। তমব শর্ পর্িি না। ঐ স্ত্রী অনয স্বামীমক র্ববাহ 
কমরমে তার পমে শস চবধ হমব না। তারপর র্র্দ শস (র্িতীয় স্বামী) তামক তালাক শদয় 
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তমব তামদর আবার র্মলমন কারও শকামনা শদাষ শনই, র্র্দ দুজমন  ামব শর্ তারা আল্লাহর 
র্নমদিে বজায় শরমে ৈলমত পারমব। 
  
অনুবাদ : মুহাম্মদ হার্ববুর রহমান 
  
এক জুম্মার নামামজ েুৎবা পামঠর পর ইমাম কর্রম ের্রফার র্হল্লা র্ববামহর কথা বলমলন। 
মুসর্ল্লমদর মাম  গুঞ্জন শদো শগল। এ ধরমনর ঘিনা বান্ধবপুমর এর আমগ ঘমি র্ন। কর্রম 
বলমলন, তালাক শদয়া স্ত্রীমক র্নমজর বার্িমতই আর্ম শরমের্ে। বাধয হময় শরমের্ে। তমব 
তার মুে দেিন কর্র না। শস আলাদা ঘমর থামক। তার র্হল্লা র্ববামহর পর আর্ম ইনোল্লাহ 
আবার তামক র্ববাহ করব। আর্ম একিা  ুল কমরর্ে। আল্লাহপামকর কামে  ুমলর জমনয 
েমা ৈাই। আর্ম আমার স্ত্রীমক েুব  ামলা পাই। শস  ামলা শমময়। এেন তার জমনয আমার 
মন কামন্দ। 
  
কথা বলমত র্গময় ইমাম কর্রমমর গলা  ারী হময় শগল। তার শৈামে পার্নও এমস শগল। 
পাগর্ির শকাণা র্দময় র্তর্ন শৈাে মুেমত মুেমত বলমলন, র্র্দও আল্লাহপাক তালাক চবধ 
কমরমেন, তারপমরও তার কামে এিা অতযি অপেন্দনীয় কাজ। অপেমন্দর কাজ বমলই 
র্তর্ন শর্সব দম্পর্ত তালামকর পর পুনর্বিবাহ করমত ৈায় তামদর জমনয োর্্ত র বযবস্থা 
কমরমেন। র্হল্লা র্ববাহ এইরকম এক োর্্ত । 
  
জুম্মাবার উপলমে একজন মসর্জমদ র্েৈুর্ি র্সর্ন্ন র্দময়র্েল। কর্রম শসই র্েৈুর্ি োর্নকিা 
শেময় মসর্জমদ শুময় থাকমলন। বার্িমত শগমলন না। র্ঠক করমলন আের, মাগর্রব এবং 
এোর নামাজ শেষ কমর বার্িমত র্ামবন। আজকাল বার্িমত র্াবার র্বষময় র্তর্ন আগ্রহ 
শবাধ কমরন না। র্েন কাজকমি থামক না তেন হার্দস শকারান পমি সময় কািামত শৈিা 
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কমরন। শকামনা র্কেুমতই মন বমস না। প্রৈণ্ড অর্স্থরতা শবাধ কমরন। অর্স্থরতার কারণও 
তার কামে েুব স্পি না। ের্রফাই কারণ এিা র্ঠক, তমব শকান অমথি? ের্রফামক মাথা 
শথমক সমূ্পণি দূর কমর র্তর্ন শদে শথমক আমরকিা শমময় র্বময় কমর র্নময় আসমত পামরন। 
এিাই করা উর্ৈত। র্কন্তু শসই শমময় শতা ের্রফার মমতা হমব না। রং েং জানমব না। মজা 
কমর কথা বলমব না। র্র্দও সারােণ হার্স মেকরা শো ন না। 
  
ইমাম কর্রম সামহব র্ক মসর্জমদ? 
  
শক? 
  
আর্ম ইদর্রস। 
  
কী ৈান? 
  
দুিা কথা বলব। 
  
কর্রম র্বরক্ত হময় শবর হমলন। 
  
কী র্বষময় কথা বলমত ৈান? 
  
তালাক র্বষময়। 
  
কর্রম বলমলন, তালাক র্বষময় আপর্ন কী বলমবন? 
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শদওবমন্দ র্েলাম। শসোমন বি বি আমলমমদর তালাক র্বষময় আমলাৈনা শুমনর্ে। 
  
কী শুমনমেন? 
  
নবীর্জর এক হার্দস আমে শর্োমন র্তর্ন বমলমেন, শকউ র্র্দ পর পর র্তনবার তালাক 
শদয় তা এক তালাক র্হসামব গণয হমব। এক তালামকর পর ইদ্দতকাল পার করমত হমব। 
ইদমতর পর র্িতীয় তালাক আসমত হমব। তারপর আবার ইদ’তকাল পার করমত হমব। 
কামজই আপর্ন শর্ তালাক র্দময়মেন তা হয় নাই। আপর্ন আপনার স্ত্রীর সমঙ্গ ঘরসংসার 
করমত পামরন। তামক র্হল্লা র্ববাহ শদওয়ার প্রময়াজন নাই। 
  
কর্রম বলমলন, শর্ র্বষয় জামনন না শস র্বষময় কথা বলমবন না। অনয মাজহামবর 
শলাকজন। এরকম কথাবাতিা বমল। আমরা হানার্ফ মাজহামবর। এই মাজহামব আমার 
তালাক চবধ হময়মে। আপর্ন শকারান েরীফ মুেস্থ কমর বমস আমেন। জামনন না র্কেুই। 
  
ইদর্রস বলমলন, র্জ, কথা সতয। 
  
ধমি র্নয়া আপনার শকামনা কথাবাতিা বলাই উর্ৈত না। আপর্ন র্ববাহ কমরর্েমলন এক 
শবেযা শমময়মক। শুমনর্ে আপনার শর্ শমময় হময়মে শস না-র্ক র্দনরাত র্হনু্দ শদবমদবীর 
নাম বমল। 
  
ইদর্রস বলমলন, শস শুধু রাম বমল, আর র্কেু না। 
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রামই বা শকন বলমব? র্াই শহাক, শসিা আপনার বযাপার। এেন র্বদায় হন। ধমি হার্দস 
শকারান এইসব র্নয়া আর শকামনা র্দন আমার সমঙ্গ কথা বলমত আসমবন না। 
  
মাওলানা ইদর্রস মন োরাপ কমর ৈমল এমলন। মীরার জমনয তামক এেন  ামলা র্ন্ত্রণার 
শ তর র্দময় শর্মত হমে। বান্ধবপুমরর বাইমর শথমকও র্হনু্দ শমময়রা মীরামক র্দময় োো 
র্সাঁদুর শোয়ামত আসমে। মীরার ডান পা িুবামনা পার্ন শেমল না-র্ক অমনক অসুে সারমে। 
র্বমেষ কমর এই পার্ন েূলমবদনায় অবযথি।  ক্তজমনর কামে মীরার পা শ জামনা পার্ন 
র্বতরণ করার দার্য়ত্ব শ্ৰীনাথ র্নমজর কাাঁমধ র্নময়মেন। এই পার্ন োবার র্নয়মও আমে। 
পূর্ণিমা এবং অমাবেযার রাত োিা োওয়া র্ামব না। পার্ন োবার পর আর শকামনা োদয 
গ্রহণ করা র্ামব না। এইসব র্নয়মকানুন র্তর্ন না-র্ক স্বমপ্ন শপময়মেন। স্বমপ্ল সাদা কাপমি 
সম্ত  েরীর এবং মুে োকা এক মর্হলা এমস বমলমেন, শ্ৰীনাথ, তুই আমার শসবাময়ত। 
শকউ র্র্দ পা শ জামনা পার্ন ৈায় তুই র্দর্ব এবং শরাজ একবার আমার কামন োমের েব্দ 
শুনার্ব। শ্ৰীনাথ র্কেুর্দন হমলা োে বাজামত শুরু কমরমেন। র্েন তেন বার্িমত োে 
শবমজ উঠমে। 
  
  
  
সন্ধযা র্মর্লময়মে। লাবুস পুকুরঘামি বমস আমে। আজ হঠাৎ েীত পমিমে। উত্তরী হাওয়া 
বইমত শুরু কমরমে। এই হাওয়ার স্থানীয় নাম পাগলা হাওয়া। োবণ- াদ্ৰ মামস গামরা 
পাহাি র্ডর্িময় এই হাওয়া এমস েীত নামায়। র্কেু সমময়র জমনয মমন হয় েীতকাল। 
প্রকৃর্ত ভ্রার্ি চতর্র কমর। লাবুস বমস আমে োর্ল গাময়। অসমময়র েীত গাময় লাগামত 
তার  ামলা লাগমে। লাবুমসর সামমন হুঙ্কা। হুঙ্কায় তামাক পুিমে। লাবুস তামাক োয় না। 
হার্দস উর্দ্দন তারপমরও র্নয়ম কমর হুক্কা জ্বর্লময় লাবুমসর সামমন রােমে। হার্দস উর্দমনর 
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ধারণা শকামনা একর্দন মমনর  ুমল শোিকতিা হুক্কার র্নমল িান র্দময় বসমবন। আম্ত  আম্ত  
অ যাস ধমর র্ামব। 
  
তার ও্ত াদ দরবার র্ময়া আময়ে কমর তামাক শেমতন। গ ীর রামত হুঙ্কা িানার গুিুক 
গুিুক েব্দ শোনা শর্ত। শসই েব্দ আমধা-ঘুম আমধা-জাগরমণ শোনার আনন্দই আলাদা। 
হার্দস উর্দ্দন শোিকতিার কাে শথমকও এিা আো কমর। 
  
লাবুমসর পামের র্সাঁর্িমত শ্ৰীনাথ এমস বসমলন। হঠাৎ েীত নামায় র্তর্ন কাবু হময় 
পমিমেন। ৈাদর গাময় র্দময়মেন। কানোকা িুর্প পমরমেন। তারপমরও েীত র্ামে না। 
  
লাবুস বলল, র্কেু বলমবন? 
  
শ্ৰীনাথ বলমলন, একিা র্বষময় আপনার অনুমর্ত র্নমত এমসর্ে। সকমলর স্বামথি আপর্ন 
আো কর্র অনুমর্ত র্দমবন। আর্ম একিা মর্ন্দর র্দমত ৈাই। 
  
কী র্দমত ৈান? 
  
মর্ন্দর। মর্ন্দমরর নাম মীরা মাময়র মর্ন্দর। 
  
ও আো। 
  
এই মর্ন্দমর শকামনা মূর্তি থাকমব না। মীরা মাময়র ের্ব থাকমব। 
  
ও আো। 
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আপর্ন র্ক অনুমর্ত র্দময়মেন? আপর্ন অনুমর্ত না র্দমলও মর্ন্দর আমামক র্দমতই হমব। 
আর্ম মাময়র আমদে শপময়র্ে। মা স্বমপ্ন শদো র্দময় আমামক বমলমেন, আর্ম শহথায় শহাথায় 
ঘুমর শবিাই, আমার  ামলা লামগ না। তুই আমার থাকার একিা জায়গা কমর শদ। 
  
আপর্ন সর্তয স্বমপ্ন শদমেমেন? 
  
অবেযই। র্র্দ র্মথযা বমল থার্ক শর্ন আমার েরীমর কুণ্ঠ হয়। সারা অঙ্গ গমল গমল পমি। 
  
লাবুস বলল, র্মথযা আপর্ন বমলন নাই। সর্তয বমলমেন। এরকম স্বপ্ন আপর্ন শদমেমেন। 
মানুষ র্া র্ৈিা কমর স্বমপ্ন তাই আমস। স্বমপ্নর শকামনা মূলয নাই। আর্ম আমার এোমন 
আপনামক মর্ন্দর বানামত র্দব না। মীরামক র্নময় শর্  ামমলা আপর্ন করমেন শসই 
 ামমলাও আপনামক আর করমত র্দব না। মীরা আমার শবান। সৎ শবান। আমার র্র্র্ন মা, 
মীরারও র্তর্ন মা। আপর্ন জামনন না? 
  
জার্ন। 
  
লাবুস হঠাৎ োর্নকিা উৎসার্হত হময় বলল, মর্ন্দর আর্ম বানামত না র্দমলও আপর্ন র্কন্তু 
মর্ন্দর বানামবন। বি মর্ন্দর, পাকা দালান। মর্ন্দর বানামনার িাকা আপর্ন শকাথায় পামবন 
আর্ম জার্ন না। তমব বানামবন। 
  
শ্ৰীনাথ বলমলন, কী ামব জানমলন? 
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আর্ম মাম  মাম   র্বষযমতর র্কেু র্জর্নস শৈামের সামমন শদর্ে। কী ামব শদর্ে জার্ন না, 
র্কন্তু শদর্ে। আপনার সমঙ্গ আর কথা বলব না। এেন র্ান। 
  
শ্ৰীনাথ বলমলন, মর্ন্দর কমব নাগাদ বানাব? 
  
লাবুস বলল, র্দন-তার্রে বলমত পারব না। আর্ম ঘিনা শদর্ে। র্দন-তার্রে শদর্ে না। 
  
শ্ৰীনাথ ইত্ত ত কমর বলমলন, অনয একিা র্বষময় আপনামক র্ক একিা প্রশ্ন করব? 
  
করুন। 
  
আপনামদর ধমমি র্হল্লা র্ববাহ বমল একিা বযাপার আমে। শসই র্ববাহ র্ক শুধু মুসলমামনর 
সমঙ্গ হমত হমব? অনয শকামনা ধমমির পুরুমষর সমঙ্গ হমব না? 
  
লাবুস বলল, আর্ম জার্ন না। র্নয়ম থাকমল আপর্ন র্ক রার্জ হমতন? 
  
শ্ৰীনাথ র্জম  কামি র্দময় বলমলন, রাম রাম! এিা কী বলমলন? 
  
লাবুস বলল, আপনার মমন শগাপন ইো আমে বমলই বললাম। শগাপন ইো না থাকমল 
এরকম প্রশ্ন করমতন না। পুরুষমাত্রই শলা ী। এেন আপর্ন আমার সামমন শথমক র্ান। 
আপনার সমঙ্গ কথা বলমত ইো করমে না। 
  
আপর্ন র্ক আমার উপর র্বরক্ত হময়মেন? 
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না। আর্ম কামরা উপর র্বরক্ত হই না। 
  
  
  
ইমাম কর্রম শেমত বমসমেন। তামক োবার শদয়া হময়মে উঠামন। দরজার পামে। দরজার 
আিামল দাাঁর্িময় ের্রফা তদারর্ক করমে। ইমাম ডাকমলন, ের্রফা। 
  
ের্রফা হামতর পাো র্দময় দরজায় বার্ি র্দল। এর অথি শস শুনমে। পরপুরুমষর সমঙ্গ কথা 
বলা র্নর্ষদ্ধ। তমব আকামর ইর্ঙ্গমত প্রমশ্নর জবাব শদয়া র্ায়। এমত শদাষ হয় না। 
  
কর্রম বলমলন, আজ শতামার র্হল্লা র্ববামহর কথা প্রকামেয বমলর্ে। মমন হয় অর্ত দ্রুত 
বযবস্থা হমব। এরপর আমগর মমতা সংসার করমত পারব। শতামার জমনয সারােণ আমার 
মন কামন্দ। শতামামর শর্ এতিা পেন্দ করতাম আমগ বুর্  নাই। আর্ম শতামার কামে েমা 
ৈাই। তুর্ম র্ক আমামক েমা কমরে? েমা করমল পাো র্দয়া দুিা বার্ি শদও। 
  
ের্রফা দুিা বার্ি না, শস ঠক ঠক কমর ক্রমাগত বার্ি র্দময়ই শর্মত লাগল। এর অথি কী 
কর্রম বু মত পারমে না। ের্রফামক শদেমত শপমল কর্রমমর  ামলা লাগত। ের্রফার শৈাে 
র্দময় িপ িপ কমর পার্ন পিমে। 
  
কর্রম বলমলন, ের্রফা কী বলমত ৈাও বুর্  না শতা। মুমে কথা বমলা। অসুর্বধা নাই। 
  
ের্রফা ৈাপা গলায় বলল, আর্ম র্হল্লা র্ববাহ করব না। 
  
ৈাও কী তুর্ম? 
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আপনামর র্নয়া দূরমদমে পালায়া র্াব। শর্োমন শকউ আমামর র্ৈনব না। আর্ম শর্ আপমনর 
তালার্ক বউ শকউ জানব না। 
  
শকান দূরমদমে র্াইমত ৈাও? 
  
আসাম। 
  
কর্রম শোট র্নিঃশ্বাস শফমল বলল, আসামম শগমল শকউ জার্নব না তা র্ঠক আমে। র্কন্তু 
আল্লাহপাক শতা জানমবন। না-র্ক শতামার ধারণা উর্নও জানমবন না। 
  
ের্রফা ৈুপ কমর শগল। কর্রম অমনক রাত পর্িি তার শফাাঁপামনা শুনল। 
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২২. ৩০ জুলাই ১৯৪১ সন 
৩০ জুলাই ১৯৪১ সন। সকাল ন’িা। শজািাসাাঁমকার বার্িমত রবীন্দ্রনাথ শুময় আমেন। তাাঁর 
েরীমরর অবস্থা  ামলা না। র্তর্ন অসহায় এবং অর্স্থর শবাধ করমেন। তামক বি বি 
ডাক্তাররা র্ঘমর আমেন। র্বধান রায় এমসমেন, নীলরতন সরকার এমসমেন। র্বেযাত 
চেলর্ৈর্কৎসক শমাহনলাল বমন্দযাপাধযায় এমসমেন। 
  
শমাহনলাল একিা অপামরেন করমত ৈামেন। র্তর্ন র্নর্িত শর্, অপামরেন কর্বর জনয 
মঙ্গলজনক হমব। 
  
র্বধান রায় রার্জ না। র্তর্ন বলমেন, আমার মন সায় র্দমে না। 
  
শমাহনলাল বলমলন, র্ৈর্কৎসা র্বজ্ঞান মন র্দময় ৈমল না। অপামরেন না করা  ুল হমব। 
  
র্বধান রায় তারপমরও শজর্দর মমতা বলমেন, না। 
  
রবীন্দ্রনাথ ইোরা করমলন শর্ন একজন শকউ োতা-কলম র্নময় বমস। তার মাথায় কর্বতা 
এমসমে। র্নমজর হামত শলোর সামথিয শনই। র্তর্ন মুমে মুমে বলমবন, শকউ একজন 
র্লেমবা। র্তর্ন েীণ স্বমর লাইনগুর্ল বলমেন। প্রর্তর্ি েব্দ স্পি উচ্চারণ করমেন, শর্ন 
শ্রুর্তর্লেমন ত্রুর্ি না হয়। এমন হমত পামর শর্, র্তর্ন শুদ্ধ করার সময় পামবন না। 
জীবমনর সবিমেষ রৈনায়  ুল শথমক র্ামব। 
  
শতামার সৃর্ির পথ 
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শতামার সৃর্ির পথ শরমেে আকীণি কর্র 
র্বর্ৈত্র েলনাজামল 
শহ েলনাময়ী! 
র্মথযা র্বশ্বামসর ফাাঁদ শপমতে র্নপুণ হামত 
সরল জীবমন! 
  
এই প্রবঞ্চনা র্দময় মহমিমর কমরে র্ৈর্হ্নত; 
তার তমর রার্ে র্ন শগাপন রার্ত্র। 
শতামার শজযার্তে তামর 
শর্ পথ শদোয় 
শস শর্ তার অিমরর পথ, 
শস শর্ র্ৈরস্বে, 
সহজ র্বশ্বামস শস শর্ 
কমর তামর র্ৈরসমুজ্জ্বল। 
বার্হমর কুর্িল শহাক, অিমর শস ঋজু 
এই র্নময় তাহার শগৌরব। 
শলামক তামর বমল র্বির্ম্বত। 
সমতযমর শস পায়। 
আপন আমলামক-মধৌত অিমর অিমর। 
র্কেুমত পামর না তামর প্রবর্ঞ্চমত, 
শেষ পুরস্কার র্নময় র্ায় শস শর্ 
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আপন  াণ্ডামর। 
অনায়ামস শর্ শপমরমে েলনা সর্হমত 
শস পায় শতামার হামত 
োর্ির অেয় অর্ধকার। 
  
শমাহনলাল বমন্দযাপাধযায় অপামরেন করমলন। শজািাসাাঁমকার বার্িমতই অপামরেন হমলা। 
রবীন্দ্রনাথ শৈাে বন্ধ করমলন, আর েুলমলন না। ২২শে োবণ দুপুর বামরািা দে র্মর্নমি 
র্তর্ন এমন এক  ুবমনর র্দমক র্াত্রা শুরু করমলন শর্  ুবনমক র্তর্ন তাাঁর রৈনায় গ ীর 
র্বশ্বামসর সমঙ্গ র্ৈর্হ্নত কমরমেন। 
  
রবীন্দ্রনাথ বািার্ল জার্তমক এর্গময় র্দময় শগমলন একে’ বের। তাাঁর মৃতুযর র্ত্রে বের পর 
বাংলামদে নামমর শর্ রামের জন্ম হমলা শসই রামের জাতীয় সঙ্গীতর্িও তাাঁর রৈনা। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 535 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

২৩. ধ্নু শেে পালচক চনময় পাচে চেকামর 
ধনু শেে পালর্ক র্নময় পার্ে র্েকামর শবর হময়মেন। হাওমর েীমতর হাাঁস শনমমমে। 
শদোিরী পার্ের মাংস র্তর্ন োন না। বহুদূর শদে শথমক উমি আমস বমল এমদর পাো 
েক্ত, মাংসও েক্ত। মাংমস বার্ল বার্ল স্বাদ বমল এইসব র্বমদেী পার্ের আমরক নাম 
বার্লহাস। এত  ামমলা কমর বার্ল োওয়ার শকামনা মামন হয় না। ধনু শেে হর্রয়াল 
র্েকামর শবর হময়মেন। হর্রয়াল ঘুঘু সাইমজর পার্ে। গাময়র রি সবুজ শমোমনা হলুদ। 
এই পার্ে বিগামের পাতার আিামল লুর্কময় থামক। বিফল োয়। অনযসব পার্ে মাে োয়, 
োমুক র্ নুক োয়। হর্রয়ামলর োদয ফল বমলই এর মাংস অর্ত সুস্বাদু। মােমনর মমতা 
নরম। 
  
ধনু শেমের সমঙ্গ র্ামেন ইমাম কর্রম। গুর্লর্বদ্ধ পার্েমক র্তর্ন ‘আল্লাহু আকবর’ বমল 
জমবহ করমবন, তের্ন শুধু মাংস হালাল হমব। 
  
পালর্কর দরজা শোলা। ইমাম দরজার পামে আমেন। ধনু শেে গল্প করমেন। ইমামমক 
হযাাঁ  ই র্দমত হমে। বি মানুষমদর সমঙ্গ গল্পগুজমবর র্কেু শনই। বি মানুষরা গল্প করমবন 
অনযরা শুধু ই র্দমব। ধনু শেমের গিবয র্তন বমির মাঠ। বান্ধবপুর শথমক পাাঁৈ েয় শক্রাে 
দূমর। শর্মত সময় লামগ। র্তন বমির মামঠ বিগামের সংেযা র্কন্তু র্তন না, ৈার। এই ৈার 
বিগাে ৈক্রাকামর বি হময়মে। অর্ত দেিনীয় বযাপার। 
  
ধনু শেে বলমলন, বিগামের সংেযা ৈার। র্কন্তু নাম র্তনবমির মাঠ। কারণ কী ইমাম? 
  
কর্রম বলল, জার্ন না জনাব। 
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ধনু শেে বলমলন, জগমতর শবর্ের  াগ প্রমশ্নর উত্তর একিাই— জার্ন না। আফমসাসা। 
তুর্ম কেমনা র্তনবমির মামঠ র্গময়ে? 
  
র্জ-না। 
  
বিই শসৌন্দর্ি।  াদ্ৰ মামস শসই মামঠ হাওমরর পার্ন উমঠ। ৈারিা বিগামের মাথা শুধু শদো 
র্ায়। আর র্কেু না। এই দৃেয একবার শর্ শদেমব শস  ুলমব না। পার্নর উপমর বিগামের 
মাথা। শসই মাথায় র্কর্ৈরর্মর্ৈর করমে হর্রয়াল। এক গাে শথমক উমি অনযগামে বসমে। 
মমন হয় শবমহেমতও এত সুন্দর দৃেয নাই। 
  
কর্রম বলমলন, শবমহেমতর শসৌন্দর্ি বু ার েমতা মানুমষর নাই জনাব। পৃর্থবীর শসৌন্দর্ি 
একরকম, শবমহেমতর শসৌন্দর্ি অনযরকম। 
  
তাও র্ঠক। শবমহেমত শতা শর্মত পারব না। পৃর্থবীর র্া র্কেু সুন্দর তা শদোই আমার 
জমনয র্মথি। এেন বমলা, শতামামক এত র্ৈিারু্ক্ত লাগমে শকন? 
  
কর্রম জবাব র্দল না। 
  
ধনু শেে বলমলন, মমন ফুর্তিা রাো আমামদর কতিবয। মামস কমপমে একবার রক্ত দেিন 
করমল মমন ফুর্তি আমস। শমময়মেমলমদর মমন ফুর্তি থামক শবর্ে, কারণ তারা প্রর্ত মামস 
একবার রক্ত শদমে। আমামদর পুরুষমদর এই সুর্বধা নাই র্বধায় আমামদর পশুপার্ে র্েকার 
করমত হয়। পশুপার্ের রক্ত শদেমত হয়। বুম ে? 
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র্জ। 
  
শতামার স্ত্রীর র্হল্লা র্ববামহর র্কেু র্ক হময়মে? 
  
এেমনা হয় নাই। 
  
র্কেুই বু লাম না! শকন শকউ আগায়া আসমতমে না? শুমনর্ে শতামার স্ত্রী রূপবতী, বয়সও 
অল্প। 
  
কর্রম জবাব র্দমলন না। ধনু শেে বলমলন, মন র্দয়া শোন কী বর্ল। আর্ম এক রামতর 
র্ববামহ রার্জ আর্ে। শতামার একিা উপকার হমব এইজমনযই রার্জ। এই র্ববাহ চহবৈ 
আমমাদ-ফুর্তির র্ববাহ না। একরামতর মামলা। র্ববাহ শতা তুর্ম র্নমজই পিামত পার। র্ঠক 
না? 
  
র্জ। 
  
পার্ে র্েকামরর পর পালর্ক র্নয়া শতামার বার্িমত র্াব। তুর্ম র্ববাহ পিামব। পালর্কমত 
বউ র্নয়া আর্ম আমার ঘমর র্াব। পমরর র্দন সকামল পালর্ক র্দয়া কনযা তালাক র্দয়া 
শফরত পাঠাব। তুর্ম র্নমজর স্ত্রী শফরত পাইবা। সুমে ঘরসংসার করবা। র্ঠক আমে? 
  
কর্রম জবাব র্দল না। হর্রয়াল র্েকামর ধনু শেে শকন তামক র্নময় এমসমেন তা এেন 
স্পি হময়মে। ধনু শেে বলমলন, ৈুপ কমর আে শকন বু লাম না। এমন শকামনা র্নয়ম 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 538 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

র্ক আমে শর্ র্ার সমঙ্গ র্হল্লা র্ববাহ হমব তার ঠযাং থাকমত হমব? লুলা পুরুমষর সমঙ্গ র্ববাহ 
হমব না। 
  
এরকম শকামনা র্নয়ম নাই। 
  
তাহমল শতা শতামার সমসযার সমাধান হময় শগল। মুে শ াতা কমর রাের্ে শকন? হামসা। 
স্ত্রীর অনয পুরুমষর সমঙ্গ র্ববাহ হমব এইজমনয মন োরাপ? এক রামতর মামলা। 
  
র্তনবমির মামঠর বিগাে দূর শথমক শদো র্ামে। ৈারর্দমক শোলা প্রাির, মা োমন হঠাৎ 
 ুর্ি নামামনা ৈারিা র্বোল বিগাে। হর্রয়াল পার্ের  াক এক গাে শথমক আমরক গামে 
র্ামে, এই দৃেয এতদূর শথমকও শদো র্ামে। 
  
ধনু শেে বলমলন, আর্ম শুমনর্ে র্বসর্মল্লাহ বমল র্র্দ গুর্ল কমর পার্ে মারা হয় তাহমল 
শসই পার্ে হালাল। 
  
 ুল শুমনমেন। পশুপার্ে র্েকার র্কংবা রু্মদ্ধর শুরু র্বসর্মল্লাহ বমল করা র্ামব। न। 
  
তাহমল রু্দ্ধ শুরু করব কী ামব? 
  
তেন বলমত হমব ‘আল্লাহ আকবর’। আল্লাহই শেষ্ঠ। 
  
ধনু শেে প্রসঙ্গ পামল্ট বলমলন, তুর্ম র্ক তার্বজকবৈ র্দমত পার? র্র্দ পাম র আমার শমময় 
আতরমক একিা তার্বজ র্দবা। তার ঘুরার্ফরা শরাগ হময়মে। এইোমন ওইোমন ঘুমর। 
শকামনা একর্দন র্জন- ূমতর নজমর পিমব। আর্ম অর্স্থর থার্ক। 
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আমগামের র্নমৈ র্েবেংকর বমস আমে। তার সামমন আতর। আতমরর হামত 
অযালুর্মর্নয়ামমর বার্তমি বিই  তিা। শোঁর্কমত বিই কুমি  াল কাাঁৈামর্রৈ র্দময় তামক এই 
 তিা বার্নময় র্দময়মে হার্মদা।  তিািা শেমত এতই  ামলা হময়মে শর্ র্েব েংকমরর জমনয 
োর্নকিা র্নময় এমসমে। আতর র্নর্িত শ ারমবলায় আমগামের কামে এমলই র্েব েংকমরর 
শদো পাওয়া র্ামব। 
  
র্েবেংকর বলল, আর্ম বিই  তিা, আম  র্তি এইসব োই না। 
  
আতর বলল, োন না শকন? 
  
 াল শদয়া হয় এইজমনয োই না। আর্ম কাাঁৈামর্রৈ শেমত পার্র না। 
  
আির্ি শতা! 
  
আিমর্ির র্কেু নাই। অমনমকই অমনক র্কেু শেমত পামর না। তুর্ম র্ক জামনা  ারতবমষি 
কাাঁৈামর্রৈ র্েল না? 
  
সর্তয? 
  
হযাাঁ সর্তয। তারা তরকার্র  াল করত আদা র্দময় আর শগালমর্রৈ র্দময়। 
  
কাাঁৈামর্রৈ শকামথমক এমসমে? 
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পতুিগীজরা র্নময় এমসমে। শুধু কাাঁৈামর্রৈ না, তারা আলু এমনমে। এই শদমে আমগ আলু 
র্েল না। তুর্ম আলু োও? 
  
হুাঁ। তমব আমার পেন্দ কাাঁঠামলর র্বর্ৈ। আো, কাাঁঠালও র্ক পতুিগীজরা এমনমে? 
  
না। 
  
আতর শোট র্নিঃশ্বাস শফমল বলল, ইে কাাঁঠাল শর্ শকন পতুিগীজরা আনল না! 
  
র্েবেংকর র্বর্স্মত হময় বলল, পতুিগীজরা কাাঁঠাল আনমল কী হমতা? 
  
আতর বলল, আমার  ামলা লাগত। 
  
শকন? 
  
জার্ন না শকন। 
  
র্েবেংকর বলল, এক িুকরা কাগজ আর একিা কলম হামতর কামে থাকমল শতামামক 
মজার একিা র্জর্নস শদোতাম। 
  
আতর শৈাে উজ্জ্বল কমর বলল, কী শদোমতন? 
  
প্রমাণ করতাম শর্, এক সমান দুই। 
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এক সমান দুই হমব শকমমন? 
  
এোমনই শতা মজা। 
  
আতর বলল, আর্ম একিা কার্ঠ র্নময় আর্স, আপর্ন মার্িমত র্লমে শদোন। 
  
আতর কর্ঞ্চ র্নময় এমসমে। র্েবেংকমরর পামে উবু হময় বমসমে। র্েবেংকর উৎসাহ 
র্নময় আাঁকাআাঁর্ক করমে। আতর শদেমে মুগ্ধমৈামে। 
  
মমন করা, 
  
x = y এেন আর্ম উ য়পেমক y র্দময় গুণ করলাম। তাহমল কী হমব? 
  
xy = y2 
  
এেন আর্ম উ য়পে শথমক x2 বাদ র্দলাম। তাহমল কী হমব? 
  
xy – x2 = y2 – x2 এমসা এেন উৎপাদমক র্বমশ্লষণ কর্র। তাহমল কী হমব? 
  
х (у-x) = (у-х) (у+x) 
  
এেন উ য়পেমক (y-x) র্দময়  াগ শদব। 
  
х (у-х) / (y-x) = (у-х) (у+x) / (y-x) 
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কািাকুর্ি করার পর কী থাকমব? 
  
x = y+x 
  
শর্মহতু y এবং x সমান 
  
X = x+x 
  
x = 2x 
  
এেন x র্দময়  াগ র্দমল হমব। 
  
1 =2 
  
র্েবেংকর আনর্ন্দত গলায় বলল, আতর, বু মত শপমরে? এক সমান দুই শর্ প্রমাণ 
করলাম। 
  
আতর বলল, না। 
  
েুব সহজ অংক, তুর্ম বু মত পারমল না শকন? 
  
বু মত না পারমল আর্ম কী করব? 
  
শতামার শতা বুর্দ্ধ কম। 
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আতর উমঠ দাাঁিামত দাাঁিামত বলল, আপনারও বুর্দ্ধ কম। 
  
র্েবেংকর বলল, শকন বলর্ে আমার বুর্দ্ধ কম? 
  
আপর্ন কাাঁৈামর্রৈ োন না। এইজমনয আপনার বুর্দ্ধ কম। র্ারা কাাঁৈামর্রৈ োয় না তামদর 
বুর্দ্ধ কম হয়। 
  
শক বমলমে? 
  
এিা সবাই জামন। আপনার বুর্দ্ধ কম। এইজমনয আপর্ন জামনন না। আপর্ন প্রমাণ 
কমরমেন এক সমান দুই। আর্ম প্রমাণ করব আপনার বুর্দ্ধ নাই। করব? 
  
কর। 
  
একিা পার্ের নাম বমলন র্ার ঠযাং র্তনিা। এরকম পার্ে সর্তযই আমে? 
  
আমে। 
  
এ শদমের পার্ে? 
  
হুাঁ। 
  
আর্ম জার্ন না। 
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হুাঁ। 
  
আতর বলল, প্রমাণ হময়মে না। আপনার বুর্দ্ধ কম? 
  
পার্েিার নাম বমল। 
  
আপর্ন অনুসন্ধান কমর শবর কমরন। 
  
আতর ৈমল র্ামে। র্েবেংকর মন োরাপ কমর তার্কময় আমে। তার েুব ইো করমে 
আতরমক বমল, তুর্ম শর্ পার্ের কথা বমলে শসই পার্ে আসমল নাই। তারপমরও ধমর 
র্নলাম। এরকম পার্ে আমে। ধমর র্নলাম আর্ম শবাকা। তুর্ম ৈমল শর্ও না। আমরা র্কেুেণ 
থাক। আমার সমঙ্গ গল্প কর। আর্ম অমনক মজার মজার র্জর্নস জার্ন। সব শতামামক 
বলব। 
  
  
  
ধনু শেে ের্রফামক র্ববাহ কমর স্ত্রী র্নময় ঘমর র্ফমরমেন। ের্রফা জিসি হময় আমে। 
অকারমণ ৈমমক ৈমমক উঠমে। আতর তার সমঙ্গ েুব  ামলা বযবহার করমে। র্ৈরুর্ন র্দময় 
ৈুল আাঁৈমি র্দময়মে। সহজ স্বা ার্বক গলায় বমলমে, কর্লকাতা শথমক কমলর গান 
আনাময়র্ে। আপর্ন র্ক গান শুনমবন? জুমলোর একিা থাল আমে। একর্পমঠ উনার গান, 
অনযর্পমঠ কৃষ্ণ ানুর গান। 
  
ের্রফা েীণ গলায় বলল, গান শুনব না। 
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আতর বলল, কাপমতমেন শকন? 
  
ের্রফা বলল,  ময় কাপমতর্ে। েুব  য় লাগমতমে আতর। 
  
 য় পামবন। শমময় হময় জন্মামনার এিা োর্্ত । 
  
ধনু শেে প্রৈুর মদযপান কমর এক রামতর স্ত্রীমক র্নময় ঘুমুমত শগমলন। জিামনা গলায় 
বলমলন, শবৌ ের্রফা, তুর্ম বিই  াগযবতী। ঠযাংওয়ালা স্বামীর সমঙ্গ সংসার করলা, আবার 
ঠযাং োিা স্বামীর সামথও সংসার করলা। হা হা হা। 
  
ের্রফা আতমঙ্ক এবং  ময় র্েউমর উঠল। 
  
  
  
ফজমরর নামাজ পমিই কর্রম ধনু শেমের বার্িমত ৈমল এমসমে। ধনু শেে ঘুম শথমক 
উঠমলন দুপুরমবলায়। কর্রমমক বাংলাঘমর শডমক পাঠামলন। দরাজ গলায় বলমলন, প্রৈুর 
মদযপান কমর রামত শুময়র্ে। শুময়ই ঘুম। স্ত্রীর সমঙ্গ  াব ামলাবাসা, আদর-মসাহাগ র্কেুই 
হয় নাই। কামজই র্সদ্ধাি র্নময়র্ে আজ আর তালাক র্দব না। তালাক ফালাক র্া হবার 
র্কেুর্দন পমর হমব। 
  
কর্রম বলল, এসব কী বমলন? 
  
ধনু শেে গলা উাঁর্ৈময় বলমলন, কী বর্ল মামন? শতামার সমঙ্গ র্ক দর্লল কমরর্ে শর্ একর্দন 
পমর স্ত্রী তালাক র্দব? বমলা শকামনা দর্লল কমরর্ে? 
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কর্রম হত ম্ব গলায় বলল, আর্ম ের্রফার সমঙ্গ কথা বলব। 
  
ধনু শেে বলমলন, অমনযর স্ত্রীর সমঙ্গ কথা বলমত ৈাও, এিা শকমন কথা? পদিাপুর্ষদা 
র্বস্মরণ হময়ে? র্াও র্বদায় হও। অমনক তযক্ত কমরে, আর না। 
  
ধনু শেে বাংলাঘর শেমি অন্দমরর র্দমক রওনা র্দমলন। তামক উৎফুল্ল এবং আনর্ন্দত 
মমন হমে। পার্ের মাংস রামত োওয়া হয় র্ন। শরামধ রাো হময়মে। পার্ের মাংস বার্স 
কমর োওয়া র্নয়ম। এেন লুর্ৈ এবং পার্ের মাংস র্দময় নােতা করমবন। এিা শ মবও 
 ামলা লাগমে। স্ত্রীর জমনয োর্ি গয়নার বযবস্থা করমত হমব। র্নয়া শবৌ’র ফর্করনীর মমতা 
শবে ূষা থাকমব শকন? গলা হাত োর্ল শদেমতও োরাপ। শনত্রমকানায় শলাক পাঠামনা 
দরকার, লাল োর্ি র্কমন আনমব। শবৌ মানুষমক লাল োর্ি োিা মানায় না। 
  
  
  
গত দুর্দন ধমর মীরা ৈুপৈাপ। তার মুমে রামনাম শনই। শস শকামনা েব্দও করমে না। 
শ্ৰীনাথ র্বেত অবস্থায় আমেন। মীরামক শদেমত আসা দেিনাথীমদর বলমেন, মা কুর্পত 
হময়মেন। কামরা বযবহামর অসন্তুি হময়মেন। 
  
নয়া বাজার শথমক বি বার্ির এক শবৌ এমসমে মীরামক র্দময় কপামল র্সাঁদুর শদয়ামত। 
শবৌর্ির নাম সরাজুবালা। বারবার তার গ ি নি হমে। র্র্দ মীরামক র্দময় র্সাঁদুর শদয়ামল 
গ ি রো হয়। মীরার হামত র্সাঁদুমরর শকািা শদয়া মাত্র শস শকািা দূমর শফমল র্দল। শ্ৰীনাথ 
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হাহাকার কমর উঠমলন, র্া শ মবর্ে তাই। শদবী কুর্পত। পূজার বযবস্থা করমত হমব। শদবীর 
রাগ কমামত হমব। সরাজুবালা নামমর শবাঁর্ি কাাঁমদা কাাঁমদা হময় শগল। 
  
মীরার দেিনাথিীমদর মমধয একজন পুরুষ— একাকর্ি সাহা। রু্মদ্ধর কারমণ তাাঁর বযবসা 
ফুমল শফমপ উমঠমে। ৈামলর দাম এতিা বািমব র্তর্ন র্ৈিাও কমরন র্ন। বামিা শথমক ৈাল 
আসা বন্ধ এিা র্ঠক। শদমের ৈাল শগল শকাথায়? এককর্ি েবর শপময়মেন শকালকাতার 
রা্ত ায় রা্ত ায়  ুো মানুমষর না-র্ক েল শনমমমে। তারা  াত ৈায় না। তামদর একিাই 
আকুর্ত— একিু ফযান শদন। অবস্থা শর্র্দমক র্ামে তামত মমন হয় না। ফযানও পাওয়া 
র্ামব। ঘমর  াত রান্না হমল তমবই না। ফযান হমব। 
  
এককর্ি ৈাল  ামলাই মজুদ কমরমেন। বার্ির একর্ি শগালা আমগই পূণি কমরমেন। 
তািাহুিা কমর বানামনা র্িতীয় শগালার্িও পূণি। র্ঠক কত ৈাল আমে র্হসাব না থাকমলও 
পাাঁৈে মমণর শবর্ে োিা কম হমব না। এককর্ি এেন  ুমকমেন শকমরার্সন, সাবান 
এইসমবর র্দমক। অ াব আমস র্মর্েল কমর। ৈামলর অ ামবর সমঙ্গ এেন রু্ক্ত হমব অনয 
অ াব। শতল, সাবান, কাপি র্কেুই পাওয়া র্ামব না। নুমনর মমতা সামানয র্জর্নসও না। 
বযবসার এমন সুমর্াগ সব সময় আমস না। সুমর্াগ হঠাৎ হঠাৎ আমস। সুমর্ামগর বযবহার 
করমত হয়। এককর্ি সুমর্ামগর বযবহার করমেন। শকালকাতার শোিবাজামর তার শদাকান 
আমে। শসোমন ৈাল এবং কাপি মজুদ করমেন। র্বশ্বাসী শলাকজন শসই শদাকান শদেমে। 
তারপমরও এককর্ি দারুণ দুর্িিায় র্দন কািামেন। রামত  ামলা ঘুম হয় না। শৈাে বন্ধ 
হমলই নানান দুিঃস্বপ্ন শদমে ঘুম  ামি। স্বপ্নগুর্লর শকামনা আগামাথা নাই। 
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একরামত স্বপ্ন শদেমলন শকালকাতার শোিবাজামরর কাপমির গুদাম লুি হময়মে। েত েত 
মানুষ কাপি র্নময় র্নমে। তারা সবাই নগ্ন, র্কন্তু শকউ কাপি গাময় র্দমে না। র্েমি 
র্েমি োমে। এককর্ি হত ম্ব হময় বলমলন, এই শতামরা করে কী? তারা বলল, হুদা 
কাপি োইমত পার্র না শগা। লবণ শদন, লবণ র্দয়া োই। স্বমপ্ন অস্বা ার্বক বযাপার েুবই 
স্বা ার্বক ামব শদো শদয়। র্তর্ন এক ধামা লবণ এমন তামদর সামমন রােমলন। তারা 
সবাই লবমণর ধামার ওপর  াপ র্দময় পিল। স্বমপ্নর পমরর অংে আমরা  য়াবহ। এক 
ৈেমা পরা বুমিা লবণ মার্েময় এককর্ির গাময়র কাপি র্েমি র্েমি োওয়া শুরু করল। 
এককর্ি শদৌমি পালামত শগমলন, েত েত মানুষ তার শপেমন শদৌিামত শুরু করল। তার 
ঘুম শ মি শগল। বার্ক রাত আর শৈামের পাতা এক করমত পারমলন না। 
  
এ ধরমনর র্বকি স্বপ্ন প্রর্ত রামত শদেমল মন দুবিল হয়। এককর্ির শবলামত তাই ঘমিমে। 
র্তর্ন র্ঠক কমরমেন রাধাকৃমষ্ণর মর্ন্দর প্রর্তষ্ঠা করমবন। মর্ন্দমর শরাজ পূজা হমব। এই 
দুই শদবমদবী তামক সবি র্বপদ শথমক রো করমবন। র্তর্ন এমসমেন র্বষয়িা র্নময় 
শ্ৰীনামথর সমঙ্গ পরামেি করমত। মীরার জমনয র্তর্ন রুপার পাময়র মল র্নময় এমসমেন। 
শলাকজন বলাবর্ল করমে— এই শমময়মত শদবী প্রকার্েত হময়মে। ঘিনা। র্র্দ সর্তয 
শসরকম হয় তাহমল শোট শদবীমক তুি রাো প্রময়াজন। 
  
এককর্ড শ্ৰীনাথমক আিামল শডমক র্নময় গলা নার্মময় বলমলন, শতামামক একিা কাজ র্দব 
শ্ৰীনাথ। 
  
শ্ৰীনাথ শজািহ্ত  হময় বলল, বযবসা বার্ণমজযর কাজ শতা আমামর র্দময় হমব না কতিা। 
র্নমষধ আমে। 
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র্নমষধ শক কমরমে? 
  
বলমল র্বশ্বাস করমবন না। এইজমনয বলব না। 
  
এককর্ি বলমলন, র্বশ্বাস র্াব না শকন? তুর্ম অমনক র্দমনর র্বশ্বাসী মানুষ। 
  
শ্ৰীনাথ ৈাপা গলায় বলল, শদবী সীতা স্বয়ং বমলমেন। র্তর্ন বমলমেন, র্দনরাত রাম-সীতা 
নাম জপর্ব। অনযর্কেু মমন স্থান র্দর্ব না। এেন তাই কর্র। 
  
এই র্বষময়ই শতামার সমঙ্গ কথা বলব। আর্ম মর্ন্দর বানামবা বমল র্সদ্ধাি র্নময়র্ে। মর্ন্দমর 
র্দনরাত নামজপ হমব। শতামার পরামেি দরকার। 
  
মর্ন্দর কার হমব? রামমর্ন্দর হমল র্বমবৈনা করমত পার্র। 
  
আমলাৈনা কমর র্সদ্ধাি র্নব। আমগ আমলাৈনা পমর র্সদ্ধাি। 
  
এককর্ি র্ফমর র্াবার আমগ লাবুমসর সমঙ্গ শদো করমত শগমলন। লাবুস এেন অঞ্চমলর 
র্বর্েিজন। র্বর্েিজনমদর সমঙ্গ সুসম্পকি রােমত হয়। 
  
লাবুস শশ্বতপাথমরর ঘামি বমস র্েল। তার দৃর্ি আকামের র্দমক। র্কেুেণ আমগ পাাঁৈিা 
র্বমান পার্ের মমতা  াক শবাঁমধ উমি শগমে। সবার সামমন একিা, বার্ক ৈারিা শপেমন। 
মানুষ। শুধু শর্ পার্ের মমতা উিমত র্েমেমে তা-না, পার্ের স্ব াবও আয়ত্ব কমরমে। 
  
লাবুস,  ামলা আমেন? আমামক র্ৈমনমেন? আর্ম এককর্ি। 
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আপনামক র্ৈমনর্ে। বসুন। তামাক শেমল োন। হার্দস উর্দ্দন শরাজ আমামক তামাক বার্নময় 
র্দময় র্ায়। আর্ম োই না। তারপমরও শদয়। আপর্ন ইো করমল শেমত পামরন। আর্ম 
র্নমল মুে শদই নাই। 
  
এককর্ি বলমলন, নমল মুে র্দমলও অসুর্বধা নাই। মহার্বপমদ শকামনা র্হনু্দ মুসলমান নাই। 
সব সমান। শদমের এেন মহার্বপদ। ৈূিাি অ াব। শুমনর্ে কর্লকাতার রা্ত ায় এেন 
ফযামনর জমনয র্মর্েল। আপর্নও র্নিয়ই শুমনমেন? 
  
আর্ম এই র্বষময় র্কেু জার্ন না। 
  
আর্ম জার্ন। আমার কামে কাগজ আমস। কর্লকাতা সমাৈার। আপর্ন র্র্দ ৈান কাগজ 
পিার পর আপনার কামে পাঠাময় র্দব। 
  
লাবুস বলল, পাঠামত হমব না। 
  
এককর্ি শতামাক িানমত িানমত বলমলন, র্ঠকই বমলমেন, োরাপ সংবাদ র্ত কম জানা 
র্ায় ততই  ামলা। এর্দমক রার্েয়া শতা শেষ। র্হিলার স্টার্লনগ্রাদ দেল কমর বমস আমে। 
স্টার্লনগ্রাদ দেল মামন রার্েয়া দেল। নাম শুমনমেন স্টার্লনগ্রামদর? 
  
র্জ না। 
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র্বরাি েহর। রার্েয়ার কর্লজা। র্হিলার শসই কর্লজা ৈাবাময় শেময় শফমলমে। বাপক 
বযািা। রার্েয়ার র্র্র্ন প্রধান তার নাম স্টার্লন। র্হিলামরর নাম শুমনই র্তর্ন এেন মুমত 
র্দমেন। র্দমনর মমধয কময়কবার তার কাপি নি হয়। 
  
ও আো। 
  
এর্দমক আবার মরু ূর্মর র্েয়াল শুরু কমরমে হক্ক হুয়া। 
  
বু লাম না। 
  
র্হিলামরর শসনাপর্ত রুমমলমক আদর কমর সবাই ডামক মরু ূর্মর র্েয়াল। র্েয়ামলর 
মমতা বুর্দ্ধ, এই কারমণ র্েয়াল ডামক। শস আর্ফ্ৰকা শেময় শফমলমে। ৈার পাাঁৈ মামসর 
মামলা, শদেমবন সারা পৃর্থবী ৈমল র্ামব র্হিলার বাবার্জর দেমল। 
  
লাবুস অনযমনস্ক  র্ঙ্গমত বলল, র্ামব না। 
  
এককর্ি বলমলন, কী বলমলন? 
  
র্হিলার পরার্জত হমব। 
  
আপনামক শক বমলমে? 
  
লাবুস ৈুপ কমর রইল। তামক শকউ র্কেু বমল নাই। র্কন্তু শস জামন। কী ামব জামন শসিা 
এক রহসয। এই রহসয র্নময় কামরা সমঙ্গ আলাপ করা দরকার। কার সমঙ্গ আলাপ করমব? 
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এককর্ি দুই দফা তামাক শেময় হৃির্ৈমত্ত র্বদায় র্নমলন। আজ তাাঁর মন  ামলা। মর্ন্দর 
প্রর্তষ্ঠার বযাপামর র্সদ্ধাি র্নময় শফমলমেন। রাধাকৃমষ্ণর মর্ন্দর বানামবন। রামমর্ন্দমর তাাঁর 
পুর্ষমব না। রাম শকামনা কামজর শদবতা না। দুবিল শদবতা। শর্ তার স্ত্রীমক রো করমত 
পামর না শস শদবতামদর মমধযই পমি না। মর্ন্দমরর শপেমন একসমঙ্গ অমনকগুর্ল িাকা 
শবর হময় র্ামব। তা র্াক। মর্ন্দমরর জমনয শদবমদবী তামক রো করমবন। সবার রোকতিা 
দরকার। ইউমরামপর রোকতিা র্হিলার। তাাঁর রোকতিা রাধাকৃষ্ণ। র্তর্ন  র্ক্ত মর 
রাধাকৃমষ্ণর উমদ্দমে প্রণাম করমলন। 
  
  
  
সন্ধযা অমনক আমগ র্মর্লময়মে। পুকুর শথমক শধাাঁয়ার মমতা শবানকা র্দময় কুয়াো উঠমে। 
লাবুস আগ্রহ র্নময় তার্কময় আমে শসর্দমক। হঠাৎ হঠাৎ র্কেু দৃেয েুব মমন শলমগ র্ায়। 
র্ৈৎকার কমর বলমত ইো কমর, কী সুন্দর! কী সুন্দর! 
  
মাওলানা ইদর্রস শমময়মক শকামল র্নময় পুকুরঘামি এমস বসমলন। লারুস বলল, র্কেু র্ক 
বলমবন? 
  
ইদর্রস বলমলন, আর্ম কময়কর্দমনর জমনয বাইমর র্াব। শতামার শবানমক শদমেশুমন 
রােমব। 
  
লাবুস বলল, অবেযই রােব। আপর্ন শকাথায় র্ামবন? 
  
বগুিা র্াব। মহাস্থান বমল একিা জায়গা। তুর্ম র্ক আমামক হাতেরৈ র্দমত পারব? 
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পারব। 
  
জর্মদার েোংক পামলর কামে আর্ম একিা ওয়াদা কমরর্েলাম। ওয়াদা রো করমত র্াব। 
কী ওয়াদা জানমত ৈাও? 
  
না। 
  
শতামার র্বষময় হার্দস উর্দ্দন র্কেু অদু্ভত কথা বমলমে। 
  
কী কথা? 
  
শস একর্দন সন্ধযায় শদমে পুকুরঘামি দুইজন লযাকুস বমস আমে। 
  
লাবুস সহজ গলায় বলল, মানুষ অদু্ভত কথা বলমত পেন্দ কমর। সাধারণ জীবন তার 
পেন্দ না। এর মমধযও শস রহসয র্নময় আসমত ৈায় বমলই এইসব বমল। 
  
ইদর্রস বলমলন, রহসয শস শকন আনমত ৈায়? 
  
লাবুস বলল, শর্ র্জর্নস নাই তার জমনয মানুষ থামক বয্ত । রহসয বমল র্কেু নাই, র্কন্তু 
মানুষ রহসয র্বশ্বাস কমর,। 
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ইদর্রস বলল, রহসয নাই কথািা র্ঠক বললা না। শমরামজর সময় আল্লাহপামকর সমঙ্গ 
নবীর্জর সাোৎ হময়র্েল। তাাঁমদর মমধয শর্ সব কথাবাতিা হয় তার ষাম ি াগ জামহােী। 
ৈর্ল্লে াগ বামতনী, অথিাৎ রহমসযর কথা। 
  
লাবুস বলল, পুষ্পরার্নমক র্নয়া র্ তমর র্ান। তার ঠান্ডা লাগমব। 
  
ইদর্রস উমঠ দাাঁিামলন, লাবুস বলল, বগুিা-মথমক র্ফমর আপর্ন অদু্ভত একিা র্বষয় 
শদেমবন। েুবই আনন্দ পামবন। 
  
ইদার্রস অবাক হময় বলমলন, কী শদেব? 
  
লাবুস বলল, আপর্ন শদেমবন পুষ্পরার্ন কথা বলা শুরু কমরমে। শস র্দনরাত কথা বলমক। 
  
তুর্ম জামনা কী ামব? 
  
লাবুস হাসমত হাসমত বলল, এিা একিা বামতনী কথা। 
  
  
  
ধনু শেে আজ মদযপান কমরন র্ন। মদযপান করমল মাথা এমলামমমলা হময় র্ায়। ঘুম পায়। 
নয়া স্ত্রী পামে র্নময় নাক ডার্কময় ঘুমামত হয়। আজ রামত র্তর্ন এই সমসযার শ তর র্দময় 
র্ামবন না। ধনু শেে বাংলাঘমর তামাক োমেন। অর্তর্রক্ত জদিা র্দময় পান োবার কারমণ 
মাথা ঘুরমে। র্তর্ন মাথার ঘূণিন কমামনার জমনয অমপো করমেন। েরীরিা সুস্থ হমলই 
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র্তর্ন শোবার ঘমর র্ামবন। ের্রফামক ডাকমবন। এক ঘর শথমক আমরক ঘমর শনবার জমনয 
 ামলা বযবস্থা হময়মে। 
  
ধনু শেমের শমজাজ শবে োরাপ। র্তর্ন েবর শপময়মেন ইমাম কর্রম তাাঁর বার্ির সামমনর 
কদম গামের র্নমৈ র্বকাল শথমক বমস আমে। এেন রাত বামজ দেিা। হারামজাদা এেমনা 
আমে। কর্রমমক র্তর্ন শডমক পাঠামবন না-র্ক পাঠামবন না। এই র্বষময় র্সদ্ধাি র্নমত 
পারমেন না। শদো হমল অর্তর্রক্ত রাগারর্গ কমর শফলমত পামরন। কর্বরাজ আশু  টাৈার্ি 
তামক রাগারর্গ করমত র্নমষধ কমরমেন। তাাঁর মাথার রাগ না-র্ক দুবিল হময় শগমে। শবর্ে 
রাগাম রার্গ করমল ব্লগ র্েমি মৃতুযও হমত পামর। 
  
ধনু শেে মমন মমন র্তনবার বলমলন, আর্ম শকামনা রাগার। ার্গ করব না। আর্ম শকামনা 
রাগারর্গ করব না। আর্ম শকামনা রাগারর্গ করব না। র্তন প্রর্তজ্ঞার পর ধনু শেে কর্রমমক 
শডমক পাঠামলন। 
  
কামলা ৈাদর গাময় র্দময় কর্রম দাাঁর্িময় আমে। তামক অদু্ভত শদোমে। তার শৈাে শডমব 
শগমে। শৈামের শকামণ কার্ল। শৈাে িকিমক লাল। 
  
ধনু শেে বলমলন, শুনলাম সন্ধযা শথমক তুর্ম কদম গামের শগািায় বমস আে? 
  
র্জ। 
  
মসর্জমদর মাগর্রমবর নামাজ পিাময়ে? 
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না। 
  
এোর নামাজ পিাময়ে? 
  
না। 
  
শতামার ইমামমর ৈাকর্র আর্ম নি কমর র্দলাম। মসর্জমদর জমনয নতুন ইমাম আসমব। 
  
কর্রম বলল, জনাব, ের্রফার র্বষময় কী র্সদ্ধাি র্নমলন? 
  
ধনু শেে হুকায় লম্বা িান র্দময় বলমলন, আমার শকামনা পুত্রসিান নাই। মন বলমতমে 
এইবার পুত্রসিান হমব। পুত্রসিান না হওয়া পর্িি শকামনা র্সদ্ধাি নাই। 
  
বু লাম না। আপর্ন র্হল্লা র্ববাহ কমরমেন। 
  
র্হল্লা র্ফল্লা বুর্  না। র্ববাহ কমরর্ে। এইিা বুর্ । তুর্ম র্বদায় হও। আইজ রাইমতর পমর 
আমার ঘমরর আমেপামে শতামামর র্র্দ শদর্ে শতামার ঠযাং আর্ম শ মি শদব। ের্রফার 
বতিমান স্বামীর ঠযাং  ািা, আমগর স্বামীরও ঠযাং  ািা। র্বদায় হও। 
  
ইমাম বাংলাঘর শথমক শবর হমলা, র্কন্তু ৈমল শগল না। কদম গামের র্নমৈ বমস রইল। 
প্রৈণ্ড েীত পমিমে। র্কন্তু তার েীত লাগমে না। েরীর র্দময় গরম  াপ শবর হমে। 
ৈাদমরর র্নমৈ কর্রমমর হামত ধারামলা একিা েুর্র। আসমরর নামামজর পর শথমকই শস 
েুর্র হামত ঘুরমে। 
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ের্রফা আতমরর ঘমরর শরর্লং শদয়া োমি জিসি হময় বমস আমে। তার গাময় জর্র 
বসামনা লাল োর্ি। ধনু শেে এই োর্ি শনত্রমকানা শথমক শলাক পার্ঠময় আর্নময়মেন। তার 
গলায় ৈন্দ্রহার। হামত বালা। পাময় রুপার মল। গয়না সবই শবদানার, ধনু শেমের র্নমদিমে 
আতর পর্রময় র্দময়মে। 
  
োমির মা োমন কমলর গান। আতর বলল, নয়া মা, গান র্দব? গান শুনমবন। 
  
ের্রফা মাথা নািল। মাথা নািা শথমক হযাাঁ না র্কেু শবা া শগল না। আতর ঘুরি শরকমডি 
র্পন রােল। গান শুরু হময়মে। জুমলোর র্কন্নর কণ্ঠ। র্র্দও শরকমডি শলো ‘ৈান র্বর্বর 
পল্লী গান’। 
  
আমার গাময় র্ত দুিঃে সয় । 
বনু্ধয়ামর কমরা শতামার মমন র্াহা লয়। 
র্নঠুর বনু্ধমর 
বমলর্েমল আমার হমব 
মন র্দয়ার্ে এই শ মব 
সােী শকউ র্েল না শসই সময় 
সােী শুধু ৈন্দ্রতারা 
একর্দন তুর্ম পিমব ধরা 
র্ত্র ুবমনর র্বৈার শর্র্দন হয় 
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ের্রফা র্ফসর্ফস কমর বলল, কী সুন্দর গান! 
  
আতর বলল, এই শমময় আমামদর অঞ্চমলর শকউ র্ৈিা করমব? 
  
ের্রফা বলল, শকউ র্ৈিা করমব না। তার সমঙ্গ শদো হইমল সামমন বসায়া দুইিা গান 
শুনতাম। 
  
সতযই শদো করমত ৈান? 
  
ের্রফা হাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
আতর বলল, আমগামে সুতা  ুলায়া আসমবন, মমনর ইো পূণি হমব। আর্ম একিা সুতা 
 ুলাইর্ে। 
  
কী জমনয  ুলাইে? 
  
আতর সামানয ইত্ত ত কমর সহজ গলায় বলল, সুতা  ুলাইর্ে শর্ন একজমনর সমঙ্গ আমার 
র্ববাহ হয়। আমগামের সুতা োিা এই র্ববাহ হমব না। আমার বযাপজান র্র্দ শুমন, গামঙ্গ 
িুবায়া আমামর মাইরা শফলমব। 
  
ের্রফা অবাক হময় তাকামে। 
  
আতর বলল, আর্ম একিা র্হনু্দ শেমলমর র্ববাহ করমত ৈাই। তার নামমর প্রথম অের ে। 
বমলন শদর্ে তার্লবয ে র্দয়া কী নাম হয়? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 559 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
বলমত পারব না। আর্ম বাংলা শলোপিা জার্ন না। শকারান মর্জদ পিমত পার্র। বাংলা 
পার্র না। 
  
র্েেমত ৈান? 
  
না। 
  
না কী জমনয? 
  
শমময়মেমল শলোপিা র্েেমল স্বামীর হায়াত কমম। 
  
আমার বামপর হায়াত কমমল শতা আপনার জনয  ামলা। উর্ন মানুষ মন্দ। আপমনমর 
শকামনার্দন োিমব না। 
  
েরীফা তার্কময় আমে। আতর হালকা গলায় গল্প করমে। শমময়িার গল্প শুনমত এত  ামলা 
লাগমে। শকমন মাথা দুর্লময় দুর্লময় কথা বমল। 
  
আতর বলল, বাপজানমর র্ববাহ কইরা আপর্ন র্কন্তু বান্ধা পিমেন। 
  
ের্রফা বলল, আমারও শসইরকম ধারণা। 
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আতর বলল, এেন না োিমলও শকামনা একর্দন োিব। র্েন আপমনর শকামনাোমন 
র্াওমনর জায়গা থাকব না। তেন োিব। তেন আপমনর না থাকব ঘর, না থাকব োওন। 
আমার বি মার এই দো। আমার বি মা শর্ জীর্বত আমে জামনন? 
  
না। 
  
তাাঁর নাম আর্মনা। আমার এক সৎ াই আমে, তার নাম বাহাদুর। বিই সুন্দর। 
  
আতমরর গল্প শেষ হমলা না। ধনু শেে স্ত্রীমক শডমক পাঠামলন। 
  
  
  
ধনু শেমের শমজাজ েুবই োরাপ। র্তর্ন পাঞ্জার্বমত সামানয আতর র্দময়র্েমলন। আিমরর 
গমন্ধ এেন গা গুলামে। বর্ম আর্স আর্স করমে। মমন হমে স্ত্রীর সমঙ্গ আলাপ পর্রৈয় 
আজও হমব না। বর্ম কমর পালংক  াসামবন। বর্মর মমধযই ঘুর্মময় পিমবন। অর্তর্রক্ত 
মদযপান করমল এই অবস্থা হয়। আজ শবাতল হামত পর্িি শনন র্ন। জদিা র্দময় পান 
শেময়মেন। আতর শমমেমেন। 
  
ের্রফা পালংক ধমর দার্িময় আমে। লাল োর্িমত তামক সুন্দর লাগমে। ধনু শেে বর্ম 
ৈাপমত ৈাপমত বলমলন, োর্ি পেন্দ হময়মে? 
  
ের্রফা জবাব র্দল না। ধনু শেে বলমলন, একিা র্জর্নস শেয়াল রােবা। প্রশ্ন করমল উত্তর 
র্দবা। উত্তর না র্দমল ৈি োবা। োর্ি পেন্দ হময়মে? 
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হইমে। 
  
এেন োর্ি েুাঁইলযা শফল। শমময়মেমলর শসৌন্দর্ি োর্ি পরায় না। োর্ি না পরায়। বুম ে? 
  
ের্রফা হত ম্ব হময় তার্কময় আমে। ধনু শেে হামাগুর্ি র্দময় ের্রফার কামে এর্গময় 
এমলন। ের্রফার গামল আৈমকা ৈি বর্সময় বলমলন, প্রশ্ন কমরর্ে জবাব শদও নাই, 
এইজমনয ৈি োইলা। বুম ে? 
  
বুম র্ে। 
  
স্ত্রীমক স্বামী বরাবর হইমত হয়। আমগ শতামার স্বামী র্েল মাওলানা, তুর্ম র্েলা। মাওলানা। 
এেন শতামার স্বামী মদ োউরা। তুর্মও হবা মদ োউরা। বুম ে? 
  
ের্রফা েীণ গলায় বলল, বুম র্ে। 
  
ধনু শেে বলল, এক দুই ৈুমুক কইরা োইমলই হমব। শবাতল সাফা করমত হমব না। 
শবাতল আর্ম সাফা করব। র্ঠক আমে? 
  
র্জ। 
  
আইজ থাইকা শুরু হউক। শতামার ডাইন র্দমকর আলর্মরামত শবাতল আমে। শবাতল 
আন। 
  
ের্রফা শবাতল আনমত রওনা হমলা। 
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ধনু শেে হুঙ্কার র্দমলন। 
  
অমনক আমগ শতামামর নযাংিা হইমত বলর্ে। হও নাই। এেন হও। নযাংিা অবস্থায় শবাতল 
আনবা। লিা  ািা দরকার। 
  
ের্রফ থরথর কমর কাাঁপমে। গা শথমক োর্ি শোলার শৈিা করমে। োর্ি েুলমে না, আমরা 
শর্ন শপাঁর্ৈময় র্ামে। 
  
ধনু শেে বর্ম করমেন। 
  
  
  
আতর ৈাাঁন র্বর্বর শরকডিিা আবার শেমিমে। শস বুমক আমে শরকমডির ওপর। গান শুনমত 
শুনমত এক শৈামে পার্ন আসমব। এক শফাাঁিা পার্ন শরকমডি পিমব। গ্রামমামফামনর র্পন 
র্েন অশ্রুম জা জায়গািা পার হমব তেন গান আমরা মধুর। লাগমব। বযাপারিা আতমরর 
পূবিপরীর্েত। 
  
  
  
আতর এক শফাাঁিা শৈামের পার্ন শফমল শরকমডির র্দমক তার্কময় আমে। একই সময় র্ের্িে 
র্ফল্ড মােিাল তার কযামম্প একর্ি শরকডি বাজামেন। শরকমডি Waltz র্মউর্জক হমে। 
র্তর্ন এক শবাতল শরড ওয়াইন েুমলমেন। ককি েুলমত র্গময় র্কেু শরড ওয়াইন র্েিমক 
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পমিমে শরকমডি। র্তর্ন গ্লামস ওয়াইন োলমত োলমত বলমলন, The wine will make 
the music sweeter. 
  
তার্রে ৫ই নম ম্বর ১৯৪২ সন। মমন্ট। ামগামারীর আনমন্দর র্দন। কারণ তাাঁর হামত পরার্জত 
হময়মেন িযাংক রু্মদ্ধর র্কংবদর্ি জামিান র্ফল্ড মােিাল শরামমল। রু্দ্ধ হময়মে র্মেমরর আল 
আর্মমন। রু্মদ্ধর এক পর্িাময় মমন্ট। ামগামারী জময়র আো শেমিই র্দময়র্েমলন। 
  
শরডওয়াইমনর গ্লাস উাঁৈু কমর ধমর মমন্ট। ামগামারী বলমলন, শরামমমলর সাহমসর তার্রফ কমর 
একিা শিাস্ট র্র্দ কর্র েুব অনযায় র্ক হমব? 
  
উপর্স্থত ৈারজন র্েমগ্রর্ডয়ামরর শ তর মাত্র একজন হযাাঁ-সূৈক মাথা নািমলন। 
মমন্ট। ামগামারী বলমলন, র্ঠক আমে, নাম না হয় উচ্চারণ নাই করলাম। বর্ল শুধু সাহমসর 
প্রর্ত সম্মান।  
এবার র্তনজনই হযাাঁ-সূৈক মাথা নািমলন। মমন্ট। মগামারী বলমলন, To the Courage. 
গ্লামস গ্লামস শঠাকাঠুর্কর  ন ন েব্দ হমলা। 
  
অনযর্দমক জামিান শসনাবার্হনী েুমক পমিমে স্টার্লনগ্রামদ। শসার্ ময়ত চসনযরা েহর শেমি 
পালামে। তামদর র্দময় রু্দ্ধ করামনা র্ামে না। শসার্ ময়ত শনতা স্টার্লন কাপুরুষতার 
জমনয ১৩ হাজার শসার্ ময়ত শসনামক মৃতুযদণ্ড র্দময়মেন। এই েবমর জামিান শজনামরল 
এর্রে  ন মযানমিইন র্মথিই আনন্দ শপমলন। র্তর্ন রার্েয়ান  দকা র্দময় শিাস্ট করমলন। 
বলমলন, To the cowards. 
  
সাহস এবং কাপুরুষতার জমনয একই সময় পৃর্থবীর দুই প্রামি শিাস্ট করা হমলা। 
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২৪. মাওলানা ইদচরস মহাচবপমদ পমিমেন 
মাওলানা ইদর্রস মহার্বপমদ পমিমেন। শকামনার্দন বগুিার মহাস্থান নামমর জায়গা েুাঁমজ 
শবর করমত পারমবন। এরকম মমন হমে না। পমদ পমদ র্বপমদ পিমেন। োওয়া োদয 
র্নময়ও সমসযা। ৈারর্দমক অ াব।  ামতর শদাকান শবর্ের  াগই বন্ধ। তার েুাঁর্তমত িাকা 
আমে। িাকা র্দময়ও োওয়া পাওয়া র্ামে না। কালীঘািা নামম এক লঞ্চঘামি নামার সময় 
তার বযাগ ৈুর্র হময় শগল। তামক একবমস্ত্র নামমত হমলা। বযামগ কম্বল র্েল। রাত কািত 
কম্বল মুর্ি র্দময়। প্রৈণ্ড েীমত এেন গাময়র পাঞ্জার্ব সম্বল। কালীঘািা শথমক এক্কা গার্ি 
ৈলাৈল কমর। এক্কাওয়ালা তামক উমল্টাপমথ র্নময় শগল। জনমানবহীন এক র্বরান ূর্মমত 
নার্মময় র্দময় বলল, নাক বরাবর। হাাঁমিন। জঙ্গলা পামবন। জঙ্গলা পার হমবন, মহাস্থান 
পামবন। 
  
দুপুর শথমক সন্ধযা পর্িি শহাঁমি র্তর্ন জঙ্গলা পার হমলন। মহাস্থান নামমর এক কালীমর্ন্দমরর 
শদো শপমলন। মর্ন্দমরর শসবাময়ত শোিোমিা মানুষ। মুে র্তি জঙু্গমলা দার্ি। শদমে মমন 
হয় মুসলমান। শস ৈাপা গলায় বলল, আপমন র্ামবন বগুিা। এিা রংপুর। 
  
ইদর্রস বলমলন, এেন কী করব? 
  
আপর্ন মুসলমান? 
  
র্জ জনাব। 
  
সমঙ্গ িাকা পয়সা আমে? 
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আমে। 
  
কত িাকা? 
  
দুইে িাকার সামানয শবর্ে। পাঁর্ৈে র্কংবা র্ত্রে। শুনা নাই। িাকা শরমেমেন শকাথায়? 
  
আমার েুাঁর্তমত বান্ধা আমে। 
  
শদর্ে। 
  
ইদর্রস শকামমর বাাঁধা কাপমির থর্ল শবর কমর িাকা শদোমলন। শলাকিা িাকা শদেমত 
ৈামে শকন এিা বু মলন না। 
  
শসবাময়ত বলল, আপর্ন শবাকা র্কর্সমমর মানুষ। আর্ম িাকা শদেমত শৈময়র্ে আপর্ন 
শদোমলন। কাজিা র্ঠক হয় নাই। আপর্ন বলমবন, আর্ম ফর্কর মানুষ, িাকা পয়সা নাই। 
  
িাকা শতা আমে। র্মথযা বলা র্ঠক না। আপর্ন র্েন বমলমেন তেন র্মথযা বলব। বাৈার 
জমনয র্মথযা বলায় শদাষ নাই। 
  
শসবাময়ত বলল, োওয়াদাওয়া হময়মে? 
  
র্জ-না জনাব। 
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আমার বার্িমত ৈমলন। োওয়াদাওয়া করমবন। তারপমর শদর্ে কী করা র্ায়। 
  
আপনার অমনক শমমহরবার্ন। 
  
উঠামন বমস োওয়াদাওয়া করমবন। মুসলমানমক বার্িমত েুকাব না। এত বি পাপ করমত 
পারব না। 
  
ইদর্রস বলমলন, আপনার অমনক শমমহরবার্ন। আমামক একিা ৈাদর র্কনার বযবস্থা কমর 
শদন। েীমত কি পাইমতর্ে। 
  
ৈাদর পামবন না। আমেপামে শদাকান নাই। থাকমলও শসোমন কাপি নাই। বার্িমত ৈমলন 
শদর্ে কথা শদওয়া র্ায় র্ক-না। শমময়মেমলর বযবহারী কাাঁথা গাময় র্দমত আপনামদর ধমমি 
র্ক বাধা আমে? 
  
র্জ-না জনাব, আপনার অমনক শমমহরবার্ন। 
  
 াত োওয়ামত পারব না। শদমে  াত নাই। র্মর্ি আলু র্সদ্ধ োমবন। নুন কাাঁৈামর্রৈ র্দময় 
র্মর্ি আলু র্সদ্ধ পুর্িকর এবং সুস্বাদু। 
  
জনাব, র্রর্জমকর মার্লক আল্লাহপাক। উর্ন র্া র্নধিারণ কমর শদন। তাই োওয়া লামগ। 
উনার কর্ঠন র্হসাব, শসই র্হসামবর বাইমর রাজা মহারাজাও শর্মত পামরন না। আর আর্ম 
একজন নাদান মানুষ। 
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গ্রামমর বাইমর  ুপর্ি জঙ্গমলর মমধয বার্ি। পাকাবার্ি, তমব এেন  গ্নদো। বার্িমত মমন 
হয় শলাকজনও নাই। ৈারর্দক সুনসান নীরব। বারান্দায় কুর্প জুলমে। কুর্পর আমলায় 
অন্ধকার আমরা শবমিমে। অসুস্থ শকামনা অর্ত বৃদ্ধা আমেন। র্তর্ন ক্রমাগত কােমেন। 
কার্ের দমক একিু থামমলই বলমেন— র্ম কই শর। আয়। আমামর র্নয়া র্া। শতার ৈরমণ 
ধর্র। 
  
ইদর্রমসর কময়ক শবলার নামাজ কাজী হময় র্গময়র্েল। মাওলানা কাজা নামাজ শেষ কমর 
শেমত বসমলন। বি  ক মক কাাঁসার থালায় তামক শেমত শদয়া হময়মে। শুধু শর্ র্মর্ি 
আলু তা না, গুি মাোমনা োতু এবং একিা কলাও আমে। মাওলানা বমসমেন উঠামনর 
একমকামণ। তার সামমন কুর্প জুলমে। মাওলানা োওয়া শেষ কমর হাত তুমল শমানাজাত 
শুরু করমলন 
  
শহ আল্লাহপাক। ৈরম অ ামবর র্দমন র্ারা আমামক এত র্ত্ন কমর োইময়মে তুর্ম তামদর 
প্রর্ত দয়া করা। শতামার রহমমতর দরজা তুর্ম এমদর জমনয েুমল দাও। গাফুরুর রর্হম 
তুর্ম দয়া কর। এমদর প্রর্ত দয়া কর। 
  
কপামল ৈওিা কমর র্সাঁদুর শদয়া শঘামিা পরা একিা শমময় মাওলানার সামমন দাাঁিাল। তার 
হামত ফুলমতালা কথা। শমময়িা নরম গলায় বলল, কাাঁথািা গাময় শদন। েীত অমনক শবর্ে। 
  
মাওলানা বলমলন, মা শুকার্রয়া। 
  
শবৌর্ি গলা নার্মময় বলল, এেন আমার কথা মন র্দয়া শুমনন। শস আিুল উাঁর্ৈময় বলল, 
তালগাে র্ক শদো র্ায়? 
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মাওলানা মাথা নািমলন। অমনক দূমর কুয়াোর মমতা তালগাে শদো র্ামে। 
  
শদৌি র্দয়া তালগাে পর্িি র্ামবন। শসোমন নদী পামবন। নদীর নাম করমতায়া। নদী 
বরাবর দর্েণমুেী হাাঁিমবন। সারারাত হাাঁিমবন। থামমবন না। আমার স্বামী শলাক োরাপ। 
আপনার সমঙ্গ িাকা পয়সা আমে আপর্ন তামক বমলমেন। শস শলাক আনমত শগমে। িাকা 
পয়সা শকমি র্নমব। আপনামক শমমরও শফলমত পামর। এই কাজ শস আমগও কময়কবার 
কমরমে। দাাঁিায়া আমেন শকন? শদৌি শদন। 
  
মা, আপনার নাম? 
  
আমার নামম আপনার প্রময়াজন নাই। র্া করমত বললাম কমরন। হামত সময় নাই। 
  
নামিা বমলন মা! শকামনা একর্দন োস র্দমল আল্লাহ পামকর দরবামর শদায়া করব। 
  
আমার জমনয শদায়া করমত হমব না। আমার স্বামীর জমনয প্রাথিনা করমবন। শর্ন শস  ামলা 
হময় র্ায়। আমার স্বামীর নাম লেণ শদওয়ান। 
  
বৃদ্ধা মর্হলা ঘমরর শ তর শথমক কােমত কােমত ডাকমে, ও শবৌমা! ও শবৌমা! 
  
শবৌর্ি কুর্প র্নময় ঘমর েুমক পিল। মাওলানা শদৌিামত শুরু করমলন। অমৈনা অজানা 
শবৌর্ির কথা শ মব শৈামে পার্ন আসমে। এেন অশ্রুবষিমণর সময়। শমময়িার জমনয 
আল্লাহপামকর দরবামর োস র্দমল প্রাথিনা করমত হমব। শমময়র স্বামীর জমনযও করমত 
হমব। স্বামীর নাম লেণ শদওয়ান। আজকাল তার নাম মমন থামক না। এই নাম র্ক মমন 
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থাকমব? লেণ শদওয়ান, লেণ শদওয়ান, লেণ শদওয়ান। র্বপদ শথমক উদ্ধার শপমলই 
নফল শরাজা শরমে এই কাজিা করমবন। 
  
  
  
রাত দেিার মমতা বামজ। েীমতর রাত বমলই র্নশুর্ত মমন হমে। বান্ধবপুর বাজামরর সব 
ঘমরর বার্ত শন ামনা। লঞ্চঘািায় র্কেু আমলা আমে। লাবুস পাকা পুমলর উপর বমস আমে। 
পুমলর মাথায় প্রকাণ্ড জামরুল গাে। গাে র্তি শজানার্ক শপাকা একসমঙ্গ জুলমে র্ন মে। 
শদেমত সুন্দর লাগমে। একর্ি শজানার্ক অনয একর্ির সমঙ্গ কথা কী ামব বমল? আমলার 
সংমকমত? শজানার্ক শপাকামদর কথা বু মত পারমল কত কী জানা শর্ত। 
  
গাময় কামলা কম্বল জর্িময় শক শর্ন এর্দমকই আসমে। লাবুসমক শদমে শস জামরুল গামের 
আিামল ৈমল শগল। লাবুস বলল, শক? 
  
আর্ম কর্রম। ইমাম কর্রম। 
  
গামের র্পেমন লুকাময় আমেন শকন? 
  
শতামামক শদমে েরর্মন্দা হময়র্ে র্বধায় লুকাময় আর্ে। 
  
েরর্মন্দা হময়মেন শকন? 
  
আর্ম সমবর কামেই েরর্মন্দা। র্ার স্ত্রী অমনযর দেমল শস শতা েরর্মন্দা হমব। এিা জগমতর 
র্নয়ম। স্ত্রী অমনযর সমঙ্গ ঘুমায়, এই কি তুর্ম বু বা না। তুর্ম োর্দ করা নাই। 
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শজার কমর শকউ আপনার স্ত্রী দেল কমর নাই। 
  
তাও র্ঠক। আমার কপাল মন্দ। 
  
আপর্ন সামমন আমসন। একিা র্বষয় র্নয়া আলাপ কর্র। 
  
কর্রম এর্গময় এমলন। লাবুমসর পামে বসমলন। 
  
লাবুস বলল, আপনার স্ত্রীমক আর্ম শর্ মা ডার্ক এিা র্ক আপর্ন জামনন? 
  
কর্রম র্বর্স্মত হময় বলল, না। তমব তার সমঙ্গ শতামার শর্ শদো হময়র্েল। এই র্বষয়িা 
জার্ন। 
  
লাবুস বলল, একজন পুরুষ শর্মন তার স্ত্রীমক তালাক র্দমত পামর একজন স্ত্রী র্ক স্বামীমক 
তালাক র্দমত পামর না? তাহমল আপনার স্ত্রী স্বামীমক তালাক র্দময় আপনার কামে ৈমল 
আসমত পামরন। 
  
স্ত্রীমদর এই েমতা নাই। এই েমতা শুধু পুরুমষর। স্ত্রী র্র্দ তালাক ৈায় তামক তার 
স্বামীমক িাকা পয়সা র্দময় র্কংবা হামতপাময় ধমর মানামত হমব শর্ন স্বামী তালাক শদয়। 
এিা সর্হ হার্দস। শবাোর্র ের্রফ। 
  
এিা র্ক  ুল না? 
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আসমার্ন কানুমনর  ুল ধরা র্ঠক না। 
  
লাবুস দীঘিশ্বাস শফলল। কর্রম বলমলন, আর্ম শতামার মা’শক একিা পত্র র্দময়র্ে। শসই 
পমত্র তামক বমলর্ে। পালায়া ৈমল আসমত। শস র্র্দ পালায়া আমস। তেন তামর র্নয়া 
দূরমদমে ৈমল র্াব। শর্োমন শকউ তামর র্ৈমন না। আমামরও র্ৈমন না। আমরা স্বামী-স্ত্রী 
র্হমসমব বাস করব। 
  
পত্র র্ক পাঠায়া র্দময়মেন? 
  
হুাঁ। ধনু শেমের শমময় আতমরর হামত র্দময়র্ে। শস বমলমে পত্র শপৌঁোময় র্দমব। একিাই 
সমসযা— শতামার মা বাংলা পিমত জামন না। 
  
আতর পমি শুনামব। 
  
কর্রম ৈুপ কমর রইল। লাবুস বলল, শুমনর্ে ইমামমর ৈাকর্র আপনার ৈমল শগমে। নতুন 
ইমাম আসমব। আপনার এেন ৈমল কী ামব? 
  
কর্রম জবাব র্দল না। 
  
লাবুস বলল, আজ র্ক আপনার োওয়া হময়মে? 
  
কর্রম এই প্রমশ্নরও জবাব র্দল না। উমঠ দাাঁর্িময় শর্র্দক শথমক এমসমে শসর্দমক দ্রুত 
ৈমল শগল। 
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কর্রম র্ামে ধনু শেমের বার্ির র্দমক। েুব কামে শস র্ামব না। দূর শথমক বার্ির র্দমক 
তার্কময় থাকমব। ধনু শেমের শোবার ঘমর আমলা জ্বলমে। কর্রম একদৃর্িমত তার্কময় 
আমে। তার শৈাে জ্বালা করমে। 
  
ের্রফা মাথা র্নৈু কমর োমি বমস আমে। ধনু শেে বমসমেন তার সামমন। দু’জমনর হামতই 
গ্রাস। ধনু শেে র্তবার বলমেন ততবারই ের্রফা গ্লাস শঠাাঁমি লাগামে। ের্রফা এমন ামব 
র্নিঃশ্বাস র্নমে শর্ন তার শ্বাসকি হমে। 
  
ধনু শেে আদুমর  র্ঙ্গমত ডাকমলন, ের্রফা রার্ন। 
  
র্জ। 
  
এেন শথমক শতামামর ডাকব রার্ন। স্বামী আদর কমর রার্ন ডামক, এিা অমনক বি বযাপার। 
বুম ে? 
  
বুম র্ে। 
  
ৈুমুক দাও। গ্লাস হামত র্নয়া বইসা থাকবা না। এইিা একিা েং। েং করবা না। েং আমার 
পেন্দ না। 
  
ের্রফা গ্লামস ৈুমুক র্দল। 
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ধনু শেে বলমলন ,মতামার র্বষময় আমার র্দলমোে হময়মে। শতামামর র্নয়া আর্ম র্কেুর্দমনর 
জমনয কর্লকাতা র্াব। ফুর্তির জায়গা দুর্নয়ামত একিাই। কর্লকাতা। বাময়ামস্কাপ শদেবা। 
বাইর্জ নাৈ শদেবা। র্ঠক আমে? 
  
র্জ। 
  
হার্সমুমে বমলা র্ঠক আমে। পযাাঁৈার মমতা মুে কইরা কথা বলব না। তুর্ম পযাৈা না। এক 
অেমরর কথা বলাও বন্ধ করা। তুর্ম র্িকর্ির্ক না শর্ সবর্কেুমত বলবা- র্িক র্িক। এেন 
হার্সমুমে বলবা, আর্ম বাইর্জ নাৈ শদেব। 
  
ের্রফা হার্সমুমে বলার শৈিা করল, আর্ম বাইর্জ শনাৈ শদেব। বলমত পারল না। মুে 
আমরা র্বকৃত হময় শগল। ধনু শেে এমতই সন্তুি হমলন। শনোগ্র্ত  হময় তাাঁর এমনই অবস্থা 
শর্ হার্স এবং কান্নার তফাৎ র্তর্ন ধরমত পারমলন না। 
  
ধনু শেমের মুে র্দময় লালা পির্েল। র্তর্ন মুমের লালা মুেমত মুেমত বলমলন, কর্লকাতায় 
শতামার জমনয ডযাি মাস্টার শরমে র্দব। ডযাি মাস্টার শতামামর নাৈ র্েোমব। ঘুংগুর, 
পইরা তুর্ম নাৈবা।  ুম ুম  ুম ুম  ুম ুর্ম। ৈুমুক শদও। 
  
ের্রফা ৈুমুক র্দল। 
  
ডযাি মাস্টামরর কাে থাইকা নাৈ র্েোর পর তুর্ম আমার সামমন নযাংিা নাৈ নাৈবা। 
স্বামীর সামমন নযাংিা নামৈ অসুর্বধা নাই। স্বামী র্র্দ সুেী হয় তার জমনয আলাদা শসায়াব। 
বুম ে? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 574 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
র্জ। 
  
  
  
আতর ের্রফামক র্ৈর্ঠ শদয় র্ন। র্ৈর্ঠ প্রসমঙ্গ র্কেু বমলও র্ন। শস শুধু বমলমে, আমার 
কামে আপনার একিা র্জর্নস আমে। শর্র্দন শলোপিা র্েেমবন শসর্দন র্দব। তার আমগ 
না। 
  
ের্রফা শলোপিা র্েেমে। আরর্ব পিা শস েুব সহমজ র্েমে শফমলর্েল। বাংলা বিই কর্ঠন 
লাগমে। 
  
  
  
জায়গািার নাম কালীবার্ি। মাওলানা ইদর্রস সন্ধযামবলা কালীবার্ি শপৌঁেমলন। শ্মোমনর 
মমতা জায়গা। শলাকজন র্কেু শনই। লঞ্চঘামি একিা বার্ত জ্বলমে। সব শকমন  ুতুমি 
লাগমে। রাতিা শকাথাও কািামনা দরকার। মাওলানার হাাঁিার অবস্থা শনই। পা ফুমল শগমে। 
পাময়র পাতায় শফাসকা পমিমে। পাময়র কমির শৈময়ও েুধার কি প্রবল হময়মে। েুধায় 
র্তর্ন অবসন্ন। ঘুমম শৈাে শ মি আসমে, র্কন্তু েুধার কারমণ ঘুম আসমব বমলও মমন হয় 
না।  াত শেমত ইো করমে। থালা র্তি গরম  াত হমলই হমব। আর র্কেু লাগমব না। 
 ামতর ওপর লবণ র্ের্িময় শেময় শফলমবন।  াত োওয়ার পর এক জগা পার্ন। 
  
মাওলানা োবামরর শকামনা বযবস্থা করমত পারমলন না। তমব রামত থাকার বযবস্থা হমলা। 
মসর্জমদ থাকমবন। পাকা মসর্জদ। শমম মত পার্ি র্বোমনা। মসর্জমদ র্তর্ন একা না। 
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একজন সঙ্গীও আমে। সঙ্গীর নাম সরফরাজ। সুন্দর শৈহারা। শগালগাল মুে। কানোকা 
িুর্প পমর আমেন। র্তর্ন র্ামবন শকালকাতা। কালীবার্িমত লঞ্চ বদল করমত হয়। রামত 
শকাথাও থাকার জায়গা না শপময় মসর্জমদ উমঠমেন। 
  
সরফরাজ সঙ্গী র্হমসমব  ামলা। মাওলানামক শদমে বলমলন, আপনার পাময়র শর্ অবস্থা 
র্তন-ৈার র্দন নিমত পারমবন না। শফাসকার র্ৈর্কৎসা না করমল পাময় ঘা হময় র্ামব। 
রামত র্কেু শেময়মেন? 
  
মাওলানা বলমলন, র্জ-না জনাব। 
  
আমার কামে আমের গুি আমে, োমবন? দুর্ িমের কারমণ শদমের অবস্থা এমন শর্ িাকা 
থাকমলও োওয়া পাওয়া মুের্কল। আমের গুি শেময় পার্ন োন, েুধা কমমব। 
  
সরফরাজ গুি শবর কমর র্দমলন। র্নমজই মার্ির সরায় কমর পার্ন এমন র্দমলন। মাওলানা 
তৃর্্ত। কমর পার্ন শেময় বলমলন, জনামবর এোর নামাজ র্ক পিা হময়মে? পিা না হময় 
থাকমল আসুন দুই  াই র্মমল নামাজিা পমি শফর্ল। 
  
সরফরাজ বলমলন, আর্ম মুসলমান না। র্েন মসর্জমদ থাকার দরকার পমি তেন 
মুসলমান নাম শনই। 
  
আপর্ন শকান ধমমির? 
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আর্ম শকামনা ধমমিরই না। মহাত্মা কবীমরর অনুসারী বলমত পামরন। (ধমিগুরু। গুরু 
নানমকর সমসামর্য়ক।) মহাত্মা কবীমরর নাম শুমনমেন? 
  
র্জ-না জনাব। আর্ম মুথি মানুষ। 
  
মহাত্মা কবীর বমলমেন 
  
পাথর পূমজ হর্র শমমল শতা হাম পূমজমঙ্গ পাহাি। 
  
অথি বুম মেন? 
  
র্জ-না। 
  
অথি হমলা পাথর পূজা কমর র্র্দ  গবান পাওয়া শর্ত তাহমল শোট পাথর পূজা না কমর 
আর্ম পাহাি পূজা করতাম। শুময় পিুন। আপনামক েুবই কার্হল শদোমে। নামাজ িামাজ 
র্া পিার কাল পিমবন। কাজা পমি শফলমবন। তাোিা ভ্রমমণর সময় নামামজর বযাপামর 
আপনামদর র্কেু শরয়াত আমে না? 
  
র্জ আমে। 
  
তাহমল আর কথা কী। শিমন ঘুম র্দন। 
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মাওলানা ইদর্রস ঘুর্মময় পিমলন। তাাঁর গাঢ় ঘুম হমলা। ফজমরর ওয়ামক্ত মুসর্ল্লরা এমস 
তার ঘুম  ািাল। র্তর্ন র্বস্মময়র সমঙ্গ আর্বোর করমলন, শকামমরর সমঙ্গ বাধা েুাঁর্নিা 
শনই। 
  
র্নর্েসঙ্গী কবীর ক্তও শনই। েরীর কাাঁর্পময় তার জ্বর এমলা। ইদর্রস মসর্জমদর বারান্দায় 
কুণ্ডর্ল পার্কময় শুময় রইমলন।  াগযমক দুষমত ইো করমে। দুষমত পারমেন না। 
আল্লাহপাক বমলমেন, ‘তুর্ম  াগযমক শদাষ র্দও না। কারণ আর্মই  াগয।’ 
  
কালীবার্ির মসর্জমদ র্তনর্দন র্তন রাত প্রায় অমৈতন অবস্থায় কািামলন। ৈতুথির্দমন 
মুসর্ল্লরা তামক শকালকাতার এক লমঞ্চ তুমল র্দমলন। মসর্জমদ মমর পমি থাকার শৈময় 
লমঞ্চ মমর থাকুক। 
  
মাওলানা লমঞ্চর শোলা শডমক শুময় আমেন। তাাঁর মুমের ওপর মার্ে  ন ন করমে। 
শডমকর এক শকানায় বাদয বাজনার দল বমসমে। েীত কািামনার জমনয তারা গান করমে। 
গান জমমে না। বারবার তাল কািমে। মূল গায়ক বিই র্বরক্ত হমে। 
  
কালী, হর্ল মা রাসর্বহারী 
নিবর শবমে বৃন্দাবমন। 
বৃন্দাবমন এ এ এ এ… 
  
লঞ্চ বি নদীমত পমি েুব দুলমে। মাওলানার মমন হমে র্তর্ন গর্িময় পার্নমত পমি 
র্ামেন। গামনর দমলর মূল গাময়নমক বলমলন, বাবা, আমামক একিু ধমরন। গাময়ন তাাঁর 
কথা শুনমত শপল না। শস কামন হাত র্দময় লম্বা কমর সুর িানল— বৃন্দাবমন এ এ এ। 
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রাত অমনক। 
  
ধনু শেে দলবল র্নময় লাবুমসর বার্িমত এমসমেন। পার্ন্ধমত কমর এমসমেন। পার্ির 
শ তরই বমস আমেন। তার হামত পাম ৈ বযািার্রর িৈি। তার সঙ্গীমদর মমধয একজমনর 
হামত হযাজাক বার্ত। হযাজামকর  ক মক সাদা আমলায় লাবুমসর বার্ির উঠান আমলার্কত। 
লাবুস এর্গময় এমলা। এত রামত ধনু শেমের আসার কারণ শস বু মত পারমে না। র্নিয়ই 
বি শকামনা ঘিনা ঘমিমে। 
  
শকমন আে লাবুস? 
  
 ামলা আর্ে। 
  
সবর্কেু র্ক র্ঠকঠাক? 
  
র্জ র্ঠকঠাক। 
  
শকামনাোমন শবতাল র্কেু আমে? 
  
লাবুস র্বর্স্মত হময় বলল, না! লাবুমসর পামে শ্ৰীনাথ এমস দাাঁর্িময়মেন। র্তর্ন ঘুর্মময় 
পমির্েমলন। চহবৈ শুমন শজমগমেন। আৈমকা ঘুম  ািায় বযাপার র্কেু বু মত পারমেন না। 
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ধনু শেে বলমলন, আমার স্ত্রী ের্রফা র্ক শতামার বার্িমত লুকাময় আমে? 
  
র্জ না। 
  
হুি কইরা না বলব না। র্ৈিা  াবনা কইরা বল। শতামার এই র্বোল বার্ির শকামনা র্ৈপায় 
ৈাপায় লুকায়া থাকমত পামর।  ামলামমতা সন্ধান না কইরাই র্সদ্ধাি শনয়া র্ায় না। তুর্ম 
র্নমজ সন্ধান কর। আমার শলাকজনও সন্ধান করমব। 
  
র্জ আো। 
  
ের্রফার সামথ আমার সামানয মনকষাকর্ষ হময়মে। স্বামী-স্ত্রীর মমধয এইসব হয়। শস রাগ 
কমর শবর হময় শগমে। বুম ে? 
  
র্জ। আপর্ন র্ক শ তমর এমস বসমবন? 
  
আমামর র্ তমর শনওয়া আমরা  ামমলা। শকামল কইরা র্নমত হমব। তার প্রময়াজন নাই। 
শর্োমন আর্ে  ামলা আর্ে। শতামার এোমন র্ক তামামকর বযবস্থা আমে? বযবস্থা থাকমল 
তামাক র্দমত বমলা। 
  
হার্দস উর্দ্দন তামাক সার্জময় র্নময় এমসমে। ধনু শেে গুিুক গুিুক কমর নল িানমেন। 
তামামকর শধাাঁয়া র্ৈিা পর্রোরক। ধনু শেে হার্দস উর্দমনর র্দমক তার্কময় বলমলন, শতার 
নাম কী? 
  
হার্দস উর্দ্দন। 
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শলাকমুমে শুর্ন েোংক পাল মমর শপ্রর্তমর্ার্ন প্রা্ত। হময়মেন। এই বার্ির আমেপামে তামর 
শদো র্ায়। কথা র্ক সতয? 
  
র্জ সতয। শষাল আনা সতয। 
  
তুই শকামনার্দন শদমের্েস? 
  
শজ না। 
  
তাহমল কী ামব বলর্ল শষাল আনা সতয? 
  
শ্ৰীনাথ বাবু শদমেমেন। 
  
শ্ৰীনাথিা শক? 
  
শগাম্ত ার কাজ কমর। 
  
শসা কই? 
  
এতেণ আপনার সামমনই র্েল, এেন শোিকতিার সমঙ্গ অন্দমর শগমেন। 
  
তামর ডাক র্দয়া আন।  ূমতর কী ঘিনা শুর্ন। 
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হার্দস উর্দ্দন এক শদৌমি অন্দমর েুকল। গ ীর রামত হঠাৎ এই কমিবয্ত তায় শস আনন্দ 
পামে। ধনু শেে আরাম কমর হুক্কা িানমেন, এিাও তার জমনয আনমন্দর।  ামলা র্জর্নমসর 
মমি সবাই বুম  না। 
  
শতামার নাম শ্ৰীনাথ? 
  
র্জ। 
  
শৈহারা-ের্ব শতা  ামলা না। শ্ৰীনাথ নাম না হময় র্বশ্ৰীনাথ নাম হমল মানানসই হমতা। হা 
হা হা। 
  
র্নমজর রর্সকতায় মুগ্ধ হময় ধনু শেে অমনকেণ হাসমলন। শ্ৰীনাথ শুকনা মুে কমর দাাঁর্িময় 
রইল। 
  
েোংক পামলর  ূত তুর্ম নার্ক শদমেে? 
  
আমজ্ঞ শদমের্ে। 
  
কী শদমের্ে গুোয়া বমলা। তার আমগ বমলা কতবার শদমেে? 
  
অমনকবার শদমের্ে। 
  
সবিমেষ কমব শদমেে? কী শদমেে? 
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শ্ৰীনাথ গলা োাঁকার্র র্দময় গল্প শুরু করল। এ ধরমনর গল্প বলমত শস েুবই পেন্দ কমর। 
তমব আজ গল্প বমল আরাম পাওয়া র্ামে না। র্ারা  ূত র্বশ্বাস কমর না তামদর সমঙ্গ 
 ূমতর গল্প কমর আরাম শনই। এরা হঠাৎ শবমাক্কা প্রশ্ন কমর গল্প উলি-পালি কমর শফমল। 
  
সন্ধযামবলা আর্ম বাগামন র্গময়র্ে র্নমমর ডাল আনব। দাাঁত মাজর্ব। ডাল শ মির্ে। কী 
কারমণ শর্ন গামের উপর শৈাে র্গময়মে, শদর্ে শসোমন শক শর্ন বমস আমে। 
  
গামে র্ক েোংক পাল বসা? 
  
র্জ। আমার র্দমক তাকায়া আমেন, মুমে হার্স। 
  
তুর্ম কী করলা?  াাঁর্ক র্দয়া তামর গাে থাইকা শফললা? 
  
শ্ৰীনাথ গল্প বন্ধ কমর র্দল। এই মানুষমক  ূমতর গল্প শোনামনার শকামনা অথি হয় না। শর্-
শকউ গামে  ূত শদেমল শদৌমি পালামব। গামে  াাঁর্ক র্দময়  ূত মার্িমত শফলমব না।  ূত 
শতা ফল না শর্  াাঁর্ক র্দময় গাে শথমক শফলমত হমব। 
  
ৈুপ করলা শকন? তারপর কী হমলা বমলা। েোংক পামলর  ূত কী করল? গামের উপর 
শথমক শতামার েরীমর শপসাব কমর শদয় নাই শতা? শুমনর্ে। অমনক দুি ূত এই কাজ 
কমর। শপসাব র্ক কমরমে? 
  
শ্ৰীনাথ কী বলমব শ মব শপল না। 
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ের্রফামক পাওয়া শগল না। ধনু শেে পার্ন্ধ উঠামত বলমলন। এেন র্ামবন রর্িলা বার্িমত! 
নর্িবার্িগুমলা সুন্দরী শমময়মদর পালায়া থাকার জমনয  ামলা জায়গা। বার্ির মামলকাইন 
এমদর আগ্রহ কমর স্থান শদয়। গানবাজনা র্ের্েময় একসময় কামজ লার্গময় শদয়। 
নর্িবার্িগুমলামত শমময়র অ াব কেমনাই হয় না। 
  
রর্িলা বার্িমত র্াবার পমথ ধনু শেমের সমঙ্গ কর্রমমর শদো হময় শগল। কর্রম লঞ্চঘামি 
হাাঁিাহাাঁর্ি করমে। ধনু শেে পার্ন্ধ থার্মময় বলমলন, শক? ইমাম কর্রম না? 
  
কর্রম উমঠ দাাঁিাল। র্মন্ত্রর মমতা বলল, আসসালামু আলায়কুম। 
  
ধনু শেে বলমলন, ওয়ালাইকুম। 
  
ের্রফা শর্ পালাময় শগমে এই েবর শুনে? 
  
র্জ। 
  
নর্িবার্িমত র্াইমতর্ে তার সন্ধামন। র্র্দ শদর্ে শস নর্িবার্িমত দার্েল হময়মে তাহমল আর 
র্ফরায়া আনব না। এিা দস্তুর না। আমমাদ ফুর্তি করমত ৈাইমল তেন নর্িবার্িমত র্াব। 
ইো করমল তুর্মও র্াইমত পারবা। নর্িবার্ির শমময়গুলার সুর্বধা আমে। তারা একজমনর 
বউ না। সকমলর বউ।  ামলা বমলর্ে না? 
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কর্রম তীে শৈামে তার্কময় আমে। ধনু শেে কর্রমমর তীে ৈাউর্ন উমপো কমর বলমলন, 
ের্রফা জঙ্গমলও লুকাময় থাকমত পামর। জঙ্গমল শলাক পাঠাময়র্ে। ইো করমল তুর্মও শর্মত 
পার। শঘাষণা র্দময়র্ে, শর্ ের্রফামর েুাঁমজ পামব তার জমনয র্তনে’ িাকা পুরস্কার। 
  
কর্রমমর বি বি র্নিঃশ্বাস পিমে। শস র্কেু একিা বলমত র্গময়ও র্নমজমক সামলাল। তার 
শৈামের সামমন র্দময় ধনু শেমের পালর্ক নর্িবার্ির র্দমক র্ামে। পার্ি মাত্র দু’জন িানমে। 
র্বোল বাপু ধনু শেেমক িানমত তামদর কি হমে। এই প্রবল েীমতও তামদর সারা েরীর 
ঘামম র্ মজ শগমে। 
  
  
  
ের্রফা লুর্কময় আমে ধনু শেমের বার্িমত। শস আমে আতমরর ঘমর রাো প্রকাণ্ড কামঠর 
র্সনু্দমকর শ তমর। র্সনু্দক তালাবন্ধ। ৈার্ব আতমরর ঘমরর আলমার্রর ওপর। র্সনু্দমকর 
ওপর র্বোনা করা। শসই র্বোনায় ঘুমায় হার্মদা। ের্রফামক লুর্কময় রাোয় হার্মদার  ামলা 
 ূর্মকা আমে। হার্মদা শনৌকা র্ঠক কমর শরমেমে। সময় সুমর্াগ মমতা শনৌকা ের্রফামক 
 ার্ির র্দমক র্নময় র্ামব।  ার্ি অঞ্চমল ের্রফার শদে। শকউ-না-মকউ তামক আেয় র্দমব। 
  
ের্রফামক লুর্কময় রাোর অসীম সাহসী কাজর্ি আতর কমরমে, কারণ ের্ফফা তার এই 
শমময়র কামে ধনু শেমের কমিকাণ্ড সবই কাাঁদমত কাাঁদমত বমলমে। তামক শকালকাতায় র্নময় 
নাৈ শেোমনা হমব, তামক স্বামীর সামমন নগ্ন নৃতয করমত হমব এই তথযও শগাপন কমর 
র্ন। 
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আতর বমলমে, নয়া মা! বাপজামনর কর্লকাতা র্াওয়ার আমগই আর্ম বযবস্থা র্নব। আপর্ন 
র্ৈিা র্নময়ন না। 
  
ধনু শেমের আগামীকাল শ ামরই শকালকাতা র্াবার কথা। র্নমজর লমঞ্চ কমর র্ামবন। 
শকর্বমনর ঘর  ািমপাে করা হময়মে। র্বোনা বার্লে শতালা হময়মে। তেনই আতর বযবস্থা 
র্নময়মে। ধনু শেেমক র্গময় বমলমে, বাপজান, নয়া মা শতা ঘমর নাই। লাবুস ৈাৈার বার্ির 
র্দমক শদৌিায়া র্াইমত শদমের্ে। 
  
  
  
ধনু শেে রর্িলা বার্িমত। তামক র্ত্ন কমর রুপার বািায় পান শদয়া হময়মে। শগালাপ 
জমলর হুক্কায় তামাক শদয়া হময়মে। ধনু শেে র্নর্িত হময়মেন রর্িলা বার্িমত ের্রফা 
শনই। র্তর্ন র্ফমর আসমত ৈামেন। মামলকাইন তামক োিমেন না। হাতমজাি কমর 
বমলমেন, হুজুর এতর্দন পর দয়া কমরমেন। আজ রামত আপনামক োিব না। আপনার 
সম্মামন সারারাত গানবাজনা হমব।  ামলা র্বমদেী পার্ন আমে। এক ৈুমুক হমলও মুমে 
র্দমত হমব। ধনু শেে শদর্িানায় পমি শগমেন। মামলকাইন বলল, শতর বেমরর একিা 
শমময় নতুন এমসমে। ডানাকািা পরী শকউ শদমে নাই, এই শমময় ডানাকািা পরী। 
  
শমময়র নাম কী? 
  
শমময়র নতুন নাম এেমনা শদওয়া হয় নাই। আপর্ন একিা নাম শদন। 
  
আর্ম নাম র্দলাম আিুর। 
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 ামলা নাম র্দময়মেন। তমব এই শমময় আিুমরর অর্ধক র্মি। তামর র্ক আনব? 
  
আমনা। 
  
ের্রফামক েুাঁজমত আজ অমনক পর্রেম হময়মে। এেন র্বোম দরকার। 
  
হার্মদ ের্রফামক শবারকা পর্রময় শনৌকায় তুমল র্দময়মে। েইওয়ালা বি শনৌকা। ৈারজন 
মার্ । এরা সারারাত শনৌকা শবময় ের্রফামক শসতাবনগমর শপৌঁমে র্দমব। শসতাবনগমর 
ের্রফার এক ফুফু আমেন। ের্রফামক র্তর্ন েুব শনহ করমতন। আপাতত ের্রফা শস 
বার্িমতই থাকমব। তারপর অবস্থা বুম  বযবস্থা। 
  
শনৌকার োাঁইময়র দু’পাে োর্ি র্দময় পদিা শদয়া। শ তরিা অন্ধকার। অন্ধকামর গুর্িসুর্ি 
শমমর ের্রফা বমস আমে। তার এেমনা র্বশ্বাস হমে না শস মুর্ক্ত শপময়মে। 
  
গ ীর রামত শনৌকা হাওমরর মুমে পিল। হাওর এেন শুর্কময় শগমে। হাওমরর মা োম ন 
র্দময় মূল নদীমত সামানয পার্ন। শনৌকা শথমমমে। মার্ রা র্বর্ি োমে। র্বর্ির উৎকি গমন্ধ 
ের্রফার বর্ম আসমে। সবাই শনৌকা থার্মময় একসমঙ্গ র্বর্ি োমে শকন ের্রফা বু মত 
পারমে না। পদিার ফাাঁক র্দময় ের্রফা শদেল মার্ মদর একজন কুর্প জ্বালামে। ের্রফা 
বলল, শনৌকা থামা শকন? 
  
কুর্প শর্ জ্বালামে শস বলল, এত দূমরর পথ র্াব, আমরা ৈারজমন পাইর্ে মাত্র দে শিকা। 
এইজনয র্ঠক কমরর্ে আপনামর র্নয়া আমরা রিতামাো করব। র্ৈৎকার র্দয়া লা  নাই। 
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শকামনার্দমক জনমানুর্ষয নাই। আমপামস রিতামাো করমল আপমনর  ামলা আমরারও 
 ামলা। 
  
মার্ র কথা শেষ হবার আমগই শপেন র্দমকর পদিা সর্রময় একজন েুমক ের্রফার মুে 
শৈমপ ধরল।  ারী গলায় বলল, একজন আসা, ঠযাং ৈাইপা ধর। ঠযাং র্দয়া লার্ে র্দমত 
পামর। আমরকজন র্েকর্েক কমর হাসমত হাসমত বলল, আর্ম ‘বুর্ন’ ৈাইপা ধরব। ঠযাং 
ধরব শকান কামম। র্হর্হর্হ। 
  
সারারাত রিতামাো কমর তারা অমৈতন ের্রফামক শফমল শগল পর্রতযক্ত এক 
র্বষু্ণমর্ন্দমর। শসোন শথমক তার স্থান হমলা রর্িলা নার্িবার্িমত। 
  
  
  
মাওলানা ইদর্রস শুময় আমেন র্েয়ালদা শরলমিেমনর প্লািফরমম। র্তর্ন একা না। তাাঁর 
মমতা আমরা অমনমকই আমেন। এমদরমক আলাদা করা হময়মে, কারণ এরা মারা র্ামে। 
  
হাসপাতামল শরাগীর জায়গা শনই। শস্বোমসবীরা র্কেু সাহামর্যর শৈিা করমে। শসই সাহার্য 
শকামনা কামজ আসমে না। মাওলানামক সকালমবলা একিা রুর্ি শদয়া হময়মে। মাওলানা 
রুর্ি োন র্ন। রুর্ি তার পামে পমি আমে, শসোমন র্পপিা উমঠমে। মাওলানা আমেন 
প্রবল শঘামর। সারােণই তাাঁর মমন হমে মাথার শ তর র্দময় শিন ৈলাৈল করমে। 
  
কংমগ্রসকমীরা সাহামর্য শনমমমে। বযামগ ওষুধপত্র র্নময় এমসমে। তারা শরাগীমদর তার্লকা 
চতর্রর শৈিাও করমে। একজন োতকলম র্নময় মাওলানার পামে বর্সল। 
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আপনার নাম? 
  
ইদর্রস। মাওলানা ইদর্রস। 
  
গ্রাম? গ্রামমর নাম বলুন। 
  
বান্ধবপুর। 
  
কী বলমলন? বান্ধবপুর? শজলা র্ক ময়মনর্সংহ? 
  
র্জ। 
  
আপর্ন র্ক শকারামন হামফজ? 
  
র্জ। 
  
র্মুনা নামমর কাউমক শৈমনন? 
  
র্জ-না জনাব। 
  
র্মুনার র্বময় হময়র্েল সুমরন নামম একজমনর সমঙ্গ। ডাক্তার সুমরন। র্মুনা বান্ধবপুমরর 
শমময়। র্ৈমনমেন? 
  
না। জনাব আর্ম আর কথা বলমত পারমতর্ে না। আমামর েমা শদন। 
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মাওলানা ইদর্রস প্রবল শঘামর তর্লময় শগমলন। শঘার  ািমলা অমনক পমর। র্তর্ন অবাক 
হময় শদেমলন একিা শমময় তার র্দমক  ুমক আমে। শমময়িা বযাকুল গলায় বলল, কাকু, 
আমামক র্ৈমনমেন? 
  
র্ৈমনর্ে। 
  
বলুন শতা আর্ম শক? 
  
তুর্ম লর্লতা। বগুিার। 
  
 ামলা কমর আমামক শদমে তারপর বলুন। আর্ম লর্লতা না। 
  
তুর্ম জর্মদার েোংক পামলর শমময় লর্লতা। মা শকমন আে? শতামার র্পতা েোংক 
পামলর ইমিকাল হময়মে। 
  
র্মুনা বলল, কাকু, আর্ম আপনামক আমার বার্িমত র্নময় র্ার্ে। র্েন আমার শকামনা 
আেয় র্েল না। তেন আপর্ন আমামক আেয় র্দময়মেন। 
  
ইদর্রস েীণ স্বমর বলমলন, কাাঁদে শকন লর্লতা? 
  
কাকু, আপনামক এই অবস্থায় শদমে কাাঁদর্ে। 
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মাওলানা শৈাে বন্ধ করমলন। তার মাথার শ তর র্দময় আবার শিন ৈলাৈল শুরু কমরমে। 
একিা না, অমনকগুমলা শিন একসমঙ্গ ৈলমে। শিনগুমলা আবার লঞ্চ ইর্িমামরর মমতা শ াাঁ 
শ া েমব্দ শ াঁপু বাজামে। 
  
  
  
র্মুনার বার্ি বাগবাজামর। দু’কামরার একতলা বার্ি। শোট বারান্দা। বারান্দায় র্মুনা 
আগ্রহ কমর অমনক ফুমলর িব শরমেমে। প্রর্তর্ি ফুমলর িমব মাধুরীলতা। এই ফুল র্মুনার 
েুব পেন্দ। সুমরন মাধুরীলতা বমল না। সুমরন বমল র্মুনা লতা। 
  
বার্ির দু’র্ি কামরার একর্ি রু্মুনা আলাদা কমর শরমেমে। শসোমন তরুণ এক কংমগ্রস 
কমী থামকন। মানুমষর শসবা করার জমনয এই মানুষিা সবসময় বয্ত  হময় থামকন। র্মুনা 
তামক বিদা ডামক। র্মুনার বিদা শলোমলর্ে কমরন। র্তর্ন শলমেন শমম মত বমস। তাাঁর 
সামমন থামক মামিায়ার্রমদর কযােবামির মমতা শোট শির্বল। র্মুনা তরুণ এই শলেমকর 
শলোর জমনয পেমমর একর্ি আসন র্নমজর হয়মত বার্নময় র্দময়মে। 
  
এই ঘমরর োমি মাওলানা ইদর্রসমক শোয়ামনা হময়মে। র্মুনার বিদা বলমলন, আমার 
ঘর শবদেল হময় শগল। 
  
র্মুনা বলল, বিদা! পৃর্থবীর পাাঁৈজন শেষ্ঠ মানুমষর মমধয উর্ন একজন। 
  
পৃর্থবীিামক এত শোি কমর শদো র্ক র্ঠক? 
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মমধয একজন। উনার অবস্থা  ামলা না। সুমরন বমলমে শ্বাসতমন্ত্র জর্িল সংক্রমণ হময়মে। 
বিদা, আর্ম উনামক এমদমের সবমৈ’ বি ডাক্তার শদোমত ৈাই। তুর্ম র্বধানৈন্দ্র রায়মক 
র্নময় আসমব। 
  
সবিনাে উনামক কী ামব আনমব। 
  
র্মুনা বলল, কী ামব আনমব আর্ম জার্ন না। শতামামক আনমত হমব। 
  
  
  
বাংলার র্কংবদর্ি ডাক্তার র্বধানৈন্দ্র রায় শরাগী শদেমত এমসমেন। তাাঁর সম্পমকি বলা হয়, 
শরাগীর ঘমর পা শদয়া মাত্র র্তর্ন শরাগ ধরমত পামরন। শরাগীর গা শথমক আসা গন্ধ তামক 
শরাগ বমল শদয়। 
  
র্বধানৈন্দ্র বলমলন, শরাগীর অবস্থা  ামলা না। র্নিয় শরাগীর কাাঁপুর্ন র্দময় জ্বর আমস। 
শরাগীর দুিা বুমকই র্নউমমার্নয়া, একইসমঙ্গ প্রবল মযার্লর্রয়ার সংক্রমণও হময়মে। 
র্নউমমার্নয়ার র্ৈর্কৎসা আমগ হওয়া দরকার। র্কন্তু আর্ম মযামলর্রয়ামক আমগ ধরব। 
শরাগীমক গরম পার্নমত শুইময় রােমত হমব। 
  
র্মুনা বলল, উর্ন বাাঁৈমবন? 
  
র্বধানৈন্দ্র বলমলন, মা, তুর্ম র্বধানৈন্দ্রমক এমনে? শরাগী না বাাঁৈমল র্বধানৈমন্দ্রর মান র্ক 
থামক? 
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মাওলানা ইদর্রস তার্কময় আমেন। তাাঁর গাময় কম্বল। শোলা জামনালা র্দময় শরাদ এমস 
পমিমে কম্বমলর ওপর। মাওলানা র্কেুেণ শরাদ শদেমলন, তারপর দৃর্ি শফরামলন ঘমরর 
শমম র র্দমক। শসোমন কৃেকায় কৃষ্ণবমণির এক রু্বক মার্িমত আসন কমর এই েীমত 
োর্ল গাময় বমসমে। তার গাময়র চপতা  ক ক করমে। 
  
রু্বক একমমন র্লমে র্ামে। একসময় এই রু্বক শলো শথমক শৈাে তুলমলন। 
  
তের্ন মাওলানা ইদর্রমসর সমঙ্গ তাাঁর শৈাোমৈার্ে হমলা। 
  
রু্বক বলমলন, আজ র্ক একিু  ামলা শবাধ করমেন? মাওলানা বলমলন, র্জ জনাব। 
আপনার নাম? 
  
আমার নাম তারােংকর বমন্দযাপাধযায়। 
  
কী র্লেমেন? 
  
একিা উপনযাস র্লের্ে। উপনযামসর নাম ‘গণমদবতা’।  ারতবমষি নামম একিা পর্ত্রকা 
আমে শসোমন ধারাবার্হক ামব শবর হয়। 
  
মাওলানা বলমলন, আর্ম গল্প-উপনযাস শকামনার্দন পার্ি নাই। হার্দস শকারান পমির্ে। কী 
র্লমেমেন একিু পমি শুনামবন? 
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তারােংকর বলমলন, অবেযই। 
  
শসাাঁ শসাাঁ েমব্দ প্রবল  ি।  মি ৈামলর েি উর্িমতমে, গামের ডাল  ার্িমতমে। র্বকি 
েমব্দ ওই কার র্িমনর ঘমরর ৈাল উর্িয়া শগল। র্কেুেণ পরই নার্মল  ম ম কর্রয়া 
বৃর্ি। শদর্েমত শদর্েমত ৈারর্দক আেন্ন কর্রয়া মুষলধামর বষিণ। আিঃ পৃর্থবী শর্ন বাাঁর্ৈল। 
ঠান্ডা  মিা হাওয়ায় র্ জা মার্ির শসাাঁদা শসাাঁদা গন্ধ উর্ঠমত লার্গল। 
  
  
  
শনামবল সার্হতয পুরস্কার কর্মর্ির দু িাগয, তারা বাংলার এই ঔপনযার্সমকর শোাঁজ শবর 
করমত পামরন র্ন। তামদর পুরস্কামরর োতায় এই মহান কার্রগমরর নাম উমঠ র্ন। 
  
শহ মহান র্বশ্ব ঔপনযার্সক! আপর্ন মধযামহ্নীর এক সামানয শলেমকর  র্ক্ত, েদ্ধা ও 
 ামলাবাসা গ্রহণ করুন। 
  
  
  
‘গণমদবতা’ উপনযামসর জমনয তারােংকর ১৯৬৬ সমন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান। 
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২৫. এককচি শ ারমবলার কনকমন ঠান্ডায় 
এককর্ি শ ারমবলার কনকমন ঠান্ডায় পুকুমর মাথা িুর্বময় নান কমরমেন। শকামমর লুর্ঙ্গর 
মমতা শপাঁর্ৈময় সাদা ধুর্ত পমর জলমৈৌর্কমত বমসমেন। তাাঁর পামে অর্বনাে ঠাকুর হামত 
ঘ্া র্নময় ঘ্া বাজামেন। অর্বনাে ঠাকুর োস্ত্রজ্ঞ োহ্মণ। র্তর্ন মাম  মাম  ঘন্ট। াধ্বর্ন 
বন্ধ কমরন। শৈাে বন্ধ কমর উপর্নষদ শথমক শশ্লাক আবৃর্ত্ত কমরন। দাাঁত না থাকার কারমণ 
কথাগুর্ল জর্িময় র্ায়। মন্ত্র অদু্ভত শোনায়। 
  
ওাঁ আপযায়ন্তু মমাঙ্গার্ন বাক প্রাণিেুিঃ শোত্রমাথা বলর্মর্ন্দ্রয়ার্ন ৈ সবিার্ণ। সব্বিং 
েমহ্মৌপর্নষদম। মাইহাং েহ্ম র্নরাকুর্িাং, মা মা েহ্ম র্নরাকামরাৎ অর্নর্িাকরণমস্তু, 
অর্নর্িাকরণং শমহি। 
  
আমার সম্ত  অঙ্গ শর্ন পুি হয়। তার সমঙ্গ আমার প্রাণবায়ু, বাকের্ক্ত, দৃর্ি, েবণ এবং 
অনযানয ইর্ন্দ্রয়গুর্লও শর্ন ের্ক্তোলী হয়। েহ্মার কথাই উপর্নষদ বমল। 
  
এককর্ির সামমন র্পতমলর থালা। থালায় জবাফুল, র্কেু ধান, আম এবং বমির পাতা। 
শলাকজন আসমে, শকৌতূহলী হময় শদেমে। শেমলমমময়রা সকাল শথমকই র্ ি কমর আমে। 
বান্ধবপুমর ের্িময় শগমে— এককর্ি শজািা পাঠা বর্ল শদমবন। সবাইমক পাঠার মাংস  াগ 
কমর শদয়া হমব। 
  
শমময়রা দমল দমল আসমে। এককর্ির বৃদ্ধা মা অমনক দূমর সাদা থান পমর দার্িময় 
আমেন। শমময়র দল শদেমলই েনেমন গলায় র্ৈৎকার করমেন। সাবধান, র্বধবারা শকউ 
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কামে র্াবা না। সাবধান, র্বধবারা দূমর। এককর্ির মা র্নমজও র্বধবা। র্তর্নও উৎসমব 
থাকমত পারমেন না। 
  
আজমকর উৎসমবর কারণ এককর্ির মর্ন্দর বানামনা হমে। শনত্রমকাণা শথমক রাজর্মর্ন্ত্র 
এমসমে। তারা আজ মধযদুপুর শথমক ইি গাথা শুরু করমব। প্রথমম চতর্র হমব শদবীর 
মঞ্চ। মমঞ্চ শদবী স্থাপনা হমব সন্ধযায়। এরপমরই শুরু হমব শদয়াল গাথা। মধযদুপুর লগ্ন 
শু । অর্বনাে ঠাকুর েক ঐমক শবর কমরমেন। এই র্বমেষ সমময় মঙ্গল কৃর্ত্তকা নেমত্র 
র্ামব। অর্ত শু  সময়। 
  
মর্ন্দর র্নমিামণর র্াবতীয় শদোমোনা শ্ৰীনাথ করমেন। তাাঁর আগ্রমহর শকামনা সীমা নাই। 
রামমর্ন্দর হমে না, রাধাকৃমষ্ণর মর্ন্দরই হমে। রাধাকৃমষ্ণর মূর্তি শ্ৰীনাথ লাবুমসর বার্ি 
শথমক ৈাদমর জর্িময় র্নময় এমসমেন। র্তর্ন এিামক অপরাধ মমন করমেন না। শদবমদবী 
মুসলমান বার্িমত অনাদমর অবমহলায় পমি র্েমলন। এেন পূজা পামবন। 
  
রাধাকৃমষ্ণর এই মূর্তি হর্রৈরমণর পর্রবার পূজা করমতন। অিধাতুর মূর্তি। শৈাে শফরামনা 
র্ায় না। এত সুন্দর। 
  
মূর্তির্ি শর্ ৈুর্র শগমে। লাবুসমক এই েবর শদয়া হময়মে। েবর র্দময়মে হার্দস উর্দ্দন। 
হার্দস উর্দ্দন উমত্তর্জত এবং দুিঃর্েত। 
  
শোিকতিা, আর্ম হইলাম ও্ত াদ দরবার র্ময়ার সাগমরদ। আমার শৈামের সামমন র্জর্নস 
ৈুর্র শগল। আর্ম র্কেু বু লাম না। এই েবর শুনমল দরবার র্ময়া আমার মুমে ‘শেপ’ 
র্দমবন। 
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লাবুস বলল, দরবার র্ময়া শর্মহতু শুনমেন না। কামজই শতামামক মুমে শেপ মােমত হমব 
না। 
  
আইজ না শুনমলন, শকামনা একর্দন শতা শুনমবন। তেন কী উপায় হমব? 
  
লাবুস বলল, একিা র্কেু উপায় র্নিয়ই হমব। োি হও। 
  
ঘমরর এমন দার্ম একিা র্জর্নস ৈুর্র র্ামব, আপর্ন র্কেুই বলমবন না? 
  
লাবুস বলল, ৈুর্র শতা র্ায় নাই। শৈামের সামমনই থাকমব। মূর্তি শদমে সবাই আনন্দ 
পামব। 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, কই আর্ম শতা শকামনা আনন্দ পাইমতর্ে না। আমার শতা েইল জুইলযা 
র্াইমতমে। কপাল র্দয়া গরম  াপ বাইর হইমতমে। 
  
লাবুস হাই তুলমত তুলমত বলল, সমময় জুলুর্ন কমমব। এেন সামমন শথমক র্াও। 
  
সন্ধযামবলা ধুমধামমর সমঙ্গ শদবীমূর্তি মমঞ্চ স্থার্পত হমলা। শদবীমক চনমবদয শদয়া হমলা। 
 ক্তরা প্রসাদ শপমলন। প্রায় সারারাত নাম জপ হমলা। শ ারমবলা শদো শগল শক বা কারা 
মূর্তি ৈুর্র কমর র্নময় শগমে। শুধু শর্ মূর্তি ৈুর্র কমরমে তা-না, শর্োমন মূর্তি র্েল শসোমন 
এক তাল কাদা শরমে শগমে। কাদার ওপর দুিা কাাঁৈকলা পাোপার্ে বসামনা। 
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হার্দস উর্দ্দনমক সকাল শথমকই েুব উৎফুল্ল শদো শগল। শস নামাজ শরাজার ধার ধামর না, 
র্কন্তু শসর্দন দুপুমর শস শগাসল কমর পাক পর্বত্র হময় মসর্জমদ শজাহমরর নামাজ পিমত 
শগল। মসর্জমদ নতুন ইমাম সামহব এমসমেন। েযামগমঞ্জর আলীম পাে র্বরাি মাওলানা, 
নাম শমাহাম্মদ র্সর্দ্দক। নতুন ইমাম শকমন তা জানা প্রময়াজন। 
  
শমাহাম্মদ র্সর্দ্দমকর বয়স অল্প। সুন্দর শৈহারা। গলার স্বর র্মর্ি। সমসযা একিাই— তার 
দার্ি শনই। ইমাম সামহমবর দার্ি না থাকমল কী ামব হমব? ইমামমর ৈাকর্র র্দমত র্গময় 
ধনু শেে থমমক শগমলন। র্বরক্ত হময় বলমলন, দুর্নয়ার ইসলার্ম পাে র্দয়া বইসা আে, 
শতামার দার্ি কই? 
  
ইমাম মাথা র্নৈু কমর বলল, আমামদর বংমে দার্ি নাই জনাব। 
  
দার্ি োিা মাকুন্দা ইমাম শলাকজন মানমব শকন? 
  
র্সর্দ্দক র্বনীত  র্ঙ্গমত বলল, দার্ি রাো সুন্নত। নবীর্জর দার্ি র্েল। র্ামদর দার্ি হয় না। 
তারা এই সুন্নত পালন করমত পামর না। এোিা আর শকামনা সমসযা নাই। 
  
ধনু শেে বলমলন, সমসযা শর্ নাই শসিা তুর্ম বলমতে। সমসযা শতামার না। সমসযা আমার। 
শলাকজন বলমব, ধনু শেে ইো কইরা মাকুন্দা র্নয়া আসমে। র্াই শহাক, এমস র্েন 
পমিে থাক। মুসুর্ন্ত্ররা শকউ আপর্ত্ত তুলমল সমঙ্গ সমঙ্গ র্বদায়। 
  
আপর্ত্ত তুলমব না। 
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আগ বািায়া কথা বলমব না। আপর্ত্ত তুলমব না। তুর্ম জামনা কী ামব? 
  
ইমাম র্সর্দ্দক ৈুপ কমর রইল। ধনু শেে বলমলন, োওয়া থাকা আমার বার্িমত। শবতন 
দে িাকা। 
  
র্ঠক আমে জনাব। তমব আপনার বার্িমত থাকব না। রামত মসর্জমদ থাকব। 
  
মসর্জমদ শকন থাকমব? 
  
আর্ম রামত ইবাদত বমন্দর্গ কর্র। মসর্জমদ থাকা আমার জমনয  ামলা। 
  
ধনু শেে বলমলন, শতামার জমনয  ামলা হমল  ামলা। থাক মসর্জমদ, তমব সাবধামন 
থাকবা। এই মসর্জমদর র্কেু শদাষ আমে। 
  
কী শদাষ? 
  
এই মসর্জমদর ইমামমদর র্কেুর্দন পরই মাথা নি হময় র্ায়। ইমাম ইদর্রস র্েল। মাথা 
হময় শগল পুরাপুর্র নি। বাজামরর এক শমময়মেমল র্ববাহ করল। এেন শর্ শস শকাথায় 
আমে। শকউ জামন না। তারপমর আসল কর্রম। র্বরাি মাওলানা। শস এেন আধাপাগল 
হময় ঘুরমতমে। েবর শপময়র্ে র্নৈুজামতর সমঙ্গ এেন তার উঠাবাসা। তারা শৈালাই মদ 
বানায়, শসই মদ োয়া শস শুমনর্ে। এইোমন শসইোমন পমি থামক। 
  
উনার কথা শুমনর্ে। 
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ধনু শেে উগ্র গলায় বলমলন, তার কথা শুনমল আমার কথাও র্নিয়ই শুমনে? তার তালাক 
শদয়া স্ত্রীর সামথ আমার শর্ র্ববাহ হময়র্েল এিা শুমনর্ে? 
  
র্জ। 
  
শসই শমময় শর্ রর্িলা নর্িবার্িমত থামক, এিা শুমনর্ে? 
  
র্সর্দ্দক মাথা র্নৈু কমর শফলল। ধনু শেে বলমলন, মাথা র্নৈা করলা শকন? শতামার স্ত্রী 
শতা নর্িবার্িমত নাই। োর্দ কমরে? 
  
র্জ-না। 
  
আো এেন সামমন শথমক র্াও। র্মজাজ োরাপ হময় শগমে। আমরকিা কথা, আতর মাইো 
আমার কামে আসবা না। আতমরর গমন্ধ আমার মাথায় র্ন্ত্রণা হয়। 
  
  
  
শজাহমরর নামাজ পিমত মুসুল্ল এমসমে মাত্র একজন— হার্দস উর্দ্দন। শজাহর কাজকমমির 
সময়। নামার্জ মানুষ এমর্নমতই কম আমস। তাোিা নতুন ইমাম এমসমে, পামঞ্জগানা 
নামাজ আবার শুরু হময়মে- এই েবর এেমনা সবার কামে শপৌঁমে র্ন। 
  
নামাজ শেষ কমর র্সর্দ্দক হঠাৎ বলল, জনাব, আপনার সমঙ্গ শর্ আল্লাহপামকর শদো 
হময়র্েল এিা র্ক আপনার স্মরমণ আমে? 
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হার্দস উর্দ্দন হত ম্ব হময় বলল, এিা কী বলমলন? 
  
র্সর্দ্দক হার্সমুমে বলল, না শজমন বর্ল নাই। শজমন বমলর্ে। 
  
হার্দস বলল, আপমনর মাথা শতা আমগর দুই মাওলানার শৈময়ও োরাপ। 
  
র্সর্দ্দক োর্নকিা  ুমক এমস বলল, আল্লাহপাক মানুষ সৃর্ির আমগ মানুমষর আত্মা সৃর্ি 
কমরর্েমলন। তারপর র্তর্ন সব আত্মামক একত্র কমর বলমলন, র্বমলা শতামামদর রব শক? 
আত্মারা সবাই একসমঙ্গ বলল, আপর্ন আমামদর রব। এই কারমণই আপনামক র্জজ্ঞাস 
করলাম, আল্লাহপামকর সমঙ্গ আপনার শর্ শদো হময়র্েল। এই ঘিনা ইয়াদ আমে র্ক-না? 
সামানয রহসয কমর বললাম। অপরাধ র্নমবন না। 
  
হার্দস উর্দ্দন নতুন ইমাম সামহমবর জ্ঞানবুর্দ্ধমত এবং র্বনময় শমার্হত হময় শগল। শস র্ঠক 
করল, শতমন শকামনা কাজকমি না থাকমল মাম মমধয নামামজ আসমব। জীবনর্াপন করমত 
শগমল দুএকিা শোিোমিা শদাষত্রুর্ি হময় র্ায়। নামামজর মাধযমম শস সব কািান র্দমত 
হয়। 
  
  
  
শ্ৰীনাথ মূর্তি ৈুর্রর র্বষময় কথা বলার জমনয ধনু শেমের কামে র্গময়মে। মূর্তি শক র্নময়মে 
শ্ৰীনাথ জামন। ধনু শেমের মমতা েমতাবান মানুষ োিা তা উদ্ধার করা র্ামব না। 
  
ধনু শেে তামাক িানমত িানমত বলমলন, মূর্তি শক ৈুর্র কমরমে তুর্ম জামনা? 
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শ্ৰীনাথ গলা নার্মময় বলল, অবেযই জার্ন। লাবুমসর ইোরায় ৈুর্রিা হময়মে। ৈুর্র কমরমে 
লযাংিা হার্দস উর্দ্দন। 
  
ধনু শেে বলমলন, গলা নামায়া কথা বলমতে। শকন? আমেপামে শতা শকউ নাই। 
  
শ্ৰীনাথ বলল, আপর্ন বযবস্থা না র্নমল র্জর্নস উদ্ধার হমব না। 
  
ধনু শেে বলমলন, শুমনর্ে। রাধাকৃষ্ণ র্বরাি শদবমদবী। তারা র্নমজরা র্নমজমদর উদ্ধামরর 
বযবস্থা করমত পামর না? ধনু শেমের সাহার্য লামগ? 
  
শ্ৰীনাথ বলল, শদবমদবীরা তামদর েমতা সবিসাধারমণ শদোন না। র্নমজমদর কাজ অনযমক 
র্দময় করাময় শনন। উদ্ধামরর কাজিা শর্মন আপনার মাধযমম হমব। 
  
ধনু শেে তামাক িানা বন্ধ কমর হঠাৎ গ ীর  র্ঙ্গমত বলমলন, েোংক পামলর  ূত শদোর 
গল্পিা শতা তুর্ম শেষ কর নাই। গামে বমস র্েল  ূত। তুর্ম বার্ক র্দয়া শফললা। তারপমর 
কী হমলা? 
  
শ্ৰীনাথ বলল, ওই গল্প আমরকর্দন শেষ করব। আপর্ন মূর্তির মীমাংসািা কমরন। হার্দস 
উর্দ্দন বদমাইেিা র্নময়মে। 
  
বু লা কী ামব? 
  
পাময়র োপ শদইো বু মত শপমরর্ে। শর্ ৈুর্র করমত এমসমে তার পাময়র োপা পমিমে। 
একপাময়র োপা গ ীর। আমরকিা পাতলা। শোিা পাময়র োপ পাতলা। 
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ধনু শেে র্ৈর্িত  র্ঙ্গমত বলমলন, পাময়র োমপর কারমণই আর্ম ৈুর্র করমত বাইর হই না; 
আর্ম শর্োমনই র্াব এক ঠযাং-এর োপ পিমব। শতামার মমতা বুর্দ্ধমান শলাক সমঙ্গ সমঙ্গ 
বুম  শফলমব শৈার ধনু শেে। 
  
শ্ৰীনাথ দুিঃর্েত গলায় বলল, জনাব, আপর্ন পুরা র্বষয়িা র্নয়া হার্স। তামাো করমতমেন। 
এিা হার্স তামাোর শকামনা র্বষয় না। শুধু শর্ মূর্তি ৈুর্র কমরমে তা-না। র্হনু্দ জার্তমর 
র্বরাি অপমানও কমরমে। 
  
কী ামব অপমান কমরমে? 
  
দুিা কাাঁৈকলা শরমে শগমে। 
  
ধনু শেে বলমলন, কাাঁৈকলার মমধয অপমামনর কী আমে? র্হনু্দ র্বধবামর কলা দুইিা শদও, 
তারা বিা বানাময় শেময় শফলমব। 
  
র্বষয়িা র্নয়া শর্ কত বি সমসযা হমব। আপর্ন তা বু মত পারমতমেন না। রঙ্গতামাো 
করমতমেন। এিা রঙ্গতামাোর র্বষয় না। 
  
ধনু শেে বলমলন, এেন তুর্ম পমথ আসর্ে। রঙ্গতামাোর র্বষয় শতা অবেযই না। মূর্তি ৈুর্র 
র্নয়া র্হনু্দ মুসলমান দাঙ্গা বাধমত পামর। র্বর্ ন্ন জায়গায় র্হনু্দ মুসলমান কািাকার্ি শর্ 
শুরু কমরমে এিা শুমনে? মুসলমান র্পাঁয়াজ োয়, গরু োয়, এইজমনয কািাকার্িমত শস 
আগায়া আমে। এই অঞ্চমল র্হনু্দ র্র্দও শবর্ে, কািাকার্ি শুরু হইমল শদেবা কী অবস্থা। 
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শ্ৰীনাথ উমঠ পিল। এই শলামকর সমঙ্গ কথা বলমত আসাই তার  ুল হময়মে। উন্মাদমেণীর 
মানুষ। কী বমল না বমল শস র্নমজও জামন না। ধনু শেে বলমলন, শবয়াদমবর মমতা হুি 
কইরা উমঠ দািাইলা, তার কারণ কী? 
  
শ্ৰীনাথ বলল, আমার কথা শেষ, আর্ম ৈইলা র্াব। বুম র্ে আপনার এোমন শকামনা ফয়সালা 
হমব না। 
  
শক বমলমে। ফয়সালা হমব না? অবেযই ফয়সালা হমব। আো শ্ৰীনাথ, এই মূর্তি শতামরা 
পাইে কই? হর্রৈরমণর ঠাকুরঘমর এমন মূর্তি র্েল। আর্ম র্নমজ অমনকবার শদমের্ে। 
  
শ্ৰীনাথ হিবি কমর বলল, আমামদরিা শদেমত একই রকম, র্কন্তু মূর্তি র্ ন্ন। 
  
ধনু শেে বলমলন, তা হমত পামর। মানুষও একই শৈহারার প্রায়ই পাওয়া র্ায়। এম এস 
বাহাদুর নামম আমার একিা লঞ্চ র্েল। শসোমন পাাঁৈক বামুন শর্ র্েল তার শৈহারা অর্বকল 
শতামার মমতা। র্বরাি শৈার র্েল। একর্দন তামর একেবার কামন ধমর উঠমবাস করমত 
বললাম। র্বেবার উঠমবাস কমর শস ধপাস কমর পমি শগল। র্মনর্মন কমর বলল, কতিা 
আর পারব না। শ্ৰীনাথ শোন, মমনর  ুমল শকানর্দন শর্ শতামামরও উঠমবাস করাই তার 
নাই র্ঠক। একই রকম শৈহারার কারমণ  ুল হইমত পামর। মানুষ মাত্রই  ুল কমর।  ামলা 
কথা, শ্ৰীনাথ, শতামরার শদবমদবীরা  ুল কমরন না? 
  
শ্ৰীনাথ হত ম্ব হময় তার্কময় আমে। ধনু শেমের কামে আসা র্বরাি  ুল হময়মে। তার 
উর্ৈত র্েল মর্ন্দমরর কামে থাকা। রাজর্মর্স্ত্রমদর কাজ তদারক করা। মর্ন্দর র্নমিাণ বন্ধ 
হয় র্ন। কাজ পুমরাদমম ৈলমে। 
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ধনু শেে বলমলন, শবর্ে ৈালাক হওয়া র্ঠক না শ্ৰীনাথ। আর্ম শবর্ে ৈালাক হময়র্েলাম, 
আমার ঠযাং ৈমল শগমে। ইমাম কর্রম শবর্ে ৈালাক হময়র্েল, তার বউ ৈমল শগমে। শতামার 
কী র্ায় শক জামন। 
  
শ্ৰীনাথ বলল, আমার র্াওয়ার মমতা র্কেু নাই। 
  
তাও র্ঠক। এেন গল্পিা শেষ কর। 
  
কী গল্প? 
  
েোংক পামলর গল্প। এত বি জর্মদার  ূত হইয়া গামে বসা। কী লিার কথা! তারপর 
তুর্ম কী করলা?  াাঁর্ক র্দয়া  ূত পািলা?  ূত ধুপ পুস কইরা মার্িমত পিল? 
  
  
  
ইমাম কর্রম মাধাই োমলর পামি বমস আমে। সকাল শথমকই এই জায়গায় বমস র্েল। 
এেন মধযদুপুর। কাল রামত শস স্বমপ্ন শদমেমে, কলার শ লায় কমর ের্রফা োল শবময় 
আসমে। ের্রফার পরমন সুন্দর োর্ি। শবারকা হামত পুাঁির্ল পার্কময় ধরা। মাথায় শঘামিাও 
শদয় নাই। কর্রম বমলমে, র্েিঃ র্েিঃ ের্রফা, এইসব কী? শবারকা হামত র্নয়া বইসা আে 
শকন? কতজন শতামামর শদেমব! 
  
ের্রফা বলল, শদেুক। 
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কর্রম বলল, এিা শকমন কথা বললা? সারাজীবন শতামামর পদিা পুর্েদার কথা বলর্ে। 
  
ের্রফা বলল, আপমনর কথা বযামির মাথা। শ লায় উমঠন শদর্ে। 
  
কর্রম স্বমপ্লর মমধযই শ লায় উঠমলন। শ লািা তেন শনৌকা হময় শগল। স্বমপ্ন এই 
বযাপারগুর্ল এমন ামব ঘমি শর্ শমামিই অস্বা ার্বক লামগ না। কর্রম বলল, আমরা র্াই 
কই? 
  
ের্রফা বলল,  ার্ির শদমে র্াই।  ার্ির শদমে আমার স্বামী থামক। তার সামথ ঘর করমত 
র্াই। 
  
শতামার স্বামী আবার শক? আর্ম শতামার স্বামী। 
  
উাঁহু। আপমন আমার শকউ না। 
  
কর্রম বলল, শতামামর একিা কথা বলব? 
  
ের্রফা বলল, আপমনর কথা বযামির মাথা। 
  
কর্রম মাধাই োমলর পামি বমস আমে, একিু পরপর র্বির্বি কমর বলমে, আপমনর কথা 
বযামির মাথা। কর্রম বু মত পারমে তার মাথা োরাপ হময় র্ামে। একই কথা অসংেযবার 
বলা মাথা োরামপর প্রথম লেণ। 
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মাথা োরাপ মানুষমদর জমনয অমনক সুর্বধা আমে। তামদর জমনয নামাজ শরাজা মাফ। 
তারা েুন করমলও েুমনর র্বৈার হমব না। একিা েুন করমল না, দেিা েুন করমলও না। 
  
কর্রম র্ঠক কমর শরমেমে, পুমরাপুর্র পাগল হময় শগমল শস কময়কিা েুন করমব। পুমরাপুর্র 
পাগল শস এেমনা হয় নাই। পুমরাপুর্র পাগল হমল গাময় কাপি রােমত পারত না। পাগমলর 
েীত-গ্রীষ্ম শবাধ থামক না। তার এেমনা আমে। গা শথমক কম্বল েুমল শদমেমে। েীত লামগ। 
পার্নমত নামমল েীত লামগ। েীমতর কারমণ শস শগাসল বন্ধ কমর র্দময়মে। 
  
কর্রম উমঠ দাাঁিাল। েুধামবাধ হমে। র্কেু োওয়া দরকার। শস লাবুমসর বার্ির র্দমক 
রওনা র্দল। র্ামদর শস েুন করমব। শসই তার্লকায় লাবুমসর নাম আমে, তারপমরও শস 
র্ায়। হার্দস উর্দ্দন তামক শদেমলই বমল— ইমাম সাব, র্কেু োমবন? হাত ধুইয়া আমসন, 
োনা শদই। 
  
হাত ধুইমত পারব না, তুর্ম োনা দাও। হাত ধুইমত শগমল েীত লাগমব। 
  
ময়লা হামত োইমবন? 
  
মাথায় হাত মুইো োব। অসুর্বধা নাই। পাগমলর জমনয সব মাপ। 
  
কর্রম লাবুমসর বার্ির কাোকার্ে এমস মত বদলাল। েুধািা ৈমল শগমে। শর্মহতু েুধা 
নাই ওই বার্িমত র্াওয়ার প্রশ্ন উমঠ না। শস জুম্মাঘমরর র্দমক রওনা হমলা। নতুন ইমাম 
এমসমে, তার সমঙ্গ এেমনা পর্রৈয় হয় নাই। পর্রৈয় থাকা উর্ৈত। তাোিা ইমাম নতুন 
মানুষ। তামক পরামেি শদওয়াও কর্রমমর কতিবয। তামক অঞ্চমলর হাব াব বুর্ ময় র্দমত 
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হমব। নতুন মানুষ র্বপমদ শর্ন না পমি। এমকক অঞ্চমলর  াব এমকক রকম। রর্িলা 
নর্িবার্ির র্বষয়িাও ইমাম সামহবমক বুর্ ময় র্দমত হমব।  ুমলও শর্ন শসর্দমক না র্ায়। 
র্াওয়া দূমরর কথা, ওইর্দমক তাকামলও র্বরাি পাপ হমব। হার্বয়া শদাজমের আগুমন পুমি 
মরমত হমব। নতুন ইমাম সামহমবর জ্ঞান বুর্দ্ধ, হার্দস শকারামনর ওপর দেল শকমন 
এগুমলাও শদেমত হমব। আজান র্দয়া নামাজ পিামত পারমলই ইমাম হওয়া র্ায় না। 
  
র্ডসর্িক্ট শবামডির সিমক উঠমত র্গময় কর্রম  ুরু কুাঁৈমক তাকাল। মর্নেংকমরর শেমল 
র্েবেংকর আসমে। কর্রম দ্রুত র্ৈিা করল, েুন করার তার্লকায় এই শেমল আমে র্ক-
না। 
  
না, এই শেমলর নাম শনই। কর্রম হার্সমুমে এর্গময় শগল। েুমনর তার্লকায় র্ামদর নাম 
শনই, তামদর সমঙ্গ  দ্ৰ বযবহার করা উর্ৈত। কর্রম বলল, বাবা, শকমন আে? 
  
র্েবেংকর বলল, শবর্ে  ামলা না কাকু। আমার শরাজ জ্বর আসমে। 
  
মযামলর্রয়া হময়মে। কুইনাইন োওয়া দরকার। 
  
কুইনাইন োর্ে। 
  
র্বসর্মল্লাহ বমল োও না শতা? র্বসর্মল্লাহ বমল শেমল কাজ হমব না। ওষুধপত্র োওয়ার 
সময় র্বসর্মল্লাহ বলা র্নমষধ। তেন বলমত হয় আল্লাহু োর্ফ। আল্লাহু কার্ফ। 
  
কাকু, আর্ম র্হনু্দ। 
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শসিা শতা জার্ন। জার্নব না শকন? পুরাপুর্র পাগল শতা হই নাই। শর্র্দন হব শসর্দন র্হনু্দ-
মুসলমান শ দ থাকমব না। তেন আমার কামে র্হনু্দও র্া, মুসলমানও তা। 
  
র্েবেংকর দুিঃর্েত শৈামে তার্কময় আমে। কর্রম বলল, বাবা এেন র্াই। পমর শতামার 
সমঙ্গ কথা বলব। র্র্দও আমার কথা হমলা বযামির মাথা। ের্রফা এরকম বমল। ের্রফামক 
র্ৈমনে শতা? আমার স্ত্রী। সম্পমকি শতামার ৈার্ৈ হয়। এেন শস আমে। রর্িলা নর্িবার্িমত। 
র্ঠক কমরর্ে একর্দন তার সমঙ্গ শদো করমত র্াব। িাকা-পয়সার শজাগাি হমে না বমল 
শর্মত পারর্ে না। তািাহুিাও র্কেু নাই। শতামার ৈার্ৈ শতা আর পালায়া র্ামে না। 
রর্িলাবার্িমত একবার শকউ েুকমল পালামত পামর না। বার্ক জীবন ওইোমন কািামত হয়। 
  
  
  
নয়া ইমাম শমাহাম্মদ র্সর্দ্দমকর জ্ঞান-বুর্দ্ধমত কর্রম সন্তুি হমলা। সব প্রমশ্নর জবাব নতুন 
ইমাম র্ঠকঠাক র্দমলন। কর্রম এতিা আো কমর র্ন। 
  
কর্রম বলল, ইমাম সামহব, বমলন শদর্ে হাবুর্ত সনিা কী? বাংলা সন, র্হজর্র সমনর কথা 
সবাই জামন। হাবুর্ত সমনর কথা জামন জ্ঞানীজন। ৈি কমর বমলন হাবুর্ত সন কী? 
  
শমাহাম্মদ র্সর্দ্দক বলমলন, হর্রত আদম (আিঃ)-এর শবমহেত শথমক পৃর্থবীমত অবতরমণর 
র্দন শথমক হাবুর্ত সন শুরু। 
  
কর্রম বলমলন, হময়মে। মাোল্লাহ। এেন বমলন নবীমদর মমধয সবমৈ’ দীঘি আয়ু শক 
শপময়মেন, স্বল্প আয়ু শক শপময়মেন? 
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সবমৈ’ দীঘি আয়ু শপময়মেন দুই নবী। হর্রত নুহ (আিঃ) এবং হর্রত আয়ুব (আিঃ), 
দুইজনই ১৪০০ বের শবাঁমৈমেন। আর অল্প আয়ু শপময়মেন দুইজন। হর্রত ঈসা (আিঃ), 
উর্ন শবাঁমৈমেন মাত্র ৩৩ বৎসর। আমামদর প্রাণর্প্রয় নবী হর্রত শমাহাম্মদও (দিঃ) অল্প 
আয়ু শপময়র্েমলন। র্তর্ন শবাঁমৈমেন মাত্র ৬৩ বৎসর। 
  
মাোল্লাহ। শেষ প্রশ্ন, এিা না পারমলও ের্ত নাই। হর্রত আদমমর বংেধরমদর তার্লকা 
বমলন। নবী বংে বলমলই হমব। 
  
শমাহাম্মদ র্সর্দ্দক শৈাে বন্ধ কমর তার্লকা বলা শুরু করমলন—(এই তার্লকার সমঙ্গ লুক 
র্লর্েত সুমাৈামরর অদু্ভত র্মল আমে। শুধু র্কেু নামমর বানান র্ ন্ন। —শলেক) 
  
(১) হর্রত আদম (আিঃ) (২) হর্রত েীে (আিঃ) (৩) হর্রত ইয়ার্সন (আিঃ) (৪) হর্রত 
কইনান (আিঃ) (৫) হর্রত মার্হলীল (আিঃ) (৬) হর্রত ইয়ারত (আিঃ) (৭) হর্রত ইদর্রস 
(আিঃ) (৮) হর্রত আর্েমুে (আিঃ) (৯) হর্রত োর্লো (আিঃ) (১০) হর্রত লামক (আিঃ) 
(১১) হর্রত নুহ (আিঃ) (১২) হর্রত সাম (আিঃ) (১৩) হর্রত আরাফাক োম (আিঃ) 
  
কর্রম বলমলন, আর বলমত হমব না। মাোল্লাহ। আপনার জ্ঞামন আর্ম মুগ্ধ। আমসন 
শকালাকুর্ল কর্র। 
  
শমাহাম্মদ র্সর্দ্দক বলমলন, আপনার সমঙ্গ আর্ম শকালাকুর্ল করব না। আপনার েরীর এবং 
কাপি শনাংরা। আপর্ন কতর্দন শগাসল কমরন না শক জামন। 
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েীমতর কারমণ শগাসল করমত পারমতর্ে না। তাোিা সাবানও নাই। সাবান োিা শগাসল 
কমর ফয়দা কী? 
  
র্সর্দ্দক বলমলন, আর্ম গরম পার্ন আর সাবামনর বযবস্থা করমল শগাসল করমবন? শগাসল 
করা উর্ৈত। আমামদর নবী পর্রোর-পর্রেন্নতার উপর র্বমেষ শজার র্দময়মেন। র্তর্ন 
বমলমেন, পর্রেন্নতা ঈমামনর অঙ্গ। 
  
গরম পার্ন শকাথায় পামবন? 
  
আর্ম বযবস্থা করব। 
  
শগাসমলর পর পারব কী? 
  
আর্ম লুর্ঙ্গ, পাঞ্জার্বর বযবস্থা করব। 
  
কর্রম শবের্কেু সময় র্ৈিা কমর বলমলন, শগাসল করমত রার্জ আর্ে। 
  
শমাহাম্মদ র্সর্দ্দক গরম পার্নর সন্ধামন শগমলন। গরম পার্ন, সাবান, পর্রোর শধায়া কাপি 
র্নময় র্ফমর এমস শদমোন— কর্রম শনই। 
  
  
  
সন্ধযা শথমক বৃর্ি শুরু হময়মে। প্রথমম গুর্িগুর্ি কুয়াোর মমতা পির্েল। র্তই রাত বািমত 
লাগল বৃর্িও বািমত লাগল। একসময় র্েল পিমত শুরু করল। েীমতর র্দমন এমন 
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র্েলাবৃর্ি অমনক র্দন এই অঞ্চমল হয় র্ন। ধনু শেে আগ্রহ র্নময় র্েলপািা শদেমেন। পা 
 ামলা থাকমল শোিমবলার মমতা র্েল কুিামতন। মার্ির শগাল সরায় র্েল জমা করমতন। 
র্কেুেণ পর সারা  ািমল পাওয়া শর্ত বরমফর শগাল বল। ধনু শেে ডাকমলন, সদরুল। 
  
সদরুল শদৌমি এমলা। 
  
ধনু শেে বলমলন, আর্ম আবোমমতা শদমের্ে কর্রম কদম গামের র্নমৈ দীিময় আমে। 
বৃর্িমত র্ জমতমে। মাথার মমধয র্েল পিমতমে। 
  
তািায়া র্দয়া আর্স? র্র্দ বমলন বার্ি র্দয়া ঠযাং  াঙ্গব। বি তযক্ত করমতমে। 
  
ধনু শেে বলমলন, না। তামর ধইরা র্নয়া আর্স। সাবান ডাইলযা গরম পার্ন র্দয়া শগাসল 
শদও। শুকনা কাপি শদও। আইজ তামর সমঙ্গ র্নয়া োনা োব। তামর শদইো হঠাৎ মায়া 
লাগল। 
  
সদরুল র্বর্স্মত শৈামে তার্কময় রইল। 
  
ধনু শেে বলমলন, এই ামব তাকায়া আে শকন? আমার কথা বু মত পার নাই? 
  
বুম র্ে। 
  
তাহমল শদৌি শদও। 
  
সদরুল কদম গামের র্দমক েুমি শগল। 
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কর্রম জলমৈৌর্কমত র্বপ্লাম ধমর বমস আমে। সদরুল তার গাময় সাবান ডলমে। অনয 
একজন শলািায় কমর মাথায় পার্ন োলমে। কর্রম লিায় মমর র্ামে। োর্ল গাময় তামক 
শগাসল শদয়া হমে- এই কারমণ লিা না। আতর নামমর শমময়িা দূর শথমক তামক শদেমে 
এিাই লিা। েুন করার তার্লকায় এই শমময়িা আমে র্ক-না কর্রম মমন করমত পারমে 
না। মমন হয় আমে। শমময়িামক শস একিা র্ৈর্ঠ র্দময়র্েল। র্ৈর্ঠিা শস ের্রফামক শদয় র্ন। 
র্র্দ র্দত অবস্থা র্ ন্ন হমতা। এই অপরাধ গুরুতর। এই অপরামধর জমনয অবেযই তামক 
েুন করা র্ায়। তমব এ শমময়মেমল এবং বয়স অল্প। অল্পবময়র্স শমময়মেমলর কারমণ তামক 
র্ক েমা করা র্ায়? কর্রম র্ৈিা কমর কূল পামে না। 
  
আতর আজ তার বাবার র্কেু অপরাধ েমা কমরমে। বাবা শর্ মমতা ইমাম কর্রমমক 
শদর্েময়মে শসই মমতার হয়মতা অনয অথি আমে। র্কন্তু এই মুহুমতি মমতািাই শৈামে পিমে। 
অনযর্কেু না। আতর োর্ত মাথায় র্দময় র্েল কুিামত শুরু করল। 
  
কর্রম মুগ্ধ হময় আতমরর র্েল কুিামনা শদেমে। ের্রফাও র্েল কুিাি। গ্লামস জমা কমর 
রােত। ের্রফার একিা কাজ আতর করমে, এইজমনয কর্রম আতরমক েমা কমর র্দল। 
এবং শকামল গলায় বলল, আম্মার্জ,  ামলা আমেন? আতর বলল, এেন শথমক আপর্ন 
আমামদর বার্িমত থাকমবন। পমথঘামি ঘুরমবন না। 
  
কর্রম বলল, শকন? 
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আতর বলল, আপর্ন আমামক আম্মার্জ শডমকমেন এইজমনয। 
  
কর্রমমর শৈামে পার্ন এমস শগমে। তার মাথায় পার্ন োলা হমে বমল শৈামের পার্ন আলাদা 
করা র্ামে না। 
  
  
  
েীমত ধনু শেমের েরীর জমম র্ামে। র্বলার্ত পার্নমত েীত কমমব। একা একা এই পার্ন 
শেময় মজা নাই। রর্িলা বার্িমত র্াওয়া র্ায়।  িবৃর্িমত পথ কাদা হময় আমে। পার্ি 
বরদাররা পা র্পেমল পালর্ক র্নময় পিমল অবস্থা কার্হল হমব। ধনু শেে কী করমবন 
মনর্স্থর করমত পারমেন না। রর্িলা বার্িমত শগমল ের্রফার সমঙ্গ শদো হমব। এর আলাদা 
আনন্দ। নতুন জায়গায় শমময়িা শকমন আমে স্বৈমে শদো। তার ঘিনা কী জানা! ধনু শেে 
ডাকমলন, সদরুল। 
  
সদরুল েুমি এমলা। 
  
েীত শকমন নামল বমলা শদর্ে? 
  
 ামলা নামমে। 
  
বুিাবুর্ি র্া আমে। এই েীমত শেষ হমব র্ক-না বমলা? েীত হমলা বুিা মারার কাল। র্ঠক 
বমলর্ে না? 
  
অবেযই র্ঠক বমলমেন। 
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আর্ম র্নমজও শতা বুিার দমল। েীমত আমারও মরমণর কথা। 
  
আপমন কী শর্ র্কনা! 
  
ধনু শেে বলমলন, আমার েীত কমামনার বযবস্থা কর। েীত না কমমল আর্ম শেষ। 
  
সদরুল মাথা ৈুলকামে। েীত কী ামব কমামব বু মত পারমে না। শস ইত্ত ত কমর বলল, 
আগুন করব? 
  
ধনু শেে বলমলন, এিা মন্দ না। েীমতর আসল ওষুধ আগুন। বি কমর আগুন কর, 
কময়কিা র্হনু্দ বার্ি জ্বালায়া দাও। 
  
সদরুল বলল, কথািা বু লাম না। 
  
ধনু শেে বলমলন, কথা না বু ার কী আমে? সব জায়গায় র্হনু্দ-মুসর্লম দাঙ্গা ৈলমতমে। 
এইোমন র্কেুই নাই। র্হনু্দস্থান পার্ক্ত ান  াগা ার্গ র্েন হমব, তেন শদো র্ামব বান্ধবপুর 
পমিমে র্হনু্দস্থামন। শসিা  ামলা হমব? 
  
শজ না। 
  
র্হনু্দ র্কেু কমাইমত হমব। শ ািা ুর্িরও বযাপার আমে। এমন বযবস্থা করমত হমব শর্ন 
র্কেু র্হনু্দ কমম, র্কেু শদে োইিা পালায়। আইজ আগুন শদওয়া সমসযা। বৃর্িমত সব 
র্ জা। 
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ধনু শেে হতাে গলায় বলমলন, শতামরার বুর্দ্ধ গরু-োগমলর বুর্দ্ধ। শপিল ঘমর রাো আমে 
না? পার্নর সামথ র্মেমল শপিল  ামলা জ্বমল। বুম ে? 
  
র্জ। 
  
ঠান্ডা। আর  িবৃর্ির কারমণ শলাকজন সব থাকমব ঘমর। আগুমনর কার্রগরমর শকউ 
শদেমব না। কথা র্ঠক বমলর্ে? 
  
র্জ বমলমেন। 
  
এককর্ির শদাকানিা অবেযই জ্বালাইবা। 
  
র্জ আো। 
  
জুম্মাঘমর আগুন র্দমত  ুলব না। র্কন্তু। 
  
কথািা বু লাম না। 
  
ধনু শেে ঠান্ডা গলায় বলমলন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার পমর ইংরাজ মযার্জমেি আসমব। পুর্লে 
সুপার আসমব। তারা স্বৈমে শদেমব মুসলমামনর পর্বত্র ধমিস্থান র্হনু্দরা কী ামব জ্বালাময় 
র্দময়মে। এেন বুম ে? 
  
বুম র্ে। আপনার বুর্দ্ধর শকামনা সীমা নাই। 
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বুর্দ্ধ অমনমকরই আমে। সমব বুর্দ্ধ বযবহার কমর না। আর্ম কর্র। পার্ি র্ঠক করমত বমলা। 
রর্িলা বার্িমত র্াব বমল র্সদ্ধাি র্নময়র্ে। েীত কমামনার বযবস্থা। 
  
আগুমনর বযবস্থা র্ক এেনই করব? 
  
অবেযই। আগুন শদেমত শদেমত র্াব। 
  
  
  
প্রায় একই সমঙ্গ কময়কিা জায়গায় আগুন জুলল। এককর্ির দুিা শদাকান।  রিামজর 
বার্ি। মর্নেংকমরর বাংলাঘর এবং জুম্মাঘর। বান্ধবপুর অঞ্চল জুমি চহবৈ শোিােুর্ি শুরু 
হময় শগল। বাচ্চামদর কান্নাকার্ি শোনা র্ামে। অমনক র্হনু্দ বার্িমত েঙ্খ বাজামনা শুরু 
হময়মে।  য়াবহ দুমর্িামগ েঙ্খ বাজামনার র্নয়ম। 
  
ধনু শেে পার্ঙ্ক কমর র্ামেন। হঠাৎ শদেমলন শ্ৰীনাথ শদৌমি র্ামে। র্তর্ন ডাকমলন, শ্ৰীনাথ, 
র্াও কই? 
  
শ্ৰীনাথ থমমক দাাঁিাল। জবাব র্দল না। ধনু শেে বলমলন, শর্োমনই র্াও ধীমরসুমস্থ র্াও। 
রা্ত া র্পেল। র্পেল রা্ত ায় সাবধামন হাাঁিমত হয়। বুর্দ্ধমান মানুষ সাবধামন হাাঁমি। শতামামর 
বুর্দ্ধমান জানতাম। 
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শ্ৰীনাথ র্কেু একিা বলমত র্গময়ও র্নমজমক সামলাল। ধনু শেে বলমলন, েোংক পামলর 
 ূমতর র্বষয়িা শুনলাম না।  াাঁর্ক র্দয়া  ূতিামর তুর্ম র্েন র্নমৈ শফললা তেন কী হইল? 
আো থাক, পমর শুনব। মমন হয়। আইজ তুর্ম সামানয বয্ত । 
  
ধনু শেমের পালর্ক এগুমে। শ্ৰীনাথ কর্ঠন শৈামে তার্কময় আমে। আগুন বািমে। বাতামসর 
কারমণ দ্রুত েিামে। 
  
  
  
মামলকাইন ধনু শেমের র্মত্নর ৈূিাি করমেন। র্বলার্ত পার্ন আনা হময়মে। হুক্কায় আমু্বরী 
তামাক পুিমে। র্পতমলর বি মালসায় কাঠকয়লার আগুন কমর ধনু শেমের পামে রাো 
হময়মে। হাত গরম করার বযবস্থা। ধনু শেে বলমলন, একিা পা না থাকার কারমণ আমার 
এোমন আসা-র্াওয়ার বিই অসুর্বধা। আসমত ইো করমলও আসমত পার্র না। 
  
মামলকাইন বলমলন, আহা আহা! 
  
ধনু শেে বলমলন, আমার এই অসুর্বধা আপর্ন সহমজই দূর করমত পামরন। 
  
মামলকাইন বলমলন, অবেযই। আমার ৈার শবহার্রার পালর্ক আমে। আপর্ন েবর র্দমলই 
পার্ি র্ামব। আদমবর সামথ আপনামক র্নময় আসমব। 
  
ধনু শেে বলমলন, পার্ঙ্ক আমারও আমে। 
  
মামলকাইন বলমলন, তাও র্ঠক। 
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ধনু শেে তামামক লম্বা িান র্দময় বলমলন, আমার সমসযা দূর করার সহজ উপায় রর্িলা 
বার্ির র্ামক আমার পেন্দ তামর পার্ি র্দয়া আমার কামে শপৌঁোময় শদয়া। 
  
মামলকাইন বলমলন, শসিা সম্ভব না। এই বার্ির র্কেু র্নয়ম আমে। অমনক র্দমনর পুরমনা 
র্নয়ম। বার্ির শমময় শকামনাোমন পাঠামনা র্ামব না। এরা থাকমব আলাদা। শকামনাোমন 
র্ামব না। 
  
র্দমনর সামথ র্নয়ম পাল্টায়। ইংমরজ আমমলর র্নয়ম আর স্বরাজ আমমলর র্নয়ম এক না। 
  
মামলকাইন বলমলন, স্বরাজ এেমনা হয় নাই। র্েন হমব তেন শদেব। তমব রর্িলা বার্ির 
র্নয়ম। তেমনা বহাল থাকমব। 
  
ধনু শেে বলমলন, আপনার প্রময়াজন িাকা। র্নয়মমর আপনার প্রময়াজন নাই। আর্ম র্েন 
কাউমক র্নমজর বার্িমত র্নয়া রােব ডাবল িাকা র্দব। 
  
র্তনগুণ িাকামতও হমব না। 
  
ধনু শেে বলমলন, না হমল কী আর করা। আর্ম র্নমজও র্নয়ম মানা মানুষ। র্নয়মমর 
বাইমর র্াই না। বান্ধবপুমরর র্বর্ ন্ন জায়গায় আগুন শলমগমে। এই েবর র্ক শপময়মেন? 
  
শপময়র্ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 619 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আগুন র্নয়ম মামন না। শস তার ইোয় এক জায়গা শথমক আমরক জায়গায় র্ায়। আপর্ন 
সাবধামন থাকমবন শর্ন রর্িলা বার্িমত আগুন না ধমর। রর্িলা বার্ি পুইিা োই হময় 
শগমল আপনার আমার সমবরই অসুর্বধা। 
  
মামলকাইন ধনু শেমের গ্রামস র্বলার্ত পার্ন োলমত োলমত র্ৈর্িত গলায় বলমলন, আপর্ন 
কামক র্নমজর বার্িমত র্নমত ৈান? 
  
ধনু শেে বলমলন, ের্রফামক। 
  
আজই র্নমত ৈান? 
  
হুাঁ। 
  
রােমবন কত র্দন? 
  
জার্ন না। 
  
মামলকাইন বলমলন, র্ঠক আমে র্নয়া র্ান। 
  
ধনু শেে বলমলন, আপনার অমনক শমমহরবাণী। 
  
ের্রফা আলাদা পালর্কমত ধনু শেমের বার্িমত র্ামে। তামক র্ৈর্িত বা দুিঃর্েত মমন হমে 
না। মমন হমে শস ক্লাি। শর্ন অমনক র্দন োর্িমমতা ঘুমামে না। শস পালর্কমতই ঘুর্মময় 
পিল। 
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বান্ধবপুমরর আগুমন পাাঁৈজন মানুষ মারা শগল। এমদর মমধয মুসলমান একজন। জুম্মাঘমরর 
নতুন ইমাম শমাহাম্মদ র্সর্দ্দক। আগুন লাগার পর শস দরজা েুমল শবর হমত পামর র্ন। 
দরজা েুাঁমজ পায় র্ন। মসর্জমদর শ তর শোিােুর্ি কমরমে এবং র্ৈৎকার কমরমে— ইবর্লে 
েয়তান। ইবর্লে। ইবর্লে। শেষ মুহুতি পর্িি তার ধারণা র্েল— ইবর্লে েয়তান র্কেু 
একিা করমে। ইবর্লমের মায়া। আসমল আগুন-িাগুন র্কেুই লামগ র্ন। 
  
শগৌরাঙ্গ এককর্ির শদাকামনই ঘুমাত। আগুন লাগার পর শস শদৌমি ঘর শথমক শবর হময় 
র্গময়র্েল। শদাকামনর কযােবাি উদ্ধামরর জমনয শস আবার শদৌি র্দময় জ্বলি ঘমর েুমক। 
তের্ন ঘমরর ৈাল তার ওপর পমি। কযােবামি র্েল েয় িাকা সাত আনা। 
  
বার্ক র্তনজন র্েশু।  রিামজর র্তন শমময়- সুর্েলা, সরাজুবালা এবং দুগিা। উদ্ধামরর পর 
শদো র্ায় র্তনমবান জিাজর্ি কমর আমে। 
  
  
  
বান্ধবপুমর বুনকা বুনকা শধাাঁয়া উিমে। আগুন জ্বলমে। র্কেু জায়গায় এেমনা আগুন 
শন ামনার শৈিা হমে। ধনু শেে আগ্রহ র্নময় আগুমনর শেলা শদেমেন। 
  
আমরা একজন আগুমনর শেলা শদেমেন তার শগাপন বাংকামর বমস। তার নাম র্হিলার। 
র্হিলামরর সামমন বৃদ্ধ এক র্জপর্স। শস শদয়ােলাইময়র কার্ঠমত আগুন জ্বার্লময়  র্বষযৎ 
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বলমত পামর। র্জপর্সর নাম ইয়ান’র। তার শৈহারা সাধু সমির মমতা। লম্বা দার্ি, লম্বা 
ৈুল। ঘন নীল শৈাে। 
  
ইয়ান’র এমকর পর এক কার্ঠ জ্বালামে। কার্ঠর র্দমক  ুরু কুাঁৈমক তাকামে। দার্িমত 
হাত বুলামে। র্নমজর মমন র্বির্বি করমে। তার সামমন র্বমশ্বর অর্ত েমতাধর একজন 
বমস আমে। এই ঘিনা তামক শতমন আমলার্িত করমে বমল মমন হমে না। 
  
র্হিলার শদয়ােলাইময়র কার্ঠর আগুমন জামিান বার্হনীর  র্বষযৎ শদেমত ৈামেন।  র্বষযৎ 
শদো শেলা তার পেমন্দর। শিরাি কাডি র্দময়  র্বষযৎ বলার র্কেু পদ্ধর্ত র্তর্ন র্নমজও 
জামনন। কাডি শদমে রু্মদ্ধ জামিার্নর  র্বষযৎ বলার শেলা মাম মমধয র্তর্ন তার বান্ধবী ই া 
োউমনর সমঙ্গ শেমলন। 
  
র্হিলার বলমলন, কী শদেমল? 
  
র্জপর্স র্েতল গলায় বলল, বরফ পিমে। 
  
েীতকামল বরফ পিমব। েীতকামল আকাে শথমক কমলা বৃর্ি হমব না।  ামলা কমর শদমে 
বমলা, রার্েয়ামত আমার বার্হনীর অবস্থা কী? 
  
বরফ পিমে। জামিানবার্হনী বরমফর কামে পরার্জত। 
  
র্হিলার বলমলন, বরফ শুধু জামিানবার্হনীর ওপর পিমে না। রুেমদর ওপরও পিমে। 
  
জামিানবার্হনী বরমফর হামত পরার্জত। রুেবার্হনী না, রুেরা বরমফর সমঙ্গ পর্রর্ৈত। 
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শতামার শদে শকাথায়? 
  
আর্ম র্জপর্স। আমার শকামনা শদে শনই। 
  
জমন্মে। শকাথায়? 
  
মমস্কার কামে,  লগা নদীর তীমর। 
  
জামিানবার্হনী রুেমদর কর্ঠন র্েো র্দময়মে, এই গল্প তুর্ম জামনা। জামিানমদর প্রর্ত 
শক্রামধর কারমণ জামিানবার্হনী সম্পমকি এধরমনর কথা বলমে। 
  
আর্ম র্জপর্স, কামরা প্রর্ত আমার শকামনা শক্রাধ শনই। 
  
র্হিলার উমঠ দাাঁিামলন। র্জপর্স তেমনা বমস। এেমনা তার হামত শদয়ােলাইময়র কার্ঠ। 
র্হিলার র্নমদিে র্দমলন ইহুর্দমদর সমঙ্গ র্জপর্সমদরও শর্ন র্নমূিল করা হয়। আধুর্নক 
জামিার্ন হমব ইহুর্দ এবং র্জপর্সমুক্ত। 
  
  
  
শলর্ননগ্রাদ অবরুদ্ধ। জামিানরা এই েহরমক একিা মৃত েহমর পর্রণত কমরমে। ৈর্ব্বে 
ঘ্াই কামামনর শগালাবষিণ হমে। েহমরর সমঙ্গ শর্াগামর্াগ রোকারী শরলমস্টেন র্তের্ ন্ন 
জামিানমদর দেমল। শবামা এবং কামামনর আঘামত র্বদুযৎমকন্দ্রগুর্ল শমািামুর্ি ধ্বংস। েহমর 
োদয শনই বলমলই হয়। কলকারোনার ের্মকরা র্গ্রজ, কারোনার শতল োমে। কামঠর 
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গুর্ি র্দময় রুর্ি চতর্রর শৈিা হমে। েুধাতিা মানুষজন কুকুর-র্বিাল র্সদ্ধ কমর োমে। 
নরমাংস োওয়ার ঘিনাও ঘিমে। 
  
অর্বরাম তুষারপাত হমে। বসতবার্িমত র্বদুযৎ শদয়া হমে না। সামানয র্বদুযৎ র্া চতর্র 
হমে ৈমল র্ামে কলকারোনামত। েীমত জমম র্াওয়া মানুষজন ঘমরর কাপিমৈাপি, 
আসবাবপত্র পুর্িময় শৈিা করমে েরীর উষ্ণ রােমত। েহমর র্েশুোদয শেষ। কতৃিপে 
প্রর্তর্ি র্েশুর জমনয স্ত।ামহ েয়গ্রাম র্ৈর্ন বরাদ্দ কমরমেন। শসই র্ৈর্নর জমনয দীঘি লাইন। 
  
জামিানরা েহরর্িমত শকামনা োদয আসমত র্দমে না। সব পথ বন্ধ। একিা পথ অবর্েয 
শোলা আমে। লামগাদা হ্রমদর ওপর র্দময় িামক কমর োদয র্নময় আসা। িাক আসার জমনয 
হ্রমদর পার্ন জমম কম কমর হমলও দু’ে র্মর্লর্মিার পুমরা হমত হমব। তার জমনয আমরা 
তুষারপাত প্রময়াজন। বর্ন্দ শলর্ননগ্রাদবাসী েীমত কাাঁপমত কাাঁর্পমত প্রাথিনা করমে আমরা 
দুদিাি েীমতর। তুষারপামতর। শর্ন লামগাদা হ্রদ, জমম শলাহার মমতা েক্ত হময় র্ায়। 
  
২৬ নম ম্বর (১৯৪২) আিিা িাক শলর্ননগ্রাদ শথমক শবর হয় এবং লামগাদা হ্রদ পার হময় 
োদয র্নময় েহমর র্ফমর আমস। োমদযর পর্রমাণ ৩৩ িন। 
  
একই সমঙ্গ জামবর্র নামমর েহমরর সমঙ্গ শলর্ননগ্রামদর শর্াগামর্ামগর জমনয রা্ত া বানামনা 
হয়। জামবর্র শথমক োদয আনার বযবস্থা। মাত্র ২৭ র্দমন চতর্র হয় দুে মাইল রা্ত া। এই 
সিকই র্বেযাত ‘শরাড িু লাইফ’। র্ডমসম্বমরর েয় তার্রে র্তনে’ িাক োদয র্নময় 
শলর্ননগ্রামদর র্দমক র্াত্রা কমর। 
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রুেরা জামিানমদর হাত শথমক দেল কমর শনয় শরলমস্টেন র্তোর্ ন। রুেবার্হনী  াাঁর্পময় 
পমি জামিার্নর ওপর। 
  
জামিানমদর পরাজময়র স্বাদগ্রহমণর পালা শুরু হয়। 
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২৬. জুমলো কচলকাতা শবতার  বমন 
জুমলো কর্লকাতা শবতার  বমনর একিা ঘমর অমনকেণ হমলা বমস আমে। ঘরর্ির বাইমর 
সাইনমবামডি শলো— মর্হলামদর র্বোম কে। র্তন-ৈারজন পুরুষ মানুষমক শদো র্ামে। 
তারা আসমে র্ামে। 
  
ঘমরর শমম মত ফরাস পাতা। হারমমার্নয়াম তবলা আমে। হারমমার্নয়ামমর পামেই র্বরাি 
এক র্পকদান। শকউ শকউ পামনর র্পক শফলার জমনযই ঘমর েুকমেন। র্পক শফমল ৈমল 
র্ামেন। 
  
জুমলো এমসমে, আজ তামক একর্ি গামনর সুর শদর্েময় শদয়া হমব। শস গলায় গান তুলমব। 
কাজী নজরুল ইসলামমর শলো ইসলার্ম গান। ইসলার্ম গামনর এেন েুব কদর হময়মে। 
‘শতারা শদমে র্া আর্মনা মাময়র শকামল’ গানর্ির শরকডি আমে সব মুসলমামনর বার্িমত। 
আব্বাসউর্দ্দমনর সুমরলা গলা এইমেমত্র বি  ূর্মকা শরমেমে। 
  
জুমলো শর্ গান গাইমব তার কথা— 
  
 ামলাবাসা পায় না শর্ জন 
রসুল তামর  ামলাবামস। 
উম্মমতমর শেমি ক ু 
শবমহেমত র্ায় না শস।। 
শর্ জন শবিায় র্পয়াস লময় 
িামর িামর র্নরাে হময় 
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সবুমরর্র শমওয়া র্নময় 
নবীর্জ তার সামমন আমস।। 
শর্ শেমি োয় হালাল রুর্জ 
তার্র দুর্নয়াদার্র 
শমার নবীর্জ কর্মর্লওয়ালা 
সহায় শর্ হন তার্র 
সংসামর শর্ নয় উদাসীন 
শোদার কামজ শর্ রামহ লীন 
রসুল তামর বমে বাাঁমধন 
রহমামতর্র বাহুর পামে। 
  
[সূত্র; নজরুল গীর্ত অেণ্ড, আবু্দল আর্জজ আল আমান। হরফ প্রকােনী। কমলজ স্ত্রীি, 
শকালকাতা।] 
  
জুমলোমক গামনর কথা শদয়া হময়মে। সুর বলা হয় র্ন। কাজী নজরুল ইসলাম তামক সুর 
শদর্েময় শদমবন এবং গলায় গান তুমল শদমবন। এই আলাম ালা মানুষিার সমঙ্গ জুমলোর 
পর্রৈয় আমে। র্তর্ন র্েন শরকডি শকাম্পার্নমত ৈাকর্র করমতন তের্ন পর্রৈয়। 
  
কাজী নজরুল শরকডি শকাম্পার্নর কাজ শেমি শরর্ডওমত শর্াগ র্দময়মেন। শরর্ডওমক বলা 
হমে ‘আকােবাণী’। রবীন্দ্রনামথর শদয়া নাম। আকােবাণীমত শর্াগ শদয়ার পর শথমক কর্ব 
নজরুল অনযমনস্ক। কথাবাতিা এমলামমমলা। হঠাৎ হঠাৎ র্বর্ৈত্র সব কথা বমলন। কামজ 
শকামনা মন শনই। বনগাাঁ সার্হতয স ার ৈতুথি বার্ষিক সমম্মলমন র্তর্ন হঠাৎ বলমলন, দুর্দন 
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আমগ শর্মন কমর শর্  াষায় বলমত পারতাম, শস  াষা আর্ম  ুমল শগর্ে। র্র্দ আর বাাঁর্ে 
না বামজ আপনারা আমায় েমা করমবন। 
  
কর্ব নজরুল তার অর্ত ঘর্নষ্ঠমদর অদু্ভত অদু্ভত কথাও বমলমেন। শর্মন আল্লাহর সমঙ্গ 
তাাঁর শদো হময়মে। অমনক গুঢ় র্বষয় র্নময় কথা হময়মে। মা কালীর সমঙ্গও কথা হময়মে। 
মা কালীর কণ্ঠস্বর অর্ত মধুর ও সুমরলা। 
  
জুমলো কময়কবার শরর্ডও অর্ফমস শোাঁজ র্নময়মে। কাজীদা আমসন র্ন। সম্ভবত আজ আর 
গান শতালা হমব না। জুমলো ৈমল র্াবার জমনয মন র্ঠক কমর। শফলার সমঙ্গ সমঙ্গই কাজী 
নজরুল েুকমলন। পরমন ধুর্ত-পাঞ্জার্ব। গলায় শগরুয়া ৈাদর। কর্ব সরাসর্র 
হারমমার্নয়ামমর সামমন বমস জুমলোমক ডাকমলন। 
  
জুর্লয়া,  ামলা আে? 
  
জুমলো কর্বর সামমন বসল। কর্ব তামক জুর্লয়া ডামকন। জুমলো নামিা না-র্ক তার 
মাথায় থামক না। পাতলা হময় জুর্লয়া হময় র্ায়। 
  
জুর্লয়া, তুর্ম এই গান গাইমব শবণুকা রার্গণীমত। শবণুকা আর শদালনৈাাঁপা এই দুিা রার্গণী 
আমার চতর্র, শতামামক বমলর্ে না? 
  
জুমলোমক এই র্বষময় কাজী নজরুল কেমনা র্কেু বমলন র্ন, তবু জুমলো হযাাঁ-সূৈক মাথা 
নািল। তার প্রধান শৈিা সময় নি না কমর গানিা গলায় তুমল শনয়া। একবার শদর্েময় 
র্দমলই শস পারমব। গান শদর্েময় শদবার সময় র্ক কর্বর হমব? র্তর্ন েিফি করমেন। 
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জুর্লয়া, আর্ম শর্ হাত শদেমত পার্র তুর্ম জামনা? 
  
না। 
  
এমসা শতামার হাত শদমে শদই। গান পমর হমব। কর্ব জুমলোর হাত শিমন র্নমলন। গ ীর 
আগ্রহ র্নময় হামতর শরো শদেমত শদেমত বলমলন, শতামার হামতর শরো  ামলা। 
বৃহস্পর্তমত র্ত্রশুল র্ৈহ্ন আমে। বৃহস্পর্তমত র্ত্রশুল থাকা অতযি শু । গানবাজনায় নাম 
করমব। অবর্েয নাম শতা এেনই কমরে। পার্রবার্রক জীবন শু । স্বামী ামগয তুর্ম 
 াগযবতী। 
  
জুমলো শোট কমর র্নিঃশ্বাস শফলল। কর্ব র্নিঃশ্বামসর অথি ধরমত পারমলন না। 
  
মঙ্গমলর শেমত্র অমনক কািাকুর্ি। স্বাস্থয  ামলা র্ামব না। প্রায়ই নানান অসুের্বসুে হমব। 
হয় না? 
  
জুমলোর অসুের্বসুে শতমনুকুয় না। তারপমরও হা-সূৈক মাথু নািল। আজ মমন হয় গান 
শতালা হমব না। সময় শকমি র্ামব হাত শদোমদর্েমত। 
  
কর্ব বলমলন, তুর্ম র্ক আমার ঐ গানিা শুমনে? ‘শমার র্প্রয়া হমব এমসা রানী শদব শোাঁপায় 
তারা ফুল। 
  
র্জ শুমনর্ে। 
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গান শলোর ইর্তহাসিা শোন। জর্মময় আড্ডা র্দর্ে। হঠাৎ আব্বাসউর্দ্দন বলল, এক লে 
িাকা র্র্দ লিার্রমত পাওয়া র্ায়, তাহমল র্প্রয়ার জমনয শক কী উপহার র্কনমব? এমককজন 
এমকক কথা বলমে, আর্ম করলাম কী হারমমার্নয়াম শিমন গান ধরলাম– ‘শমার র্প্রয়া হমব 
এমসা রার্ন শদব শোপায় তারার ফুল।’ হািঃ হা হা। একিা পয়সা েরৈ হমলা না। র্প্রয়া 
তার উপহার শপময় শগল। হা হা হা। 
  
জুমলো তার্কময় আমে। তার মন বলমে মানুষিা  ামলা শনই। 
  
কর্ব হঠাৎ গলা অস্বা ার্বক র্নৈু কমর বুলমলন, কাউমক র্র্দ না বমল। তাহমল শতামামক 
অর্ত শগাপন একিা কথা বলব। 
  
কাউমক বলব না। 
  
শতামার শৈহারার সমঙ্গ নার্গিমসর শৈহারার র্মল আমে। শসও শতামার মমতা রূপবতী। 
  
নার্গিস শক? 
  
আমার প্রথম স্ত্রী। কুর্মল্লার শমময়। র্বময়র রামতই আর্ম তামক শফমল ৈমল আর্স। 
  
শকন? 
  
শসিা শতা শতামামক বলব না। চেলজানন্দ আমার অর্ত র্প্রয়জন। তামকও বর্ল র্ন। 
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কর্ব গলার স্বর র্নৈু কমর বলমলন, তমব আল্লাহর সমঙ্গ আমার কী কথাবাতিা হময়মে শসিা 
বলব। বামতনী কথা, অথিাৎ অর্ত গৃঢ় রহমসযর কথা। র্তর্ন আমামক শডমকমেন ‘র্ৈরকর্ব’ 
নামম। শর্ কারমণ আর্ম র্েন অমিাগ্রাফ শদই তেন র্লর্ে- র্ৈরকর্ব নজরুল। শদর্ে শতামার 
গামনর োতা। র্ৈরকর্ব নজরুল র্লমে শদই। 
  
জুমলো গামনর োতা এর্গময় র্দল। কাজী নজরুল র্লেমলন— 
  
জুর্লয়া 
আমামর শর্ও না  ুর্লয়া। 
র্ৈরকর্ব কাজী নজরুল ইসলাম। 
  
এই ঘিনার র্কেুর্দমনর মমধযই কর্ব র্ৈরর্দমনর জমনয বাকের্ক্ত হার্রময় শফমলন। কর্ব তার 
একর্ি গামন র্লমের্েমলন- ‘মসর্জমদরই পামে আমার কবর র্দও  াই।’ তাাঁর ইো পূণি 
হময়মে। োকা র্বশ্বর্বদযালয় মসর্জমদর পামেই তাাঁর কবর। 
  
মসর্জমদরই পামে আমার কবর র্দও  াই। 
শর্ন শগামর শথমকও শমায়ার্জমনর আজান শুনমত পাই।। 
আমার শগামরর পাে র্দময়  াই নামার্জরা র্ামব, 
পর্বত্র শসই পাময়র ধ্বর্ন এ বান্দা শুনমত পামব। 
শগার আজাব শথমক এ গুনাহগার পাইমব শরহাই। 
কত পরমহজগার শোদার  ক্ত নবীর্জর উম্মত 
ঐ মসর্জমদ কমর শর  াই শকারান শতলাওত। 
শসই শকারান শুমন শর্ন আর্ম পরান জুিাই। 
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কত দরমবে ফর্কর শর  াই মসর্জমদর আর্িনামত 
আল্লাহর নামম র্জর্কর কমর লুর্কময় গ ীর রামত।। 
আর্ম তামদর সামথ শকাঁমদ শকাঁমদ 
আল্লাহর নাম জর্পমত ৈাই। * 
  
[* র্হজ মাস্টাসি  ময়মসর শরকডি। গায়ক শমািঃ কামেম। শরকডি নাম্বার N 17476] 
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২৭. বাচলিন আচমি শহড শকায়ািিার 
বার্লিন আর্মি শহড শকায়ািিামরর র্বমেষ এক বাঙ্কামর র্হিলার চনেম াজ শুরু কমরমেন। 
চনেম ামজ র্কেুিা আিম্বর আমে। কারণ আজ অমনকর্দন পর র্হিলামরর বান্ধবী ই া 
োউন উপর্স্থত আমেন। 
  
পুরমনা শরড ওয়াইমনর শবাতল শোলা হময়মে। র্হিলার এক ৈুমুক শরড ওয়াইন শেময় মাথা 
নািমলন। তাাঁর পেন্দ হময়মে। দু’রকমমর সুপ শদয়া হময়মে। শববী কনি-এর একর্ি 
র্প্রপামরেন আমে। আলু াজা আমে। মােন মাোমনা মােরুম আমে। েূকমরর মাংমসর 
সমসজ এবং লাল কমর শপািামনা েরমগামসর মাংস আমে। মাংমসর বার্িগুর্লর োকনা 
শোলা হয় র্ন। র্হিলার র্নরার্মষ োবার পেন্দ কমরন, তমব র্কেুর্দন আমগ শজনামরলমদর 
এক সমম্মলমন এক িুকরা েরমগামসর মাংস মুমে র্দময়র্েমলন বমল র্বমেষ আময়াজমনর 
র্দমন তার শির্বমল মাংস রাো হয়। মামের শকামনা আইমিম শনই। ই া োউন মামের গন্ধ 
পেন্দ কমরন না। 
  
একিু দূমর গ্রামমামফামন শমাৎসািি বাজমে। ডাইর্নং শির্বমল শমামবার্তর আমলা। পর্রমবে 
ৈমৎকার। র্হিলারমক প্রসন্ন শদোমে। রু্মদ্ধর  ামলা শকামনা েবর শপমল র্তর্ন প্রসন্ন শবাধ 
কমরন।  ামলা েবর পাওয়ার শতমন কারণ শনই।  য়াবহ দুিঃসংবাদ এমকর পর এক 
আসমে। তারপমরও রু্মদ্ধ অপ্রতযার্েত অঘিন। ঘমি। ই া োউমনর ধারণা শতমন শকামনা 
ঘিনা ঘমিমে। 
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ই া োউন ওয়াইন গ্লাস তুমল শিাস্ট করমলন— জামিার্নর মৃতুযঞ্জয়ী বীরবসর্নকমদর। 
র্হিলারও গ্লাস তুলমলন। গ্লামস গ্লামস েব্দ হমলা। শসই েব্দও সঙ্গীমতর মমতাই। র্হিলার 
ইোরা করমলন, গ্রামমামফান শর্ন বন্ধ করা হয়। র্তর্ন র্ডনার নীরমবই কমরন, তমব মাম  
মাম  তার কথা বলমত ইো কমর। আজ শস রকম একিা র্দন। 
  
র্হিলার আলু াজা মুমে র্দমত র্দমত বলমলন, জামিান র্ফল্ড মােিালমদর র্বমেষত্ব কী তুর্ম 
জামনা? 
  
ই া োউন বলমলন, তারা ধীমান বীর। মহান শর্াদ্ধা। সাহসী। 
  
র্ঠকই আমে, তমব তামদর প্রধান র্বমেষত্ব হমলা তারা কেমনাই জীর্বত অবস্থায় েত্রুর 
কামে ধরা পমি না। আত্মসমপিণ কমর না। মৃতুয পর্িি রু্দ্ধ ৈার্লময় র্ায়। প্রময়াজমন 
আত্মহতযা করমব, র্কন্তু ধরা শদমব না। 
  
ই া োউন বলমলন, র্ফল্ড মােিালমদর এই র্বষয়র্ি জানতাম না। 
  
র্হিলার অহংকামরর সমঙ্গ বলমলন, এেন পর্িি শকামনা জামিান র্ফল্ড মােিালমক শকউ 
জীর্বত অবস্থায় বর্ন্দ করমত পামর র্ন। 
  
ই া োউন শরড ওয়াইমনর গ্লাস আবামরা উাঁৈু কমর বলমলন, মহান র্ফল্ড মােিালমদর 
উমদ্দমে। 
  
র্হিলার বলমলন, তুর্ম জামিান র্ফল্ড মােিাল বমলা র্ন। 
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ই া োউন বলমলন,  ুল হময়মে। সর্র। মহান জামিান র্ফল্ড মােিালমদর উমদ্দমে। 
  
র্হিলার গম্ভীর গলায় বলমলন, এ ধরমনর  ুল আমার পেন্দ না। 
  
  
  
সময় ১৯৪৩ সমনর শফব্রুয়ার্র মাস। তার্রে দুই। র্হিলার তেমনা জামনন না তার র্ফল্ড 
মােিালমদর একজন, র্ফল্ড মােিাল পাউলাস, শস্টর্লনগ্রামদ শসার্ ময়তমদর কামে হাত তুমল 
আত্মসমপিণ কমরমেন। তাাঁর সমঙ্গ আত্মসমপিণ কমরমে ৯১ হাজার জামিান চসনয। তারা 
র্বপর্ি্ত , র্বধ্ব্ত । েীমত এবং েুধায় কাতর। 
  
র্ফল্ড মােিাল পাউলাসমক শসার্ ময়ি মােিাল জর্জি  ুকম র তাাঁবুমত শনয়া হমলা। তাাঁবুমত 
শপতমলর কিাইময় আগুন জ্বলর্েল।  ুক  হামতর দ্ত ানা েুমল আগুমনর সামমন হাত 
শমমল শরমেমেন। র্ফল্ড মােিাল পাউলযামসর সমঙ্গ র্তর্ন হযান্ডমেক করমত করমত বলমলন, 
আগুমনর আমরা কামে এমস দাাঁিান, েরীর গরম শহাক। 
  
পাউলাস কামে এর্গময় এমলন। তাাঁর দৃর্ি  াবমলেহীন। 
  
 ুক  বলমলন, গরম এক মগ সামর্রক কর্ফ র্ক শদব? কর্ফ েীত কািামত সাহার্য কমর। 
আপর্ন েুধাতিা? 
  
পাউলাস হযাাঁ-সূৈক মাথা নািমলন। 
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র্কেুেমণর মমধযই আমরা চনেম াজ সারব। আপর্ন  াগযবান। আপনার জমনয আমরা 
দু’শবাতল জামিান শরড ওয়াইন শজাগাি করমত শপমরর্ে। আমামদর শর্মন  দকা, 
আপনামদর শতমন শরড ওয়াইন। আমার েুব েে বার্লিমন বমস আপনামদর শরড ওয়াইন 
শেময় শদেব। শর্োনকার র্জর্নস শসোমন বমসই োওয়া উর্ৈত। 
  
  
  
‘মােিাল  ুকম র তািা োইয়া জামিানবার্হনী বার্লিমনর উমদ্দমে েুর্িমতমে…’ 
  
এককর্ির শদাকামন েবর পিা হমে। আজ দুিা পর্ত্রকা পিা হমব। কর্লকাতা সমাৈার 
এবং োকা প্রকাে। রু্মদ্ধর েবর এক পর্ত্রকায় পমি মজা পাওয়া র্ায় না। শোতারা আমরা 
জানমত ৈায়। রু্মদ্ধর ফলাফল কী? এেমনা পর্রোর না। োকা প্রকাে র্লমেমে- তুরুমপর 
তাস এেমনা র্হিলামরর হামত। তুরুমপর তাসিা কী তাও শবা া র্ামে না। 
  
েবর পাঠক মাথা দুর্লময় বলল, র্হিলামরর র্বর্ৈ শতা মাথায় উঠমে। এই র্বর্ৈ আর নামব 
না। েবর পাঠমকর নাম শদবু। শস শগৌরামঙ্গর  র্ঙ্গমত েবর পিার শৈিা কমর র্ামে। 
শসরকম হমে না। পার্ে উমি শগমল তার পালক পমি থামক। শগৌরাঙ্গ মারা শগমে। র্কন্তু 
তার েবর পাঠ শরমে শগমে। 
  
এককর্ি বলমলন, অস য অশ্লীল কথা বলব না। 
  
এক শোতা বলল, ঘিনা সতয, বলমত অসুর্বধা কী? 
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এককর্ি বলমলন, তুর্ম জামনা ঘিনা সতয? রু্দ্ধ তুর্ম করমতো? পুরািাই র্হিলামরর 
শকৌেল। 
  
কী শকৌেল? 
  
এমন  াব করমতমে শর্ পরার্জত। রওনা র্দময়মে বার্লিমনর র্দমক। র্পেমন র্পেমন 
আসমতমে রুেরা। ফাাঁমদ পা র্দময়মে। জামিান র্বমান র্েন  াপ র্দয়া পিব তেন বু ব। 
  
ঘিনা এইরকম আপমনমর বমলমে শক? র্হিলার সাব শতা আপমনর সামথ পরামেি কমর 
নাই। 
  
র্হিলারমক শর্ র্ৈমন শস জামন ঘিনা এইরকম। র্হিলার সা্ত। োওয়া র্জর্নস না। অনয 
র্জর্নস। 
  
এইিা অবেয র্ঠক। 
  
র্হিলার শতা একলা না, তার সামথ আমে মুমসৌর্লর্ন। আমরক ধাইনযা মর্রৈ। আমে 
জাপার্নরা। জাপার্নরা কী এেমনা বুর্  নাই? কর্লকাতা োর্ল কইরা সব পালাইমে শকান 
সুমে? জাপার্নরা র্েন শবামা শফলমত শুরু করব আমরার বান্ধবপুর বাদ থাকব এরকম 
র্ৈিা করবা না। 
  
দেিকরা আগ্রহ র্নময় নমিৈমি বসল। শদবু বলল, একিা র্বষয় শকউ বু মতমে না। 
মহার্বপদ আমরার সামমন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 637 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

এক শোতা বলল, বু ায় বমলা র্বপদিা কী? 
  
জাপার্নরা বামিা র্দয়া েুকমব র্ৈিাগাং। শসোন শথমক ময়মনর্সংহ-োকা। ময়মনর্সংহ-োকা 
জয় হময় শগমল তারা রওনা র্দমব কর্লকাতা। বান্ধবপুমরর উপর র্দয়া শর্মত হমব। এরা 
শর্র্দমক র্ায় োরোর কমর র্দময় র্ায়। রু্বক সব শমমর শফমল। অল্পবয়স্ক শমময় সব র্নমজর 
শদমে ৈালান কমর শদয়। 
  
শকন? 
  
শদবু র্বরক্ত হময় বলল, এমককিা প্রশ্ন এমন কমরন! শমময় ধইরা র্নয়া র্ামব। শকন বুম ন 
না? মা ডাকার জনয র্নমব না। 
  
এককর্ি বলমলন, বামজ আলাপ বন্ধ। কাগজ পি। শদমের শমময় র্নয়া র্াওয়া সহজ না। 
শনতার্জ স্বয়ং আমেন। শনতার্জও সাগু োওয়া শলাক না। 
  
েবর পাঠ ৈলমত থামক। 
  
 য়াবহ র্কেু ঘিমত র্ামে, এই র্ৈিার মমধয র্ক শকামনা আনন্দ আমে? হয়মতা আমে। 
েবর শুনমত আসা মানুষমদর আনর্ন্দত মমন হয়। মানুষ বিই র্বর্ৈত্র জীব। 
  
  
  
ধনু শেেও েবর শুনমেন। তামক পমি শোনামে আতর। ধনু শেে োমি শহলান র্দময় 
বমসমেন। পাময়র ওপর কম্বল ৈাপা শদয়া। হামত তামামকর নল। শৈামে ৈেমা। এমর্নমত 
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র্তর্ন ৈেমা পমরন না। র্েন েবর শুনমত বমসন তেন আময়াজন কমর ৈেমা শৈামে শদন। 
ধনু শেমের বার্িমত শর্ কাগজ আমস তার নাম রু্দ্ধ সংবাদ। শসোমন রু্মদ্ধর েবর োিা 
আর শকামনা েবর থামক না। এই  ামলা। রু্মদ্ধর েবর োিা আর সব েবরই এেন 
গুরুত্বহীন। 
  
েবর পিা শেষ হময়মে। আতর ৈমল র্াবার জমনয উমঠ দাাঁর্িময়মে। ধনু শেে বলমলন, 
একিু বমসা। কথা আমে। 
  
আতর বসল। 
  
অমনক র্দন ধমর একিা কথা শতামামক র্জজ্ঞাস করব বমল শ মবর্ে। র্জজ্ঞাস कद्भ  श्श 
नरें। 
  
র্জজ্ঞাস কমরন। 
  
ের্রফামর বার্ি শথমক পালাবার বযবস্থা র্ক তুর্ম একই কমরে? না-র্ক আমরা শকউ শতামার 
সমঙ্গ র্েল? 
  
আর্ম একাই কমরর্ে। 
  
শর্ কাজিা কমরে, তামত ের্রফার লা  হময়মে, না ের্ত হময়মে?  ামলামমতা র্ৈিা কইরা 
উত্তর দাও। 
  
ের্ত হময়মে। 
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অল্প ের্ত, না বি ের্ত? 
  
বি ের্ত? 
  
এমত কী প্রমার্ণত হময়মে বমল? 
  
আতর ৈুপ কমর আমে। শস বু মত পারমে না। তার বাবা কী উত্তর শুনমত ৈামেন। র্তর্ন 
শর্ উত্তর শুনমত ৈামেন শসই উত্তর োিা অনয শকামনা উত্তমরই র্তর্ন সন্তুি হমবন না। 
  
ধনু শেে হুক্কার র্নমল লম্বা িান র্দময় বলমলন, এমত প্রমার্ণত হময়মে– ‘নারী বুর্দ্ধ 
প্রলয়ঙ্করী’।  র্বষযমত আর কেমনা র্নমজর বুর্দ্ধমত র্কেু করব না। 
  
আো। 
  
এেন বমল আমামর তুর্ম র্ক অপেন্দ করা? 
  
কর্র। 
  
অল্প অপেন্দ কর, না শবর্ে? 
  
শবর্ে। 
  
র্ঘন্না করা? 
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হুাঁ। 
  
র্ামর র্ঘন্না কর তামর সব সময় শৈামের সামমন শদো শতা  ামলা কথা না। কামজই আর্ম 
র্সদ্ধাি র্নময়র্ে শতামার র্ববাহ র্দব। এক শেমলর র্পতার সমঙ্গ আমগ কথা হময়র্েল। তামক 
পত্র র্দময়র্েলাম শেমল এবং শেমলর র্পতা শর্ন শতামামক শদমে র্ায়। পমত্রর উত্তর এমসমে। 
দুই-একর্দমনর মমধয তারা আসমব। সন্ধযাকামল কনযা’ শদোমনা হমব। র্র্দ পেন্দ হয় 
তাহমল র্ববামহর র্দন এবং কার্বন ধার্ি হমব। এই র্বষময় র্কেু বলমত ৈাও। 
  
না। 
  
শতামার পািামবিার্ন অ যাস আমে আর্ম জার্ন। আগামীকাল থাইকা শর্ন ঘমরর বাইমর পা 
না র্ায়। 
  
আো। 
  
র্ার সমঙ্গ র্ববামহর কথাবাতিা হময়মে তার র্বষময় র্কেু জানমত ৈাও? 
  
না। 
  
ধনু শেে বলমলন, জানমত না ৈাইমলও আমার জানামনা কতিবয। শেমলর পার্রবার্রক অবস্থা 
 ামলা না, তমব শেমল উচ্চর্ের্েত। এম.এ পরীো র্দময়র্েল। পাে হয় নাই। আবার র্দমব। 
বুম ে? 
  
হুাঁ। 
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শগািা বান্ধবপুমর এম. এ পরীো শদওয়া শকউ নাই, এিা শেয়াল রােবা। শেমলর গাত্রবণি 
কামলা। তমব পুরুষমানুমষর কামলা গাত্রবণি শু । শেমলর নাম োহমনয়াজ। এেন সামমন 
শথমক র্বদায় হও। 
  
  
  
আমগামের ৈারপামে র্েবেংকর ঘুরমে। তামক শদমেই মমন হমে শস অসুস্থ। গত রামত 
তার জ্বর এমসমে। এেন জ্বর শনই, তমব মমন হমে জ্বর আসমব। মাথা ফাাঁকা লাগমে। 
জ্বর আসার আমগ এরকম লামগ। 
  
র্েবেংকর র্ঠক কমরমে। েরীর র্েন র্ঠক থাকমব, মন  ামলা থাকমব, তেন শস 
clockwise, ঘুরমব। আবার েরীর র্েন োরাপ থাকমব, মনও  ামলা থাকমব না, তেন 
ঘুরমব Anti clockwise.. এেন শস এর্ন্ট।  র্ক্লকওয়াইজ ঘুরমে। 
  
আতর কামে এমস দাাঁর্িময়মে। তার মাথায় ওিনা। ওিনার রি গাঢ় হলুদ। তার পরমনর 
োর্ির রি নীল। শস োর্ি র্দময় মাথায় শঘামিা শদয় র্ন। ওিনা র্দময় র্দময়মে। আতর 
আজ এক আমস র্ন। হার্মদামক র্নময় এমসমে। হার্মদা র্থারীর্ত শবারকা পরা। শস আতমরর 
মাথায় োতা ধমর শরমেমে। হার্মদার কাাঁমধ কাপমির বযাগ। আতর, হার্মদামক দািা কর্রময় 
এর্গময় শগল। র্েবেংকর বলল, আর্ম শতামার জনয সুন্দর একিা নাম েুাঁমজ শবর কমরর্ে। 
  
আতর নামিা র্ক সুন্দর না? 
  
হযাাঁ  সুন্দর। র্কন্তু তারমৈ’ও সুন্দর। নামিা বলব? 
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না। এেন পর্িি আতর নামিাই আমার পেন্দ। শর্র্দন পেন্দ হমব না। আপনার কাে 
শথমক নতুন নাম শনব। 
  
শতামার সমঙ্গ শবারকা পরা উর্ন শক? 
  
আমার পাহারাদার। আপর্ন র্ক আমার একিা কাজ কমর শদমবন? 
  
অবেযই। কী কাজ? 
  
একিা র্ৈর্ঠ র্লমে র্দমবন? 
  
আর্ম একজনমক একিা র্ৈর্ঠ পাঠাব। জরুর্র র্ৈর্ঠ। আজই পাঠামত হমব। 
  
তুর্ম শতা র্লেমত পার। 
  
আর্ম ৈাই না র্ামক র্ৈর্ঠ র্লেব। শস আমার হামতর শলো শদমে আমামক র্ৈমন শফলুক। 
  
কাগজ-কলম শতা আর্ন নাই। 
  
কাগজ-কলম আমার সমঙ্গ আমে। র্দব? 
  
দাও। আমার হামতর শলো র্কন্তু  ামলা না। তমব বানান  ুল হমব না। 
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আতর হার্মদার কাে শথমক কাগজ এবং কলম এমন র্দল। র্েবেংকর র্ৈর্ঠ র্লেমত বমসমে। 
আতর পামে দাাঁর্িময়। 
  
র্েবেংকর বলল, সমম্বাধন কী র্লেব? 
  
আতর বলল, সমম্বাধন লাগমব না। র্লমেন– 
  
আমার েুব ইো আপনার সমঙ্গ আমার র্ববাহ হয়। এিা র্ক সম্ভব? র্র্দ সম্ভব মমন কমরন। 
তমব বার্ির সামমন একিা েুাঁর্ি পুতমবন। েুাঁর্ি শদমে বু ব। 
  
আপনার র্ৈরর্দমনর দাসী 
  
আতর র্েবেংকর বলল, দাসী র্লেব শকন? 
  
আতর বলল, আমার দাসী র্লেমত ইো করমতমে। দাসীর শৈময়ও র্নমৈ র্র্দ র্কেু থাকত। 
তাই র্লেমত বলতাম। 
  
র্েবেংকর বলল, র্ামক তুর্ম এই র্ৈর্ঠ র্লেে শস শর্ কী েুর্ে হমব। কময়কিা েুাঁর্ি পুতমব। 
  
আতর বলল, আমামক র্বময় করমল েুর্ে হমব শকন? 
  
কারণ তুর্ম  ামলা শমময়। শদেমতও সুন্দর। সবাই সুন্দর পেন্দ কমর। 
  
আপর্ন কমরন? 
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না। 
  
আপর্ন কী পেন্দ কমরন? 
  
বুর্দ্ধ। 
  
আতর বলল, আো র্াই। র্েবেংকর বলল, র্ৈর্ঠিা র্নময় র্াও। আতর বলল, র্ৈর্ঠিা 
আপনার জমনয। আতর শোি শোি পা শফমল র্ামে। শস একবারও শপেমন তাকাল না। 
  
  
  
র্েবেংকর র্ৈর্ঠ হামত র্নময় বমস আমে। তার মুে োইবণি। শ্বাসকি হমে। শর্ জ্বর আসব 
আসব করর্েল। শস জ্বর এমস শগমে। শৈাে জ্বালামপািা করমে। শরামদর র্দমক তাকামত 
পারমে না। তার মমন হমে শর্-ই তামক শদেমে শস-ই বুম  শফলমে ঘিনা কী। র্েবেংকর 
র্ৈর্ঠিামক গুর্ি পার্কময় বমলর মমতা কমরমে। শসই বল হামতর মুর্ঠমত লুকামনা। র্ৈর্ঠিা 
শস েুবই শগাপন শকামনা জায়গায় লুর্কময় রােমব। এমন শকামনা শগাপন জায়গা শর্ন শকউ 
শকামনার্দন েুাঁমজ না পায়। শস র্ৈর্ঠ র্নময় জঙ্গমলর র্দমক রওনা হমব। গহীন জঙ্গমল েুমক 
পিমব। বি শকামনা গাে েুাঁমজ শবর করমব। বি বি গামের কামণ্ড কাঠর্বিার্ল গতি চতর্র 
কমর, র্ৈর্ঠিা রােমত হমব এমন শকামনা গমতি। কাঠর্বিার্লর চতর্র করা গমতি কেমনা বৃর্ির 
পার্ন শঢ়ামক না। 
  
শগাপীনাথ বল্ল  র্েবেংকমরর শোাঁমজ এমসমেন। তার োমত্রর েরীর  ামলা না। এই অসুস্থ 
েরীমরও শস শর্ন শকাথায় শকাথায় শঘামর। র্তর্ন েবর শপময়মেন। র্েবেংকর মাম  মাম  
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জঙ্গমল শোমক। জঙ্গমল বুমনা েূকমরর উপদ্ৰব হময়মে। দাতাল েূকর নামশুদ্ৰ পািার 
একজনমক দাাঁত বর্সময় জেম কমরমে। শগাপীনাথ বল্ল  বলমলন, তুর্ম এোমন? 
  
হুাঁ। 
  
কী করা? 
  
র্কেু কর্র না। একিু আমগ হাাঁির্েলাম, এেন বমস আর্ে। 
  
শতামার জ্বর র্ক শবমিমে? শৈােমুে লাল। ৈল বার্িমত ৈল। 
  
না। 
  
এোমন বমস থাকমব? 
  
এোমন বমসও থাকব না। আর্ম জঙ্গমল েুকব। জঙ্গমল আমার র্কেু কাজ আমে। কাজ শেষ 
কমর বার্িমত র্াব। 
  
জঙ্গমল কী কাজ? শসিা আপনামক বলব না। 
  
শগাপীনাথ র্েবেংকমরর হাত ধরমলন। র্েবেংকমরর মমন হমলা, তার হামতর র্ৈর্ঠ শকমি 
র্নমত র্ামে। শস এক  র্িকায় হাত সরাল। কর্ঠন গলায় বলল, আমার কামে আসমবন 
না। 
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শতামার কামে আসব না শকন? 
  
আপনামক র্নমষধ কমরর্ে। এই জমনয। এেন শথমক আর্ম আপনার শকামনা কথা শুনব না। 
আপর্ন একজন মূর্থি। স্বাস্থযর্বদযার র্কেুই জামনন না। আয়ুমবিদ র্ৈর্কৎসারও র্কেু জামনন 
না। 
  
শতামার হময়মে কী? 
  
র্েবেংকর উমঠ দাাঁিাল। শগাপীনাথ র্ৈর্িত মুমে বলমলন, র্াও কই? 
  
জঙ্গমল র্াই। আপর্ন আমার শপেমন শপেমন আসমবন না। র্র্দ আমসন আর্ম  য়ঙ্কর কাণ্ড 
করব। 
  
আমার শতা মমন হয় শতামামক  ূত-মপর্ত্নমত ধমরমে। 
  
র্েবেংকর হঠাৎ শদৌিামত শুরু করল। তার হামতর মুঠায় র্ৈর্ঠ। শপেমন শপেমন শদৌিামলন 
শগাপীনাথ। তমব র্তর্ন র্েবেংকমরর নাগাল শপমলন না। শস গহীন জঙ্গমল েুমক শগল। 
  
দুপুমরর পর অমনক  ামমলা কমর তামক উদ্ধার করা হমলা। শস অমনক উাঁৈুমত একিা 
কিই উাঁৈুমত একিা কিই গামের ডাল জর্িময় ধমর জ্বমরর শঘামর কাাঁপর্েল। বান্ধবপুমর 
ের্িময় পিল। মর্নেংকমরর শেমল র্েবেংকরমক  ূমত ধমরমে।  ুত তামক কিই গামের 
মাথায় র্নময় তুমলর্েল।  ূত নামামনর জমনয  ূমতর ও া আনমত শলাক েুিল। 
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ধনু শেমের বার্িমত কমন শদোর শলাকজন উপর্স্থত। দু’একর্দমনর মমধয তামদর আসার 
কথা, তারা আজই ৈমল এমসমে। আজ র্দনিা না-র্ক র্বমেষ শু । বর োহমনয়াজ এমসমে। 
তার বাবা, বি ৈাৈা এবং এক মামা এমসমেন। তামদরমক সমাদর কমর বসামনা হময়মে। 
মুরুর্ব্বারা অমপো করমেন ‘কনযাসুন্দর আমলা’র জনয। এই আমলায় কুরূপা শমময়মকও 
অপরূপ মমন হয়। 
  
োহমনয়াজ হালকা পাতলা গিমনর উজ্জ্বল েযামবমণির রু্বক। লাজুক স্ব ামবর। সহমজ 
শৈাে তুমল তাকামে না। শবর্ের  াগ সময়ই তার দৃর্ি জানালার র্দমক। জানালা র্দময় বি 
গামির োর্নকিা শদো র্ামে। আতর র্েন হার্মদার হাত ধমর ঘমর েুকাল তেমনা 
োহমনয়াজ জামনালা র্দময় তার্কময়। 
  
আতরমক শবে র্কেু পরীো র্দমত হমলা। শর্মন, গামলায় দু’পা িুর্বময় শমম র ওপর শহাঁমি 
র্াওয়া পরীো। শমম মত পাময়র পাতার োপ কী রকম পিমে তা শদোই এই পরীোর 
উমদ্দেয। শমম মত োপ র্ত কম পিমব তত  ামলা। এরপর শুরু হমলা সুতা পরীো। 
পাময়র শকামনা আিুল শজািা র্কনা তা সুতা েুর্কময় শদো। 
  
োপ পরীোর পর ধমিজ্ঞান র্বষয়ক পরীো। শর্মন, শবতমরর নামামজর র্নয়ত কী? অজুর 
র্নয়ত কী? 
  
ধমি পরীোর পর সাধারণ বুর্দ্ধ পরীো। শর্মন, একমসর শবগুন িুবামত কত শসর পার্ন 
লাগমব? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 648 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

সাধারণ জ্ঞান পরীোর সময় োহমনয়াজ র্বরক্ত হময় বলল, র্মথি হময়মে, আর কত! 
শবগুন পার্নমত িুবামনার দরকার কী? 
  
প্রশ্নকতিা োহমনয়ামজর ৈাৈা। র্তর্ন বলমলন, দরকার আমে। তুর্ম র্া বুর্  না। তা র্নয়া 
কথা বলমব না। মুরুর্ব্বমদর সমঙ্গ কথা বলমত হয় আদমবর সমঙ্গ। শতামার মমধয আদমবর 
অ াব শদেলাম। র্াই শহাক, মা আতর এেন বমলা শকান র্জর্নস র্বহমন োদয প্রস্তুত হমব 
না? 
  
আতর বলল, আগুন। 
  
হয় নাই। েো লবমণর র্েিা র্দয়া োওয়া র্ায়। আগুন লামগ না। 
  
আতর বলল, লবণ? 
  
না, লবণ না। র্ৈিা- াবনা কমর বমলা। র্া মমন আমস তাই বলবা না। 
  
োহমনয়াজ বলল, ৈাৈা, আপর্নও র্ৈিা- াবনা কমর প্রশ্ন কমরন। এইসব কী প্রশ্ন? 
  
োহমনয়ামজর বি ৈাৈা উমঠ দািামলন। কর্ঠন গলায় বলমলন, শতামার এই শবয়াদর্ব শতা 
আর্ম র্নব না। সবার সামমন অপমান কমরে। র্নমজমক তুর্ম কী  ামবা? তামক বসামনার 
শৈিা করা হমলা। সব শৈিাই র্বফমল শগল। র্তর্ন এই মুহুমতিই শনৌকা র্নময় গ্রামম র্ফরমবন। 
র্বরাি হটমগাল শুরু হমলা। এই হটগাম মলর মমধয োহমনয়াজ আতরমক স্পি গলায় 
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বলল, শমময় শদোর নামম আমরা শর্ অপমান শতামামক কমরর্ে। তার জমনয র্কেু মমন 
কমরা না। 
  
ধনু শেে োহমনয়ামজর বি ৈাৈামক শফরাবার বযবস্থা করমলন। তাাঁর শলাকজন র্গময় পাময় 
ধমর তামক শফরত আনল। গ্রামমর মানুষজমনর কামে পাময় ধরা অমনক বি র্জর্নস। 
  
বি ৈাৈার মাধযমমই জানা শগল শর্, কনযামক সবারই অতযি পেন্দ হময়মে। সুলেণা কনযা। 
এেন সবমৈ’  ামলা হয় মাওলানা ডার্কময় র্বময় পর্িময় র্দমল। পেন্দ হবার পর র্বময় 
শফমল রােমত হয় না। কনযার ওপর র্জমনর নজর পমি। র্বময় পিামনা হময় শগমল র্জন 
নজর র্দমত পামর না। র্ববার্হত শমময়মদর র্বষময় র্জমনর শকামনা আগ্রহ নাই। 
  
  
  
র্েবেংকমরর  ূত নামামনার ও া ৈমল এমসমে। উঠামন আগুন করা হময়মে। আগুমনর 
সামমন জলমৈৌর্কমত বসামনা হময়মে র্েবেংকরমক। তার শৈাে রক্তবণি। মুে র্দময় বাচ্চামদর 
মমতা লালা পিমে। আগুমন হলুদ পুিমত শদয়া হময়মে। ও া মন্ত্রপাঠ করমেন 
  
কালীঘামি কালী মা 
  
হায় আর্ল হায় ফামতমা 
  
পুমব গুনাই ঘাি 
  
রার্েলাম জঙ্গল পি 
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র্বষু্ণ চহলা শপাকাম্বর 
  
আদস্ফ েূলপার্ন। ইতযার্দ….. 
  
মন্ত্রপািা শেষ কমর শুকনা মর্রৈমপািা র্েব েংকমরর নামকর কামে ধরা হমলা। ও া কর্ঠন 
গলায় বলমলন, তুই শক? শতার নাম কী? তুই থাকাস কই? না বলমল বান মাইরা কী করব 
তার নাই র্ঠক। বল কই থার্কস? 
  
র্েবেংকর শগািামত শগািামত বলল, গামে থার্ক। 
  
তুই নারী না পুরুষ, এইিা বল। নারী? 
  
হুাঁ। 
  
ও া তৃর্্ত।র হার্স শহমস বলল, র্া শ মবর্েলাম। তাই। শপততুর্নমত ধমরমে। জঙ্গলায় র্তন 
ৈাইরিা শপততুর্ন থামক- সব কয়িা দুমির শসরা। এই শতার নাম বল। নাম না বলমল 
মর্রৈ পুিা নামকর র্ তর েুকাময় র্দব। 
  
র্েবেংকর র্বির্বি কমর নাম বলল। 
  
পর্রোর কমর বল। সবাই শর্ন শুমন, এই ামব বল। শতার নাম কী? 
  
হর্রদাসী। 
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দেিকমদর মমধয গুঞ্জন উঠল। কারণ অল্প র্কেুর্দন আমগই হর্রদাসী মারা শগমে। তামক 
েোমন পুর্িময় তার োই পাঠামনা হময়মে গঙ্গায় শফলার জমনয। তার শর্ গর্ত হয় নাই, শস 
শপ্রর্তমর্ানী প্রা্ত। হময়মে, এিা বান্ধবপুমরর শলাকজন জানত না। 
  
  
  
আতর তার স্বামীর সমঙ্গ র্বোল শরর্লং শদয়া োমির এক শকামণ জিসি হময় আমে। 
শমম মত আতমরর দাসী হার্মদা বমস আমে। প্রথম বাসমরর এই র্নয়ম। স্বামী শর্ন স্ত্রীর 
েুব কামে শর্মত না পামর তার জমনয পাহারার বযবস্থা। সারারাত শস এোমনই থাকমব। 
  
োহমনয়াজ র্নৈু গলায় বলল, আর্ম শর্ কর্বতা শলর্ে এিা শবাধহয় তুর্ম জামনা না। আমার 
র্তনিা কর্বতা সওগাত-এ োপা হময়মে। সওগাত পর্ত্রকার নাম শুমনে? 
  
আতর না-সূৈক মাথা নািল। 
  
বাংলা পিমত পার? 
  
আতর হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
েরৎ বাবুর উপনযাস পমিে? 
  
আতর না-সূৈক মাথা নািল। 
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‘আমনায়ারা’ পমিে? 
  
আতর আবামরা না-সূৈক মাথা নািল। োহমনয়াজ বলল, এেন শথমক গল্পউপনযাস পিমব। 
আর্ম শজাগাি কমর র্দব। সার্হতযমবাধ চতর্র না হমল আমার কর্বতা বু মত পারমব না। 
এেন শতামামক র্বদযাসুন্দর পমি শোনাব। মন র্দময় শোন, বু মত পার র্ক-না শদে। র্বদযার 
রূপ বণিনা পিব। র্বদযা র্েল শতামার মমতাই রূপবতী। তার রূমপর বণিনা এবং শতামার 
রূমপর বণিনা একই। বুম ে? 
  
আতর আবার না-সূৈক মাথা নািল, তমব তার ধারণা শস মানুষিামক বু মত পারমে। 
পাগলা ধরমনর মানুষ। পাগলা না হমল বইোতা র্নময় শকউ স্ত্রীর সমঙ্গ গল্প করমত আমস 
না। 
  
শুন রাজা সাবধামন পূমবি র্েল এই স্থামন 
বীরর্সংহ নামম নরপর্ত। 
র্বদযা নামম তার কনযা আর্েল পরম ধনযা 
রূমপ লক্ষ্মী গুমণ সরস্বতী। 
প্রর্তজ্ঞা কর্রল শসই র্বৈামর র্জর্তমব শর্ই 
পর্ত হমব শসই শর্ তাহর। 
রাজাপুত্রগণ তায় আর্সয়া হর্রয়া র্ায় 
রাজা  ামব কী হমব ইহার।। 
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োহমনয়াজ মুগ্ধ হময় পিমে। আতর তার্কময় আমে। আতমরর হঠাৎ মমন হমলা তার 
জীবনিা মমন হয় সুমেই কািমব। আজ শ ামরই শস র্েবেংকরমক একিা র্ৈর্ঠ র্দময়মে, 
এই শ মব এেন োরাপ লাগমে। 
  
বই শথমক শৈাে তুমল োহমনয়াজ বলল, আতর। 
  
র্জ। 
  
কী পির্ে বু মত পারে শতা? 
  
পারর্ে। 
  
শলাৈন অথি কী বমলা? ওই শর্ লাইনিা— 
  
র্বর্ধ ৈেু র্দল র্ামর শস র্র্দ না শদমে তামর 
তাহার শলাৈমন র্কবা ফল? 
  
আতর বলল, শলাৈন অথি আর্ম জার্ন না। 
  
শলাৈন হমলা ৈেু। লাইন দু’িার অথি হমলা, র্বর্ধ র্ামক শৈাে র্দময়মেন। শস র্র্দ শসই 
শৈামে না শদমে তাহমল শৈাে র্দময় লা  কী? বুম ে? 
  
র্জ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 654 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

বু মত না পারমল বলমব, আর্ম বুর্ ময় শদব। হামস শক? শক শর্ন হাসল। 
  
হার্মদা হামস। আপনার কথা শুমন মজা শপময় হামস। 
  
োহমনয়াজ বই শথমক শৈাে তুমল শমম মত বমস থাকা হার্মদার র্দমক তাকাল। হার্মদা 
মাথা র্নৈু কমর প্রায় পুাঁির্লর মমতা হময় শগল। োহমনয়াজ বলল, প্রর্তেব্দ বমল একিা 
র্বষয় আমে। একই র্জর্নমসর দু’িা র্তনিা কমর নাম। প্রর্তেব্দ র্েেমত হমব। কর্বতা 
শলোর জনয অতযি জরুর্র। বুম ে? 
  
আতর বলল, কথািা কামর বলমলন? 
  
োহমনয়াজ বলল, শতামামক বমলর্ে। 
  
হার্মদার র্দমক তাকায়া বমলমেন শতা, এই জমনয  াবলাম তামক বমলমেন। 
  
শতামামকই বমলর্ে। এেন তুর্ম বমলা শদর্ে দুপুর’-এর প্রর্তেব্দ কী? 
  
জার্ন না। 
  
হুি কমর জার্ন না বলব না। র্ৈিা- াবনা করবা। র্ৈিা- াবনার প্রময়াজন আমে। আো 
শদর্ে আর্ম কয়িা বলমত পার্র। 
  
োহমনয়াজ শৈামে শথমক ৈেমা েুলল। শৈাে বন্ধ কমর গিগি কমর প্রর্তেব্দ বলমত থাকল। 
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দুপুর 
মধযাহ্ন 
র্িপ্রহর 
মা মবলা 
র্দবামধয 
মধযর্দন 
শর্াহর 
  
আতমরর হার্স আসমে। শস হার্স শৈমপ রাোর শৈিা করমে। োহমনয়াজ বলল, এেন 
আশসা রামতর প্রর্তেব্দ কী জামনা বলমত থাক। আতর অমনক শ মবর্ৈমি বলল, র্নো। 
  
োহমনয়াজ বলল, হময়মে। আমরা বমলা। 
  
আর পারব না। আপর্ন বমলন। 
  
োহমনয়াজ গিগি কমর প্রর্তেব্দ বমল র্ামে 
  
রাত 
রার্ত 
র্নেীথ 
রজনী 
র্ার্মনী 
র্ব াবরী 
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তামসী 
েণদা 
নক্ত 
অসুরা 
র্ামবতী 
  
আতর র্েলর্েল কমর শহমস শফলল। োহমনয়াজ বন্ধ শৈাে েুমল র্বরক্ত হময় বলল, হামসা 
শকন? 
  
আতর বলল, আপনার র্া মমন আসমতমে আপমন বলমতমেন। 
  
কী বললা তুর্ম? আর্ম র্ডকেনার্র মুেস্থ করা শলাক। র্ডকেনার্র মুেস্থ করমত র্গময় 
প্রথমবার এম এ শসমকন্ড পািি পরীোয় শফল কমরর্ে। 
  
ও আো। 
  
শতামামদর বার্িমত র্ক র্ডকেনার্র আমে? 
  
র্ডকেনার্র থাকমল শতামার কামে পরীো র্দতাম। 
  
আতর বলল, পরীো র্দমত হমব না। রাত অমনক হময়মে, ঘুমামবন না? 
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োহমনয়াজ বলল, রামত আর্ম ঘুমাই না। র্ারা কর্ব-সার্হর্তযক তামদর জমনয রামতর ঘুম 
হারাম। কর্ব-সার্হর্তযকরা রামত র্ৈিা- াবনা কমরন। র্দমন  াব আমস না।  াব আমস 
রামত। 
  
আপর্ন ঘুমান কেন? 
  
র্দমন। বলমত শগমল সারার্দনই ঘুমাই। আতর, একিা কলম এমন দাও শতা। শদর্ে র্কেু 
শলো র্ায় র্ক-না। শতামামক র্নময় একিা কর্বতা র্লমে রার্ে। কর্বতার নামিা মাথায় ৈমল 
আসমে— ‘মানস র্প্রয়া’। মানস র্প্রয়া অথি কী বুম ে? শর্ র্প্রয়া মমন বাস কমর। 
  
আর্ম শতা মমন বাস কর্র না। আর্ম বান্ধবপুমর বাস কর্র। 
  
োহমনয়াজ র্বরক্ত হময় বলল, বান্ধবপুর কর্বর মমনর বাইমরর শকামনা জায়গা না। এেন 
তুর্ম বমল মমনর কী কী প্রর্তেব্দ জামনা। 
  
আর্ম শকমনািাই জার্ন না। আপর্ন বমলন। 
  
োহমনয়াজ আগ্রহ র্নময় প্রর্তেব্দ বলমে। প্রর্তেব্দ বলার সময় শস শৈাে বন্ধ কমর থামক। 
কামজই হার্মদা শঘামিা তুমল আতমরর র্দমক তার্কময় হাসল। 
  
মন 
র্ৈত্ত 
অির 
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মানস 
হৃর্দ 
মমি 
র্হয়া 
আাঁত 
র্দল 
পরান 
অিকরণ 
র্ৈত্তাপি 
মমনামর্ন্দর 
  
োহমনয়াজ শৈাে শমমল বলল, আমরা র্তন ৈারিা আমে, এেন মমন পিমে না। এসব হমে 
ৈৈিার বযাপার। অ যামসর বযাপার। অন যামস র্বদযা হ্রাস। র্াও কাগজকলম র্নময় আসা। 
না-র্ক শতামামদর বার্িমত কাগজ-কলমমর বযবহার নাই? 
  
হার্মদা কাগজ-কলম আনমত শগল। অমনকেণ হময় শগমে শস র্ফরমে না। োহমনয়াজ 
বলল, বযাপার কী? 
  
আতর বলল, হার্মদা র্ফরমব না। 
  
শকন? 
  
তার বুর্দ্ধ শবর্ে। এইজমনয র্ফরমব না। 
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এোমন বুর্দ্ধ শবর্ের র্ক আমে? 
  
আতর বলল, শস র্ফরমব না র্ামত আপর্ন আমামর র্নয়া  াব  ামলাবাসা করমত পামরন। 
োি শথমক নামমন। দরজা বন্ধ কমরন। বার্ত র্ন ার্ন। 
  
কর্ব োহমনয়াজ োি শথমক নামমত র্গময় হুমর্ি শেময় পমি শগল। আতর তামক শিমন 
তুলল। আতরই দরজা বন্ধ করল, বার্ত শন াল। 
  
োহমনয়াজ বলল, শতামার নাম আতর না হময় র্হয়া’ হমল  ামলা হমতা। 
  
শকন? 
  
অমনক র্মল পাওয়া শর্ত। আতমরর সমঙ্গ র্মমল আতর কাতর পাথর। আর র্কেু না। র্হয়ার 
সমঙ্গ অমনক র্কেু র্মমল শর্মন— 
  
র্হয়া 
র্প্রয়া 
র্নয়া 
র্দয়া 
  
আতর বলল, ৈুপ কমরন শতা। 
  
োহমনয়াজ বলল, বার্তিা একিু জ্বলাও। আর্ম অন্ধকামর থাকমত পার্র না।  য় লামগ। 
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র্কমসর  য়? 
  
 ূমতর। আমামদর বার্িমত র্তন-ৈারিা  ূত আমে। এর মমধয একিা েুবই দুি। শতামামদর 
এই বার্িমত র্ক  ূত আমে? 
  
আতর শহমস শফলল। োহমনয়াজ বলল, রামত হাসবা না।  ূত শপ্রত রামত হার্সর েমব্দ 
আকৃি হয়। ৈুম্বক শর্মন শলাহা িামন— শমময়মদর হার্স শতমন  ূত িামন। কই বার্ত 
জ্বালামত বললাম না? 
  
আতর বার্ত জ্বালামলা। * 
  
————- 
  
* ‘মধযাহ্ন’ গ্রমন্থর প্রথম েমণ্ড র্লমের্েলাম, মর্নেংকমরর পুত্র র্েবেংকর পর্রণত বয়মস 
মারা র্ান। শপ্রমৈাাঁদ রায়ৈাাঁদ স্কলার এবং পমর কযামর্েজ র্বশ্বর্বদযালময়র র যাংলার। একর্ি 
বযাপার বলা হয় র্ন—র্তর্ন র্ৈরকুমার র্েমলন। তাাঁর Ph.D গমবষণাপত্র An introduction 
to Tantric Buddhism উৎসগি কমরর্েমলন একজন মুসলমান র্কমোরীমক। তার নাম 
আতর। 
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২৮. নমশুদ্ৰ পািা 
বিগাি শথমক এক-মদিে হাত দূমর নামশুদ্ৰ পািা। বাাঁমের েুাঁর্ির ওপর েমনর োউর্ন। 
শুকামনা কলাপাতা এবং ৈমির শবিা। চকবতিরা থামক উত্তমর। এমদর বার্িঘমরর অবস্থা 
আমরা শোৈনীয়। বার্িঘর শনৌকার োাঁইময়র মমতা। এমদর জীর্বকা মূলত মােধরা। শুকামত 
শদয়া শেিা জাল শদেমলই এিা শবা া র্ায়। কময়ক ঘর ৈামার এবং ৈুর্ল বাজামরর 
কাোকার্ে থামক। তামদর কামরা ঘমরই ৈাল শনই। েুধার র্ন্ত্রণা সহয কমর এমদর অ যাস 
আমে। োদয সংগ্রমহর প্রধান দার্য়ত্ব শমময়রা পালন কমর। জঙ্গল েুাঁমি বন আলু র্নময় 
আমস। কৈুোক র্সদ্ধ োদয র্হমসমব অমনকর্দন শথমকই ৈালু। কৈুোমকর অ াব হয় র্ন। 
নামেূদ্ৰরা আমগ োমুক-র্ নুক শেত না। হাাঁমসর োবার মানুষ শকন োমব? ইদানীং োমে। 
চকবতি নমরে পমিমে র্বপমদ। তার শমময় লক্ষ্মী  াত োমব। শস না-র্ক স্বমপ্ন শদমেমে, 
শসানার থালায় কমর র্েং মামের শ াল র্দময়  াত োমে। স্বপ্ন শদোর পর শথমকই তার 
মুমে  াত োিা অনয কথা শনই। লক্ষ্মীর বয়স আি। নমরমের নযাওিিা। সারােণ বাবার 
সমঙ্গ আমে। বাবা শর্োমন র্ামব শস সমঙ্গ র্ামব। লক্ষ্মী গত পাাঁৈর্দন ধমরই  াত শেমত 
ৈামে। তার না-র্ক শুধু একবার  াত শেমলই হমব। আর  াত ৈাইমব না। শসানার থালা 
লাগমব না। কলাপাতায় র্দমলই হমব। নমরে বমলমে, শতামর বুধবামর  াত োওয়ামু র্া। 
  
নমরমের স্ত্রী বমলমে, বুধবামর  াত কই পাইমবন? 
  
নমরে বমলমে, শসিা আমার র্বষয়। 
  
আজ বুধবার। নমরে শমময়মক বমলমে, ৈল শদর্ে। 
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লক্ষ্মী বাবার হাত ধমর র্ামে। তার শৈােমুে উজ্জ্বল। কতর্দন শস  াত োয় না। আজ 
 াত োমব  াবমতই েরীর র্ মর্ ম করমে। মুে লালায়  র্তি হময় আসমে। লক্ষ্মী বলল, 
 াত কী র্দয়া োমু বাপজান? র্েং, মাে র্দয়া? 
  
নমরে বলল,  াত এমন র্জর্নস শর্  ামতর উপমর লবণ র্েিা র্দয়া োইমলও অমৃত। 
একিা কাাঁৈামর্রৈ। র্র্দ থামক তাইমল শতা কথাই নাই। এক নলা  াত মুমে র্দয়া 
কাাঁৈামর্রমৈ কামুি। 
  
লক্ষ্মী বলল, শদমের  াত কই শগমে বাপজান? 
  
নমরে বলল, রু্মদ্ধর কারমণ শদমে  াত নাই। রু্দ্ধ শেষ হইমলই  াত পাইর্ব। তেন কত 
 াত োইর্ব ো। 
  
তেন আর্ম পুরা এক পার্তল  াত োমু। 
  
আো র্া োর্ব। 
  
রু্দ্ধ শেষ হইব কমব? সময় ঘনায়া আসমে। 
  
বাপজান, আমামর ঘামি শতাল। 
  
নমরে শমময়মক ঘামি উর্ঠময় র্নল। 
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লক্ষ্মীর মুমে হার্স। বাবার কাাঁমধ ৈিমত তার এত  ামলা লামগ। ইস্ শস র্র্দ সারাজীবন 
বাবার ঘামি বমস থাকমত পারত! 
  
নমরে শমময়মক এককর্ির শদাকানঘমরর সামমন ঘাি শথমক নামাল। এককর্ির এই 
শদাকানঘরিা নতুন। আমগর দু’িা ঘর আগুমন পুমি র্াবার পর এই ঘর বানামনা হময়মে। 
এককর্ি কযােবামির সামমন বমস র্েমলন। নমরে শদাকামন েুকাল না। শোকার র্নয়ম 
শনই। শর্মহতু চকবতিরা জল ৈল জাত না। তারা ঘমর শোকা মামন ঘমর রাো সম্ত  পার্ন 
নি হওয়া। 
  
কতিা, একিা কথা র্েল। 
  
এককর্ি র্বরক্ত মুমে তাকামলন। 
  
নমরে হাতমজাি কমর বলল, এক েিাক ৈাউল শদন। শমময়িা  াত োইমত ৈায়। 
  
এককর্ি বলমলন, শদমে র্ক ৈাউল আমে শর্ শতামর র্দব? আর্ম র্নমজ একমবলা রুর্ি োই। 
গলা র্দয়া রুর্ি নামম না। তারপমরও োই। 
  
শমময়িামর বমলর্েলাম বুধবার  াত োইমত র্দব। একিা স্ত।াহ শমময়িা অমপো কমরমে। 
কতিা, আমার বিই আদমরর সিান। 
  
এককর্ি বলমলন, পুলাপান অবু  হইমল তারামর বু  র্দমত হয়। তামর বু ায় বল শর্ 
শদমে ৈাউল নাই। আদর র্দয়া নি কর্রস না। আদমর হয় বাাঁদর। 
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নমরে বলল, কতিা, একিু বযবস্থা কমরন। 
  
আইজ তমর এক েিাক ৈাউল র্দলাম, কাইল আসব পঞ্চােজন। তেন উপায়? আর্ম র্ক 
কুবীর? আমার কুবীমরর  াণ্ডার নাই। শদাকানপাি শগমে আগুমন পুইিা। মর্ন্দর বানাময়র্ে। 
িযাকা শগমে জমলর মমতা। 
  
নমরে হাত কৈলামত কৈলামত বলল, শদাকামনর কাউমর র্গর্ন্নমার কামে পাঠান। উনামর 
বলমলই  াত আসব। শমময়িা শদাকামনর সামমন বইসা োইব। নুমনর র্েিা র্দয়া ৈারিা 
 াত। 
  
এককর্ি জবাব র্দমলন না। কামজ বয্ত  হময় পিমলন। শেমরা োতার র্হসাব শদেমত 
লাগমলন। এককর্ি র্নর্িত নমরে ঘ্াোর্নক অমপো কমর ৈমল র্ামব। এমদর শপেমন 
কথা বমল সময় নি করার শকামনা অথি হয় না। 
  
লক্ষ্মী র্ফসর্ফস কমর বলল,  াত র্ক র্দব বাপজান? 
  
নমরে শজারগলায় বলল, অবেযই র্দব! কতিার মযালা কাজ আর্ম করর্ে। সাহার্য শকামনার্দন 
ৈাই নাই। আইজ প্রথম ৈাইলাম। ৈল োয়ামত বর্স, আইজ রইদও পিমে কিা।, 
  
র্পতা-কনযা কাাঁঠাল গামের োয়ায় বসা। এোন শথমক এককর্ির নতুন মর্ন্দর শদো র্ায়। 
মর্ন্দমরর ৈূিা উাঁৈু হময় উমঠ শগমে। ৈূিায় র্পতমলর র্ত্রেূল। শরামদ  কমক করমে। নমরে 
মর্ন্দমরর র্দমক তার্কময় নমস্কার করল। বাবার শদোমদর্ে লক্ষ্মীও করল। সব শদবমদবীমক 
তুি রাো দরকার। শদবমদবীমদর শর্-মকামনা একজন র্বরূপ হমল মহার্বপদ। 
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 াত মমন হয় আসমব। নমরে শদেল এককর্ি তার শদাকামনর এক কমিৈারীমক র্নৈুগলায় 
কী শর্ন বলমলন। শস শদাকান শথমক শবর হময় এককর্ির বার্ির র্দমক র্ামে। নমরে 
হৃির্ৈমত্ত র্বর্ি ধরাল। শমময়র র্দমক তার্কময় বলল,  াত আসিামে।  ামতর জমনয শলাক 
শগমে। 
  
লক্ষ্মী বলল, কলাপাত কাাঁইিযা আনবা না? 
  
নমরে বলল, আমগ  াতিা আসুক। কলাপাতা কািুমত কতেণ? 
  
শর্ কমিৈারী শদাকান শথমক শবর হময়র্েল শস র্ফরল শদি ঘ্া পর। তার হামত  ামতর 
গামলা শনই। র্হসামবর র্কেু োতপত্র। 
  
নমরে শমময়মক র্নময় উমঠ পিল। তার মাথায় রক্ত উমঠ শগমে।  য়ঙ্কর র্কেু করমত ইো 
করমে।  য়ঙ্করিা কী বু মত পারমে না। শস শমময়র র্দমক তার্কময় বলল, ৈল বার্িত 
র্াই।  ামতর র্ৈিা বাদ। 
  
লক্ষ্মী সমঙ্গ সমঙ্গ বলল, আো। 
  
জগমত কাকতালীয় র্কেু বযাপার সবসময় ঘমি। র্বশ্বাসীরা এইসব ঘিনায় অমলৌর্ককত্ব 
আমরাপ করমত পেন্দ কমরন। একিা কাকতালীয় ঘিনা নমরমের জীবমন ঘিল। তার সমঙ্গ 
শদো হমলা লাবুমসর। লাবুস োতা মাথায় র্দময় হন।হন কমর আসর্েল। 
  
নমরেমক শদমে োতা বন্ধ কমর বলল, শমময়িামক র্নময় ৈল আমার ঘমর।  াত োমব। 
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নমরে  াবল শস  ুল শুনমে।  ামতর র্ৈিায় অর্স্থর হময়মে বমলই  ামতর কথা শুনমে। 
নমরে বলল, কতিা কী কইমলন? 
  
লাবুস বলল,  াত শেমত বমলর্ে। মুসলমামনর ঘমর শেমত সমসযা আমে? 
  
নমরে র্কেু বলার আমগই লক্ষ্মী বলল, সমসযা নাই। 
  
লাবুস বলল, মা, বামপর ঘাি শথমক নামমা। আমার হাত ধর। গল্প করমত করমত র্াই। 
  
ঘিনা র্তিা কাকতালীয় মমন হমে ততিা না। এর মমধয শকামনা অমলৌর্ককত্ব শনই। 
এককর্ির শদাকামনর সামমন এক নমশুদ্ৰ  াত োমব বমল বমস আমে, এই েবর লাবুসমক 
র্দময়মে হার্দস উর্দ্দন। শস বাজামর এমসর্েল মশুর ডাল র্কনমত। তের্ন ঘিনা শদমেমে। 
  
লাবুস বলল,  াত র্ক র্দময়মে? 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, জার্ন না। বাপ শবর্িমত েুাঁর্ি গাইিা র্যামমন বসমে  াত না র্দয়া 
উপায় আমে? লাবুস সমঙ্গ সমঙ্গই োতা র্নময় শবর হময়মে। 
  
  
  
র্পতা এবং কনযা দু’জনমকই োবার শদয়া হময়মে। অযালমুর্নয়ামমর গামলা র্তি  াত। 
 ামতর উপর গাওয়া র্ঘ। একপামে র্ডমমর সালুন। আলাদা বার্িমত ডাল। র্ঘময়র গমন্ধ 
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জায়গািা মা মা করমে। নমরে োমে না। হাত গুর্িময় বমস। আমে। লাবুস বলল, নমরে, 
তুর্ম োমব না? 
  
নমরে বলল, না কতিা। 
  
োবার শতা আমে। োমব না শকন? 
  
লক্ষ্মীর মা পমনমরার্দন ধইরা  াত োয় না। তামর থুইয়া আর্ম োব না। 
  
লাবুস র্কেু বলল না। লক্ষ্মী ডানহামত  াত োমে, বামহামত র্ডমিা ধমর আমে। শর্ন শকউ 
হঠাৎ এমস র্ডমিা র্নময় র্ামব। র্ডম রো করা দরকার। নমরে শমময়র র্পমঠ হাত শরমে 
বলল, আম্ত  আম্ত  োও শগা মা। 
  
সব আর্ম একলা োমু বাপজান? 
  
পারমল োইবা। পারমবা? 
  
হুাঁ। 
  
লাবুস বলল, নমশুদ্ৰপািার সবারই র্ক শতামার মমতা অবস্থা? 
  
শজ কতিা।  ামতর কি র্বরাি কি। 
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লক্ষ্মী োওয়া শেষ কমরমে। শস সামানযই শেমত শপমরমে। র্ডমিা োয় র্ন। এেমনা হামত 
ধরা। শস শজদ ধমরমে। গামলার সব  াত বার্িমত র্নময় র্ামব। নমরে কর্ঠন গলায় বমলমে, 
না। 
  
র্বদায় শনবার সময় নমরে হাউমাউ কমর শকাঁমদ শফলল। লক্ষ্মী তার বাবার কাাঁদার কারণ 
র্কেুই বু মত পারমে না। শস তার শোি শোি হামত বাবামক সান্ত্বনা শদবার শৈিা করমে। 
  
সন্ধযামবলা লাবুস হার্দসমক শডমক পাঠাল। হার্দস র্থারীর্ত জ্বলি কমেমত ফুাঁ র্দমত র্দমত 
হুক্কা এমন লাবুমসর সামমন রােল। শস র্নর্িত শকামনা এক র্বমেষ র্দমন শোিকতিা হুক্কায় 
িান শদমবন। র্কেুই বলা র্ায় না। শসই র্বমেষ র্দনিা আজই হমত পামর। 
  
হার্দস উর্দ্দন! আর্ম একিা র্সদ্ধাি র্নময়র্ে। তুর্ম বযবস্থা কর। 
  
অবেযই বযবস্থা করব। র্সদ্ধািিা কী? 
  
বিগামির পামি আর্ম একিা লঙ্গরোনা র্দব। 
  
কী র্দমবন? 
  
লঙ্গরোনা। শসোমন র্ারা শেমত পায় না। তারা একমবলা  রমপি োমব। 
  
শোিকতিা, পাগমলর মমতা এইসব কী বলমতমেন! কািামলর শগাষ্ঠী োওয়ায়া আপনার লা  
কী? 
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হার্দস উর্দ্দন, আর্ম শতা বযবসায়ী না শর্ লা  শলাকসান শদেব। 
  
মাগনার শহামিল ৈালু করমবন, দুর্নয়ার কািার্ল র্ ি করব। কী জমনয কাজিা করমবন? 
  
লাবুস হার্দস উর্দ্দনমক অবাক কমর র্দময় হুক্কার নল শিমন র্নল। গুিুক গুিুক েব্দ হমে। 
আধুরী তামামকর সুগন্ধ ের্িময় পিমে। লাবুস বলল, আর্ম শর্ হুক্কা োর্ে। তুর্ম শদমে 
আনন্দ পাে না? 
  
হার্দস উর্দ্দন মুগ্ধ গলায় বলল, শোিকতিা, েুবই আনন্দ পাইমতর্ে। এই শদমেন আমার 
ৈউমে পার্ন। 
  
লাবুস বলল, েুধাতি মানুষরা র্েন আরাম কমর র্েৈুর্ি োমব, শসই দৃেয শদমে আর্মও 
আনন্দ পাব। আনমন্দ আমার শৈামে পার্ন আসমব। এরমৈ’ বি র্কেু আমে? 
  
শজ না। তামাক োয়া মজা পাইমতমেন? 
  
পার্ে। 
  
আপনার জমনয শনত্রমকানা থাইকা আমরা  ামলা তামাক আনাময় র্দব। 
  
আো। 
  
একিা িান র্দমবন। বান্ধবপুর জুইিা বাস োিব। 
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 ামলা শতা। 
  
লাবুস হুক্কা িানমে। গুিুক গুিুক েব্দ হমে। হার্দস উর্দ্দমনর এই দৃেযিা শদমে এত  ামলা 
লাগমে। শর্ন তার দীঘির্দমনর সাধনা সফল হময়মে। তার শৈামে আবামরা পার্ন এমস শগমে। 
  
  
  
ধনু শেে দুপুমরর োওয়া শেষ কমরমেন। এেন একিা ৈমৈম শেময় দুপুমরর োবামরর 
সমার্্ত। শঘাষণা করমবন। পানদার্নমত পান র্নময় অমপো করমে। সদরুল। পান মুমে র্দময় 
র্তর্ন বাংলাঘমর পার্ি শপমত শুময় থাকমবন। সদরুল নরম হামত র্পমঠ ইর্লর্বর্ল কমর 
তামক ঘুম পািামব। এই সময় পাংোবরদার সারােণ িানা পাোয় তামক বাতাস র্দমব। 
এক মুহুমতির জমনযও থামমত পারমব না। থামা মামনই ৈাকর্র শেষ। এর আমগ দুইজমনর 
এই ামব ৈাকর্র শগমে। 
  
আতমরর জমনয ধনু শেমের মন মাম  মাম  োরাপ লামগ। এই মন োরাপমক র্তর্ন পাত্তা 
শদন না। মন  ামলা করার নানান বুর্দ্ধ তার কামে আমে। তাোিা তাাঁর শমময়  ামলা আমে 
এবং সুমে আমে, এই েবর র্তর্ন শপময়মেন। শমময়মক র্তর্ন একিা র্ৈর্ঠ পার্ঠময়র্েমলন। 
শমময় তার উত্তমর এক লাইন র্লমেমে— ‘আর্ম  ামলা আর্ে।’ এই র্মথি। শমময় র্নময় এত 
র্ৈিার র্কেু নাই। পৃর্থবীমত র্ৈিার অমনক র্বষয় আমে। 
  
গল্পগুজব করার জমনয একজন শকউ থাকমল  ামলা হমতা। ের্রফামক র্তর্ন শফরত পার্ঠময় 
র্দময়মেন। তামক র্ক আজ আবার আনামবন? ের্রফার জবুথরু  াব শকমি শগমে। রর্িলা 
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বার্ির র্েো। শস এেন কথার র্পমঠ কথা বলা র্েমেমে। গুনগুন কমর গানও গায়। ধনু 
শেে শমািামুর্ি র্বর্স্মত হময় বলমলন, গান কমব র্েেলা? 
  
ের্রফা বলল, র্দন তার্রমের প্রময়াজন আমে? গান শুনমত ৈাইমল বমলন, শুনায়া র্দব। 
  
গান োিা আর র্কেু র্েমেে? 
  
 াব  ামলাবাসা র্দয়া অমৈনা পুরুমষর মন  ুলাইমত র্েমের্ে। 
  
শদর্ে শকমন র্েমের্ে? আমামর শদোও। আমার মন  ুলাও। 
  
আপমনমর  ুলাইমত পারব না। আপমনর মন নাই। আপমনর আমে েরীর। তাও পুরািা 
নাই! এক ঠযাং বাদ। 
  
কিকর্ি ধরমনর কথা। শুনমত োরাপ লামগ না। ধনু শেে মাথা শথমক ের্রফার র্বষয় দূর 
করার শৈিা করমত লাগমলন। সারােণ এক ‘নর্িমবর্ি’র কথা  াবমল র্দন ৈলমব না। 
  
পামনর র্পক শফলমত শফলমত ধনু শেে বলমলন, শুনলাম লাবুস বিগামির পামর র্লঙ্গরোনা 
র্দময়মে? 
  
সদরুল বলল, র্ঠকই শুনমেন। র্বরাি মের্ব বসমে। দুপুর থাইকা র্েৈুর্ি রান্ধা হয়। 
ৈাইরিার সময় োনা শদওয়া হয়। দুই লাইমন োওয়া। পুরুষ একর্দমক, শমময়মেমল আর 
পুলাপান আমরকর্দমক। 
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োওয়ায় কী? 
  
ৈাইমল ডাইমল র্েৈুর্ি। সমঙ্গ সবর্জ থামক। লাবুস সাব র্নমজও সমবর সামথ বইসা োন। 
  
বমলা কী? 
  
উর্ন আমগ থাইকাই শুমনর্ে, একমবলা োন। 
  
লঙ্গরোনায় শলাক শকমন হয়? 
  
দুর্নয়ার মানুষ। আমেপামে থাইকাও েবর পাইয়া আসমতমে। র্মর্ন 39না श्i९33। 
  
র্হনু্দ-মুসলমান আলাদা? 
  
না, একমত্রই োয়। 
  
লাবুস এই লঙ্গরোনা কতর্দন ৈালাইব? 
  
অর্ত অল্পর্দন। মানুষ শর্ ামব আসমতমে রাজার রাজত্বও ফুরায়া র্ামব। 
  
ঘুম জিামনা গলায় ধনু শেে বলমলন, এমর বমল পমরর ধমন শপাদার্র। একিা পয়সা 
লাবুমসর র্নমজর শরাজগার না। হর্রৈরমণর পয়সা। উিাইতামে লাবুস। 
  
সদরুল বলল, কথা সতয। 
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ধনু শেে হাই তুলমত তুলমত বলমলন, তুর্ম দে ব্ত া ৈাউল আইজ লঙ্গরোনায় পাঠায়া 
র্দবা। 
  
সদরুল  ুল শুনল র্ক-না বু মত পারল না। র্িতীয়বার র্জমজ্ঞস করমত সাহমস কুলামলা 
না। ধনু শেে শৈাে বন্ধ কমর শফমলমেন। মমন হয় ঘুমম। সদরুমলর কথা শুমন কাাঁৈাঘুম 
 ািমল র্বরাি সমসযা হমব। 
  
  
  
ধনু শেে শুধু একা শর্ সাহার্য পাঠামলন তা-না। র্বমেষ এক জায়গা শথমক র্তন হাজার 
িাকা ৈমল এমলা। জায়গার নাম রর্িলা নর্িবার্ি। িাকা র্নময় এমসমেন রর্িলা বার্ির 
মামলকাইন র্নমজ। শবারকায় তার সারা েরীর োকা। শুধু সুরমা পরা শৈাে শদো র্ায়। 
  
মামলকাইন বলমলন, পাপ মানুমষর মমধয শলো থামক। িাকামত পাপ শলো থামক না। 
আপর্ন র্ক আমামদর িাকা র্নমবন? 
  
লাবুস বলল, র্নব। 
  
শুমনর্ে। এোনকার র্েৈুর্ি েুব  ামলা হয়। আমার শমময়গুলার েুব ইো, একবার র্েৈুর্ি 
োয়। 
  
আর্ম র্েৈুর্ি পাঠাময় র্দব। 
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মামলকাইন বলমলন, আপনার অমনক শমমহরবার্ন। আমার শমময়গুর্ল বমল র্দময়মে, তামদর 
সবার হময় শর্ন আর্ম আপনামক প্রণাম কর্র। 
  
লাবুস র্কেু বলার আমগই মামলকাইন মাথা মার্িমত শঠর্কময় প্রণাম করমলন। 
  
লঙ্গরোনায় শ্ৰীনাথ েুব  ামমলা করার শৈিা করমে। তার বক্তবয, র্হনু্দ হময় র্বমনর োদয 
োওয়া মহাপাতক হওয়ার বযবস্থা। জাত শেষ। 
  
নমরে বলল, আমরা নমশুদ্ৰ, আমরার আবার জাত কী? 
  
শ্ৰীনাথ বলল, ইহকামলর জাত না, পরকামলর জাত। 
  
পরকামলও জাত আমে জানতাম না শতা। 
  
এেন জানলা। শরৌরব নরমক পুিমত হমব র্েয়াল রাে। 
  
নমরে বলল, শরৌরব নরমক আমরা একলা র্াব না। আপর্নও র্ামবন। লাবুস সামহমবর 
বার্িমত আপর্ন মযালা র্দন র্েমলন। মুসলমামনর োনা শেময়মেন। 
  
না শজমন কথা বলব না। আর্ম স্বপাক শেময়র্ে। র্নমজর রান্না র্নমজ শরাঁমধর্ে। 
  
এইোমনও শতা একই বযবস্থা। র্নমজমদর রান্না আমরা র্নমজরা রার্ন্দ। ওই শদমেন। 
শদেমেন? এেন র্বদায় হন। আমরকবার র্র্দ লর্ঙ্গরোনায় আপমনমর শদর্ে তাইমল ঘিনা 
আমে। 
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কী ঘিনা? কী করবা তুর্ম? 
  
নমরে র্নর্বিকার  র্ঙ্গমত বলল, পাো র্দময় লঙ্গরোনার র্েৈুর্ি েুকায়া র্দব। 
  
শ্ৰীনাথ  াাঁর্পময় পিল। নমরমের ওপর। র্কল ঘুর্স ৈি থাপ্পি ৈলমত থাকল। নমরে ৈুপ 
কমরই রইল। োহ্মমণর গাময় হাত শতালা র্ায় না। র্নৈু জামতর শকউ োহ্মমণর েরীমর হাত 
শতালা আর  গবামনর গাময় হাত শতালা একই বযাপার। শ্ৰীনাথমক অমনক কমি থামামলন 
মর্নেংকর। 
  
মর্নেংকর শেমলমক র্নময় লঙ্গরোনা শদেমত এমসর্েমলন। র্েবেংকরমক র্নময় র্তর্ন েুবই 
র্ৈর্িত। তার েরীর পুমরাপুর্র শগমে। মাথায়ও মমন হয় র্কেু গণ্ডমগাল হময়মে। প্রায় শদো 
র্ায় শস বার্ির সামমন েুাঁর্ি পুাঁমত র্ ম ধমর বমস থামক। 
  
আজ র্তর্ন শেমলমক বুর্ ময় সুর্জময় এমনমেন। 
  
মর্নেংকর লঙ্গরোনার কমিকাণ্ড মুগ্ধ হময় শদেমলন। র্েবেংকর হঠাৎ েরীমরর ক্লার্ি এবং 
অসুস্থতা শ মি শফলল। তামক শদো শগল একিা কাগজ এবং শপনর্সল র্নময় বয্ত   র্ঙ্গমত 
ঘুরমে। শমাি কতজন োমব, তামদর মমধয কতজন র্েশু, কতজন মর্হলা, সব গুর্েময় 
র্লেমে। এই কাজিা শস শকন করমে শবা া র্ামে না। তমব কাজিা কমর শস শর্ আনন্দ 
পামে এিা শবা া র্ামে। মর্নেংকর লাবুসমক শডমক আিামল র্নময় শগমলন। র্তর্ন তামক 
শগাপন র্কেু কথা বলমবন। 
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মর্নেংকর বলমলন, আর্ম গত রামত শেষপ্রহমর একিা স্বপ্ন শদমের্ে। স্বপ্নিা র্নময় শতামার 
সমঙ্গ আমলাৈনা করব। 
  
লাবুস তার্কময় আমে। স্বপ্ন র্নময় তার সমঙ্গ কী আলাপ তা শস বু মত পারমে না। 
  
র্েবেংকর বলমলন, আর্ম স্বপ্ন শদমের্ে হর্রৈরণ বাবুমক। র্তর্ন শর্ন ঘমর এমসমেন। আর্ম 
ঘুমার্েলাম। আমামক জাগামলন। র্বোনায় বসমলন। র্েব েংকমরর কুেলার্দ র্জমজ্ঞস 
করমলন। আর্ম বললাম, শেমলর েরীরিা  ামলা র্ামে না। র্তর্ন বলমলন, তামক কামজ 
বয্ত  রার্ে, েরীর র্ঠক হময় র্ামব। 
  
আর্ম বললাম, কী কামজ বয্ত  রােব? 
  
উর্ন বলমলন, লঙ্গরোনার কাজ। 
  
তেন ঘুমিা শ মি শগল। আর্ম র্েবেংকরমক র্নময় এমসর্ে। তুর্ম তামক কামজ লাগাও। 
শস েুব শগাোমনা শেমল। শর্ কাজিা তামক করমত র্দমব। শস গুর্েময় করমব। 
  
লাবুস হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। মর্নেংকর বলমলন, তুর্ম শর্ কমিকাণ্ড শুরু কমরে, তামত 
জমলর মমতা িাকা র্াওয়ার কথা। র্ামে না? 
  
র্ামে। 
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র্েবেংকমরর মা তার র্পতৃধন র্হমসমব র্কেু িাকা শপময়র্েল। এই িাকািা কর্লকাতায় 
র্েবেংকমরর নামম জমা আমে। আর্ম িাকািা আর্নময় শতামামক র্দব। আমার অথি গ্রহণ 
করমত শতামার আপর্ত্ত নাই শতা? 
  
র্জ-না। আপর্ন দুগিা পূজা উপলমে আমার মা’শক একিা লাল োর্ি র্দময়র্েমলন। মা কী 
শর্ েুর্ে হময়র্েমলন! উর্ন োর্িিা আমার গাময় জিাময় র্দময় বমলর্েমলন, কী সুন্দর োর্ি, 
তুই একিু পমর শদে। 
  
শতামার মাময়র শকামনা সন্ধান শতামার কামে আমে? 
  
না। 
  
মর্নেংকর উমঠ দাাঁিামত দাাঁিামত বলমলন, বাবা, একিা কথা মমন রােমব। মাময়র গাময় 
শকামনা শদাষ লামগ না। শেমল কেমনা মাময়র ক্রর্ি শদেমব না। অনযরা শদেমল শদেমব, 
সিান কেমনা না। মমন থাকমব? 
  
থাকমব। 
  
োবার শদয়া শুরু হময়মে। একিা র্েৈুর্ির গামলা র্েবেংকমরর হামত। শস মহাউৎসামহ 
র্েৈুর্ি র্দময় র্ামে। 
  
লাবুস শেমত বমসমে। তার একপামে মীরা, অনযপামে নমরমের শমময় লক্ষ্মী। 
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লক্ষ্মীর পামে বমসমে ইমাম কর্রম। কর্রম বলল, এই শমময়, গতকাল শদেলাম র্বসর্মল্লাহ 
না বমল  াত মুমে র্দলা। আজমকও র্র্দ  ুল হয় তাহমল কী শর্ করব তার নাই র্ঠক। 
  
লক্ষ্মী বলল, আর্ম শতা র্হনু্দ। 
  
র্হনু্দ হও আর র্াই হও র্বসর্মল্লাহ বলবা। 
  
র্র্দ না বর্ল আপমন কী করমবন? 
  
কর্রম গম্ভীর গলায় বলল, আর্ম না োয় উমঠ র্াব। 
  
সর্তযই? 
  
অবেযই। আর্ম এককথার মানুষ। 
  
লক্ষ্মী বলল, র্বসর্মল্লাহ। 
  
আঠামরার্জমনর একিা নতুন দল এমসমে র্নোপুর শথমক। র্েবেংকর তামদর কামে শগল। 
গম্ভীর গলায় বলল, পর্রেম কমর এমসমেন, এেুর্ণ শেমত বসমবন না। হাত মুে ধুময় 
র্কেুেণ র্বোম করমবন। আগন্তুক দমলর অর্ত বৃদ্ধ একজন বলল, বাবা, োওয়া থাকব 
শতা? 
  
অবেযই থাকমব। 
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শুমনর্ে পাাঁৈক মুসলমান। মুসলমামনর রান্না শতা বাবা োব না। আর্ম োহ্মণ। 
  
োহ্মণ পাাঁৈমকর রান্নাও আমে। আপনার অসুর্বধা হমব না। 
  
র্র্র্ন োওন র্দমেন তাাঁর জাত কী? 
  
তাাঁর মমতা বি োহ্মণ েুব কমই আমে। 
  
বৃমদ্ধর সঙ্গীমদর মমধয একজন বলল, ঠাকুমর র্কন্তু শ জাল থামক। 
  
বৃদ্ধ বলমলন, তা থামক। তমব ‘র্বপমদ র্নয়ম নার্্ত ’। 
  
সবাই এই কথায় একমত হমলা। 
  
বৃদ্ধ বলল, তাইমল আর অসুর্বধা র্কেু শদর্ে না। 
  
প্রায় দুইে’ মানুষ একসমঙ্গ োমে। লাবুস র্কেুেমণর জমনয োওয়া বন্ধ কমর ৈারর্দক 
শদেল। একই সমময় গ ীর আনন্দ এবং গ ীর শবদনায় তার হৃদয় পূণি হমলা। শুধু 
মানুমষর পমেই সমূ্পণি র্বপরীতধমিী দুর্ি আমবগ ধারণ করা সম্ভব। 
  
  
  
সনিা বর্ল। ১৯৪৩, জুন মাস।  ারতবষি মানুমষর চতর্র করা দুর্ িমে কাতর। গার্ন্ধর্জ 
আগা োন প্রাসামদ তাাঁর সমথিকমদর র্নময় বর্ন্দ। বাপুর্জমক োিাই ৈলমে ‘ ারত োি’ 
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আমন্দালন। ইংমরজমক  ারত োিমতই হমব। ইংমরজ সরকার র্নর্বিকামর কংমগ্রস কমী 
শগ্রফতার কমর শজমল শোকামে। 
  
শকালকাতার পমথ পমথ থালা হামত র্নরন্ন মানুষ। তামদর কামে  ারত োি আমন্দালন, 
স্বরাজ, স্বাধীনতা, সব অথিহীন। তারা  াত ৈায়, আর র্কেু না।  াত র্ ো ৈাইমতও এেন 
তামদর সংমকাৈ। তারা েীণ গলায় বমল, একিু ফযান র্দমবন। মা-জননী? 
  
এক মা তার কংকালসার র্েশুকনযা র্নময় ডাস্টর্বন ঘাাঁিমেন। োদয অনুসন্ধান। একিা 
নাদুসনুদুস কুকুর আগ্রহ র্নময় এই দৃেয শদেমে। তামদর োবামর  াগ বসামত আসা মানুষ 
শদমে শস অ য্ত  না। ডাস্টর্বমন একিা কাক বমস আমে। শসও র্বর্স্মত হময় দৃেযর্ি শদেমে। 
  
শকালকাতার পমথঘামির অর্ত সাধারণ একর্ি দৃেয। এই সাধারণ দৃেযই এক তরুণ রু্বক 
হাাঁিু শগমঢ় বমস আাঁকমে। তরুমণর  রসা হামত চতর্র কাগজ, শপর্িল এবং কাঠকয়লা। 
তার কামধর  ুর্লমত ৈায়র্নজ ইংমকর শকৌিা এবং তুর্লও আমে। রু্বমকর হামতর িান স্পি 
এবং ঋজু। শস মুহুমতির মমধযই দৃেযিা কাগমজ র্নময় এমলা। রু্বমকর পামে বমস থাকা বৃদ্ধ 
বলমলন, বাহ্! 
  
রু্বক বলল, ের্ব আপনার পেন্দ হময়মে? 
  
বৃদ্ধ বলল, র্জ জনাব মাোল্লাহ্। 
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বৃদ্ধমক আমরা র্ৈর্ন। র্তর্ন শকারামন হামফজ মাওলানা ইদর্রস। তার েরীর এেন র্কেুিা 
শসমরমে। মাম  মমধয র্তর্ন শকালকাতা েহর শদেমত শবর হন। শবর্েদূর র্ান না, র্মুনার 
বার্ির আমেপামেই থামকন। এই েহর তাাঁর পর্রর্ৈত না। 
  
ইদর্রস রু্বমকর র্দমক তার্কময় বলমলন, জনাব, আপনার নাম? 
  
তরুণ বলল, আমার নাম জয়নুল আমবর্দন। 
  
মুসলমান? 
  
র্জ। 
  
ইদর্রস দুিঃর্েত গলায় বলমলন, তাহমল শতা জনাব র্বরাি পাপ হময়মে। র্ামদর জীবন 
আমে তামদর ের্ব আাঁকা র্নর্ষদ্ধ। 
  
জয়নুল আমবর্দন কপামলর ঘাম মুেমলন। আজ তীে গরম পমিমে। ইদর্রস বলমলন, 
মর্হলা এাঁমকমেন তার জমনয পাপ হমব। তার শকামলর র্েশুিার জমনয পাপ হমব। কুকুর 
এবং কাক আাঁকার জমনয পাপ হমব। এমদর জীবন আমে। 
  
জয়নুল আমবর্দন বলমলন, সবমৈ’ কম পাপ মমন হয় কাকিা আাঁকার জনয হমব। সবমৈ’ 
শোি প্রাণ। 
  
আল্লাহপামকর কামে প্রামণর শকামনা শোি বি নাই। তার কামে সব প্রাণ মূলযবান। 
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আপর্ন মাওলানা? 
  
র্জ জনাব। আর্ম শকারামন হামফজ। আমার নাম ইদর্রস। একিা কামজ বগুিা র্াওয়া 
ধমরর্েলাম। জর্মদার েোংক পামলর কাজ। আল্লাহপাক আমামক কর্লকাতা র্নময় 
এমসমেন। উনার ইোই আমামদর ইো। 
  
জয়নুল বলমলন, আপর্ন হামফজ মানুষ। মমন হমে র্বরাি মাওলানা। আপনার দার্ি নাই 
শকন? 
  
মাওলানা ইদর্রস লিায় পমি শগমলন। লিা এবং দুিঃে শমোমনা গলায় বলমলন, দার্ি 
র্েল। র্েয়ালদা ইর্িেমন অসুে হমলা, তেন ৈুল দার্ি সব পমি শগল। মমন হয় আমার 
শকামনা পামপর োর্্ত । 
  
আপর্ন পামপর োর্্ত   য় পান। সারা দুপুর আমার ের্ব আাঁকা শদমেমেন, আপনার পাপ 
হয় নাই? 
  
এই র্বষময় শকামনা র্সদ্ধাি জানা নাই। প্রাণীর ের্ব অংকন করা পাপ। অংকন শদো পাপ 
র্ক-না জার্ন না। 
  
আগ্রহ কমর ের্ব আাঁকা শদেমলন, এর কারণ কী? 
  
ৈমের র্নর্মমষ এমন সুন্দর ের্ব আাঁকমলন। মন  মর শগমে। মাোল্লাহ। 
  
এই ের্বর শকানিা আপনার  ামলা শলমগমে? 
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কাকিা। 
  
জয়নুল র্বর্স্মত হময় বলমলন, কাক! শকন? 
  
ইদর্রস বলমলন, কাকিা শদমে মন হয় এেণ উিাল র্দমব। 
  
বাহ,  ামলা বমলমেন শতা! 
  
ইদর্রস ইত্ত ত কমর বলমলন, জনাব, আমরকিা কাক র্ক আাঁকমবন? 
  
অবেযই। এই ের্বমতই আমরকিা কাক র্দময় শদই। একিা উিাল শদয়ার জমনয চতর্র, 
আমরকিা তার্কময় আমে ডাস্টর্বমনর র্দমক। 
  
শদেমত শদেমত আমরকিা কাক চতর্র হমলা। মাওলানা ইদর্রস বলমলন, সুবাহানাল্লাহ। 
জনাব, কাক কী ামব আাঁমকন? 
  
আপর্ন র্ক কাক আাঁকা র্েেমত ৈান? 
  
র্জ জনাব। 
  
জয়নুল র্বর্স্মত হময় বলমলন, শকন? 
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আমার একিা শমময় আমে, নাম মীরা। তামর কাক ঐমক শদোব। শস েুর্ে হমব। পুলাপানরা 
এইসব র্জর্নস শদেমল েুর্ে হয়। 
  
সর্তয সর্তয কাক আাঁকা র্েেমত ৈান? 
  
র্জ জনাব। র্র্দ আপনার শতাকর্লফ না হয়। 
  
জয়নুল ের্বর োতা শবর করমলন। কাঠকয়লা শবর করমলন। র্তর্ন োত্রমক বসমলন তার 
পামে। 
  
মাওলানা সামহব, কাকিা শদেমত পামেন না? র্জ জনাব। 
  
এক কাজ কর্র, কামকর শঠাাঁিিা ঐমক শফর্ল। শঠাাঁি তীক্ষ্ণ। একিু বাাঁকা না? 
  
র্জ। 
  
শদেুন শতা হময়মে? 
  
র্জ। 
  
শঠাাঁি হময় শগমে, এেন শঠাাঁমির মামপ েরীর। শঠাাঁি বি েরীর শোি হমল শতা হমব না। 
এেন মমন মমন মাপিা র্ঠক কমর শফর্ল। মাপ র্ঠক কমর শলজিা আাঁর্ক। এোন শথমক 
শুরু কর্র শলজ। হমব না? 
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মাওলানা বলমলন, না শলজিা বি হময় র্ামব। 
  
র্ঠক ধমরমেন। তার মামন আর্ম কী বলর্ে বু মত পারমেন। শলজিা একিু শোি কমর 
র্দলাম। এেন আাঁকব পাো। কামকর পাোর রি কী? 
  
কামলা! 
  
পুমরাপুর্র কামলা না। দাাঁিকাক হয় কুৈকুমৈ কামলা। শর্ন ৈাইর্নজ ইংক। এই কাকগুমলার 
কামলার সমঙ্গ সামানয সাদা আমে। আর্ম কামলা র্দময়ই আাঁকব, তারপর ঘামির কামে রিিা 
বুমিা আিুল র্দময় ঘমষ পাতলা কমর র্দব। 
  
কাক আাঁকা শেষ হময়মে। জয়নুল পাতািা র্েমি মাওলানার হামত র্দময় বলমলন, র্নময় 
র্ান। 
  
ইদর্রস বলমলন, জনাব শুকর্রয়া। 
  
জয়নুল বলমলন, পান োমবন? আর্ম এেন জদিা র্দময় একিা পান োব। পান র্সগামরি 
োবার র্বরাি বদঅ যাস হময়মে। 
  
ইদর্রস বলল, আমগ পান োওয়ার অ যাস র্েল। একর্দন মমন হমলা, কী সবিনাে, আমামদর 
নবীর্জ শতা পান োন না। তাাঁর শদমে শতা পান সুপার্র নাই। 
  
আপর্ন নবী ক্ত মানুষ? 
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র্জ। 
  
আপনার মমতা আমরকজন নবী ক্ত মানুষ র্েমলন। র্তর্নও শকারামন হামফজ। র্বরাি কর্ব 
র্েমলন। র্েরাজ নগমর র্েল তার বার্ি। আমার পেমন্দর কর্ব। তাাঁর কর্বতার বইময়র নাম 
‘র্দওয়ান-ই-হার্ফজ’। কর্ব হার্ফমজর নাম শুমনমেন? 
  
র্জ-না। আর্ম র্বরাি মুথি। 
  
আমরা সবাই মূেি। বমলই জয়নুল বযাগ শথমক পামনর শকৌিা শবর কমর পান মুমে র্দমলন। 
আময়াজন কমর পামনর র্পক শফলমত শফলমত বলমলন, এেন আপনার পরীো। 
  
কী পরীো? 
  
আপর্ন হমেন আমার জীবমনর প্রথম োত্র। কাক আাঁকা র্ের্েময়র্ে। োত্র কাক আাঁকমত 
পারল র্ক-না শদেব না? ওই কাকিা শদমে শদমে একিা কাক আাঁকুন। এই র্নন কাগজ। 
এই শর্ কয়লা। কয়লািা েক্ত কমর ধরমবন। কয়লামক  য় পাওয়ার র্কেু নাই। কয়লা 
আপনামক কামিামব না। 
  
মাওলানা শকামনারকম অস্বর্্ত  োিাই আাঁকমত বসমলন। 
  
আর্ম র্র্দ পা দুিা আমগ আাঁর্ক অসুর্বধা আমে? 
  
না। পা শর্মহতু কামকর মা োমন, পা র্দময় শুরু করাই  ামলা হমব। Proportion র্ঠক 
করা সহজ হমব। 
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কী বলমলন বু লাম না। 
  
আপনামক বু মত হমব না। আপর্ন ের্ব আাঁকুন। 
  
মাওলানা কাক এাঁমক শেষ করমলন। লর্িত শৈামে তাকামলন তার তরুণ র্েেমকর র্দমক। 
জয়নুল বলমলন, আপনার র্ক ধারণা হময়মে? 
  
মাওলানা েীণ গলায় বলমলন, হময়মে। 
  
জয়নুল বলমলন, আর্ম আপনামক র্দলাম দমে আি। আর্ম  ামলা র্েেক। োত্রমক  ামলা 
নাম্বার শদই। কাকিার র্নমৈ দমে আি র্লমে জয়নুলা র্নমজর নাম সই করমলন। কমর 
বলমলন, এই কাকিা আর্ম শরমে শদব। পরীোর োতা র্িৈামরর কামে থামক। এই র্নয়ম। 
* 
  
[* ১৯৬০ র্কংবা ’৬৫-র র্দমক জয়নুল আমবর্দমনর এই কাক এক  ক্ত অমনক িাকা র্দময় 
মার্দ্ৰমদ র্কমন র্নল। জয়নুমলর নাম সই আমে। শর্ র্বেযাত কাক শবৈারা র্কনল তা জয়নুল 
আমবর্দমনর আাঁকা র্েল না। (সূত্র : অসমর্থিত)] 
  
  
  
ইদর্রস বাসায় র্ফরমলন আনন্দ র্নময়। তাাঁর েরীর পুমরাপুর্র সামর র্ন। রাত কমর জ্বর 
আসমে। েরীর কাাঁর্পময়  য়ঙ্কর জুর। জ্বমরর সময় তাাঁর মমন হয় পৃর্থবীর অর্ত েীতলতম 
স্থামন শকউ তামক র্নময় র্ামে। শর্ েীত শদাজমের আগুমনর শৈময়ও  য়াবহ। এিা র্ক 
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মৃতুযর অর্ জ্ঞতা? মৃতুযর আমগ আমগ মানুষ র্ক েীমতর জগমত প্রমবে কমর? মৃতুয র্ক 
ৈরম চেতয? জ্বমরর শঘামর র্তর্ন লম্বা সাদা িুর্প পরা র্কেু মানুষজন শদমেন। তামদর 
মাথার িুর্প শর্মন লম্বা তারাও লম্বা। তামদর সবার গাময়  ারী কম্বল। শসই কম্বমলর রিও 
সাদা। র্তর্ন শর্মন েীমত কি পামেন তারাও পামে। শলাকগুর্ল র্নমজমদর মমধয র্ফসর্ফস 
কমর কথা বমল। ইদর্রস তামদর কথা শুনমত পামরন না, তমব তারা র্েন মুে নামি তেন 
তামদর মুে র্দময় সাদা কুয়াোর মমতা শবর হয়। 
  
মাওলানা তাাঁর অর্ জ্ঞতার কথা কাউমক বমলন না। তার লিা লামগ। জ্বর র্বকামর মানুষ 
অমনক র্কেু শদমে, তা র্নময় আলাপ করার র্কেু নাই। অবেয মাম  মাম  শগাপালনগর 
সু্কমলর একজন র্েেমকর সমঙ্গ এই র্বষময় তার আমলাৈনা হয়। র্েেমকর নাম 
র্ব ূর্ত ূষণ। োহ্মণ। পদর্ব বমন্দযাপাধযায়। এই র্েেক হঠাৎ হঠাৎ র্মুনামদর বার্িমত 
আমসন। তারােংকর বাবুর সমঙ্গ নানান র্বষময় কথা বমলন। একসময়  ূমতর গল্প শুরু 
কমরন। তেন তারােংকর র্বরক্ত গলায় বমলন, আপনার মমতা শলেক র্র্দ  ূতমপ্রত র্নময় 
থামকন তাহমল র্ক হয়? সার্হতয জীবনর্ন ির।  ুতর্ন ির না। 
  
র্ব ূর্ত ূষণ আলা ুলা ধরমনর মানুষ। োওয়াদাওয়ার গল্প করমত েুব পেন্দ কমরন। 
একর্দন ইদর্রসমক বলমলন, র্েং মামের র্ডমমর পাতুর্র কেমনা শেময়মেন? 
  
ইদর্রস বলমলন, র্জ-না জনাব। 
  
একর্দন শেময় শদেমবন। অসাধারণ। কী ামব রাধমবন বমল শদই? েুব সহজ। 
  
র্জ বলুন। 
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র্েং মামের র্ডমমর সমঙ্গ সামানয মসলা শদমবন। কাাঁৈামর্রৈ লাগমব। র্পাঁয়াজ শদমবন না। 
কলাপাতা র্দময় র্ডম মুমি  ামতর মমধয র্দময় র্দমত হমব। মমন থাকমব? 
  
র্জ জনাব থাকমব। 
  
কেমপর র্ডমমর একিা রন্ধন প্রণার্ল আমার কামে আমে। আপনামক শদব? 
  
র্জ-না জনাব। আর্ম মুসলমান। কেপ োই না। 
  
আপর্ন মুসলমান আর্ম জার্ন। আমামদর এলাকার অমনক মুসলমান কেপ োন বমলই 
বমলর্ে। র্কেু মমন করমবন না। 
  
র্কেুই মমন কর্র নাই। 
  
র্ব ূর্ত ূষণ বলমলন, আপনামদর শর্মন এক ঈশ্বরবাদ, আমামদরও র্কন্তু এক অমথি তাই। 
শবদাি গ্রমন্থ আমে ‘একং েহ্ম র্িতীয়ং নার্্ত , শনহ নানার্্ত  র্কজ্ঞন।’ এর অথি-েহ্মা এক, 
র্তর্ন বযতীত আর উপাসয শকউ শনই। 
  
মাওলানা জ্বমরর সময় তাাঁর অর্ জজ্ঞতার কথা এই জ্ঞানী মানুষমক বমলমেন। র্ব ূর্ত ূষণ 
বমলমেন, মৃতুযর আমগ আমগ সম্ত  মানুষমকই তার মৃতুযসংবাদ শদয়া হয়। শকউ বু মত 
পামর, শকউ বু মত পামর না। 
  
ইদর্রস বলমলন, এিা র্ক মৃতুযসংবাদ? 
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র্ব ূর্ত ূষণ বলমলন, হমত পামর। তমব আপর্ন  য় পামবন না। মৃতুযর পমরর জগৎ অর্ত 
আনন্দময়। শসই আনন্দ শর্ কী তা আমামদর ধারণা করা সম্ভব না। 
  
শুধুই আনন্দ? দুিঃে নাই? 
  
আমার মমন হয় নাই। র্র্র্ন আমামদর সৃর্ি কমরমেন র্তর্ন আমামদর কি শদমবন তা আর্ম 
মমন কর্র না। মৃতুযর পর র্তর্ন আমামদর তীর জগৎ, তাাঁর সৃর্িরহসয শদোর সুমর্াগ কমর 
শদমবন। পরকাল র্নময় আমার একিা শলো আমে। নাম ‘শদবর্ানী’। আপর্ন র্ক পিমত 
ৈান? 
  
ইদর্রস বলমলন, র্জ-না জনাব। গল্পকার্হনী আমার  ামলা লামগ না। কাোেুল আর্ম্বয়ার 
কার্হনী  ামলা লামগ। অনযর্কেু  ামলা লামগ না। 
  
র্মুনার কামে ‘শদবর্ানী’ বইিা আমে। র্র্দ পিমত ইো কমর পিমবন। 
  
র্জ আো জনাব। তমব পিমত ইো করমব না। 
  
র্ব ূর্ত ূষণ শহমস শফলমলন। * 
  
————- 
  
* এই মহান ঔপনযার্সক বান্ধবপুর এমসর্েমলন। র্থাসমময় শসই গল্প করব। শসমেম্বমরর 
এক তার্রে ১৯৫১ সমন র্তর্ন মারা র্ান। মৃতুযর র্তনর্দন আমগ তাাঁর  য়ঙ্কর এক অর্ জ্ঞতা 
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হময়র্েল। তেন সন্ধযাকাল। র্তর্ন বার্ি র্ফরমেন। হঠাৎ শদেমলন একদল শ্মোনর্াত্রী েব 
র্নময় র্ামে। র্তর্ন শকৌতূহলী হময় তাকামলন এবং অবাক র্বস্মময়র সমঙ্গ লে করমলন, 
শর্ েব র্নময় র্ামে শস আর শকউ না। র্তর্ন র্নমজ। র্ব ূর্ত ূষণ এই দৃেয শদমেই অসুস্থ 
হময় পিমলন। তৃতীয়র্দমনর র্দন মারা শগমলন। 
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২৯. আষাঢ় মামসর  িবৃচি 
আষাঢ় মামসর  িবৃর্ি মাথায় র্নময় মাওলানা ইদর্রস গ্রামম র্ফরমেন। তাাঁর মন র্বষণ্ণ। 
বার্ি শফরার আনন্দ পামেন না। শর্ কামজ শবর হময়র্েমলন তা শেষ করমত পামরন র্ন। 
েোংক পামলর শমময় লর্লতার শোাঁজ শবর করমত পামরন র্ন। র্মুনা তাাঁমক বগুিা শর্মত 
শদয় র্ন, তমব র্নমজ শলাক পার্ঠময়র্েল। শসই শলাক র্বফল হময় র্ফমরমে। 
  
ইদর্রস লঞ্চঘািায় শনমম হাাঁিমত শুরু কমরমেন। বৃর্ি পিমে বমলই তামক শকউ শস ামব 
লে করমে না। র্তর্ন তামত েুব স্বর্্ত  শবাধ করমেন। সারাজীবন পাময়র শগািার্ল পর্িি 
লম্বা পাঞ্জার্ব পমরমেন। আজ তার পরমন হাফ হাতা, সাইড পমকিওয়ালা নীল রমির সািি। 
কামলা পযান্ট। । র্মুনা তামক একমজািা ৈামিার কাবর্ল সযামন্ডল র্কমন র্দময়মে। কাদার 
মমধয বারবার সযামন্ডল আিমক র্ামে। 
  
ইদর্রমসর মাথায় কংমগ্রর্স িুর্প। র্মুনার স্বামী সুমরন এই িুর্প তামক পর্রময় র্দময়মে। 
িুর্পর রি কিকি হলুদ। একজন আগ্রহ কমর র্নমজ মাথায় পর্রময় র্দময়মে বমল েুলমতও 
পারমেন না। মাথার িুর্প হমব সাদা র্কংবা কামলা। ইদর্রমসর হামত গার্ন্ধর্জর লার্ঠর মমতা 
একিা লার্ঠ। লার্ঠমত  র র্দময় োর্নকিা কুাঁমজা হময় র্তর্ন লাবুমসর বার্ির র্দমক রওনা 
হময়মেন। অমনক পর্রর্ৈতজমনর সমঙ্গ শদো হময়মে। শকউ তামক র্ৈনমত পামর র্ন। 
  
মীরা পুকুরঘামি শেলর্েল। পুকুরঘামি আসা তার র্নমষধ। আজ বার্িমত শকউ শনই বমল 
শস ৈমল এমসমে। কয়লা র্দময় ঘর শকমি এক্কামদাক্কা শেলমে। এই শেলািা একিু 
অনযরকম। ৈািা শফলার সময় সুর কমর েিা পিমত হয়— 
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আর্ম সতী  াগযবতী 
আর্ম র্াব স্বামীর বার্ি 
আমার স্বামীর নাই ঘর 
আমামর র্নয়া রওনা কর। 
  
‘আমামর র্নয়া রওনা কর’ বমলই শৈাে বন্ধ কমর উমল্টার্দক র্ফমর ৈািা শফলমত হয়। মীরা 
তাই করল। তার অনুমামন  ুল হমলা। ৈািা র্গময় পিল পুকুমর। ৈািািা পার্নমত  াসমে। 
মীরা একধাপ পার্নমত নামমলই ৈািা হামত পামব। শস সাবধামন একধাপ র্নমৈ নামল। 
পার্নমত শেউ ওঠায় ৈািা সামানয সমর শগমে। তামক আমরা একধাপ নামমত হমব। শস কী 
করমব বু মত পারমে না। ৈািািা তার পেমন্দর। মীরা র্েন র্ঠক করল শস আমরা একধাপ 
নামমব তের্ন মাওলানা ইদর্রস কাদায় মাোমার্ে হওয়া পা ধুমত পুকুরঘামি এমলন। মীরা 
তার র্দমক তার্কময় িনিমন পর্রোর গলায় বলল, বাবা, শতামার দার্ি শগল কই? 
  
শমময় রাম বলমে না। ির ির কমর পর্রোর কথা বলমে। ইদর্রসমক হত ম্ব কমর মীরা 
বলল, বাবা, শতামার হামতর লার্ঠ র্ক সাপমারা লার্ঠ? বার্িমত হার্দস ৈাৈা একিা সাপ 
শমমরমে, এক হাজার হাত লম্বা। 
  
মাওলানা শমময়র র্দমক দু’হাত বার্িময় হাউমাউ কমর শকাঁমদ শফলমলন। র্েয়ালদা 
শরলমিেমন র্েন পমি র্েমলন তেন এই শমময়র সমঙ্গ শর্ আবার শদো হমব র্তর্ন কল্পনাও 
কমরন র্ন। একসময় আল্লাহপাকমক শডমক বমলওর্েমলন, শহ গাফুরুর রর্হম! শমময়িামক 
শতামার হামত শসাপদি করলাম। 
  
মীরা বলল, বাবা, কাাঁমদা শকন? 
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ইদর্রস জবাব না র্দময় পুকুরঘামি শোকরানা নামাজ পিার জমনয অজু করমত বসমলন। 
আল্লাহপামকর কামে সামানয কৃতজ্ঞতা প্রকাে। র্র্দও বান্দার কৃতজ্ঞতায় বা অকৃতজ্ঞতায় 
তাাঁর র্কেুই র্ায় আমস না। 
  
মীরা হাাঁিুপার্নমত দাাঁর্িময় বাবামক শদেমে। মাম  মাম  ৈািািার র্দমক তাকামে। ৈািািা 
বাতাস শপময় এেন তার র্দমক এর্গময় আসমে। তামক মমন হয়। আমরক ধাপ র্নমৈ নামমত 
হমব না। 
  
নামাজ শেষ কমরই মাওলানা কাাঁমধ  ুলামনা বযাগ শথমক কাগজ এবং কয়লা শবর করমলন। 
বৃর্ি শথমম শগমে। পুকুরঘামিই এেন কাক আাঁকা র্ামব। শমময়িামক মুগ্ধ করমত হমব। 
  
মীরা শৈাে বি বি কমর বাবার কাণ্ড শদেমে। 
  
কী কর বাবা? 
  
তাকায়া থাক। শদে কী কর্র। 
  
র্ৈর্ঠ শলো? 
  
হুাঁ। 
  
কামর র্ৈর্ঠ শলো? 
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ইদর্রমসর কাক আাঁকা শেষ হময়মে। র্তর্ন কাগজিা শমময়র সামমন ধরমলন। মীরা র্ৈৎকার 
র্দময় বলল, ও আল্লা, কাউয়া! 
  
মাওলানা সকাল শথমক দুপুর পর্িি ‘কাউয়া’ আাঁকমলন। মীরার আনমন্দর সীমা রইল না। 
একসময় শস বলল, বাবা, কাউয়া োিা তুর্ম আর র্কেু আাঁকা জামনা না? 
  
না। একিাই আাঁকমত র্েমের্ে। 
  
শক শতামামর র্েোময়মে? আল্লাহ। 
  
র্ঠকই ধমরে। উর্নই র্েোময়মেন, তমব অমনযর মাধযমম। 
  
মাধযম কী? 
  
মাওলানা র্বপমদ পিমলন। মাধযম শমময়মক বু মবন কী ামব? এত কথা শস কী ামব বমল 
এিাও রহসয। 
  
বাবা, আমরা কাউয়া বানাও। 
  
মাওলানা শমময়র আনন্দ শদমে অর্  ূত হমলন। র্তর্ন মমন মমন বলমলন, আল্লাহপাক, 
তুর্ম আনন্দ চতর্রর কার্রগর। আমার শমময়িার মমন তুর্ম শর্ আনন্দ চতর্র কমরর্ে। তার 
জমনয শতামার পাক দরবামর শুকর্রয়া। 
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মাওলানা ইদর্রমসর মমতা আমরকজন কৃতজ্ঞতা প্রকাে করমেন। র্তর্ন অমনকেণ ধমরই 
হাতমজাি কমর রামকৃষ্ণ পরমহংমসর মূর্তির সামমন বমস আমেন। র্তর্ন র্বির্বি কমর 
বলমেন, ঠাকুর, আমার পুত্র এেন সবি শরাগবযার্ধ শথমক মুক্ত। ঠাকুর, এই কাজ হর্রৈরমণর 
মাধযমম শতামারই করা। আমার আনমন্দর সীমা নাই। 
  
র্তর্ন ঠাকুরমক ফুল র্নমবদন করমলন। তারপর র্েবেংকরমক শডমক পাঠামলন। 
  
বাবা, শতামার েরীর শকমন? 
  
েরীর  ামলা। 
  
সব সময় শেয়াল রােমব ঋর্ষ হর্রৈরণ শতামার র্দমক লে রােমেন। উনার র্নমদিেমমতা 
কাজ করায় আজ তুর্ম নীমরাগ। 
  
র্েবেংকর বলল, স্বপ্ন শকামনা র্বষয় না। বাবা। মানুষ র্া  ামব তাই স্বপ্ন শদমে। সারােণ 
শতামার মাথায় ঋর্ষ হর্রৈরণ থামক বমল তুর্ম উনামক স্বমপ্ন শদে। 
  
মূমথির মমতা অনযায় কথা বমলে। ঠাকুমরর কামে েমা ৈাও। 
  
র্েবেংকর বলল, আর্ম ঠাকুরমদবতা মার্ন না বাবা। আর্ম স্বামী র্বমবকানমন্দর  াবর্েষয। 
আর্ম স্বামীর্জর মমতা নার্্ত ক। 
  
র্বমবকানন্দ নার্্ত ক? 
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হুাঁ। উর্ন বমলমেন, ‘শর্ ঈশ্বর েুধায় পৃর্থবীর মানুষমক অন্ন র্দমত পামরন না, র্তর্ন পরকামল 
আমামদর পরম সুমে রার্েমবন ইহা আর্ম র্বশ্বাস কর্র না।’ 
  
মর্নেংকর হত ম্ব গলায় বলমলন, স্বামীর্জ এই কথা বমলমেন?  গবান রামকৃমষ্ণর 
একনম্বর  ক্ত এই কথা বমলমেন? 
  
র্েবেংকর বলল, বইময় শলো আমে। আমার কামে বই আমে, শদোব? 
  
না, শদোমত হমব না। আর্ম আগামী দুইর্দন শতামার মুে দেিন করব না। 
  
পুমত্রর পামপর েমা প্রাথিনার জমনয মর্নেংকর র্ঠক করমলন, আগামী দুই র্দন র্তর্ন র্নরন্তু 
উপবাস করমবন। ঠাকুরঘর শথমক শবর হমবন না। একমমন জপ করমবন– 
  
পুত্রমক েমা কর ঠাকুর। 
অমবাধমক েমা কর। 
র্নমবিাধমক েমা কর। 
মূেিমক েমা কর। 
  
  
  
এককর্ি তাাঁর র্নজস্ব ঠাকুরঘমর বমস আমেন। সমূ্পণি র্নমজর আলাদা ঠাকুর থাকার আনন্দ 
এেন শবাধ করমেন। তাাঁর র্নমজর ঠাকুর এেন তামকই শদেমবন, অনযমক না। 
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আজ এককর্ির মন র্কেুিা র্বর্ে্ত।। শ্ৰীনামথর কারমণ র্বর্ে্ত।। শস না-র্ক নম্ত িমদর 
সামথ মারামার্র কমর এমসমে। কাজিা  ুল হময়মে। শোিজাতমক  ুর্লময়  ার্লময় রােমত 
হয়। শোিজাতমক কেমনা শের্পময় তুলমত শনই। এরা থামক। দলবদ্ধ। সব একসমঙ্গ হমল 
র্বরাি  ামমলা করমত পামর। তার ৈামলর গুদাম লুি করমত পামর। আগুন লার্গময় র্দমত 
পামর। র্কেুর্দন আমগ বাজামরর শদাকামন আগুন লাগল। এই আগুমনর শপেমন নমশুমদ্ৰর 
দল থাকমত পামর। শোিমলাকরা ধনবানমদর শদেমত পামর না। 
  
বান্ধবপুমর দাঙ্গা-হাঙ্গামা শর্িা হময়মে তার শপেমন র্হনু্দ-মুসলমান র্বমরাধ আমে, এিা তার 
মমন হয় না। র্ঠকমমতা তদি হমল সব শবর হমতা। তদি র্ঠকমমতা হমে না। এত বি 
একিা ঘিনা ঘমি শগমে, অথৈ ময়মনর্সংহ সদর শথমক এসর্প সামহব আমসন নাই। 
ইংমরজ এসর্প এমস একিু হর্স্থতর্ম্ব করমল থমলর র্বিাল শবর হময় শর্ত। এমসমে শক? 
শঘািায় ৈমি শকনু্দয়া থানার ওর্স। ওর্স মুসলমান। নাম হায়দার। এককর্ির উঠামন বমস 
ডাব শেমত শেমত বমলমেন, এককর্ি বাবু, মসর্জদিা পুিাময় র্দময়  ামলা কমরন নাই। 
  
হত ম্ব এককর্ি বলমলন, মসর্জদ পুিাময় র্দময়র্ে, এিা কী বলমলন? 
  
ওর্স সামহব বলমলন, মসর্জমদর ঈমাম সামহব মারা র্গময়মেন, শসিা বি কথা না। র্হনু্দ-
মুসর্লম দাঙ্গায় মানুষ মরমবই। র্কন্তু মসর্জদ- ধমিস্থান পুিময় শদয়া র্বরাি গর্হিত কাজ 
হময়মে। র্হসামব  ুল কমরমেন। 
  
এককর্ি হতাে গলায় বলমলন, আর্ম কী  ুল করলাম! মসর্জদ আর্ম জ্বালাময় র্দব শকান 
দুিঃমে? 
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দামরাগা সামহব গম্ভীর  র্ঙ্গমত শগামফ হাত বুলামত বুলামত বলমলন, আমামদর কামে েবর 
আমে। থানাওয়ালামদর েুর্ে করার বযবস্থা কমরন, শদর্ে কী করা র্ায়। আপর্ন বযবসায়ী 
মানুষ হময় র্হসামব কী ামব  ুল করমলন বু লাম না। 
  
এককর্ি থানাওয়ালামদর েুর্ে করার জমনয পাাঁৈে’ িাকা র্দমলন। 
  
দামরাগা সামহব শৈাে কপামল তুমল বলমলন, এই িাকা শতা এসর্প সামহবমকই পাঠাময় 
র্দমত হমব। লালমুে ইংমরজ সামহব। পাাঁৈে’ িাকা হাজার িাকা োিা তামদর সামমনই 
র্াওয়া র্ায় না। 
  
এককর্ি আমরা পাাঁৈে’ র্দমলন। 
  
ঘিনা এইোমনই শেষ হমব বমল এককর্ির মমন হমে না। থানাওয়ালারা তিীমতর মাকুর 
মমতা আসা-র্াওয়া করমতই থাকমব। প্রর্তবারই তামদর েুর্ে করমত হমব। 
  
এককর্ি হাতমজাি অবস্থায় শৈাে বন্ধ কমর আমেন। মন শকন্দ্রী ূত করার শৈিা করমেন। 
রাধাকৃষ্ণমক একমমন র্কেুেণ ডাকমত হমব। প্রথমম শ্ৰীকৃষ্ণ ্ত ব, তারপর শ্ৰীরার্ধকা ্ত ব 
পাঠ করমত হমব। অর্বনাে ঠাকুর দুর্ি ্ত বই র্লমে র্দময় শগমেন। শ্ৰীকৃমষ্ণর ্ত ব মুেস্থ 
হময়মে। শ্ৰীরার্ধকারিা এেমনা হয় র্ন। এককর্ি ্ত ব শুরু করমলন– 
  
রে রে হমর মাং ৈ র্নমগ্নং কামসাগমর 
দুেীর্ত্তিজল পূমণি ৈ দুষ্পামর বহু সংকমি 
 র্ক্ত র্বসৃ্মর্ত বীমজ ৈ র্বপৎ শসাপানদু্ত মর 
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অতীব র্নমিল জ্ঞান ৈেুিঃ প্রেন্নকার্রমন… 
  
েুি কমর েব্দ হমলা। এককর্ির ধযান  ঙ্গ হমলা। শ্ৰীনাথ দরজা েুমল েুমকমে। এককর্ি 
বলমলন, ধযামন র্েন থার্ক হুিহাি েব্দ করা, এিা শকমন কথা! 
  
শ্ৰীনাথ বলল, আপর্ন ধযামন আমেন বু ব কযামমন? দরজা বন্ধ। তারমৈ’ বি কথা, সামানয 
েমব্দ শর্ ধযান  ামি শসই ধযান শকামনা ধযামনর মমধযই পমি না। 
  
এককর্ি বলমলন, তুর্ম অর্তর্রক্ত মাতব্বর হময় শগে শ্ৰীনাথ। তামলবামরর মমতা কথা বলা 
শুরু কমরে। শুমনর্ে। তুর্ম নামেূদ্ৰর সামথ মারামার্র কমরে। 
  
শ্ৰীনাথ বলল, নমরে আমামর অপমান কমরর্েল, আর্ম তামর দুই ৈারিা থাপ্নি র্দময়র্ে। 
এিা শকামনা র্বষয় না। শ্ৰীরামৈন্দ্র কী কমরর্েমলন শুমনন- েমু্বক নামমর এক েূদ্ৰ ‘রাম 
রাম’ বমল উঠল। েূমদ্ৰর মুমে রামনাম র্নর্ষদ্ধ। কামজই শ্ৰীরাম ৈন্দ্র র্নমজর হামত েমু্বকমক 
হতযা করমলন। 
  
এককর্ি বলমলন, তুর্ম র্ক রামৈন্দ্র? তুর্ম রামৈন্দ্র না। তুর্ম শ্ৰীনাথ। র্বরাি শৈার। 
  
শৈারা? 
  
অবেযই শৈার। তুর্ম লাবুমসর বার্ি শথমক কৃষ্ণমূর্তি ৈুর্র কর নাই? 
  
কমরর্ে। আপনার জমনয কমরর্ে। র্নমজর জমনয কর্র নাই। 
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এককর্ি বলমলন, আমার মন বলমতমে- নানান দুেমি তুর্ম  র্বষযমত করবা এবং পমর 
বলবা— কাজিা আপনার জমনয কমরর্ে। কামজই তুর্ম র্বদায়। 
  
কী বলমলন? 
  
বললাম, র্বদায়। আজ শথমক তুর্ম আমার সমঙ্গ নাই। 
  
আর্ম র্াব কই? োব কী? 
  
তুর্ম রামৈন্দ্রমর ডাক। উর্ন বযবস্থা কমর র্দমবন। এেন সামমন শথমক র্াও। এককর্ি ধযামন 
মন র্দমলন— 
  
শহ নাথ করুণার্সনু্ধ 
দীনবনু্ধ কৃপাং কমরা 
ত্বং মমহে মহাজাতা 
দুিঃস্বপ্নং মাং ন দেিয়।। 
  
  
  
শ্ৰীনাথ ধনু শেমের কামে র্গময়মে। ধনু শেে লমঞ্চর জমনয নতুন র্িমকি বাবু শনমবন। 
কাজিা র্র্দ পাওয়া র্ায়। 
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ধনু শেে বলমলন, অবেযই শতামামর ৈাকর্র র্দব। লমঞ্চর র্িমকি বাবুর জমনয ৈতুর শলাক 
লামগ। শতামার মমতা ৈতুর শতা সৈরাৈর পাওয়া র্ায় না। গরু-োগল পাওয়া র্ায়। র্নমবিার্ধ 
পাওয়া র্ায়। ৈতুর পাওয়া র্ায় না। 
  
শ্ৰীনাথ র্বির্বি কমর বলল, র্বরাি কমি আর্ে। বলমত পামরন না োয়া আর্ে। 
  
এককর্ি বলমলন, না োয়া শকন থাকবা? লাবুমসর র্লঙ্গরোনা আমে না? শসোমন  র্তি 
হময় র্াও। একমবলা  রমপি র্েৈুর্ি। 
  
শ্ৰীনাথ বলল, শসিা সম্ভব না। একিা ৈাকর্র শদন— আর্ম বার্ক জীবন আপনার শগালাম 
হময় থাকব। 
  
বমলর্ে শতা ৈাকর্র র্দব। একিা েতি আমে। কর্ঠন র্কেু না। 
  
শ্ৰীনাথ বলল, শর্ েতি শদন শসিাই মানব। 
  
ধনু শেে বলমলন, আর্ম র্ঠক কমরর্ে। স্বজার্ত োিা ৈাকর্র র্দব না। মুসলমান হময় র্ামব। 
জর্িল র্কেু না। র্তনবার কর্লমা পিমলই হমব। 
  
শ্ৰীনাথ হতাে হময় তার্কময় আমে। এেন মমন হমে, এই আধাপাগল মানুষিার কামে 
আসাই  ুল হময়মে। 
  
ধনু শেে পান মুমে র্দমত র্দমত বলমলন, কর্লমা পিার পর শতামার ‘ধন’ কািা হমব। 
সামানয রক্তপাত, তমব অমনমকর ‘ধন’ জন্ম শথমক কািা থামক। তামদর কািা লামগ না। 
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শ্ৰীনাথ বলল, এইগুলা কী বলমতমেন? 
  
ধনু শেে বলমলন, ধুর্ত েুমল শতামার ধনিা আমামর শদোও। আর্ম শদেমলই বলমত পারব 
শতামার কািা লাগমব র্ক-না। 
  
শ্ৰীনাথ দ্রুত ঘর শথমক শবর হময় শগল। ধনু শেে মমনর আনমন্দ অমনকেণ হাসমলন। 
একিা বয়মসর পর সহমজ আনন্দ পাওয়া র্ায় না। আনন্দ েুাঁমজ েুাঁমজ র্নমত হয়। জগমত 
আনন্দই সতয। আর সব র্মথযা। 
  
র্তর্ন শগাপমন একিা আমন্দালন শুরু কমরমেন। এই আমন্দালমনর নাম ‘বান্ধবপুর োি’। 
‘ ারত োি’ আমন্দালমনর শোিিা। কায়দা কমর এই অঞ্চল শথমক র্হনু্দ দূর করা। শদে 
 াগা ার্গ হমব শবা াই র্ামে। বান্ধবপুর হমব মুসর্লম সংেযাগর্রষ্ঠ অঞ্চল। 
  
ধনু শেমের মমন হমে গার্ন্ধর্জ শর্মন শজল শথমক োিা শপময়ই র্নজগ্রামম র্ফমর শগমেন, 
র্ঠক শসরকম আমরক গার্ন্ধও বান্ধবপুমর এমসমে। তার নাম মাওলানা ইদর্রস। ৈুল দার্ি 
শফমল হামত লার্ঠ র্নময় উপর্স্থত! হাাঁিমেও কুমজা হময়। র্দনরাত নার্ক কামকর ের্ব আাঁকমে। 
কর্লকাতা শথমক এই র্বদযা র্নময় এমসমে। 
  
সদরুল। 
  
কতিা বমলন। 
  
র্ মায়া বইসা আে শকন? র্কেু কর। 
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কী করমত বমলন? 
  
সব আমামক বলা লাগমব শকন? বুর্দ্ধ োিায়া র্কেু শবর কর। 
  
সদরুল বুর্দ্ধ োাঁর্িময় র্কেু চবর করমত পারমে না। ধনু শেে কী ৈামেন বু মত পারমে 
না। গুরুত্বপূণি কামরা সমঙ্গ আলাপ করমত পারমল হমতা। শস কামরা সমঙ্গ আলাপও করমত 
পারমে না। একবার শ াবল লাবুমসর সমঙ্গ আলাপ করমব। লাবুস মানুষিা শুধু শর্ গুরুত্বপূণি 
তা-না।  ামলামানুষও।  ামলামানুমষর র্ৈিা হমব  ামলামানুমষর মমতা। শসই র্ৈিা র্ক ধনু 
শেমের পেন্দ হমব? 
  
  
  
র্েবেংকর লঙ্গরোনা র্নময় কর্ঠন পর্রেম করমে। জঙ্গল শথমক রান্নার ের্ি আনার মমতা 
কাজও করমে। লাবুস তামক বাধা র্দমে না। মর্নেংকর বমল র্দময়মেন, শেমল র্া করমত 
ৈায়। তাই শর্ন তামক করমত শদয়া হয়। আমার শেমলর শকামনা একিা বি সমসযা হময়মে। 
কামজকমমি বয্ত  থাকমল র্র্দ শসই সমসযািা কামি। 
  
বার্ির সামমন েুাঁর্ি পুমত রাোর র্বষময়ও র্তর্ন শেমলর সমঙ্গ কথা বমলমেন। শেমল উত্তর 
র্দময়মে, শসই উত্তমরর শকামনাই অথি হয় না। 
  
বাবা, েুাঁর্ি শকন পুাঁমত রাে? আমামক বলমত র্র্দ অসুর্বধা না থামক তাহমল বমলা। 
  
আমামক একজন পুর্তমত বমলমে। 
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শস শতামার পর্রর্ৈত? 
  
হুাঁ। 
  
র্হনু্দ না মুসলমান? 
  
বাবা, আমার ধমমি র্বশ্বাস নাই। আর্ম র্হনু্দ-মুসলমান আলাদা কর্র না। 
  
শর্ শতামামক েুাঁর্ি পুাঁর্তমত বমলমে শস শেমল না শমময়? 
  
শতামার পর্রর্ৈত শকউ? 
  
হযাাঁ। 
  
জীর্বত না মৃত? 
  
বাবা শস মৃত। 
  
এিা র্ক শ ৌর্তক শকামনা বযাপার? 
  
জার্ন না। 
  
মর্নেংকর হর্রিার শথমক রোকবৈ এমন শেমলমক পর্রময়র্েমলন। একর্দন শদমেন শসই 
রোকবৈ েুাঁর্ির মাথায় লাগামনা। মর্নেংকর শেমলমক শডমক বলমলন, কাজিা শকন কমরে? 
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র্েবেংকর বলল, কবমৈ আমার র্বশ্বাস নাই। 
  
র্কমস শতামার র্বশ্বাস? 
  
র্কমস র্বশ্বাস শসিা আর্ম জার্ন। র্কন্তু আপনামক বলব না। 
  
শকন বলমব না? 
  
কারণ আপর্ন বু মত পারমবন না। 
  
মর্নেংকর র্ঠক কমরমেন শেমলমক বান্ধবপুর শথমক শকালকাতা র্নময় র্ামবন। জাপার্নরা 
শবামা শফলমল শফলমব। কী আর করা। শবামার শৈময়ও জরুর্র শেমলর র্ৈর্কৎসা। শেমলমক 
বি বি ডাক্তার শদর্েময় সুস্থ করমত হমব। র্তর্ন এই মুহূমতি কাজিা করমেন না, কারণ 
েুাঁর্ি পুতার সমসযা োিা শেমল  ামলা আমে। র্বপুল উৎসামহ লঙ্গরোনার কাজ কমর র্ামে। 
ইমাম কর্রমমর সমঙ্গ তার  াব হময়মে। কাজকমমির ফাাঁমক দু’জমন নানান কথা বমল। 
  
কর্রম তার মমনর অর্ত শগাপন পর্রকল্পনার কথাও র্েবেংকরমক বমলমে। তার পরামেি 
শৈময়মে। 
  
কর্রম র্ফসর্ফস কমর বমলমে, র্তনজন মানুষমক েুন করা ফরজ হময় শগমে। বুম র্ে, 
ফরজ হময় শগমে। 
  
র্েবেংকর বলল, ফরজ কী? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 707 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
কর্রম বলল, ফরজ হমলা অবেয কতিবয। র্তনজমনর মমধয একজন হমলা ধনু শেে। 
  
বার্ক দু’জমনর নাম বলমবন না? 
  
না। শদর্ে তুর্ম অনুমান কমর বার করমত পার র্ক না। 
  
তারা র্ক পুরুষ? 
  
একজন পুরুষ। আমরকজন মর্হলা। 
  
তামদর বয়স কত? 
  
ইমাম বলল, থাক শবর্ে র্ৈিার দরকার নাই। আর্ম নাম বলমতর্ে। শগাপন রােবা। পুরুমষর 
নাম লাবুস। 
  
লাবুস? 
  
হুাঁ। আর শমময়িার নাম আতর। 
  
আতর? শস শতা েুব  ামলা শমময়। 
  
ইমাম অবাক হময় বলল, আতমরর কারমণ আমার স্ত্রী থামক নর্িবার্িমত।  ামলা কী ামব 
হয়? 
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আতরমক কী ামব েুন করমবন? শস শতা বান্ধবপুমর থামক না। র্বময় হময় শগমে। 
শ্বশুরবার্িমত থামক। 
  
কর্রম বলল, শ্বশুরবার্ির র্ঠকানা শবর কমরর্ে, শসোমন র্াব। 
  
মানুষ েুন করমবন, আপনার পাপ হমব না? 
  
হমব না। আর্ম পাগল শতা— পাগমলর পাপ নাই। 
  
আপনার কথাবাতিা শতা পাগমলর মমতা না। 
  
কর্রম বলল, কথাবাতিা পাগমলর মমতা না। র্কন্তু হার্স পাগমলর মমতা। এই শদে আর্ম 
হাসব— পাগমলর হার্স। 
  
কর্রম েরীর দুর্লময় র্বকি েমব্দ হাসমত লাগল। 
  
র্েবেংকর বলল, পাগমলর র্ক ধমি আমে? 
  
কর্রম বলল, না। পাগমলর ধমি নাই। তার কামে আল্লাহ  গবান সব এক। 
  
র্কন্তু আপর্ন শতা নামাজ পমিন। পাাঁৈ শবলাই পমিন। তার অথি আপর্ন পুমরাপুর্র পাগল 
হন নাই। র্কেু বার্ক আমে। 
  
কথা োরাপ বমলা নাই। 
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এেন েুন করমল র্বরাি পাপ হমব। 
  
তাও র্ঠক। 
  
র্েবেংকর বলল, পুরাপুর্র পাগল হওয়ার জমনয অমপো কমরন। 
  
কর্রম বলল, এোিা উপায় কী? 
  
র্েবেংকর বলল, আতমরর র্ঠকানািা আমামক র্দমবন? 
  
তুর্ম র্ঠকানা র্দয়া কী করব? 
  
একিা র্ৈর্ঠ র্লেব। 
  
আো র্ঠকানা র্দব, শকামনা সমসযা নাই। র্ঠকানা শতামার কামে থাকাই  ামলা। আর্ম 
হারাময় শফলমত পার্র। 
  
র্েবেংকর আতরমক র্ৈর্ঠ র্লমেমে। র্ৈর্ঠিা র্লমেমে। সংমকমত। তার ধারণা আতর সংমকত 
ধরমত পারমব। র্েবেংকমরর র্ৈর্ঠ– 
  
A ১০০১২—দণ্ড—৩২০১—দণ্ড 
৮৮৮৯—Pok—৫৫২—০১—N 
MAGO TREE. ২১১—০০০ 
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৬১১৯৩৭২ অ—আ—ে 
  
  
  
আতর তার শ্বশুরবার্িমত সুমেই আমে। তামদর বার্িিা র্িমনর। শবে বি বার্ি। বার্ির 
শপেমন পুকুর। এই পুকুর শমময়মদর। শমময়রাই শুধু শসোমন নান করমব, শধায়া পাকলার 
কাজ করমব। পুরুষমদর শসোমন র্াওয়া র্নমষধ। পুকুমরর শপেমন ঘন বাাঁে াি। বার্ির 
সামমন বি উঠান। উঠামন কময়কিা আমগাে। একিা আমগামে শদালনা িানামনা। এই 
শদালনা কর্ব োহমনয়ামজর জমনয। মাম  মাম  কর্ব সামহব শদালনায় শদাল শেমত শেমত 
কর্বতা র্লেমত পেন্দ কমরন। এমত নার্ক েমন্দর র্হসাব রােমত সুর্বধা হয়। 
  
আতমরর র্দন শুরু হয় তার শ্বশুর আবু্দল গর্নর গজগজার্ন র্দময়। র্তর্ন পুত্রমক দীঘিেণ 
গালাগার্ল না কমর তার র্দন শুরু করমত পামরন না। োহমনয়াজ বাবার গালাগার্ল র্কেুই 
শোমন না। কারণ সূর্ি ওঠার পর পরই শস ঘুমামত র্ায়। তার ঘুম  ামি দুপুমর। ঘুম  ািার 
পরপর দুপুমরর োবার শেময় আবার ঘুম। এই ঘুমমর নাম  াত ঘুম।  াত ঘুম  ামি 
র্বকামল। োহমনয়াজ তেন শগাসল সামর, দাাঁত মামজ, ইর্ন্ত্র করা একিা পাঞ্জার্ব গাময় র্দময় 
তার র্দন শুরু কমর। 
  
োহমনয়ামজর বাবা আবু্দল গর্ন তাাঁর র্দন শুরু কমরমেন। পুত্রমক র্নময় গজগজার্ন শুরু 
হময়মে- র্বিান গাধা এেন ঘুমম। র্বদযার শেতায় আগুন। এমন র্বদযার প্রময়াজন নাই। মূেি 
 ামলা। শিকা পয়সা েরৈ কইরা শর্ পুলামর র্বিান বানায় শস গাধা। তার বাপ গাধা। তার 
দাদা গাধা। তার শৈৌদ্দগুর্ষ্ঠ গাধা। তার মাতুল বংে গাধা। ইতযার্দ। 
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আতমরর োশুর্ি শমাসাম্মত আর্মনা শবগম নামাজ কালাম র্নময় থামকন। তার হামত এক 
হাজার গুর্ির তসর্ব। একজন দাসী সব্বিেণ তাাঁর সমঙ্গ থামক এবং তসর্বর একিা মাথা 
ধমর থামক। এই তসর্ব এক পীরসামহব তামক র্দময়মেন। 
  
আর্মনা শবগম অবসর সময় বার্ির শপেমন পুকুরঘামি বমস থামকন। র্তর্ন শর্োমন শসোমন 
 ূত শদমেন।  ূমতর গল্প বলায় তার আগ্রহ সীমাহীন। শোতা র্হসামব আতরমক শপময় 
র্তর্ন েুর্ে। র্তর্ন তাাঁর শেমলর বউমক  ূতর্বষয়ক র্েোয় পুমরাপুর্র র্ের্েত করার দার্য়ত্ব 
র্নময়মেন। এই দার্য়ত্ব র্তর্ন আগ্রহ এবং আনমন্দর সমঙ্গ পালন করমেন। 
  
শবৌমা শোন।  ূত শপতর্ন আর র্জন র্কন্তু এক না।  ূত শপতর্ন এক র্কর্সম, র্জন আমরক 
র্কর্সম। র্জনরার শদে আমে। রাজত্ব আমে। রাজা আমে।  ূত শপাতর্নর এইসব র্কেু 
নাই। বু লা ঘিনা? 
  
র্জ আম্মা বু লাম। 
  
 ূত শপতর্ন আবার দুই র্কর্সমমর। শুকনার  ূত। এরা গামে থামক, মানুমষর বার্িঘমর 
থামক। আমরক র্কর্সন্ম হইল পাইনযা  ূত। এরা থামক পার্নমত—োমল, র্বমল, হাওমর। 
বু লা ঘিনা? 
  
র্জ আম্মা বু লাম। এই বার্িমত র্ক  ূত আমে? 
  
অবেযই আমে।  ূত োিা র্ক বার্ি হয়? র্তন ৈাইরিা আমে, এর মমধয একিা বিই 
বজাত— নাম ‘হাম্বর’। 
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 ূতমদর নাম থামক? 
  
অবেযই থামক। 
  
আম্মা, ‘হাম্বর’ শেমল না শমময়? 
  
শেমল। সন্ধযামবল বাাঁে ামির কামে হাম্বর বমল ডাক র্দও, শদেবা ঘিনা। 
  
কী ঘিনা? 
  
বাতাস নাই র্কেু নাই শদেবা সমামন বাাঁেগাে দুলতামে। 
  
শমাসাম্মত আর্মনা শবগম শুধু শর্  ূমতর গল্প কমরন তা না—প্রর্ত অমাবেযায়  ূতমদর 
উমদ্দমে শ াগ শদন। আ্ত  গজার মাে শ মজ বাাঁেগামের র্নমৈ শরমে আমসন। গজার মাে 
 াজা  ূতমপ্রমতর অর্ত পেমন্দর োবার। র্জনরা আবার মাে োয় না। তামদর পেন্দ োনার 
র্মর্ি। 
  
একর্দন আতর বলল, আম্মা, গজার মাে  াজা শদওয়া র্ঠক না। মাে  াজার শলাম  অনয 
 ূতরা ৈমল আসমব। বার্ি  র্তি হময় র্ামব  ূত শপাতর্নমত। 
  
আর্মনা শবগম পুত্রবধুর অজ্ঞতায় েুব মজা শপমলন। র্তর্ন বলমলন, এক সীমানার  ূত 
অনয সীমানায় র্ায় না। তাোিা হাম্বর আমে। হাম্বর কাউমর ধামর কামে আসমত র্দমব না। 
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হাম্বরমক শকামনার্দন শদমেমেন? 
  
শবৌমা, এমদর শৈামে পর্রোর শদো র্ায় না। তারপমরও কময়কবার শদমের্ে। েুবই োমিা। 
পাময়র পাতা অমনক বি। মুমের কািা শোি। পুর্ত পুর্ত দাাঁত। ইনু্দমরর দাাঁমতর মমতা। 
  
আমামক একর্দন শদোমবন? 
  
আো র্াও শৈিা র্নব। শদেমত পাবা র্ক-না জার্ন না। সবাই শদমে না। 
  
আর্মনা শবগম শৈিা র্নময়মেন। সন্ধযামবলা আতরমক বাাঁে ামির কামে র্নময় শগমেন— 
হাম্বমরর সমঙ্গ আতমরর পর্রৈয় কর্রময় র্দময়মেন। উাঁৈু গলায় বমলমেন, ঐ হাম্বর। র্বমদর 
বাচ্চা কইমর? বউমামর র্নয়া আসর্ে।  ামলা কইরা শদে। এর সামথ র্বজার্ত ফাইজলার্ম 
করর্ব না।  য় শদোর্ব না। নজর র্দর্ব না। অনয শকামনা র্বমদর বাচ্চা শর্ন নজর না শদয় 
শসইিাও শদের্ব। তুই শর্ আমার কথা শুর্নেস তার প্রমাণ শদ। বাাঁে ামর বার্ক শদ র্বমদর 
বাচ্চা। 
  
বাাঁে াি সর্তয সর্তয দুমল উঠল। আতর  ময় তার োশুর্িমক জর্িময় ধরল। আর্মনা শবগম 
বিই তৃর্্ত। লা  করমলন। শকউ  ূমতর  ময় অর্স্থর হমল র্তর্ন েুব আনন্দ পান। তার 
মমন হমলা—  ামলা শবৌ শপময়মেন। মাোল্লাহ! 
  
অল্প র্কেু র্দমনই আতর বুম  শফমলমে তার স্বামী একজন বযথি মানুষ। শস শর্ বযথিতা 
র্নমজ জামন না। বযথি মানুষরা ের্তকর হয়, এই শলাকিা তা না। শস বাস কমর প্রবল 
শঘামর। এই শঘার শকামনার্দন কািমব তাও মমন হয় না। 
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োহমনয়ামজর বতিমান কমিকাণ্ড দুই  ামগ  াগ করা। কাবযৈৈিা এবং মূেি স্ত্রীমক র্ের্েত 
করা। আতরমক প্রর্তর্দন গল্প-উপনযাস পিমত হমে। শুধু পিামতই শেষ না, শমৌর্েক 
পরীো র্দমত হমে। 
  
শর্ উপনযাস পমি শেষ কমরে, তার নাম কী? 
  
শনৌকািুর্ব। 
  
শক র্লমেমেন? 
  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
  
নায়মকর নাম কী? 
  
রমমে। 
  
নার্য়কার নাম কী? 
  
সুেীলা। 
  
পাশ্বিৈর্রমত্রর নাম কী? 
  
আতর বলল, পাশ্বিৈর্রত্র কী র্জর্নস? 
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োহমনয়াজ বলল, শর্ নায়ক নার্য়কা না, তমব তামদর আমেপামের শকউ। 
  
জার্ন না। 
  
উপনযাসিা শতামামক আবার পিমত হমব। কাগজ-কলম র্নময় বসমব। র্েনই শকামনা নাম 
আসমব নাম র্লমে শফলমব। 
  
আতর দীঘিশ্বাস শফমল হযাাঁ-সূৈক মাথা নািল। 
  
আতরমক তার স্বামীর র্কেু কর্বতাও মুেস্থ করমত শদয়া হময়মে। একর্ি কর্বতার নাম 
‘ৈাতমকর অশ্রু’। 
  
ৈাতমকর অশ্রু 
  
র্নর্ে পমথর শপময়র্ে র্নমন্ত্রণ 
শুমনর্ে ক্রন্দন। 
বযর্থত ৈাতক কাাঁমদ দুমল উমঠ বন। 
উমি র্ায় পেীগণ। 
বমহ বায়ু উত্তরী, েন েন েন। 
উৈািন হময়মে তাহমদর মন। 
হইমতমে দুিঃমের শোর্ণত েরণ। 
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কর্বতা মুেস্থ করা োিাও আতরমক শর্ কাজর্ি করমত হমে তা হমলা শসমজগুমজ কর্বর 
সামমন দীঘি সময় বমস থাকা। কারণ কর্ব প্রৈুর শপ্রমমর কর্বতা শলমেন। শসই সময় 
‘শপ্ররণাদাত্রী’ লামগ। বমস থাকার সময় হাসা র্ামব না। নিাৈিাও করা র্ামব না। এমত 
কর্বর মনসংমর্ামগ সমসযা হয়। 
  
আতর র্েবেংকমরর র্ৈর্ঠ শপময়মে। র্ৈর্ঠর অথি, শক এই র্ৈর্ঠ পার্ঠময়মে, শস র্কেুই বু মত 
পামর র্ন। শস র্ৈর্ঠ তার স্বামীমক শদর্েময়মে। তার র্বিান স্বামী র্ৈর্ঠর অথি সমঙ্গ সমঙ্গ ধমর 
শফমলমে। গম্ভীর গলায় বমলমে, এিা তার্বজ। শকউ একজন র্ৈর্ঠর মাধযমম শতামামক 
তার্বজ কমরমে। 
  
তার্বজ শকন কমরমে? 
  
শতামার আমার মমধয র্বম দ সৃর্ি করমত ৈায়। 
  
তার্বজ পার্নমত িুর্বময় র্দমল তার গুণ নি হয়। আময়াজন কমর শসই তার্বজ পার্নমত 
িুবামনা হমলা। োহমনয়াজ শঘাষণা করল, শর্মহতু শকউ একজন তার স্ত্রীমক তার্বজ করার 
শৈিা করমে, কামজই শস স্ত্রীমক শফমল শকালকাতা র্ামব না এবং এবের এমএ পরীো 
শদমব না। 
  
আবু্দল গর্ন বমলমেন, র্ঠক আমে র্দস না। আমগও দুইবার শফইল করেস, এইবারও 
কারর্ব। লা  কী? পাস করমলও র্বপদ। আমরা বি গাধা হর্ব। 
  
োহমনয়াজ বলল, বি গাধা শকন হ’ব? 
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আবু্দল গর্ন হতাে গলায় বলমলন,  ুল বমলর্ে। বি গাধা হর্ব না। তুই বি গাধা হইয়াই 
জন্ম র্নেস। 
  
বাবার অপমানসূৈক কথায় কর্ব সামহমবর শকামনা  াবাির হমলা না। হালকা ধরমনর 
কথাবাতিা শুনমল তার হমব না। শস জগমতর মহৎ র্বষয় অনুন্ধামন বয্ত । তাোিা গতকাল 
রাত র্তনিা একুে র্মর্নমি তার মাথায় কর্বতার একিা লাইন এমসমে। লাইনিা শজমক 
বমসমে। র্পন আিমক র্াওয়া শরকমডির মমতা শবমজ র্ামে। লাইনিার বযবস্থা করা দরকার। 
লাইনিা হমে— 
  
‘সরমবামর নীল কমর্লর্ন কামদ।’ 
  
নীল কমল কাাঁদমল র্ঠক র্েল। র্কন্তু কমমলর স্ত্রীর্লঙ্গ কমর্লর্ন’ শকন মাথায় এমসমে তা 
কর্ব বু মত পারমে না। 
  
  
  
রাত অমনক হময়মে। র্কেুেণ আমগ বৃর্ি হময় আকাে পর্রোর। অসংেয তারা উমঠমে। 
পুকুরঘামি বমস লাবুস তার্কময় আমে আকামের র্দমক। তার শৈামে মুগ্ধ র্বস্ময়। কী র্বপুল 
র্বশ্বেহ্মাণ্ড! মানুমষর বাস তার েুদ্ৰ এক গ্রমহ। না জার্ন অনয গ্রহগুর্লমত কী আমে। কী 
তামদর রহসয। 
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হাসনামহনা ফুল ফুমিমে। বাতামস ফুমলর শসৌর  শ মস আসমে। তারস্বমর র্ র্  শপাকা 
ডাকমে। লাবুমসর মমন হমলা ফুমলর শসৌর , র্ র্ র ডাক র্বর্েন্ন শকামনা ঘিনা না। র্বপুল 
র্বশ্বেহ্মামণ্ডর এরাও একিা অংে। এবং শমামিই তুে না। 
  
লাবুস। 
  
মাওলানা ইদর্রস এমস লাবুমসর পামে বসমলন। লাবুস তার র্দমক তার্কময় বলল, আপর্ন 
বার্িমত পা শদয়ার পর বার্িিা শহমস উমঠমে। 
  
ইদর্রস বলমলন, বাবা, শতামার কথা বু লাম না। 
  
লাবুস বলল, শকামনা শকামনা মানুষ আমে র্ারা শর্োমনই র্ান। শসই জায়গা আনমন্দ শহমস 
ওমঠ। আবার উল্টািাও হয়। র্কেু মানুমষর উপর্স্থর্তমত জায়গা কাাঁমদ। 
  
বাবা, শতামার কথা র্কেুই বু মতর্ে না। 
  
লাবুস বলল, বু ার দরকার নাই। আপর্ন শর্ কামজ র্গময়র্েমলন শসই কাজ শতা হয় নাই। 
  
র্ঠকই ধমরে, কাজিা হয় নাই। শতামার অমনকগুর্ল িাকা নি কমরর্ে। আর্ম েরর্মন্দা। 
  
আপর্ন শর্ সুস্থ অবস্থায় র্ফরমত শপমরমেন এমতই আর্ম েুর্ে। 
  
র্ফমরর্ে র্ঠকই, র্কন্তু মনিা োরাপ। েোংক পামলর শেষ ইো পূরণ করমত পার্র নাই। 
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পূরণ হমব। আপর্ন র্ামক েুাঁজমেন শস েবর পামব এবং একর্দন  রসন্ধযায় এই বার্িমত 
শস উপর্স্থত হমব। 
  
ইদর্রস তার্কময় আমেন। লাবুমসর শকামনা কথারই আগামাথা র্তর্ন ধরমত পারমেন না। 
লাবুস বলল, মাম  মাম  আর্ম শৈামের সামমন  র্বষযৎ শদেমত পাই। 
  
ইদর্রস বলমলন, মানুষমক এই েমতা আল্লাহপাক শদন নাই বাবা। 
  
লাবুস ৈুপ কমর রইল। একিা কথা বলমত র্গময়ও বলল না। শস শর্ কথািা বলমত 
র্গময়র্েল শসিা হমে, আপর্ন শর্ শমময়র সন্ধামন র্গময়র্েমলন তার নাম আপর্ন আমামক 
বমলন নাই। র্কন্তু আর্ম তার নাম জার্ন। তার নাম লর্লতা। মাওলানা ইদর্রসমক ৈমমক 
শদয়ার শকামনা অথি নাই। 
  
কর্লকাতা েহর শকমন শদেমলন? 
  
 ামলা না। দমবন্ধ লামগ। তমব কময়কজন অর্ত  ামলামানুমষর সমঙ্গ পর্রৈয় হময়মে। 
এমদর মমধয একজন সু্কল র্েেক। শগাপালনগর সু্কল। র্ব ূর্ত বাবু। 
  
শলেক? 
  
হযাাঁ শলেক। অমনক বই র্লমেমেন। উর্নও এোমন আসমবন। আপর্ন তাাঁমক র্তনবমির মাথা 
শদোমত র্নময় র্ামবন। 
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মাওলানা ইদর্রস অবাক হময় বলমলন, র্ব ূর্ত বাবুমক আর্ম র্তনবমির মাথার কথা বমলর্ে। 
উর্ন সুন্দর সুন্দর জায়গা শদেমত পেন্দ কমরন। উর্ন বমলমেন আসমবন। তাাঁর েরীর 
সামানয োরাপ। েরীর সারমলই আসমবন। 
  
হঠাৎ লাবুস পর্রোর শদেমত শপল, শলেক মানুষিা পুকুরঘামির শশ্বতপাথমর বমস আমেন। 
মুগ্ধ গলায় র্নমজর শলো পমি র্ামেন। 
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৩০. এককচির মচন্দমরর িূিা 
এককর্ির মর্ন্দমরর ৈূিার র্ত্রেূমল গলার্েলা র্বকিদেিন এক েকুন এমস বমসমে। শস 
আকামের র্দমক গলা লম্বা করমে, আবার গুর্িময় আনমে। পাো শমমল র্দমে এবং বন্ধ 
করমে। তার ৈকৈমক কু্রদ্ধ লাল শৈাে দূর শথমকও শদো র্ামে। 
  
মর্ন্দর ৈূিায় েকুন বসা র্বরাি অলেণ। মহার্বপমদর অর্গ্রম ইোরা। েকুন তািাবার শৈিা 
করা হমে। র্ঢ়ল শোিা হমে। গুলর্তমত কমর মামবিল শোিা হমে। েকুন র্নর্বিকার। 
এইসব কমিকাণ্ড শস শমামিই গুরুমত্বর সমঙ্গ র্বমবৈনা করমে না। র্কেুেণ শোল করতাল 
বাজামনা হমলা। েমব্দ অর্তষ্ঠ হময় শস উমি শগল র্ঠকই, আবার এমস বসল। এই দফায় 
শদো শগল তার শঠাাঁমি মাংস। র্কমসর মাংস শক জামন! মরা গরুর মাংস হমল সবিনাে। 
মর্ন্দর অশুদ্ধ হময় র্ামব। মর্ন্দর শুর্দ্ধ র্বরাি আময়াজমনর বযাপার। 
  
এককর্ির উপমদমে বাাঁমের আগায় েি শবাঁমধ শসই েমি আগুন লার্গময় শৈিা শুরু হময়মে। 
পশুপার্ে আগুন  য় পায়। এই েকুনিা র্ত হারার্মই শহাক আগুন শদমে অবেযই পালামব। 
এককর্ি বলমলন, আধঘ্া সময়, এর মমধয েকুন দূর করবা। প্রময়াজমন একজন শকউ 
মর্ন্দমরর মাথায় উঠ। এতগুর্ল মানুষ একিা েকুন দূর করমত পার না, এিা শকমন কথা! 
  
এককর্ি তার আিমত র্কেুেণ র্ ম ধমর বমস থাকল। মন অর্স্থর লাগমে। েকুন দূর না 
হওয়া পর্িি অর্স্থরতা কািমব না। তাাঁর বযর্ক্তগত মর্ন্দমর েকুন বমসমে, র্বপদ র্া হবার 
তার হমব। র্বপমদর র্কেু সম্ভাবনা র্তর্ন শদেমত পামেন। ৈামলর দাম কমমত শুরু কমরমে। 
র্কেুর্দমনর মমধয শবামরা ফসল উঠমব। এইবার ফসল  ামলা হময়মে। ইংমরজ সরকার 
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শঘাষণা র্দময়মে, রু্দ্ধ শেষ হবার পরপরই  ারতমক স্বাধীন কমর শদয়া হমব। এিা আমরক 
র্ন্ত্রণা। ইংমরজ রাজার জাত। তারা শর্ ামব রাজত্ব কমরমে শস ামব শক পারমব? র্হনু্দ-
মুসলমান কািাকার্ি কমরই শতা মমর র্ামব। 
  
এককর্ি েকুমনর েবর র্নল। েকুন এেমনা র্ায় নাই। র্ঠক হময়মে। একজন মর্ন্দমরর 
ৈূিায় অলঙ্গা র্দময় শৈিা করমব। অলঙ্গা সুপার্রকামঠর বেিা। বেিাধারী নান কমর শুদ্ধ হময় 
র্নমে। এককর্ি উমঠ দাাঁিামলন। ধনু শেমের সমঙ্গ বযবসা র্বষময় পরামেি করমবন। গুদামম 
রাো ৈাল পার করমত ধনু শেমের সাহার্য লাগমব। একজন বযবসায়ী আমরকজনমক সাহার্য 
কমর। এিাই র্নয়ম। শসোমন র্হনু্দ-মুসলমান থামক না। এককর্ি শোট  ুল কমর 
শফমলমেন। সব ৈাল আমগই র্বর্ক্র কমর শদয়া উর্ৈত র্েল। তমব সময় এেমনা আমে। 
  
ধনু শেে র্ত্ন কমর এককর্িমক বর্সময়মেন। পান-তামাক শদয়া হময়মে। একজন শগমে 
র্মর্ি আনমত। মুসলমামনর ঘমর দুগ্ধজাত োদয োিা অনয োদয গ্রহণ করা র্ায় না। দুধ 
এবং দুগ্ধজাত দ্ৰবয সব অবস্থায় পর্বত্র। ধনু শেে বলমলন, মসর্জদিা র্ঠক কমর র্দলা না? 
এক মামসর উপর হময় শগল জুম্মার নামাজ বন্ধ। 
  
এককর্ি র্বর্স্মত হময় বলল, আর্ম শকন মসর্জদ র্ঠক কমর শদব? এিা শকমন কথা? 
  
ধনু শেে তামাক িানমত িানমত বলমলন, থানার দামরাগা সামহব তদমি শপময়মেন— তুর্ম 
মসর্জদ শপািামনার সামথ জর্িত। অমনমক সােী র্দময়মে। অমনমক আমার কামে এমসও 
বমলমে। শতামার র্নমজর শলাকই আমামক বমল শগমে। 
  
আমার র্নমজর শলাক আপনামক বমলমে? শস শক? তার নামিা বমলন। 
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শ্ৰীনাথ বমলমে। র্িমকি বাবুর ৈাকর্রর জমনয আমার কামে এমসর্েল। তেন বলল। আর্ম 
র্র্দও তার কথার একিা বণি র্বশ্বাস কর্র নাই। 
  
এককর্ি হত ম্ব হময় শগল। কী  য়ংকর কথা। ধনু শেে বলমলন, শ্ৰীনাথমক শডমক র্জজ্ঞাস 
করা। তমব শস র্কেু স্বীকার পামব বমল মমন হয় না। তামক বুর্ ময় বলমত হমব, এ ধরমনর 
কথা শর্ন আর না বমল। মন্দ কথা শলাকজন সহমজ র্বশ্বাস কমর। 
  
রামগ এককর্ির েরীর জুমল র্ামে। শ্ৰীনামথর র্বষময় এেুর্ন বযবস্থা র্নমত হমব। শস উমঠ 
দাাঁিাল। ধনু শেে বলমলন, বমস, র্মর্ি আনমত শগমে। দুি শলামকর কথায় এত অর্স্থর 
হমল ৈমল না। এককর্ি বসল। ৈাল র্বর্ক্রর র্বষয়িা আলাপ করমত হমব। শনৌকা কমর 
এত ৈাল শনয়া র্ামব না। ধনু শেমের লমঞ্চর সাহার্য লাগমব। 
  
এককর্ি বলল, আপনার কামে একিা র্বষময় সাহামর্যর জমনয এমসর্ে। সামানয র্কেু ৈাল 
র্কমন শরমের্েলাম। শবামরা ফসল উঠার আমগ র্বর্ক্র কমর র্দব। আপনার লমঞ্চ কমর ৈাল 
র্নময় র্াব। কর্লকাতা। শকামনা সমসযা আমে? 
  
ধনু শেে বলমলন, শকামনা সমসযা নাই। তমব শলাকজমনর শৈামের সামমন ৈামলর ব্ত া 
লমঞ্চ শতালা র্ঠক হমব না। র্নর্েরামত তুলমত হমব। 
  
অবেযই। 
  
ধনু শেে বলমলন, ৈাল পাঁমৈ র্ায় নাই শতা? 
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এককর্ি র্বর্স্মত হময় বলল, ৈাল পৈমব কী জমনয? 
  
লুকায়া রাো ৈাল। আমলা বাতাস পায় নাই। অমনমকর এরকম হময়মে। র্সউরাম নামমর 
এক মামিায়ার্র বযবসায়ীর এক হাজার ব্ত া ৈাল পাঁমৈ শগাবর হময় শগমে। শস এেন নযাংিা 
হময় পমথ পমথ ঘুরমতমে। 
  
আপনামক বমলমে শক? 
  
কাগমজ পিলাম। োকা প্রকামে োপা হময়মে। 
  
আমার ৈাল র্ঠক আমে। 
  
তুর্ম সাবধানী মানুষ। শতামার সমসযা হবার কথা না। র্াই শহাক, ৈাল কেন পাৈার করমত 
ৈাও বমল। আমার লঞ্চ চতয়ার থাকমব। 
  
‘পাৈার’ বলমতমেন শকন? আর্ম সৎ ামব ৈাল র্নয়া র্াব। র্বর্ক্র করব। আমার মমধয দুই 
নম্বর্র নাই। 
  
র্ঠক আমে। র্ঠক আমে। কথার কথা বমলর্ে। 
  
এককর্ি বার্ি র্ফমরই গুদামমর ৈাল পরীো করল। তাাঁমক মাথায় হাত র্দময় বমস পিমত 
হমলা। দুিা গুদামমর ৈাল র্িমনর। র্িমনর ফুিা র্দময় বৃর্ির পার্ন েুমকমে। ৈাল পাঁমৈ শগমজ 
উমঠমে। তালাবন্ধ গুদাম শকউ েুমল নাই। এতবি সবিনাে শর্ হময় শগমে তা শবা া র্ায় 
নাই। 
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একজন এমস এককর্িমক জানাল শর্, েকুন দূর হময়মে। র্ত্রেূমল আবার শর্ন এমস না 
বমস তার জমনয বিই গামের ডাল শ মি র্ত্রেূলমক র্ঘমর র্বর্েময় শদয়া হময়মে। বিই 
কািার জমনয েকুন বসমত পারমব না। 
  
র্বপদ একা আমস না। সঙ্গী সােী র্নময় আমস। এককর্ি সন্ধযামবলায় েবর শপল, 
শকালকাতায় তার শদাকানিা লুি হময়মে। এইোমনই শেষ না, তার নতুন েবরপাঠক 
শদবুমক িাকা বযাংমক জমা র্দমত শনত্রমকানা পাঠামনা হময়র্েল। শস িাকা জমা না র্দময় 
উধাও হময় শগল। 
  
এককর্ি সারারাত মর্ন্দমর বমস রইল। তার মমধয শস-রামতই পাগলার্মর র্কেু লেণ 
প্রকার্েত হমলা। তার কামে মমন হমলা, ঠাকুর তামক পেন্দ কমরমেন এবং তার সমঙ্গ কথা 
বলা শুরু কমরমেন। ঠাকুমরর সমঙ্গ তার র্নম্নরূপ কথাবাতিা হমলা 
  
ঠাকুর : র্কমর মন শবর্ে োরাপ? 
  
এককর্ি; আর্ম ধমনপ্রামণ শগর্ে ঠাকুর। 
  
ঠাকুর : ধমন শগর্েস র্ঠক আমে। প্রাণ শতা আমে। 
  
এককর্ি : ধন র্বনা প্রাণ র্দময় কী করব ঠাকুর? 
  
ঠাকুর : ধমনর বযবস্থা করর্ে। আর্ম আর্ে না? গু্ত।ধমনর বযবস্থা হমব। এক কলর্স শমাহর 
হমব না? 
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এককর্ি : হমব। কমব পাব? 
  
ঠাকুর : লাবুমসর বার্িমত র্া। র্েউর্ল গামের আমেপামে মার্িমত শপাতা গু্ত।ধন। েুাঁমি 
শবর কর। 
  
এককর্ি : এের্ন র্াব? 
  
ঠাকুর : শতার ইো। তমব এত তািাহুিা কী? আয় গল্প কর্র। 
  
এককর্ি মার্ি কািার দু’জন কমলা এবং শকাদাল র্নময় শ ারমবলায় লাবুমসর বার্িমত 
উপর্স্থত। গম্ভীর গলায় বলমলন, শতামার সমঙ্গ একিা আমলাৈনা আমে। 
  
লাবুস বলল, বলুন কী আমলাৈনা? 
  
এককর্ি বলমলন, আমার শর্ মহাসবিনাে হময়মে এই েবর র্ক শপময়ে? 
  
র্কেুিা শুমনর্ে। আমার জায়গায় অনয শকউ হমল পাগল হময় গ্রামম বন্দমর ঘুরত। আর্ম 
বমলই এেমনা র্ঠক আর্ে। র্াই শহাক, মূল কথা এিা না। আর্ম একিা হাাঁর্িমত র্কেু 
শসানার শমাহর  মর শতামার ওই র্েউর্ল গামের শগািায় পুাঁমত শরমের্েলাম। 
  
ওইোমন শকন? 
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শগাপন করার জমনযই অমনযর জায়গায় শরমের্ে। হর্রৈরণ বাবু এই র্বষময় জানমতন। 
আমার এেন মহার্বপদ। শমাহরগুর্ল র্নমত এমসর্ে। দুিা শমাহর শতামামক আর্ম র্দময় র্াব। 
  
লাবুস বলল, আমামক র্কেু র্দমত হমব না। আপনার র্জর্নস আপর্ন র্নময় র্ান। 
  
র্ঠক শকাথায় পুমতর্ে এেন মমন নাই। অমাবেযার রামত পুমতর্ে। র্দক শেয়াল নাই। র্ব্ত র 
শোাঁিােুাঁর্ি করমত হমব। 
  
করুন। 
  
লাবুস, তুর্ম র্বর্েি  দ্ৰমলাক। তুর্ম না ৈাইমলও আর্ম শতামামক দুিা শমাহর র্দব। 
লাঙ্গরোনার কামজ লাগমব। 
  
লাবুস বলল, লঙ্গরোনা শতা উঠাময় র্দময়র্ে। 
  
এককর্ি বলমলন, শদমে আবার অ াব আসমব, তেন নতুন লঙ্গরোনা ৈালু করবা। অমথির 
সব সময়ই প্রময়াজন। তাহমল শোিা শুরু কর্র? 
  
করুন। 
  
এককর্ি মহাউৎসামহ কাজ শুরু করমলন। রামতর দুর্িিার র্কেুমাত্র এেন তাাঁর শৈামে-
মুমে নাই। তামক আনর্ন্দত এবং উৎফুল্ল লাগমে। র্তর্ন পার্ি র্বর্েময় বমসমেন। হার্দস 
উর্দ্দন তার জমনয বাজার শথমক োহ্মমণর হুঙ্কা এমন র্দময়মে। এককর্ি হার্দস উর্দ্দমনর 
কমিকামণ্ড সন্তুি। র্তর্ন র্ঠক কমর শরমেমেন, গু্ত।ধন পাবার পরপরই হার্দস উর্দ্দনমকও 
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েুর্ে করমবন। তামক শসানার শমাহর শদয়ার র্কেু নাই! িাকা-পয়সা র্কেু র্দময় র্দমবন। 
র্তর্ন হার্দস উর্দ্দনমক গলা র্নৈু কমর বমল র্দময়মেন, তুর্ম কামলা দু’জমনর র্দমক নজর 
রােবা। কর্ঠন নজর। এরা শর্ন র্কেু পাৈার করমত না পামর। 
  
 ািা হাাঁর্ি, মার্ির োকর্ন জাতীয় র্জর্নস উমঠ আসমে। আসল র্জর্নস এেমনা পাওয়া 
র্ামে না। তমব অর্স্থর হবার র্কেু নাই। চধর্ি ধরমত হমব। 
  
শোাঁিােুাঁর্ি শদোর জমনয অমনমকই জমিা হময়মে। গু্ত।ধন শোাঁজা হমে এই েবর ের্িময় 
পমিমে। বযাপারিায় এককর্ি েুবই র্বরক্ত। র্তর্ন ধমকাধমর্কও কমরমেন- লা  হমে না। 
  
রার্ত্র জাগরমণর ক্লার্ি এবং শোিােুাঁর্ির উমত্তজনায় দুপুমরর র্দমক এককর্ির র্ মুর্নর 
মমতা হমলা। এই র্ মুর্নর মমধযই র্তর্ন ঠাকুরমক স্বমপ্ন শদেমলন। ঠাকুরমক লর্িত এবং 
দুিঃর্েত শদোর্েল। 
  
এককর্ি! শোট  ুল হময়মে শর। 
  
কী  ুল? 
  
জায়গা  ুল। গু্ত।ধন শপাতা আমে। পুরমনা কালীবার্িমত, এোমন না। 
  
কালীবার্ির শকান জায়গায়? 
  
শর্োমন বর্ল শদয়া হয় র্ঠক তার র্নমৈ। হাাঁর্িকার্ঠর র্নমৈ। শবর্ে েুাঁিমত হমব। না। েয় 
সাত হাত। 
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শমাহর কয়িা আমে জামনন? 
  
না। তমব বাদোর্হ শমাহর। 
  
শকান বাদোহ? বাদোহ জাহাঙ্গীর? 
  
হুাঁ। বাদোহ জাহাঙ্গীর। আসল র্গর্ন শসানার শমাহর। 
  
হাাঁর্িিা কত বি শসিা বমলন। 
  
হাাঁর্ি না। কলর্স। মা ার্র সাইমজর কলর্স। 
  
এককর্ি হুিমুি কমর উমঠ বসমলন। তৃর্্ত।র র্নিঃশ্বাস শফলমলন। 
  
র্জর্নসিা শকাথায় পুমতর্েলাম  ুমল শগর্ে, এেন মমন পমিমে। ৈমল র্ার্ে, তমব তুর্ম 
র্নর্িত থাক— শতামামক একিা শমাহর র্দব। শতামার জায়গায় হমল দুিাই র্দতাম। 
  
লাবুস বলল, আমার মমন হমে। আপনার েরীরিা োরাপ। আপর্ন শগাসল কমর 
োওয়াদাওয়া করুন। র্বোম করুন। 
  
র্জর্নসিা বার্িমত র্নয়া তারপর নান কমর োওয়াদাওয়া করব। সম্রাি জাহাঙ্গীমরর সময়কার 
শমাহর। এেন দর হমব র্তনে’ িাকার উপর। হমব না? 
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জার্ন না, হমত পামর। 
  
আো আর্ম র্াই। আর্ম কাজ শেষ কমর কমলা দুিামক পাঠাময় র্দব। এরা গতি বন্ধ কমর 
র্দময় র্ামব। 
  
এককর্ি হ্ত দি হময় ৈমল শগমলন। নি করার মমতা সময় তার হামত নাই। কালীবার্ির 
হাাঁর্িকামঠর র্নৈিা েুাঁমি সাত-আি ফুি গতি করা হময়মে।  ািা ইি এবং  ািা কলর্স 
োিা র্কেু পাওয়া র্ায় র্ন। সন্ধযামবলা প্রবল জ্বর র্নময় এককর্ি র্ফরমলন। তাাঁর দৃর্ি 
এমলামমমলা। শৈাে রক্তবণি। হাাঁপার্নর িান উমঠমে। বি বি র্নিঃশ্বাস র্নমেন। তারপমরও 
ফুসফুস  রামত পারমেন না। 
  
  
  
জ্বর এমসমে মাওলানা ইদর্রমসরও। শবে  ামলা জ্বর। তাাঁর েরীর  ামলা র্ামে না। প্রায়ই 
জ্বরজার্র হমে। েরীর শ মি পমিমে বমল র্তর্ন অল্পমতই কার্হল হময় পমিমেন। এই 
কার্হল অবস্থামতও তামক ের্ব আাঁকমত বসমত হময়মে। মীরা মানমে না। 
  
কামকর ের্ব হমল শকামনা সমসযা র্েল না। দুিা িান র্দময়ই র্তর্ন কাক আাঁকমত পামরন। 
মীরা বলমে কাক আাঁকমল হমব না, মীরামক আাঁকমত হমব। মানুমষর ের্ব আাঁকা গুনাহর 
কাজ। আল্লাহপাক অপেন্দ করমবন। বাম কাাঁমধ বমস থাকা শফমরেতা বর্দ র্লেমবা। র্কন্তু 
র্তর্ন মীরামক মানামত পারমেন না। শস োওয়াদাওয়া বন্ধ কমর বমস আমে। 
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মীরা োি র্ঙ্গমত শকামল হাত শরমে বমস আমে। ইদর্রস মীরার সামমন বমসমেন। ের্ব 
আাঁকার কাগজ শমম মত র্বোমনা। কাক আাঁকা আর মানুষ আাঁকা শতা এক না। শুরু 
করমবন। শকামথমক? শৈাে শথমক শুরু করমবন। প্রথমম বাম শৈাে। র্হসাব কমর ডান শৈাে। 
তারপর শঠাাঁি। 
  
মাওলানা কয়লা হামত র্নময় বলমলন, র্বসর্মল্লাহ। বমলই মনিা োরাপ হমলা, একিা র্নর্ষদ্ধ 
কাজ র্তর্ন র্বসর্মল্লাহ বমল শুরু করমত র্ামেন!  ুমলর উপর  ুল। 
  
মীরা বলল, বাবা, শুরু কর। 
  
ইদর্রস তার কনযার বা শৈামের মর্ণর কামলা অংে এাঁমক শফলমলন। এই শৈাে ৈকৈক 
করমে। ৈকৈমক  াবিা আনমত হমব। শৈামের মর্ণর কামলা এোন শথমক একরকম লাগমে 
না। শকাথাও শবর্ে শকাথাও কম। শৈামের মর্ণ র্ঠক করমত করমতই ডান শৈামের মর্ণর 
জায়গািা একিা র্বনু্দ এাঁমক র্ঠক করমলন। তারপর শঠাাঁমির জায়গািা র্ঠক করা হমলা। 
এেন তাাঁর মূল কাজ হমে, একিা শৈাে আাঁকমত আাঁকমত মুমের অবয়মবর জায়গাগুর্ল 
র্ঠক করা। 
  
মাওলানা আির্ি এক শঘামরর মমধয ৈমল শগমেন। তার সামমন এেন মীরা োিা র্কেু শনই। 
মীরা কময়কবার ডাকল, বাবা! বাবা! মাওলানা জবাব র্দমলন r 
  
শঠাাঁি আাঁকা হময়মে। শঠাাঁি হময়মে হার্স হার্স। এিা শতা র্ঠক না, মীরার শঠাাঁমি কান্না াব 
প্রবল। হার্সমক কান্নায় র্নময় আসমত হমল কী করমত হয় তা র্তর্ন জামনন না। র্কন্তু র্তর্ন 
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শর্ জামনন না এিাও র্ঠক না। তাাঁর মাথার শ তমর শকউ একজন বমস আমে। শস জামন। 
শস অবেযই জামন। 
  
আাঁকা শেষ কমর মাওলানা ের্বর্ির র্দমক তার্কময় র্কেুেণ কাাঁদমলন। আহামর, কী সুন্দর 
হময়মে ের্বিা! একিা অবাক র্েশু অর্ মামন শঠাাঁি বাঁর্কময় বমস আমে। তার শৈামে পার্ন 
শনই, র্কন্তু শৈাে শদমে মমন হমে শস এেুর্ন কাাঁদমব। 
  
মীরা বলল, বাবা, কাাঁদে শকন? ের্বিা শতা সুন্দর। 
  
এই জমনযই কাাঁদর্ে শর মা। 
  
মাওলানা অজু কমর নামাজ পিমত বসমলন। ‘তাওবা ও্ত াগাাঁমফরুল্লাহ’ বমল আল্লাহপামকর 
কামে অনযায়। এই কামজর জমনয েমা প্রাথিনা করমত হমব। একিা অমবাধ র্েশুর মনতুর্ির 
জমনয এত বি একিা অনযায় কাজ তামক করমত হময়মে। 
  
হার্দস উর্দ্দন মীরার ের্ব র্নময় শগল লাবুমসর কামে। লাবুস, হত ম্ব হময় বলল, একী! 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, মওলানা সাব এাঁমকমেন। 
  
লাবুস বলল, কী অর্বশ্বাসয কথা! 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, আর্ম  াবর্েলাম উর্ন কাউয়া োিা র্কেুই আাঁকমত পামরন না। এেন 
শদেমলন অবস্থা! 
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লাবুস বলল, আর্ম এত সুন্দর এত জীবি ের্ব শকামনার্দন শদর্ে নাই। শদমে র্ক মমন হয় 
জামনা? ডাকমল মীরা উত্তর র্দমব। 
  
লাবুস সর্তয সর্তয ের্বর র্দমক তার্কময় ডাকল, মীরা। মীরা। এই পুষ্পরার্ন। 
  
  
  
ধনু শেে শডমক পার্ঠময়মেন মাওলানা ইদর্রসমক। র্তর্ন জুম্মাঘর চতর্র কমর র্দময়মেন। 
জুম্মাঘমরর দার্য়ত্ব মাওলানামক র্দমত ৈামেন। ইমাম কর্রমমক দার্য়ত্ব শদয়ার প্রশ্নই ওমঠ 
না। শস এেন জুমিমে এককর্ির সমঙ্গ। শকাদাল র্নময় শস এককর্ির সমঙ্গ আমে। এককর্ি 
শকামনা জায়গা শদর্েময় শদয়া মাত্র শকাদান র্নময়  াাঁর্পময় পিমে। 
  
ধনু শেে বলমলন, মাওলানা, আপনার েবর কী? 
  
র্জ জনাব। আমার েবর  ামলা। 
  
শলামক আপনামক ডামক কাউয়া মাওলানা। শুনলাম। আপনার এেন একমাত্র কাজ কাউয়া 
আাঁকা। ঘিনা কী? 
  
ইদর্রস জবাব র্দমলন না। ধনু শেে বলমলন, কাউয়া শকন আাঁমকন? 
  
জনাব, শমময়িামর েুর্ে করার জমনয আাঁর্ক। 
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কাউয়া একিা বদপার্ে। ময়লা োয়। শদেমত অসুন্দর। তার ডাক অসুন্দরকা কা কা। 
তামর আাঁকার দরকার কী? দুর্নয়ামত সুন্দর পার্ের র্ক অ াব আমে? ময়ুর আমে, র্িয়া 
আমে, কাকাতুয়া আমে। আমে র্কনা বমলন? 
  
র্জ জনাব আমে। 
  
হাাঁস মুরর্গও শতা সুন্দর। এমদর মাংসও োওয়া র্ায়। হাাঁস মুরর্গও শতা আাঁকমত পামরন। 
  
ইদর্রস ৈুপ কমর আমেন। ধনু শেমের র্নমদিমে সদরুল মাওলানার সামমন কাজল এবং 
শপনর্সল রােল। ধনু শেে বলমলন, শদর্ে একিা কাউয়া আাঁমকন। সবাই আপনার কাউয়া 
আাঁকা শদমেমে, আর্ম শদর্ে নাই। তািাতার্ি আাঁমকন। আমার হামত সময় নাই। 
  
মাওলানা আাঁকমলন। ধনু শেে বলমলন, োরাপ না। শদর্ে এেন একিা মুরর্গ আাঁমকন। 
  
মাওলানা আাঁকমলন। 
  
মুরর্গর সামথ কময়কিা বাচ্চা র্দময় শদন। মাময়র র্পেমন র্পেমন বাচ্চা ঘুরমে। 
  
মাওলানা আমদে পালন করমলন। 
  
ধনু শেে বলমলন, কার শ তমর কী গুণ থামক। শকউ জামন না। আপনার র্ তমর শর্ এই 
গুণ র্েল শক শ মবমে। র্াই শহাক, জুম্মাঘমরর ইমামর্ত শুরু কমরন। আইজ থাইকা শুরু। 
আের ওয়ামক্ত আজান র্দয়া শুরু কমরন। 
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মাওলানা বলমলন, আর্ম র্বরাি পাপী মানুষ। একজন পাপী মানুষ মসর্জমদর ইমাম হইমত 
পামর না। আর্ম প্রর্তর্দন পাপ কর্র। অবস্থা এমন হময়মে শর্ পাপ োিা থাকমত পার্র না। 
আজমকও পাপ কমরর্ে। 
  
কী পাপ কমরমেন? 
  
ের্ব এাঁমকর্ে। 
  
এিা র্ক পাপ? 
  
র্জ জনাব পাপ। 
  
তাওবা কমরন। তওবা করমলই শতা পাপ শেষ। পাপ করমবন, তারপর আল্লাহপামকর 
কামে তওবা কমর পাপমুক্ত হমবন, আবার পাপ করমবন। 
  
মাওলানা বলমলন, এিা আল্লাহপাকমক ফাাঁর্ক শদওয়া। এই কাজ আর্ম করব না। 
  
মসর্জমদর ইমামর্ত তাহমল করমবন না? 
  
র্জ-না জনাব। 
  
আপর্ন শতা শবয়াদবও আমেন। আমার মুমের উপর ‘না’ বলা র্বরাি শবয়াদর্ব। 
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আল্লাহপামকর শকামনা হুকুমম না বলা শবয়াদর্ব এবং মহাগুনাহর কাজ। আপনামক না বলা 
শবয়াদর্ব না। তারপমরও না’ বলায় র্র্দ মমন কি শপময় থামকন। আর্ম েমা ৈাই। মানুমষর 
মমন কি শদয়া র্নমষধ আমে। 
  
ধনু শেে বলমলন, আপর্ন আমার সামমন শথমক র্ান। কাউয়ামদর কামে র্ান। তামদরমক 
র্নয়া কা কা কমরন। 
  
ইদর্রস শবর হময় এমলন। আসমরর নামামজর পর বিগামির পামি বসমলন। হামত কাগজ 
এবং শপনর্সল। আজ র্তর্ন গামের ের্ব আাঁকমবন। গামের ের্ব আকামত শকামনা পাপ শনই। 
গাে শতা আর জীবজন্তু না। সন্ধযা নাগাদ ের্ব শেষ হমলা। প্রাণ, স্বাসু্থয এবং শসৌন্দমর্ি 
 লমমল একিা শলবুগাে। শলবু। ফমল আমে। শলবু ফুল ফুমি আমে। ের্বর র্দমক তাকামল 
শলবু ফুমলর গন্ধ নামক লামগ। 
  
মাওলানা বার্ির র্দমক রওনা হময়মেন। গামির পামিই মাগমরমবর নামাজ শেষ কমরমেন। 
নামামজ পুমরাপুর্র মন র্দমত পামরন র্ন। দৃর্ি ৈমল র্ার্েল আকামের র্দমক। সন্ধযার 
আকামের কী সুন্দর রি। শপনর্সল র্দময় এই রি আনা র্ামব না। রি র্তর্ন পামবন 
শকাথায়? কাাঁৈার্হলুমদর রস শথমক হলুদ রি পাওয়া র্ামব। শসগুন গামের কাাঁর্ৈপাতা বািা 
শথমক লাল রি। নীল পামবন শকাথায়? সাদা কাপমি শর্ ‘নীল’ শদয়া হয় শসই নীল র্ক 
বযবহার করা র্ায়? আকামে আমে সাদা শমমঘর স্তুপ; সাদা রি র্হমসমব ৈকের্ি শকমন 
হমব? 
  
মাওলানা সামহব, আদাব। 
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ইদর্রস ৈমমক তাকামলন। র্তর্ন আকামের র্দমক তার্কময় হাাঁির্েমলন বমলই হঠাৎ মমন 
হময়মে আকাে শথমক শকউ একজন বমলমে, আদাব। 
  
আদাব বমলমেন এককর্ি। র্তর্ন উবু হময় সিমক বমস আমেন। সিমকর পামেই গতি করা 
হমে গতি করমে ইমাম কর্রম। ঠাকুর স্বমপ্ন এককিমক শদো র্দময় বলমেন, র্ডর্িক্ট 
শবামডির রা্ত া বরাবর গতি কমর শর্মত। রা্ত ার পামেই আমে। র্ঠক শকাথায় তা বলা র্ামে 
না। 
  
ইদারস বলমলন,  ামলা আমেন? 
  
এককর্ি বলমলন, সামানয শপমরোর্নর মমধয আর্ে। তমব আজ শপমরোর্নর অবসান হমব। 
কলর্স পাওয়া র্ামব। আজ র্দন শু । শুক্লা পঞ্চমী। 
  
ইমাম কর্রম  াপ াপ শকাদামলর শকাপ র্দমে। তার সারা গা র্দময় ঘাম পিমে। 
  
িং কমর েব্দ হমলা। এককর্ি শৈর্ৈময় উঠমলন, আম্ত  আম্ত । কলর্স শর্ন না  ামি। 
  
কলর্স না। ইমির িুকরায় শকাদামলর শকাপ পমিমে এককর্ি তামত হতাে হমলন না। 
হতাে নামমর মানর্বক র্বষয়র্ি পাগলমদর মমধয অনুপর্স্থত। তারা বাস কমর সমূ্পণি 
হতাোমুক্ত জগমত। 
  
ইমাম কর্রম বলল, মাওলানা ঘমর র্ান। আমামদর কামজর অসুর্বধা হইমতমে। দাাঁিায়া 
শদোর র্কেু নাই। র্জর্নস র্েন পাব সমবই জানমবন। আমামদর মমধয লুকাোপা র্কেু নাই। 
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মাওলানা বার্ির র্দমক রওনা হমলন। তাাঁর মন র্বষণ্ণ। র্তর্ন েবর শপময়মেন কর্রমমর 
পাগলার্ম অমনক শবমিমে! এেন শস শরমগ শগমলই শকাদাল র্নময় তািা কমর। দূমরর 
শকামনা েহর বমন্দ্র শেমি র্দময় আসা আসা র্নময় আমলাৈনা হমে। সবার ধারণা কর্রমমর 
মাথার শর্ অবস্থা দূমর শেমি র্দময় এমল শস পথ র্ৈমন আসমত পারমব না। 
  
অঞ্চমল একজন পাগল থাকা  ামলা। এমত অঞ্চমলর ‘বরকত’ হয়। র্কন্তু র্বপদজনক 
পাগল থাকা  ামলা না। এরা কেন কী করমব। তার র্ঠক শনই। ইমাম কর্রম র্বপদজনক 
পাগমলর পর্িাময় শপৌঁমে শগমে। শক র্বপদজনক পাগল শক না। তা র্ঠক কমর অঞ্চমলর 
র্েশুরা। তারা র্েন শকামনা পাগল শদোমাত্র র্বপুল উৎসামহ তার র্দমক র্ঢ়ল েুিমত শুরু 
কমর তেন ধমরই র্নমত হমব শস র্বপদজনক পাগল। 
  
বান্ধবপুমরর র্েশুরা ইমাম কর্রমমক শদোমাত্র র্েল েুিমে। এককর্িমক র্কেু বলমে না। 
  
  
  
সন্ধযার পরও শোাঁিােুাঁর্ি ৈলমত লাগল। এককর্ি আমরা দু’জন কমলা র্নময় এমসমে। 
রাতৈুর্ক্ত কামলা। সারারাত কাজ করমব। সূর্ি ওঠার পর মজুর্র র্নময় র্বদায় হমব। একিা 
হযাজাক লাইি শজাগাি করা হময়মে। হযাজামকর আমলায়  লমল করমে ৈারর্দক। শকমন 
উৎসব উৎসব  াব। 
  
রর্িলা বার্ি শথমক পালর্ক র্ামে ধনু শেমের বার্িমত। ৈার শবহারার পালর্ক। সমঙ্গ একজন 
ৈরণদার। পালর্কমত ের্রফা। অমনকর্দন পর আজ তার ডাক পমিমে। 
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পালর্ক হযাজাক বার্তর কামে আসমতই ের্রফা বলল, থামমন। 
  
পালর্ক থামল। 
  
ের্রফা ৈরণদারমক বলল, ইমাম কর্রম সামহবমর একিু কামে আসমত বমলন। আর্ম তামর 
দুইিা কথা বলমত ৈাই। 
  
এককর্ি বলমলন, পালর্কমত শক র্ায়? 
  
ৈরণদার বলল, রর্িলা বার্ির কইনযা র্ায়। 
  
োিাইলা শকন? কামজর মমধয  ামমলা। ৈইলযা র্াও। 
  
ৈরণদার বলল, সামানয কাজ আমে। কাজ শেষ হমল ৈমল র্াব। 
  
শস কর্রমমর কামে শগল। কর্রম শকামনা আপর্ত্ত োিাই পালর্কর পামে এমস দাাঁিাল। 
  
ের্রফা বলল,  ামলা আমেন? 
  
কর্রম বলল,  ামলা আর্ে। 
  
ের্রফা বলল, আপর্ন আমামর শদেমত পাইমতমেন না। আর্ম শদেমতর্ে। আপনার েরীর 
 ামলা না। শলামক বমল আপনার না-র্ক মাথাও নি হময়মে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 740 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

হুাঁ। 
  
আপর্ন র্ক আমামক র্ৈমনমেন? 
  
হুাঁ। 
  
বমলন, আর্ম শক? 
  
তুর্ম ের্রফ। 
  
এেন আর্ম ের্রফা না। আর্ম রর্িলা বার্ির নর্ি। আমার নাম–ফুলকুমারী। নাম সুন্দর 
না? 
  
হুাঁ। 
  
এককর্ি ধমক র্দল, কাজকাম ফালায়া কী শুরু করলা? 
  
কর্রম শকাদাল হামত শনমম শগল। ের্রফার পালর্কও ৈলমত শুরু করল। শবহারারা হুম 
হাম েব্দ করমে। তারা র্নিঃেব্দ হমল ের্রফার কান্নার েব্দ শুনমত শপল। 
  
  
  
ধনু শেমের েরীর োরাপ কমরমে। মাথায় র্ন্ত্রণা, বর্ম বর্ম  াব। েরীমর ৈুলকার্নও হময়মে। 
র্কেুেণ ৈুলকামলই জায়গািা ফুমল। লাল হময় র্ামে। সতীে কর্বরাজ সন্ধযামবলা এমস 
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শদমে শগমে। তার কথামমতা ৈুন এবং র্নমপাতা বািা লাগামনা হমে। বর্ম াব কািামনার 
জমনয গন্ধ াদার্লর বিা শেময়মেন। এমত বর্ম াব আমরা শবমিমে। বর্ম হময় শগমল েরীর 
 ামলা লাগমব- এই শ মব গলায় আিুল র্দময় বর্মর শৈিাও কমরমেন। বর্ম হয় র্ন। মমন 
হমে একগাদা োবার গলার কামে আিমক আমে। 
  
েরীমরর এই অবস্থায় শকামনা র্কেুই  ামলা লামগ না। ের্রফামক র্তর্ন বলমলন, র্াও ৈমল 
র্াও।  ামগা। 
  
ের্রফা বলল, শকাথায় র্াব? 
  
শর্োন শথমক আসে শসোমন র্ামব। আমার েরীর  ামলা না। 
  
েরীমর কী হময়মে? 
  
ৈুলকার্ন হময়মে। 
  
ের্রফা আগ্রহ র্নময় বলল, শদর্ে? 
  
ধনু শেে বলমলন, কী শদেবা? তুর্ম র্ক ডাক্তার কর্বরাজ? 
  
ের্রফা বলল, আপনার কুষ্ঠমরাগ হময়মে র্ক-না এইিা শদেব। আপনার কুষ্ঠমরাগ হওমনর 
কথা। 
  
ধনু শেে থমথমম গলায় বলমলন, কী বললা? 
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ের্রফা স্বা ার্বক গলায় বলল, আর্ম অির শথমক অমনকবার বমলর্ে আপনার শর্ন কুষ্ঠ 
হয়। অির শথমক শর্ র্া ৈায় তাই হয়। 
  
ধনু শেে বলমলন, তুর্ম শতা অির শথমক শতামার স্বামীর কামে র্ফমর শর্মত শৈময়র্েমল। 
শর্মত শপমরে? 
  
ের্রফা বলল, অির শথমক তেন ৈাই নাই। এেন ৈাই। 
  
শতামার ধারণা ইমাম কর্রম শতামার মমতা এক নর্িমক র্ববাহ কমর সংসার শুরু করমব? 
  
হুাঁ। 
  
ধনু শেে বলমলন, শস ইো করমলও শতা পারমব না। আর্ম শতামামর এেমনা তালাক শদই 
নাই। 
  
ের্রফা বলল, আর্ম এেমনা আপনার স্ত্রী? 
  
অবেযই। 
  
তাহমল আর্ম আর রর্িলাবার্িমত র্াব না। এইোমনই থাকব। আপনার শলাকজনমদর বমলন 
গরম পার্ন করমত, আর্ম র্সনান করব। 
  
ধনু শেে বলমলন, তুর্ম এেণ র্বদায় হবা। 
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ের্রফা বলল, অবেযই না। আর্ম আপনার স্ত্রী। 
  
বলমত বলমত ের্রফা েব্দ কমর হাসল। ধনু শেে বলমলন, হামসা শকন? 
  
ের্রফা বলল, আর্ম আপনার স্ত্রী। থার্ক রর্িলাবার্িমত। একর্দন মমন কমরন আপনার 
শমময়জামাই আমমাদ ফুর্তি করমত রর্িলাবার্িমত উপর্স্থত। তার আবার মমন ধরল 
আমামর… র্হ র্হ র্হ। 
  
ধনু শেে বলমলন, ৈুপ কর মার্গ! 
  
ের্রফা বলল,  ামলা বুর্দ্ধ শদই শুমনন। আমামর তালাক র্দয়া র্নমজর ইিত রো কমরন। 
  
ধনু শেে বলমলন, তালাক তালাক তালাক। এেন তুই র্বদায় হ। ের্রফা বলল, আজ আর 
র্াব না। 
  
শতামর লাত্থায়া র্বদায় করব। 
  
ের্রফা বলল, এইিা পারমবন না। একিা শমামি ঠযাং। এক ঠযাং-এ লাথালার্থ করা র্ায় 
না। আো শুমনন, আপনার পাময়র পাতা র্ক ৈুলকায়? কুষ্ঠমরামগর আমরক লেণ পাময়র 
পাতা ৈুলকার্ন। 
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রাত অমনক হময়মে। তারপমরও ঘুম শথমক তুমল সতীে কর্বরাজমক আনা হময়মে ধনু 
শেমের কামে। 
  
ধনু শেে বলমলন, র্ঠকমমতা বমলা। আমার র্ক কুষ্ঠ হময়মে? 
  
সতীে কর্বরাজ বলমলন, কুষ্ঠ শকন হমব? 
  
ধনু শেে বলমলন, শকন হমব, শকন হমব না এই র্বমবৈনা পমর। আমগ শদে হময়মে র্ক-
না। 
  
না। 
  
ধনু শেে র্বরক্ত গলায় বলমলন, না শদইোই বললা— না। আমগ শদে। 
  
সতীে কর্বরাজ বলমলন, কুষ্ঠ শর্ জায়গায় হমব শসই জায়গা অসাি হময় র্ামব। সূৈ ফুিামল 
বযথা লাগমব না। 
  
সুৈ ফুিায়া শদে। তার প্রময়াজন নাই। 
  
ধনু শেে র্বরক্ত মুমে বলমলন, প্রময়াজন আমে র্ক নাই শসই বাহাস পমর করবা, আমগ 
সুৈ ফুিাও। 
  
সতীে কর্বরাজ সূৈ ফুিামলন। ধনু শেে বযথায় র্বকি র্ৈৎকার র্দমলন। সতীে কর্বরাজ 
বলমলন, র্নর্িি মমন ঘুমান। আপনার র্কৃত দুি হময়মে। র্কৃত দুি হমল ৈুলকার্ন হয়। 
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সকামল ওষুধ র্দব। অনুপান র্দময় র্দব। র্নয়র্মত োমবন। ওষুধ শর্ কর্দন োমবন শসই 
কর্দন মদযপান করমবন না। 
  
আজ শতা শেমত পারব? ওষুধ শতা শুরু হয় নাই। 
  
সতীে কর্বরাজ বলমলন, র্নয়ম রোর জমনয সামানয ৈলমত পামর। তমব না োওয়াই 
উত্তম। 
  
ধনু শেে বলমলন, উত্তমমর আর্ম গুর্ষ্ঠ র্কলাই। 
  
প্রৈুর মদযপান কমর র্তর্ন ঘুমুমত শগমলন। র্বকি স্বপ্ন শদমে তাাঁর ঘুম  ািল। স্বমপ্ন র্তর্ন 
একজন কুষ্ঠমরাগী। র্ ো করমেন শকালকাতা শরলমস্টেমন। তাাঁর েরীমরর মাংস গমল 
গমল পিমে। মার্ে ৈারর্দমক র্ ন ন্ন করমে। তাাঁর গা শথমক েমস পিা মাংস একিা শমািা 
তাজা কুকুর োপ েপ কমর োমে। কুকুরিা এবার সরাসর্র গা শথমক মাংস র্েমি র্নমত 
এর্গময় এমলা।  য়ঙ্কর দাাঁত র্নময় শস এর্গময় আসমে। দাাঁমতর ফাাঁক র্দময় লালা গর্িময় 
পিমে। ‘বাাঁৈাও বাঁৈাও’ বমল র্তর্ন র্ৈৎকার করমেন। সবাই তার র্ৈৎকার শুনমে, র্কন্তু 
শকউ এর্গময় আসমে না। বরং তারা মজা পামে। 
  
ধনু শেমের র্ৈৎকার শুমন ের্রফা ঘমর েুকল। শস রর্িলাবার্িমত র্ফমর র্ায় র্ন। পামের 
কামরায় পার্ি শপমত শুময়র্েল। ের্রফা বলল, আপনার কী হময়মে? শবাবায় ধমরমে? 
  
ধনু শেে বলমলন, শবা ায় ধমর নাই। কুত্তায় ধমরমে। 
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ের্রফা বলল, শমময়মর েবর র্দয়া র্নয়া আমসন। শর্ অসুে আপর্ন বাধাময়মেন। আপনার 
 ামলা শসবা দরকার। 
  
ৈুপ। সতীে কর্বরাজ শদমে শগমে। শস বমলমে র্কেু হয় নাই। 
  
কর্লকাতা েহমর র্ান। বি ডাক্তার শদোন। 
  
ৈুপ বললাম। ৈুপ। 
  
আর্ম পামের ঘমরই আর্ে। আবার র্র্দ কুত্তায় ধমর ডাক র্দময়ন। 
  
ধনু শেে ঘুমুমত শগমলন না। শ ার হওয়া পর্িি শজমগ বমস রইমলন। র্নমজ আমরা একবার 
সুমৈর পরীোিা করমলন। সূৈ ফুিামলন এবং প্রৈণ্ড বযথায় র্ৈৎকার কমর উঠমলন। না, 
অবেযই তার কুষ্ঠমরাগ হয় র্ন। তারপমরও শকালকাতার বি ডাক্তারমক শদোমত শতা 
অসুর্বধা নাই। র্তর্ন র্সদ্ধাি র্নমলন, দু’একর্দমনর মমধয শকালকাতা র্ামবন। প্রময়াজমন 
ডাক্তার র্বধানৈমন্দ্রর কামে র্ামবন। 
  
  
  
ডাক্তামরর নাম কার্তিক বসু। কযামম্মল হাসপাতামলর ৈমিমরামগর অধযাপক। র্তর্ন ধনু 
শেেমক র্ত্ন কমর শদেমলন। গম্ভীর গলায় বলমলন, এলার্জিাঘর্িত বযার্ধ। 
  
ধনু শেে বলমলন, কুষ্ঠ না শতা? আমার শতা মমন হমে কুষ্ঠ। 
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কার্তিক বসু বলমলন, আপনার মমন হমল শতা হমব না। আমার মমন হমত হমব। 
  
সুাঁৈ ফুিামনার পরীো করমবন না? 
  
সুাঁৈ ফুিামনার কী পরীো? 
  
সুৈ ফুিামল বযথা পাই র্ক না। 
  
আপর্ন আমগ শর্ ডাক্তারমক শদর্েময়মেন তার কামেই র্ান। আমার র্া বলার বমল র্দময়র্ে। 
  
ধনু শেে বলমলন, এলার্জি হময়মে বমলমেন, র্ঠক আমে মানলাম। এলার্জির র্ৈর্কৎসা 
করুন। 
  
এলার্জির শকামনা র্ৈর্কৎসা শনই। 
  
তার মামন কী? এিা কী বলমলন? 
  
পৃর্থবীর অমনক বযার্ধ আমে র্ার র্ৈর্কৎসা শনই। অবাক হবার র্কেু শনই। 
  
ধনু শেে বলমলন, আর্ম আপনার সব কথাই মানলাম। বু লাম শর্ আমার কুষ্ঠ হয় নাই। 
তারপমরও আর্ম র্র্দ কুষ্ঠমরামগর ওষুধ োই তামত অসুর্বধা আমে? আমামক কুষ্ঠমরামগর 
ওষুধ র্দন। 
  
কার্তিক বসু উমঠ পিমলন। এই শরাগীর শপেমন সময় নি করার অথি হয় না। 
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ধনু শেমের ৈুলকার্ন অসুে েুবই বািল। বরফ ঘষমল কম থামক। বরফ ঘষা বন্ধ করমলই 
অসহয ৈুলকার্ন। র্তর্ন একজন শলাক শরমের্েমলন, র্ার একমাত্র কাজ র্ৈরুর্ন র্দময় তার 
গাময় আাঁৈিামনা। মাম  মাম  বরফ ঘষা। 
  
তাাঁর রামতর ঘুম এমকবামরই কমম শগল। শৈামে ঘুম আসামাত্রাই র্বকি দুিঃস্বপ্ন। এর মমধয 
একিা দুিঃস্বপ্ন  য়ঙ্কর। শর্ন তার একিা পাময় দর্ি শবাঁমধ লঞ্চঘামির কামে লম্বা বকুল 
গামের ডামল বুর্লময় রাো হময়মে। তাাঁর গা শথমক মাংস গমল গমল পিমে। র্বকি দুগিন্ধ। 
লঞ্চ শথমক র্াত্রীরা মুমে রুমাল ৈাপা র্দময় নামমে এবং সবাই তার গাময় থুথু র্দমে। 
  
ধনু শেে স্বপ্নিা র্েন শদেমেন তেন র্িতীয় র্বশ্বরু্দ্ধ শেমষর র্দমক। র্হিলামরর ঘর্নষ্ঠ বনু্ধ 
ইিার্লর সমবিসবি শবর্নমতা মুমসার্লনীমক শগ্রফতার করা হময়মে। তামক এবং তার বান্ধবীমক 
গুর্ল কমর হতযার পর পাময় দর্ি শবাঁমধ লমরিা স্কয়ামর উমল্টা কমর  ুর্লময় রাো হয়, র্ামত 
ইিার্লর মানুষ এমদর গাময় থুথু র্দমত পামর। * 
  
————- 
  
* অপ্রাসর্ঙ্গক হমলও বর্ল– ১৯৩০ সমনর র্দমক ইউমরাপ ভ্রমমণর সময় শবর্নমতা 
মুমসার্লনীর সমঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুমরর শদো হয়। মুমসার্লনীর শলো উপনযাস ‘দয কার্ডিনালস 
র্মসমিস’ (ইংমরর্জ অনুবাদ) পমিও েুর্ে হন। মুমসার্লনীর আর্তমথয়তা এবং  দ্ৰতায় 
রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। মুমসার্লনী র্বশ্ব ারতীর জনয অথি সাহার্যও কমরন। রবীন্দ্রনাথ শঘাষণা 
কমরন, মুমসার্লনী একজন অসাধারণ রােনায়ক এবং আাঁর অর্ত পেমন্দর। বি মানুষমদর 
 ুলগুর্লও সাধারণত বি হময় থামক। 
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৩১. ১৯৪৫ সমনর এচপ্রল মাস 
১৯৪৫ সমনর এর্প্রল মাস। রুে চসনযরা এর্গময় আসমে বার্লিমনর র্দমক। তামদর দলপর্ত 
মােিাল জর্জি  ুক ’। তার প্রধান দুই সহকারীর একজন শজনামরল আই ান শকামনা । 
অনযজন শজনামরল  ার্সল ৈুইক । তামদর চসনযসংেযা ২৫ লাে। িামকর ওপর বসামনা 
কাতুো রমকমির সংেযা ৩ হাজার ২৫৫, িযাংমকর  ংেযা ৬ হাজামরর শবর্ে। দূরপাল্লার 
কামান আমে ৪১ হাজার। বুকম র বার্হনীমক সাহার্যকারী র্বমামনর সংেযা ৭ হাজার। ৈমল 
এমসমে বার্লিমনর কাোকার্ে। এরা শর্-মকামনা সময় বার্লিমন েুমক পিমব। তামদর দূরপাল্লার 
কামামনর আওয়াজ বার্লিনবাসী সারােণ শুনমে। র্হিলার র্নমজও শুনমেন। র্তর্ন শসই েব্দ 
শুনমত শুনমত বলমলন, শর্-মকামনা মূমলয বার্লিন রো করমত হমব। রুেরা বার্লিমন েুমক 
পিমল একর্দক র্দময়  ামলা হমব, র্ের্িে এবং আমমর্রকানরা এিা পেন্দ করমব না। তারা 
র্নমজমদর মমধয মারামার্র শুরু করমব। 
  
রাজধানীর কমান্ডান্ট।  শমজর শজনামরল শহলমুি শরামযান। র্তর্ন র্হিলামরর কথায় মাথা 
শনমি সায় র্দমলও পর্রর্স্থর্তর  য়াবহতা বু মত পারর্েমলন। র্হিলার বলমলন, আমার 
র্বমানবার্হনী শকাথায়? 
  
শহলমুি বলমলন, র্বমান আকামে উিমত পারমে না। জ্বালার্ন শনই। র্হিলার হুঙ্কার র্দময় 
উঠমলন, জ্বালার্ন শনই শকন? শজনামরল গথাডি শহইনর্রৈমক শির্লমফামন ধর। শস বলুক 
র্বমানবার্হনীর জমনয জ্বালার্ন শকন শনই। শজনামরল শহইনর্রৈমক শির্লমফামন ধরা শগল 
না। শজনামরল উইলমহম। শমানর্বকমক পাওয়া শগল। 
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শজনামরল শমানর্ক বলমলন, আপর্ন র্ামত র্নরাপদ স্থামন পার্লময় শর্মত পামরন তার জমনয 
আর্ম র্বমেষ বযবস্থায় দুর্ি র্বমান প্রস্তুত শরমের্ে। 
  
হত ম্ব র্হিলার বলমলন, আর্ম পার্লময় র্াব? 
  
জামিান জার্তমক রোর জমনয আপনার শবাঁমৈ থাকা জরুর্র। 
  
র্হিলার কর্ঠন গলায় বলমলন, আমামক পার্লময় শর্মত হমব? আমামক রো করার জমনয 
অমর শজনামরলরা শকাথায়? 
  
শজনামরমলর বক্তবয শোনা শগল না, কারণ কাতুো রমকি, র্ার আমরক নাম স্টার্লন 
অরগাি, বৃর্ির মমতা বার্লিমন আসমত শুরু কমরমে। 
  
  
  
২০ এর্প্রল র্হিলামরর জন্মর্দন। র্হিলার তাাঁর বান্ধবীমক পামে র্নময় বাঙ্কামর বমস র্েমলন। 
জন্মর্দন উপলমে েযামম্পমনর শবাতল শোলা হময়মে। অর্তর্থমদর মমধয র্েমলন শজনামরল 
আলমফ্ৰড শজাডল। র্তর্ন েযামম্পমনর গ্লাস হামত র্নময় বলমলন, জামিান জার্ত তার শেষ্ঠত্ব 
আবামরা প্রমাণ করমব। অবেযই আমরা বার্লিন রো করব। র্হিলার েযামস্পমনর গ্লামস 
ৈুমুক র্দময় র্নয়মমার্ফক গ্লাস েুাঁমি শফলমলন এবং বলমলন, আজ র্ক অনযর্দমনর শৈময় 
শবর্ে শগালাবষিণ হমে? 
  
ই া োউন বলমলন, রু্মদ্ধর আলাপ র্কেুেমণর জমনয বন্ধ থাকুক। আসুন আমরা আনন্দময় 
শকামনার্কেু র্নময় আলাপ কর্র। 
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শকউ শকামনা জবাব র্দল না। র্হিলার ই া োউমনর র্দমক সামানয  ুমক এমস বলমলন, 
আর্ম শতামামক র্বময় করব। 
  
ই া োউন বলমলন, হঠাৎ র্বময়র কথা আসমে শকন? 
  
র্হিলার বলমলন, আমার ধারণা আমরা পরার্জত হমত র্ার্ে। র্র্দ সর্তয তাই ঘমি আর্ম 
আত্মসমপিণ করব না। র্নমজমক হতযা করব। আমার মৃতুযর পর ইর্তহামস শলো হমব। 
আমার একজন রর্েতা র্েল, তা আর্ম ৈাই না। 
  
র্হিলার র্িতীয় দফায় েযামস্পন র্নমলন। শিাস্ট করমলন তার বান্ধবীর সমঙ্গ। নরম গলায় 
বলমলন, আমার সুে এবং দুিঃমের র্ৈরসঙ্গী ই া োউন। 
  
  
  
র্হিলার এবং ই া োউন মার্ির অমনক গ ীমর বাঙ্কামর অবস্থান র্নময়মেন। আমামদর 
বান্ধবপুমরর একজন (হার্দস উর্দ্দন) বাঙ্কামরর মমতাই একর্ি জায়গায় শবর্ের  াগ সময় 
কািামে। হর্রৈরমণর মার্ির র্নমৈর গু্ত।ঘর। শর্ ঘমর র্াবার একিাই পথ, র্সনু্দমকর শ তর 
র্দময়। হার্দস উর্দ্দমনর গু্ত।ঘমর সময় কািামনার শপেমন কারণ আমে। শস নানান র্জর্নসপত্র 
গু্ত।ঘমর রােমে। এর মমধয শরের্ম রুমামল শমািা একান্নিা স্বণিমুদ্ৰাও আমে। হার্দস উর্দ্দন 
র্তবারই গু্ত।ঘমর র্ায় স্বণিমুদ্ৰা গুমন শদমে। দু ামব গুমন। প্রথমম এক শথমক একান্ন, 
তারপর শুরু হয় উমল্টার্দমক গুনা। ৫১-৫০-৪৯-৪৮… 
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গু্ত।ঘর শস  াাঁি র্দময় ধুময় মুমে পর্রোর কমর শরমেমে। শসোমন পার্ি র্বোমনা আমে। 
বার্লে আমে। কলর্স র্তি পার্ন আমে। শমামবার্ত, শদয়ােলাই আমে। একিা িৈিাও আমে। 
হার্দস উর্দ্দন পার্িমত শুময় গুনগুন কমর মাম  মমধয গান গায়। গান তার র্নমজর রৈনা। 
সুরও তার র্নমজর। বদ্ধঘমরর কারমণ গামনর েব্দ শদয়ামল বার্ি শেময় র্ফমর আমস। হার্দস 
উর্দ্দমনর বি  ামলা লামগ। 
  
 রদুপুর। গু্ত।ঘর অন্ধকার। পার্িমত শুময় হার্দস উর্দ্দন র্নৈুগলায় গান করমে– 
  
ও আমার শসানার শমাহরমর 
শমাহরমর শমাহরমর শমাহরমর 
শতার মমন দুিঃে? দুিঃে? দুিঃে? 
আমার মমন সুে। 
ও আমার শসানার শমাহরমর 
শমাহরমর শমাহরমর শমাহরমর… 
  
অমনকবার কমর র্ফমর আসমে। হার্দস উর্দ্দমনর মমন হমে ‘ঘর র্তি মানুষ একসমঙ্গ 
‘শমাহরমর’ বমল গান করমে। 
  
এই সময় হঠাৎ কমর বাচ্চা শমময়র হার্সর েমব্দর মমতা েব্দ হমলা। র্রনার্রমন গলায় শক 
শর্ন হাসল। হার্দস উর্দ্দন শোয়া শথমক উমঠ বসল। ঘর অন্ধকার, তমব র্সনু্দমকর শোলা 
ডালা র্দময় র্কেু আমলা আসমে। গু্ত।ঘমরর শ তরিা আবো! আবো শৈামে আমস। হার্দস 
উর্দ্দমনর রক্ত ঠান্ডা হময় শগল। এিা শস কী শদেমে? ঘমরর এক শকামণ শদয়ামলর র্দমক 
মুে কমর দে বেমরর বাচ্চা একিা শমময় বমস আমে। র্নমজর মমন শেলমে। এমন র্ক 
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হমত পামর শকামনা র্বর্ৈত্র উপাময় মীরা শনমম এমসমে? না, তা কেমনাই না। শমময়িা মীরার 
শৈময় অমনক বি। 
  
হর্দস উর্দ্দন র্বির্বি কমর বলল, আল্লাহপাক রো কর। তুর্ম গর্রব বান্দামক রো করা। 
ইয়া রহমানু ইয়া রর্হমু ইয়া মার্লকু। হার্দস উর্দ্দন শৈাে বন্ধ করল। শৈাে বন্ধ কমরই 
মমন হমলা র্বরাি শবাকার্ম হময়মে। তার মৃতুয হমব শৈােবন্ধ অবস্থায়। শস শর্ মারা শগমে। 
এই েবরিাও শকউ পামব না। শক আসমব গু্ত।ঘমর শোাঁজ র্নমত? হার্দস উর্দ্দন শৈাে 
শমলল। শমময়িা এেমনা আমে, তমব শস শদয়ামলর র্দক শথমক মুে র্ফর্রময়মে। হার্দস 
উর্দ্দন শমময়িামক শমািামুর্ি স্পি শদেমত পামে। শগাল মুে, শকাাঁকিা ৈুল। োিা নাক। 
শৈাে জ্বলজ্বল করমে। 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, এই। এই। 
  
শমময়িা র্ফমরও তাকাল না। হামত কী র্নময় শর্ন শেলমে। সুতার মমতা র্কেু। শমময়িার 
হামত কময়ক শগাো কমর ৈুর্িও আমে। ৈুর্ির েব্দ হমে। 
  
হার্দস উর্দ্দন শদয়ােলাই হামত র্নল। কাাঁপা কাাঁপা হামত শদয়ােলাই জ্বালাল। শমামবার্ত 
ধরাল। এেন আর শমময়িা শনই। তমব সুতাগুর্ল আমে। লাল নীল র্কেু সুতা। হার্দস 
উর্দ্দন গু্ত।ঘর শথমক উমঠ এমলা। কামন ধমর প্রর্তজ্ঞা করল, জীবমন কেমনা গু্ত।ঘমর 
নামমব না। র্বনা কারমণ প্রাণ র্দময় লা  কী? 
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আতমরর শ্বশুরবার্িমত  ুত হাম্বর েুব র্ন্ত্রণা করমে। গত অমাবেযায় তামক শদয়া গজার 
মাে শস োয় র্ন। বাাঁে াি উলিাপালি কমর এক কাণ্ড কমরমে। তার সমসযা র্কেুই শবা া 
র্ামে না। শস পুকুমর র্ঢ়ল মারমে। র্িমনর ৈামল র্ৈল মারমে। শোিোমিা র্ঢ়ল না। ৈাষামেত 
শথমক তুমল আনা মার্ির বি বি ৈাঙ্গি। গ ীর রামত শোি বাচ্চামদর মমতা ওয়াও ওয়াও 
কান্নার েব্দ করমে। 
  
আর্মনা শবগম বলমলন, ঘিনা বুম র্ে। 
  
আতর  ীত গলায় বলল, কী বুম মেন? 
  
শতামার সিান হমব। এই কারমণ হাম্বমরর র্মজাজ োরাপ। এেন তুর্ম আমামক বমলা, 
সিান র্ক হমব? 
  
আতর মাথা র্নৈু কমর থাকল, র্কেু বলল না। 
  
আর্মনা শবগম র্বরক্ত হময় বলমলন, এত বি ঘিনা আমামর তুর্ম জানাবা না? োহমনয়াজ 
জামন? 
  
না। 
  
আর্মনা শবগম বলমলন, হাম্বর শর্  াব ধমরমে শতামামর এোমন রাো র্বপদজনক। শতামামর 
বামপর বার্ি পাঠায়া র্দমতর্ে। সিামনর ৈর্ল্লে র্দন না হওয়া পর্িি বামপর বার্িমত থাকবা। 
তারপর আসবা। 
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আতর বলল, আর্ম এইোমন থাকব। শকামনাোমন র্াব না। 
  
শবৌমা, তুর্ম শতা শকামনা র্বমবৈনার কথা বললা না। 
  
আতর বলল, আর্ম এইোমনই থাকব। বামপর বার্িমত র্াব না। হাম্বর র্র্দ আমামর শমমরও 
শফমল আর্ম র্াব না। 
  
আর্মনা শবগম র্বরাি দুর্িিায় পিমলন। বার্িবন্ধন নতুন কমর র্দমলন। হার্মদামক কর্ঠন 
র্নমদিে র্দমলন- সব সময় আতমরর হাত বা োর্ির অংে ধমর থাকমত হমব। আতর র্েন 
শগাসলোনায় র্ামব বা বাথরুমম র্ামব তেমনা এই অবস্থা। রামত তার ঘুমামনার বযবস্থা 
হময়মে আর্মনা শবগমমর সমঙ্গ। র্তর্ন শেমলর শবৌমক র্নময় োমি শুমেন। শমম মত ঘুমামে 
দু’জন দাসী। ঘমরর ৈারমকানায় সারারাত ৈারিা হার্রমকন জ্বমল। োমির র্নমৈ মার্ির সরায় 
থামক কয়লার আগুন। 
  
নতুন জীবনর্াপন আতমরর  ামলা লাগমে। কী অদু্ভত অনু ূর্ত! তার েরীমরর শ তর 
একজন শকউ বি হমে। একর্দন শস পৃর্থবীর আমলা শদেমব। আতরমক ডাকমব ‘মা’। 
হামাগুর্ি র্দময় একা একা বারান্দা শথমক উঠামন শনমম র্ামব। উঠামন শুকামত শদয়া ধান 
মুমে র্দময় কাাঁদমব। আতর তামক শকামল র্নময় বলমব, ‘আমার বাবা গরু। আমার বাবা 
ধান োওয়া গরু।’ 
  
আতমরর শপমির সিান শেমল না শমময় জানার জমনয আর্মনা শবগম গণক আর্নময়মেন। 
শ্ৰীপুমরর র্বেযাত গণক কামেম র্ময়া। এই গণমকর গনা অভ্রাি। র্তর্ন কাাঁঠাল পাতা র্দময় 
গনা গুমনন। একিা কাাঁঠাল পাতায় শেজুর কাাঁিা র্দময় শেমল র্লমে কাাঁসার বদনায় রাো 
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হয়। তুলারার্ের দুইজন তজিনী র্দময় বদনার কানা েূমনয তুমল ধমরন। কামেম র্ময়া মন্ত্র 
পমি ফুাঁ র্দমল র্র্দ বদনা আপনা আপর্ন ঘুরমত থামক তাহমল শেমল। আর বদনা। র্র্দ 
র্স্থর থামক তাহমল শমময়। র্তনবার পরীো হমলা। র্তনবারই পাওয়া শগল শমময়। আর্মনা 
শবগম হতাে গলায় বলমলন, হায় হায়, কী সবিনাে! 
  
আতমরর শ্বশুর আবু্দল গর্ন সামহমবর মনিাও েুব োরাপ হময়মে। তারপমরও র্তর্ন মমনর 
দুিঃে ৈাপমত ৈাপমত বমলমেন, সংসামর প্রথম সিান কনযা হওয়া  ামগযর কথা। রসুমল 
কর্রম র্নমজ বমলমেন। 
  
গণক কামেম র্ময়ার  াগয োরাপ। গণনায় শমময় পাওয়া শগমল বের্েে, শতমন পাওয়া 
র্ায় না। দুিঃসংবাদ শদবার পর আবার বের্েে, কী? শমময় আসা মামন শতা দুিঃসংবাদই। 
  
শুধু কর্ব োহমনয়াজমক ‘শমময় আসমে। সংবামদ অতযি উৎফুল্ল মমন হমলা। শেমলমদর 
সুন্দর নাম নাই বলমলই হয়। শসই তুলনায় শমময়মদর কত বাহার্র নাম আমে! শমময়র নাম 
র্দময় অির্মল শদবার েব্দও অমনক থামক। কর্ব োহমনয়াজ দুই নম্বর্র এক হার্তমাকিা 
োতায় শমময়মদর নাম শলো শুরু কমরমে। 
  
আাঁর্ে 
  
নাম সুন্দর। তমব ৈন্দ্রর্বনু্দ োরাপ লাগমে! ৈন্দ্রর্বনু্দ বাদ র্দময় ‘নয়ন’ রাো শর্মত পামর। 
নয়ন শথমক নয়না। আবার নয়নতারাও োরাপ না। ডাবল অথি। শৈামের মর্ণ এবং 
নয়নতারা ফুল। এক শথমক দমের শ তর নম্বর শদয়া হমল র্া দাাঁিায়। 
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আাঁর্ে ৫ 
নয়না ৬ 
নয়নতারা ৭ 
  
ধবর্লমা 
  
কনযার গাত্রবণি র্র্দ ধবলা হয় তাহমল এই নাম সুন্দর। ধবর্লমার বদমল র্সর্তমা শদয়া 
শর্মত পামর। র্সর্তমা’র অথি ধবল। চিত অথিবাহক আমরকর্ি নাম আমে। সমফদা। একই 
সমঙ্গ শুভ্র এবং ফল। এক শথমক দমের শ তমর নম্বর র্নম্নরূপ 
  
ধবর্লমা ৭ 
র্সর্তমা ৫ 
সমফদা ৬ 
  
[কর্ব োহমনয়ামজর সর্তয সর্তয একিা কনযাসিান হয়। কর্ব নামমর োতা র্নময় কনযার 
সামমন উপর্স্থত হবার পর আবু্দল গর্ন তামক ধমক র্দময় বমলন, নামমর োতা র্নয়া দূর 
হ। আর্ম এর নাম র্দলাম শতািলী োনম। োহমনয়াজমক মাথা র্নৈু কমর তাই শমমন র্নমত 
হয়।] 
  
আবু্দল গর্ন তাাঁর বার্ি হাম্বরমুক্ত রাোর জমনয একজন পাে করা  ামলা মাওলানা লর্জং 
মাস্টার র্হসামব রাোর র্সদ্ধাি র্নময়মেন। মাওলানা ৈর্ব্বে ঘ্া এই বার্িমতই থাকমবন 
এবং পাাঁৈ ওয়াক্ত আজান র্দময় নামাজ পিমবন।  ূতমপ্রতরা না-র্ক আজামনর েব্দমক 
অতযি  য় পায়। মাওলানা পাওয়া র্ামে না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 758 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
  
  
ধনু শেমের নতুন কমর বার্নময় শদয়া জামম মসর্জমদ আজ অমনকর্দন পর আেমরর আজান 
হমলা। আজান র্দমলন নতুন ইমাম র্নয়ামত শহামসন। র্নয়ামত শহামসন ধনু শেমের লঞ্চ 
শকাম্পার্নর র্িমকি মাস্টার। তাাঁর পিামোনা মাদ্ৰাসা লাইমন। উলা পরীো র্দময়র্েমলন। 
পাে করমত পামরন র্ন। র্িমকি মাস্টামরর দার্য়মত্বর অর্তর্রক্ত মসর্জমদর ইমামর্তর 
দার্য়ত্বও র্তর্ন পালন করমবন। র্নয়ামত শহামসন মর্হমষর মমতা বলোলী একজন মানুষ। 
হুঙ্কার র্দময় কথা বমলন। তমব বনু্ধরী র্হসামব  ামলা। 
  
প্রথম র্দমনই নামামজর শেমষ শবমহেমতর বণিনা র্দময় র্তর্ন সবার র্ৈত্ত ৈাঞ্চলয চতর্র 
করমলন। 
  
ফল ফুরুি শেমত ৈান? শবমহেমতর ফল ফুরুমির শকরামত শুনমবন? তাহমল শুমনন, 
শবমহেমতর শবদানার একিা দানা মুমে র্দমবন, সির বের লাগমব তার রস শেময় শেষ 
করমত… । 
  
ইমাম কর্রম প্রথম র্দমনর নামামজ সার্মল হমত এমসর্েল। তামক মসর্জমদ েুকমত শদয়া 
হয় র্ন। তার গা র্দময় দুগিন্ধ শবর হমে। সারা েরীর শনাংরায় মাোমার্ে। লুর্ঙ্গ বারবার 
েুমল পমি র্ামে। 
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ইমাম কর্রম হুঙ্কার র্দময় বমলমে, নামাজ পিমত শদয় না শকান বার্ন্দর পুত! আর্ম র্কন্তু 
মসর্জদ জ্বলাময় র্দব। েুন োরার্ব করব। আর্ম পাগল মানুষ। েুন োরার্ব করমল আমার 
র্কেু হমব না। 
  
ইমাম কর্রমমক দূমরর শকামনা গমঞ্জ শফমল আসা হমব- এই র্বষময় র্সদ্ধাি হময় শগমে। 
তার পাগলার্ম শর্ ামব বািমে তামত এর শকামনা র্বকল্প নাই। বান্ধবপুমরর শবে র্কেু 
মানুষমক শস হয় শমমরমে নয় তািা কমর পুকুমর শফমলমে। একর্দন শবর হময়র্েল রামদা 
র্নময়। এমন র্বপদজনক পাগল গ্রামম রাো র্ঠক না। 
  
আগামী হািবামর ইমাম কর্রমমক লমঞ্চ কমর র্নময় র্াওয়া হমব। শকামনা এক লঞ্চঘামি 
নার্মময় শদয়া হমব এরকম র্ঠক হময়মে। ইমাম কর্রম বযাপারিা জামন। তার শর্ েুব আপর্ত্ত 
তাও না। শস শমািামুর্ি আনুষ্ঠার্নক ামব সবার কাে শথমক র্বদায় র্নময় র্নময়মে। একর্দন 
শগল। লাবুমসর কামে। কাাঁমদা কাাঁমদা গলায় বলল, তুর্ম বয়মস আমার শোি। র্র্দ বয়মস 
শোি না হইতা আর্ম পাময় ধমর শতামার কামে েমা ৈাইতাম। র্বরাি অপরাধ কমরর্ে। 
শতামামর েুন করার জমনয শলাক র্ঠক কমরর্েলাম। ওই হারামজাদা কাজিা কমর নাই। 
হারামজাদা র্র্দ কাজিা করত। আমার এই দো হয় না। আর্ম স্ত্রী র্নয়া সুমে থাকতাম। 
শকন সুমে থাকতাম বু াময় বলব? 
  
লাবুস বলল, বলুন। 
  
ইমাম কর্রম বলল, একে’ িাকার মামলা। শতামামর েুন করমল একে’ িাকা ওই 
হারামজাদা র্নত। আমার স্ত্রীর হামত িাকা পিত না।  গিা ফযাসামদর কারমণ তালাক 
হইত না। বুম ে? 
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লাবুস ৈুপ কমর রইল। কর্রম বলল, তুর্ম র্ক আমামক েমা র্দময়ে? 
  
লাবুস বলল, র্জ র্দময়র্ে। 
  
এরা বুধবামর আমামক লমঞ্চ কমর র্নময় র্ামব। শকামনাোমন শেমি র্দময় আসমব। আধা 
নযাংিা শতা শর্মত পার্র না। র্বমলা শর্মত পার্র র্ক-না? 
  
এই ামব র্াওয়া র্ঠক হমব না। 
  
আমামক নতুন পায়জামা পাঞ্জার্ব র্কমন শদওয়া র্ক শতামার পমে সম্ভব? 
  
সম্ভব। 
  
সুন্দর একিা শফজ িুর্প র্কমন র্দও। 
  
ज 5হা gन्द। 
  
একমজািা কাবর্ল সযামন্ডল। 
  
আপর্ন র্া ৈামেন সবই র্দব। 
  
তুর্ম শলাক অতযি  ামলা। আমগ বু মত পার্র নাই। না বুম   ুল কমরর্ে। 
  
লাবুস বলল, আমরা সবাই  ুল কর্র। না বুম  কর্র, বুম  কর্র। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 761 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
ইমাম বলল,  ুমলর জমনয তওবা করমল আর্ম েমা পাব। র্কন্তু তওবা করব न। 
  
লাবুস বলল, শকন তওবা করমবন না? 
  
ইমাম বলল, আর্ম  ুমলর োর্্ত  শপমত ৈাই। 
  
অমনক োর্ি শতা শপময়মেন। আর কত? 
  
ইমাম বলল, আমরা অমনক বার্ক আমে। আো লারুস, আমার আমরকিা আবদার আমে। 
বলব? 
  
বলুন। 
  
আর্ম র্াব বুধবামর। লঞ্চ োিমব র্তনিায়। দুপুমর শতামার এোমন  াত োওয়া র্ক সম্ভব? 
োওয়াদাওয়া কমর লমঞ্চ উঠলাম। পমর োওয়া আর জুমি র্ক-না শক জামন। োওয়াবা 
 াত? 
  
লাবুস বলল, অবেযই োমবন। 
  
কর্রম বলল, পাবদা মামের সালুন র্দয়া  াত োওয়ার ইো। ের্রফা একবার শরামধর্েল। 
স্বাদ এেমনা মুমে শলমগ আমে।  ার্ি অঞ্চমলর পাবদা মাে। 
  
লাবুস বলল,  ার্ি অঞ্চমলর বি পাবদা মাে আর্ম শজাগাি করব। 
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কর্রম দীঘির্নিঃশ্বাস শফমল বলল, লাবুস, শতামার অমনক শমমহরবার্ন। 
  
  
  
রর্িলা বার্িমত ের্রফা একর্ি র্ৈর্ঠ শপময়মে। র্ৈর্ঠ র্নময় এমসমে লাবুমসর শলাক। র্ৈর্ঠমত 
শলো 
  
মা, 
আর্ম আপনার এক সিান লাবুস। আমার েুবই ইো বুধবার দুপুমর আপনার হামত রান্না 
পাবদা মাে োই। এিা র্ক সম্ভব শর্ আপর্ন আমার বার্িমত এমস রান্না করমবন? 
  
ইর্ত 
আপনার পুত্র 
লাবুস। 
  
  
  
বুধবার দুপুমর ইমাম কর্রম একা শেমত বমসমেন। মাওলানা ইদর্রস কী কারমণ শর্ন শরাজা 
শরমেমেন। লাবুস একমবলা োয়। আপাদম্ত ক শবারকায় োকা এক মর্হলা কর্রমমর পামত 
োবার তুমল র্দমেন। কর্রমমর গাময় নতুন পায়জামা পাঞ্জার্ব। মাথায় শফজ িুর্প। কর্রম 
র্নিঃেমব্দ শেময় র্ামে। একবার শুধু বলল, রান্না  ামলা হময়মে। আল্লাহপামকর দরবামর 
সুোমদযর জমনয শুকর্রয়া। শবারকা পরা মর্হলা র্কেুই বলমলন না। 
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লঞ্চঘামি কর্রমমক র্বদায় র্দমত অমনমকই এমসমে। পালর্কমত কমর শবারকাপরা শসই 
মর্হলাও এমসমেন। শর্ দু’জন কর্রমমক র্নময় র্ামব, অমৈনা ঘামি শেমি র্দময় আসমব, 
কর্রম তামদরমক র্বনময়র সমঙ্গ বলল, আপনামদর শর্মত হমব না। আর্ম দূমরর শকামনা 
ঘামি শনমম র্াব। র্ফমর আসব না। আপনামদর অমনক তযক্ত কমরর্ে। আর করব না। আর্ম 
সবার কামে েমা ৈাই। 
  
কর্রমমর সমঙ্গর ৈরনদার দু’জন শনমম শগল। লঞ্চ োিার র্ঠক আমগ আমগ পালর্ক শথমক 
শবারকাপরা মর্হলা শনমম র্সর্ি শবময় লমঞ্চ উমঠ শগল এবং দাাঁিাল ইমাম কর্রমমর পামে। 
  
ইমাম কর্রম বলমলন,  ামলা আে ের্রফা? 
  
ের্রফা জবাব র্দল না। শস মুে শথমক শবারকার োকনা তুমল র্দময়মে। 
  
শেষবামরর মমতা শদমে র্নমে বান্ধবপুমরর রর্িলা বার্ি। আর শকামনার্দন শস এোমন 
র্ফরমব না। 
  
  
  
অমনক রামত আতরমক ঘুম শথমক শতালা হময়মে। তার কামে দু’জন শমহমান এমসমে। 
শমহমান দু’জনমক শকউ র্ৈনমত পারমে না। একজন মাওলানা তার স্ত্রীমক র্নময় এমসমেন। 
আতর শমহমানমদর শদমে হত ম্ব। ইমাম কর্রম এবং ের্রফা। 
  
আতর বলল, নতুন মা। তুর্ম? 
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ের্রফা বলল, মামগা, আমার শকাথাও র্াবার জায়গা নাই। আজ রাতিা র্ক তুর্ম আমামদর 
থাকমত র্দবা? 
  
আতর র্কেু না বমল েুমি শগল তার স্বামীর কামে। হিবি কমর বলল, আমার এক দুিঃেী 
মা এমসমেন। আপর্ন তামক সমাদর কমর এই বার্িমত তুলমবন— এিা আমার অনুমরাধ। 
োহমনয়াজ সমঙ্গ সমঙ্গ উমঠ এমলা। ের্রফামক কদমবুর্স কমর বলল, মামগা! আর্ম আপনার 
এক অধম পুত্র। মা, অর্ত আির্ি শর্াগামর্াগ। এই মুহুমতি পয়ারেমন্দ একিা কর্বতা 
র্লের্েলাম। কর্বতার নাম ‘মামগা’। আপর্ন আপনার অধম কর্বপুমত্রর বার্িমত বার্ক জীবন 
থাকমবন এিা আমার আবদার। 
  
[অপদাথি কর্ব োহমনয়াজ ের্রফামক বার্ক জীবন অর্ত আদমর র্নমজর বার্িমত শরমেমে। 
প্রর্তবার োবার সময় র্নমজ উপর্স্থত শথমকমে। অর্ত আদমর অর্ত র্মত্ন র্নমজ োবার তুমল 
র্দময়মে। হঠাৎ কমর এই মর্হলার প্রর্ত োহমনয়ামজর এত  র্ক্তর কারণ স্পি না। জগৎ 
রহসযময়। প্রকৃর্ত রহসয পেন্দ কমর।] 
  
ইমাম কর্রম আতমরর বার্িমত সংসার শুরু করমলন। তার প্রধান কাজ হমলা, আজান 
র্দময়  ূত হাম্বরমক দূমর রাো। তাাঁর মাথা কেমনাই পুমরাপুর্র সামর না। প্রায়ই শদো র্ায় 
র্তর্ন বার্িমক র্ঘমর অর্ত বয্ত   র্ঙ্গমত ৈক্কর র্দমেন। আতমরর শ্বশুরবার্ির সবার ধারণা, 
 ূত হাম্বমরর কারমণ  ামলামানুষ ইমাম সামহমবর এই সমসযা হমে। হাম্বর শকামনা সহজ 
র্জর্নস না। তমব ইমাম কর্রমও সহজ পাত্র না। বলা র্ায়, সমামন সমান। ইমামমর আসার 
পর হাম্বমরর উপদ্ৰব র্কেু কমমমে। র্িমনর ৈামল তার হাাঁিাহাাঁর্ি বন্ধ হময়মে বমলই মমন 
হয়। 
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োবণ মামসর মা ামার্  ঔপনযার্সক র্ব ূর্ত ূষণ ঘাির্েলা শথমক বান্ধবপুর উপর্স্থত 
হমলন। তাাঁমক বলা হময়র্েল বান্ধবপুমরর র্তনবমির মাথা পার্নর সময় শদেমত হয়। পার্নমত 
অঞ্চল িুমব র্ায়, বমির মাথা শবর হময় থামক। পার্েমদর শমলা বমস। সবই হর্রয়াল পার্ে। 
  
লঞ্চঘামি শনমম র্ব ূর্ত বাবু  ামলা  ামমলায় পিমলন। র্ার কামে র্তর্ন র্ামবন শকউ তামক 
শৈমন না। নামও আমগ কেমনা শোমন র্ন। র্ামক র্জজ্ঞাস কমরন শস-ই বমল ইন্নাস নামম 
শকউ এই অঞ্চমল থামক না। মাওলানা ইদর্রস নাম র্তর্ন  ুমল শগমেন। 
  
ইন্নাস কমরন কী? 
  
কী কমরন জার্ন না। কর্লকাতা র্গময়র্েমলন র্ৈর্কৎসার জনয। র্তর্ন র্মুনার আত্মীয়। র্মুনা 
রায়। 
  
মুসলমান ইন্নাস, র্হনু্দর আত্মীয়? এইসব কী বমলন? উনার শৈহারা শকমন? 
  
র্ব ূর্ত বাবু শৈহারার র্থাসাধয বণিনা র্দমলন। শকউ র্কেু বু মত পারল না। তমব র্তনবমির 
মাথা নামমর একিা জায়গা আমে। দূরমদে শথমক একজন শুধুমাত্র র্তনবমির মাথা শদেমত 
এমসমে- এিাও কামরা র্হসামব র্মলমে না। 
  
আপর্ন আসমেন র্তনবমির মাথা শদেমত? 
  
হুাঁ। 
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আর র্কেু না? শুধু বিগাে শদেমবন? 
  
এর বাইমরও শদোর মমতা র্কেু থাকমল শদেব। শুমনর্ে বি জঙ্গল আমে। বনজঙ্গল শদেমত 
আমার  ামলা লামগ। 
  
বষিাকামল বনজঙ্গল কী শদেমবন? সামপ কািব। শজাাঁমক ধরমব। 
  
বমনর শ তর র্দময় শুমনর্ে। একিা বি োল র্গময়মে। শনৌকা র্নময় োমলর শ তর ঘুরব। 
োল আমে না? 
  
আমে। োল আমে। শনৌকাও আমে। 
  
তাহমল সমসযা কী? 
  
সমসযা র্কেু নাই। 
  
র্ব ূর্ত ূষণ বলমলন, ইন্নাস সামহমবর শোাঁজিা শুধু র্র্দ শবর করমত পার্র। 
  
এই নামম শকউ আমামদর অঞ্চমল নাই। শকামনার্দন র্েলও না। আপনামর শকউ শধাাঁকা 
র্দময়মে। 
  
উর্ন শধাাঁকা শদয়ার মানুষ না। সুর্ফ মানুষ। দরমবে। 
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আমামদর অঞ্চমল শকামনা পীর দরমবেও নাই। সবই সাধারণ। 
  
র্ব ূর্ত বাবু কী করমবন বু মত পারমলন না। লমঞ্চ শকামনা োবামরর বযবস্থা র্েল না। 
েুধাতি অবস্থায় শনমমমেন। শসই েুধা ৈরমম শপৌঁমেমে। বান্ধবপুমর  ামতর শহামিল আমে, 
তমব শহামিলগুর্ল শোমল দুই হামির র্দমন। আজ হািবার না। মুর্দর শদাকান শথমক র্ৈিা 
এবং পািার্ল গুি র্কমন শেমলন। লমঞ্চ কমর শফরত র্ামবন শসই উপায় শনই। র্ফরর্ত লঞ্চ 
পরর্দন দুপুমর। তাোিা এতদূর এমস র্তনবমির মাথা না শদমে শফরত র্াবার অথি হয় 
না। রাত কািাবার জমনয একিা আেয় দরকার। ধমিোলা জাতীয় র্কেু আমে র্ক-না শোাঁজ 
করমত হমব। থাকার কথা না। বান্ধবপুর সম্পন্ন অঞ্চল না। অমনক েুাঁমজ শপমত একিা 
ৈাময়র শদাকান পাওয়া শগল, শসোমন গুমির লাল ৈা  াাঁমি কমর র্বর্ক্র কমর। 
  
ৈাময়র শদাকার্নর পরামমেি র্ব ূর্ত বাবু ধনু শেমের বাংলাঘমর উপর্স্থত হমলন। ধনু শেেমক 
তার সমসযার কথা বলমলন। ধনু শেে র্বরক্ত হময় বলমলন, নাম র্ঠকানা োিা ৈমল 
আসমেন? আপর্ন শতা র্বরাি ‘বুরবাক’। কমরন কী? 
  
র্েেকতা কর্র। সু্কল মাস্টার। 
  
বুরবামকর মমতা বুর্দ্ধ র্েেকমদর মমধয শবর্ে শদো র্ায়। 
  
রাতিা কািাবার মমতা একিা জায়গা পাওয়া শগমল বার্ধত হতাম। 
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ধনু শেে বলমলন, রর্িলা বার্িমত ৈমল র্ান। আরামম থাকমবন, শসবা পামবন। শসবার 
প্রময়াজন সকমলর। আমার এোমন রােমত পারতাম, তা সম্ভব না। আমার কুষ্ঠ শরাগ 
হময়মে। কুষ্ঠ শরাগীর বার্িমত থাকা র্ঠক না। এেন র্বদায় হন। 
  
র্ব ূর্ত বাবু শেষ পর্িি একিা বযবস্থা করমলন। রাত কািামবন শনৌকায়। শনৌকার মার্  
ৈাল ফুর্িময়  াত শরমধ র্দমব। নদীর ওপর ডাল র্দময়  াত শেমত  ামলা লাগমব। 
  
এই শনৌকা র্নময় র্তর্ন র্বকামলর মমধযই োমল েুকমলন। োল র্দময় শনৌকা র্ামব, র্তর্ন 
বন ূর্মর শসৌন্দর্ি শদেমবন। তার মমত বঙ্গমদমের প্রর্তর্ি বন ূর্মর ৈর্রত্র এক হমলও 
প্রর্তর্ির আলাদা চবর্েিয আমে। চবর্েিয ধরমত পারার মমধয আনন্দ আমে। শনৌকার মার্ র 
নাম হামেম। হামেম। তার আমরাহীর কমিকামণ্ড অবাক হমে। শকামনা কাজ োিা একিা 
শলাক োমল োমল ঘুরমে। বনজঙ্গল শদোর কী আমে? শলাকিার হামত োতা-কলম। শস 
মাম -মাম  শনৌকা থামামত বমল। শনৌকা থামমলই গুর্ি গুর্ি কমর কী শর্ন শলমে। 
  
ঔপনযার্সক র্লের্েমলন— 
  
বাতার্ব শলবুর ফুল নয়, শঘাঁিুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কার্মনী ফুল নয়, রক্তপলাে বা র্েমুল 
নয়, কী একিা নামমগাত্রহীন রূপহীন নগণয জংর্ল কািা গামের ফুল। আমার কামে র্কন্তু 
তাহাই কানন রা বন রা বসমির কুসুমরার্জর প্রতীক হইয়া শদো র্দল।… 
  
আপনার নাম র্ক র্ব ূর্ত ূষণ? 
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র্ব ূর্ত বাবু ৈমমক তাকামলন। োমলর পামি অর্ত রূপবান এক রু্বক দাাঁর্িময় আমে। 
কময়ক মুহুমতির জমনয তাাঁর মমন এক ধরমনর ভ্রার্ি উপর্স্থত হমলা। মমন হমলা বমনর 
শদবতা। হঠাৎ শদো র্দময়মেন। হঠাৎ কমর একজন শকউ ‘আপনার নাম র্ক র্ব ূর্ত ূষণ’ 
বমল জঙ্গমল উদয় হওয়ার মমধয র্কেু অস্বা ার্বকতা আমে। 
  
আমজ্ঞ আর্ম র্ব ূর্ত ূষণ। 
  
আমার নাম লাবুস, আর্ম আপনামক র্নমত এমসর্ে। 
  
র্ব ূর্ত বাবু অবাক হময় বলমলন, আপর্ন কী ামব জামনন শর্ আর্ম োমলর শ তর শনৌকা 
কমর র্ার্ে? 
  
লাবুস বলল, আর্ম আপনামক শপময়র্ে। এিাই বি কথা। কী ামব শপময়র্ে এিা বি কথা 
না। 
  
লাবুস শনৌকায় উমঠ এমলা। র্ব ূর্ত ূষণ বলমলন, আপর্ন র্ক আমার শকামনা রৈনা 
পমিমেন? 
  
লবুস বলল, না। এোমন আমরা বইপত্র পাই না। হর্রৈরণ বাবু প্রবাসী পর্ত্রকা রােমতন। 
শসোমন আপনার উপনযামসর শোট একিা অংে পমির্ে। 
  
নাম মমন আমে? 
  
না। শুমনর্ে আপর্ন সুোদয পেন্দ কমরন। রামত কী শেমত ৈান? 
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র্া শেমত ৈাইব। তাই োওয়ামবন? 
  
অবেযই। 
  
বনমমারামগর শ াল োওয়ামত পারমবন? 
  
না। 
  
মহামোল মাে। শদামপয়ার্জর মমতা রান্না। 
  
এিাও পারব না। মহামোল পাহার্ি মাে, এোমন পাওয়া র্ায় না। 
  
বকফুমলর বিা োওয়ামত পারমবন? 
  
পারব। আমার বার্িমতই বকফুল গাে। প্রৈুর ফুল ফুমিমে। 
  
সজমনর গাে আমে? 
  
আমে। 
  
সজমনর শ াল করমত বলমবন। আমার পেমন্দর র্জর্নস। 
  
বৃর্ি শুরু হময়মে। র্ব ূর্ত বাবু োতা-কলম র্নময় শনৌকার োইময়র শ তমর ৈমল শগমেন। 
লাবুস বাইমর আমে। বৃর্িমত র্ জমে। তামক শদোমে মূর্তির মমতা। তার দৃর্ি োমলর 
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পার্নর শরামতর র্দমক। এক াক বক হঠাৎ তার মাথার ওপর র্দময় কককক েব্দ কমর 
উমি শগল। অনয শর্-মকউ ৈমমক বকগুর্লর র্দমক তাকামতা। লাবুস তাকামলা না। 
  
লাবুমসর বার্িমত শর্ আদর এবং র্ত্ন শলেমকর জমনয অমপো করর্েল তার জমনয র্তর্ন 
প্রস্তুত র্েমলন না। র্তর্ন অর্  ূত হময় শগমলন। রামতর োবামরর র্বপুল আময়াজন। শর্োমন 
র্তর্ন শেমত বমসমেন তার কামেই শতালা উনুন আনা হময়মে। শসোমন শতল ফুিমে। শবসমন 
িুর্বময় বকফুল শ মজ শলেমকর পামত শদয়া হমে। বার্ির পর বার্ি আসমে। র্ব ূর্ত বাবু 
বলমলন, আমার মমতা অ াজমনর জমনয এত আময়াজন! 
  
মাওলানা ইদর্রস বলমলন, সম্ত  প্রেংসা আল্লাহপামকর জমনয। র্তর্ন আপনার র্রর্জমকর 
এই বযবস্থা কমর শরমেমেন। 
  
র্ব ূর্ত বাবু বলমলন, শরাঁমধমে শক? 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, আর্ম রান্না কমরর্ে জনাব। 
  
র্ব ূর্ত বাবু বলমলন, শতামার দুিা হাত শসানা র্দময় বাাঁর্ধময় রাো দরকার। আমার একিা 
উপনযামসর নাম ‘আদেি র্হনু্দ শহামিল’। শসই শহামিমলর পাাঁৈক বামুন হাজার্রর শৈময়ও 
শতামার রান্না  ামলা। 
  
হার্দস উর্দমনর শৈামে সমঙ্গ সমঙ্গ পার্ন এমস শগল। শস তার জীবমন রান্নার এরকম প্রেংসা 
শোমন র্ন। শোিকতিা লাবুস এমন মানুষ র্ামক লবণ োিা তরকার্র শরাঁমধ র্দমলও হার্সমুমে 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । মধ্যাহ্ন । উপনযাস  

 772 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

শেময় উঠমব, র্কেু বলমব না। মাওলানা ইদর্রমসরও একই অবস্থা, শবগুনমপািা ৈিমক 
র্দমল তাই মুমে র্নময় বলমব–শুকুর। আলহামদুর্লল্লাহ। 
  
োবণ মামসর  ুম বৃর্ি শনমমমে। র্ব ূর্ত বাবু পান মুমে র্দময় র্বোনায় শুমত র্গময়মেন। 
হার্দস উর্দ্দন হুঙ্কা র্নময় শগমে। র্তর্ন হুঙ্কায় িান র্দমেন। হার্দস উর্দ্দন বলল, জনাব! 
আপনার পাময় একিু শতল র্দময় শদই? পর্রেম কমর এমসমেন। আরাম পামবন। 
  
র্ব ূর্ত বাবু বলমলন, দাও। শসবা র্েন র্নর্ে।  ামলামমতাই শনই। 
  
সকামল আপনামক র্েিা র্পঠা োওয়াব। হাাঁমসর মাংস আর র্েিা র্পঠা। 
  
আো। 
  
হাাঁমসর মাংস র্দময় র্েিা র্পঠা োওয়ার পমর আপর্ন বলমবন, হার্দস উর্দ্দমনর শুধু হাত না, 
তার পাও দুিাও দানা র্দয়া বান্ধীয়া দাও। আো জনাব, হাজার্র বমল বাবুর্ৈির কথা বলমলন, 
তার শদমের বার্ি কই? 
  
ওিা কল্পনার এক ৈর্রত্র। এরকম শকউ শনই। 
  
র্ব ূর্ত বাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ পামল্ট বলমলন, একিা শমময় শদেলাম, শকাাঁকিা ৈুল, শগাল মুে, 
শমময়িা শক? দরজার পামে দাাঁর্িময় র্েল। আমামক শদের্েল। আর্ম তাকামতই ৈি কমর 
সমর শগল। 
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হার্দস উর্দ্দন র্কেুেণ ৈুপ শথমক বলল, শৈামে ধান্ধা শদেমেন। এই রকম শমময় শকউ 
নাই। 
  
আর্ম র্কন্তু স্পি শদেলাম। 
  
হার্দস উর্দ্দন বলল, আর্মও আপনার মমতা ধান্ধা শদর্ে। শোিকতিামর র্নয়া একিা ধান্ধা 
শদর্ে। 
  
কী শদে? 
  
পুসকুর্নর পমি উর্ন র্েন বইসা থামকন তেন শদর্ে একজন না, মানুষ দুইজন। 
  
একই মানুষ দুজন? 
  
শজ। শপি গরম থাকমল মানুষ ধান্ধা শদমে। মমন হয় আমার শপি গরম র্েল। 
  
শেষরামত বৃর্ি শথমম শগল। শমঘ শকমি ৈাাঁদ শ মস উঠল। বৃর্িমধায়া অপূবি শজােনা। র্ব ূর্ত 
বাবুর ঘুম শ মিমে। র্তর্ন শজােনা শদোর জমনয দরজা েুমল বারান্দায় এমস দাাঁিামলন। 
অবাক র্বস্মময় লে করমলন, পুকুমরর শশ্বতপাথমরর ঘামি দু’জন লাবুস বমস আমে। 
দু’জনই তার্কময় আমে দূমরর বন ূর্মর র্দমক। 
  
একর্দন থাকার জমনয এমস র্তনর্দন থাকমলন। র্তনবমির মাথা শদমে েুব আনন্দ শপমলন। 
কময়কবার বলমলন, আহামর, কী দৃেয! এই বমলই  গবতগীতার একিা শশ্লাক আবৃর্ত্ত 
করমলন— 
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ন জায়মত র্ময়মত বা কদার্ৈ 
ন্নায়ং  ূত্বা  র্বতা বা ন  ূয়িঃ 
অমজা র্নতযিঃ শ্বােমতাহয়ং পুরামনা 
ন হনযমত হনযমামন েরীমর।। 
  
মাওলানা ইদর্রমসর ের্ব আাঁকা কমিকামণ্ডও র্বর্স্মত হমলন। কী অনায়ামস কী সুন্দর ের্বই 
না বৃদ্ধ মানুষিা আাঁকমে! ের্ব র্নময় তাাঁর লিারও সীমা শনই। তাাঁর ধারণা র্তর্ন র্বরাি 
পাপ করমেন। র্ব ূর্ত বাবু অমনক শৈিা করমলন অদু্ভত এই মানুষিার  ুল  ািামত। লা  
হমলা না। ঘাির্েলায় র্ফমর দীঘি একিা র্ৈর্ঠ র্লেমলন লাবুসমক। 
  
শপা. অ. শগাপালনগর 
গ্রাম : বারাকপুর 
র্মোহর 
  
প্রীর্ত াজমনষু, 
  
নমস্কার। অর্তব আনন্দ র্নময় আপনার অর্তর্থ হময়র্েলাম। র্র্দও র্নমজমক কেমনা অর্তর্থ 
মমন হয় নাই। র্তনবমির মাথা শদমে তৃর্্ত। শপময়র্ে। মাম  মাম  অর্ত সাধারণ দৃেয অজ্ঞাত 
কারমণ অসাধারণ মমন হয়। র্তনবমির মাথা শসরকম একর্ি স্থান। কলকাকর্লমত মুের্রত 
পার্ের  াক এক বিগাে শথমক আমরক বিগামে উিাউর্ি করমে, এই দৃেয এেমনা শৈামে 
 াসমে। 
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আর্ম আপনামক আমার একর্ি উপনযাস পাঠালাম। নাম দৃর্ি প্রদীপ। উপনযাসর্ি পিমল 
আনন্দ পামবন। উপনযামসর প্রধান ৈর্রমত্রর নাম র্জতু। শস অদৃেয দৃেয শদমে। মৃত 
বযর্ক্তমদর সমঙ্গ তার কথাবাতিা হয়। আমার শকন জার্ন মমন হয় আপর্ন র্জতুর মমতা 
একজন। 
  
আমরকর্ি র্বষময়র প্রর্ত আপনার দৃর্ি আকষিণ করমত ৈার্ে। আমার ধারণা আপনার 
বার্িমত একর্ি র্বমদহী র্েশুকনযার উপর্স্থর্ত আমে। অতৃ্ত। আত্মারা প্রায়ই পৃর্থবীর মায়ায় 
আিমক র্ায়। তামদর জমনয র্বষয়র্ি কমির। আপর্ন র্কমোরী শমময়র্ির মুর্ক্তর বযবস্থা 
করমবন। এই আো করর্ে। প্রীর্ত ও শুম ো গ্রহণ করুন। 
  
ইর্ত 
শ্ৰী র্ব ূর্ত ূষণ বমন্দযাপাধযায় 
  
র্ব ূর্ত বাবুর র্ৈর্ঠর তার্রে ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সন। ওই র্দমন জাপামনর র্হমরার্েমা েহমর 
একিা শবামা পমি। শবামার্ির নাম ‘র্লিল বয়’। পৃর্থবীমত প্রথম আণর্বক শবামার র্বমস্ফারণ 
ঘমি। ষাি হাজার মানুষ সমঙ্গ সমঙ্গ মৃতুযবরণ কমর। কময়ক ঘ্া পর মৃমতর সংেযা দাাঁিায় 
এক লে ৈর্ল্লে হাজার। 
  
শর্ র্বমানর্ি আণর্বক শবামা র্নময় র্ার্েল তার নাম এমনালা শগ। চবমার্নমকর নাম পল 
র্িমবর্িস। পল র্িমবর্িমসর মাময়র নামমই র্বমানর্ির নাম রাো হময়র্েল। মাত্র একর্দন 
আমগ, ৫ আগি ১৯৪৫। 
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শবামা র্বমস্ফার্রত হবার পর পল র্িমবর্িস শপেমন র্ফমর শদেমলন,  য়াবহ এবং  য়ঙ্কর 
এক বযামির োতা আকামের র্দমক উঠমে। র্তর্ন হত ম্ব গলায় বলমলন, হায় ঈশ্বর, আমরা 
এিা কী কমরর্ে! 
  
  
  
আণর্বক শবামা র্বমস্ফারমণর পর পর বহু দূমরর একজন মানুষ, বান্ধবপুমরর লাবুস অসুস্থ 
হময় পমি। শকামনারকম কারণ োিাই তার েরীর কলমস র্ায়। মাথার ৈুল পমি র্ায়। শস 
শগািার্নর মমতা েব্দ করমত থামক। 
  
মমন হর্েল শসও আণর্বক শবামায়  লমস র্াওয়া মানুষমদর একজন। সতীে কর্বরাজ 
তামক শদমে অবাক হময় বলমলন, র্বনা কারমণ েরীর পুমি শগমে। এিা কী বমলন? 
  
লাবুস েীণ গলায় বলল, আগুমনর একিা  ালকার্ন শদমের্ে, আর র্কেু না। 
  
সতীে কর্বরাজ বলমলন, আগুন কই শর্ আগুমনর  ালকার্ন শদেমবন? 
  
মাওলানা ইদর্রমসর ধারণা হয়, তার পামপ লাবুমসর এই সমসযা হময়মে। র্তর্ন একই 
বার্িমত শথমক ের্বর পর ের্ব আাঁকমেন, এরকম শতা হমবই। 
  
এক সন্ধযামবলা র্তর্ন তাাঁর সব ের্ব র্োঁমি শফমল আল্লাহপামকর কামে েমা প্রাথিনা করমলন। 
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৩২. জায়গার নাম মালাবার চহল 
স্থান শবামম্ব (মুম্বাই) েহর। জায়গার নাম মালাবার র্হল। রাজপ্রাসামদর মমতা এক বার্ি। 
আরব সাগমরর তীমর আিাই একর জর্মমত অপূবি এই প্রাসামদর র্ডজাইন কমরমেন র্ের্িে 
স্থপর্ত ক্লদ বযাির্ন। প্রাসাদর্ির মার্লক মুসর্লম লীমগর স াপর্ত শমাহাম্মদ আর্ল র্জন্নাহ। 
এই প্রাসামদ আজ একজন গুরুত্বপূণি বযর্ক্ত এমসমেন। তার নাম শমাহনদাস করম ৈাাঁদ 
গার্ন্ধ। গার্ন্ধর্জর মুে র্বষণ্ণ। মুসর্লম লীমগর ডামক ডাইমরক্ট অযাকোন কমিসূর্ৈ পার্লত 
হময়মে (১৬ জুলাই ১৯৪৬), দাঙ্গা শুরু হময়মে। শকালকাতার দাঙ্গায় সাত হাজার মুসলমান 
এবং র্তন হাজার র্হনু্দ র্নহত হময়মে। দাঙ্গা পুমরা  ারমত ের্িময় পিমে। 
  
তাাঁরা দু’জন প্রাসামদর লর্বমত বমসমেন। এোন শথমক আরব সাগমরর শেউ শদো র্ায়। 
গার্ন্ধর্জ সমুমদ্ৰর শেউময়র র্দমক তার্কময় আমেন। তামদরমক র্কেুেণ আমগ শলবু ৈা শদয়া 
হময়মে। দু’জমনর শকউ শসই ৈা স্পেি কমরন র্ন। শমাহাম্মদ আর্ল র্জন্নাহর হামত র্সগামরি। 
র্তর্ন এমকর পর এক র্সগামরি ধর্রময় র্ামেন। তার সামমন দার্ম অযাসমিা আমে, 
তারপমরও র্তর্ন র্সগামরমির োই শফলমেন এইমাত্র আনা ৈাময়র কামপ। তামক েুবই 
অর্স্থর লাগমে। লর্বমত তাাঁর কনযা র্দনা এমসর্েল গার্ন্ধর্জমক সালাম জানামত। শমাহাম্মদ 
আর্ল র্জন্নাহ শমময়র র্দমক তার্কময় কর্ঠন গলায় বমলমেন, এেন র্বরক্ত করমব না। র্দনা 
অপ্রস্তুত হময় দ্রুত ৈমল শগমে। 
  
দু’জমনর মমধয কথাবাতিা হমে ইংমরর্জমত। গার্ন্ধর্জ স্ব াবসুল  নরম স্বমর কথা বলমেন। 
শমাহাম্মদ আর্ল র্জন্নাহ স্পি এবং তীক্ষ্ণ স্বমর কথা বলমেন। 
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গার্ন্ধর্জর মুে হার্সহার্স, র্কন্তু র্জন্নাহর মুমে হার্স শনই। তামদর কথাবাতিা র্নম্নরূপ। 
  
গার্ন্ধর্জ : আপর্ন র্ক ৈান শর্ আমামদর মাতৃ ূর্ম শ মি িুকরা িুকরা হময় র্াক? 
  
র্জন্নাহ : আর্ম শর্ এিা কেমনা ৈাই র্ন এবং এেমনা ৈার্ে না তা আপর্ন জামনন। 
রাজনীর্তর্বদমদর একর্ি অস্ত্র ‘র্মথযা’। আর্ম এই অস্ত্র বযবহার কর্র না। 
  
গার্ন্ধর্জ : ডাইমরক্ট অযাকোন র্ক আমামদর শসই র্দমক র্নময় র্ামে না? 
  
র্জন্নাহ : হযাাঁ  র্ামে। তার জমনয দায়ী কংমগ্রস। আমরা কংমগ্রমসর সমঙ্গ শর্ ৈুর্ক্ত কমরর্েলাম 
(লমক্ষ্মৌ ৈুর্ক্ত) শসই ৈুর্ক্ত শথমক কংমগ্রস র্ক সমর র্ায় র্ন? 
  
গার্ন্ধর্জ : (ৈুপ কমর আমেন। দৃর্ি সাগমরর শেউময়র র্দমক) 
  
র্জন্নাহ : কংমগ্রস এেন কী করমে? মুসর্লম লীগমক একমাত্র রাজবনর্তক সংগঠন র্হমসমব 
স্বীকার না কমর শেলাফত আমন্দালনমক স্বীকার করমে। 
  
গার্ন্ধর্জ : মাতৃ ূর্ম  ািার দুিঃে আর্ম র্নমত পারব না। আর্ম এবং আপর্ন র্ক এিা বন্ধ 
করমত পার্র না? 
  
র্জন্নাহ : না, পামরন না। পর্ণ্ডত শনমহরু র্কন্তু এই  াগা ার্গ ৈামেন। 
  
গার্ন্ধর্জ : আপর্ন  ুল করমেন।  ারত র্ব র্ক্ত কামরাই কাময নয়। শনমহরুর শতা কেমনাই 
নয়। * 
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————— 
  
*  ুল গার্ন্ধর্জ কমরর্েমলন। শনমহরু এবং সদিার বল্ল  াই পযামিল কংমগ্রসমক রার্জ করান 
শর্ন  ারত দুর্ি শদমে  াগ হয়।  ারমতর নতুন  াইসরয় লডি লুই মাউন্ট। বযার্িন  ারত 
র্ব র্ক্তর পর্রকল্পনা শুরু কমরন। র্হনু্দ-মুসর্লম দাঙ্গা দাবানমলর মমতা ের্িময় পমি। শুরু 
হয় মৃতুযর র্দনরার্ত্র। 
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৩৩. এমএল আচিয়াল োাঁ লঞ্চ 
বান্ধবপুর লঞ্চঘামি এমএল আর্িয়াল োাঁ লঞ্চ র্ মিমে। েয়জন র্াত্রী শডমক ৈাদর র্বর্েময় 
তাস শেলমত শেলমত আসর্েল। তামদর তাসমেলা শেষ হয় র্ন। লঞ্চ র্ িার অমনকেণ 
পমরও তারা শেলা র্নময় মত্ত রইল। র্াত্রীমদর বার্ি শফরার তািা থামক, এমদর তািা শনই। 
এমদর সমঙ্গ মালামালও শনই। লমঞ্চর শকর্বন বয় বলল, আপনার নামমবন না? তামদর 
একজন উদাস গলায় বলল, নামমতও পার্র, আবার নাও নামমত পার্র। 
  
শতমন শকামনা হার্সর কথা না। র্কন্তু সবাই হাসমে। 
  
শকর্বন বয় বলল, র্ামবন কই? 
  
র্াব শদাজমে। 
  
আবার হার্সর েব্দ। এবামরর হার্স আমরা উচ্চর্কত। তমব তার মমধয আনন্দ 6नश्। 
  
েয়জমনর এই দলর্ি  ািা কমর এমনমেন ধনু শেে। এরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় অতযি দে। 
তামদর সমঙ্গ ধনু শেমের একিাই কথা— মালাউন কমাময় ৈমল র্ামব। লুমির মাল সবই 
শতামামদর। স্থানীয় সাহার্য র্া করার র্তর্ন করমবন। শোনা র্ামে শকান জায়গা পার্ক্ত ামন 
পিমব তা র্ঠক হমব মুসলমামনর সংেযা র্দময়। শ ািা ুর্ি হবার সম্ভাবনা। বান্ধবপুরমক 
অবেযই পার্ক্ত ামন েুকামত হমব। শর্-মকামনা  ামলা কামজর সমঙ্গ সামানয মন্দ কাজ করমত 
হয়। স্বাধীন পার্ক্ত ান র্বরাি  ামলা কাজ। তার জমনয র্কেু রক্তপাত হমতই পামর। 
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স্বা ার্বক ামব একিা র্েশুর জন্ম র্দমত র্গময়ও মাময়মদর প্রৈুর রক্ত শদেমত হয়। শসোমন 
নতুন শদমের জন্ম হমে। সহজ কথা শতা না। 
  
ধনু শেে েবর র্দময় শ্ৰীনাথমক এমনমেন। মূলয উমদ্দেয গল্পগুজব করা। মানুষ হময় 
জন্মামনার এই এক সমসযা। গল্প করার সঙ্গী লামগ। ধনু শেমের প্রায়ই মমন হয়, গরু হময় 
জন্মামল  ামলা র্েল। ঘাস শেময় জীবনিা পার কমর র্দমত পারমতন। র্ৈিা নাই,  াবনা 
নাই। জগমতর একমাত্র র্বষয় সবুজ ঘাস। সকালক শথমক সন্ধযা পর্িি ঘাস োওয়া। সন্ধযা 
শথমক গ ীর রাত পর্িি শসই ঘাস জাবর কািা। জাবর কািার সময় মো র্বরক্ত করমল 
শলমজর বার্ি র্দময় মো মারা। 
  
শ্ৰীনাথ, আে শকমন? 
  
আমজ্ঞ  ামলা আর্ে। 
  
ৈারর্দমক দাঙ্গা শলমগ শগমে, শুমনর্ে শবাধহয়? 
  
শুমনর্ে। বান্ধবপুমর দাঙ্গা নাই, র্কেু নাই, বযাপারিা কী বমলা শদর্ে? 
  
শ্ৰীনাথ বলল, আপনার মমতা র্বর্েিজনরা থাকমত দাঙ্গা শকন হমব? 
  
ধনু শেে বলমলন, আর্ম র্বর্েিজন শতামামর শক বলল? আর্ম অবর্েিজন। দুই ঠযাং-এর 
মমধয একিা ৈমল শগমে, একিা আমে অবর্েি। এেন বমলা আর্ম অবর্েিজন না? 
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শ্ৰীনাথ ৈুপ কমর রইল। ধনু শেে তামক কী জমনয ডার্কময়মেন শস বু মত পারমে না। এই 
শলাক র্বনা উমদ্দমেয র্কেু করমব না। 
  
ধনু শেে বলমলন, শুনলাম শতামরা দাঙ্গা প্রর্তমরাধ কর্মর্ি কমরে। নমশুদ্ৰ, ৈামার, েুর্ল 
সব দমল শিমনে। রামদা সির্কর বযবস্থা কমরে। মুসলমান মারা শুরু করব কমব? পর্ঞ্জকা 
শদমে একিা শু র্দন শবর কর। অশু  র্দমন মারামার্র শুরু করলা, শদো শগল ফল হময়মে। 
োরাপ। র্নমজরাই শেষ। 
  
শ্ৰীনাথ বলল, অনুমর্ত শদন র্াই। আমার েরীরিা  ামলা না। 
  
েরীর শতা আমারও  ামলা না। পৈন ধমরমে। েোংক পামলর েরীর শর্মন পামৈ র্গময়র্েল 
আমারও র্ামে। আবার শুনলাম লাবুমসর েরীমরও পৈন ধমরমে।  ামলা কথা মমন 
পমিমে। েোংক পামলর  ূমতর গল্পিা পুরা শুনা হয় নাই। 
  
‘আর্ম উঠলাম’ বমল শ্ৰীনাথ উঠমত র্াওয়ার আমগই ধনু শেমের শলাকজন ৈমল এমলা। ধনু 
শেে বলমলন, শতামরা ৈমল এমসে  ামলা কমরে। এর নাম শ্ৰীনাথ। আমার র্নমজর শলাক। 
কাজকমি র্া করবা এমর সামথ র্নয়া করব। শস প্রমতযক র্হনু্দর বার্ি র্ৈমন। শকান শকান 
বার্িমত ডবকা রু্বতী আমে তাও জামন। কর্লকাতার দাঙ্গায় বহুত মুসলমান শমময়র সবিনাে 
হময়মে- শোধ শনয়ার প্রময়াজন আমে। 
  
শ্ৰীনাথ অবাক হময় তার্কময় আমে। শস র্কেুই বু মত পারমে না। শুধু এইিুকু বু মে তার 
মহার্বপদ। 
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মুমে বসমির দাগওয়ালা একজন গলা নার্মময় বলল, কাজ র্ক আজ রামতই শুরু হমব? 
  
ধনু শেে বলমলন, আমর না। র্বোম কর। োওয়াদাওয়া কর। অবস্থা র্বমবৈনা কর। তমব 
শ্ৰীনাথ শর্ন পালায়া না র্ায়। তামক প্রময়াজন আমে। 
  
এরা শ্ৰীনাথমক শিমন-র্হাঁৈমি র্নময় র্ামে। র্নময় র্ামে লঞ্চঘামির র্দমক। তারা হাাঁিমে 
দ্রুত। শ্ৰীনাথ তামদর সমঙ্গ তাল র্মলামত পারমে না। শ্ৰীনাথ বলল, আমামক শকাথায় র্নময় 
র্ান? 
  
বসমির দাগওয়ালা শলাকর্ি বলল, শ্বশুরবার্ি র্নয়া র্াই। শতামার শ্বশুর সাব কী করব 
জামনা? শতামার র্বর্ৈ ফালায়া শতামামর োর্স করব। 
  
দমলর সবাই শহা শহা কমর শহমস উঠল। তামদর মমন ৈাপা আনন্দ। 
  
  
  
মর্নেংকর লাবুসমক শদেমত এমসমেন। র্তর্ন শরাজই আমসন। অমনকেণ বমস থামকন। 
তাাঁমক পুরাপুর্র র্বভ্রাি মমন হয়। 
  
পুকুরঘামি েীতলপার্ি র্বোমনা। েীতলপার্ির ওপর কলাপাতা। লাবুস কলাপাতার ওপর 
শুময় থামক। তামক সারােণ পাো র্দময় বাতাস কমর হার্দস উর্দ্দন। মাওলানা ইদর্রস তার 
শমময়মক র্নময় পামেই থামকন। র্তর্ন নফল শরাজা রােমেন। এবং মমন মমন শকারান েতম 
র্দমেন। 
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লাবুস শবর্ের  াগ সময় থামক শঘামরর মমধয। তেন অদু্ভত অদু্ভত সব দৃেয শদমে। 
অপর্রর্ৈত নানানজমনর সমঙ্গ কথা বমল। শর্সব ঘিনা তার জীবমন ঘমি শগমে হুবহু শসই 
ঘিনাও ঘিমত শদমে। একর্দন শদেল পুকুরঘামি বমস র্ব ূর্ত বাবু মুগ্ধ গলায় র্নমজর বই 
পমি শুনামেন। লাবুস এবং হার্দস উর্দ্দন পাঠ শুনমে। কী পিা হমে তাও লাবুমসর মমন 
আমস। একর্ি েব্দও এর্দক ওর্দক হয় না। 
  
কুিুমল র্বমনাদপুমরর র্বেযাত বস্ত্রবযবসায়ী রায় সামহব  রসারাম কুণু্ডর একমাত্র কনযার 
আজ র্ববাহ। বরপমের র্নবাস কলকাতা, আজই শবলা র্তনিার সময় শমািমর ও র্রজা ি 
বামস কলকাতা শথমক বর ও বরর্াত্রীরা এমসমে। অমন ফুল র্দময় সাজামনা শমািরগার্ি 
এমদমের শলাক কেমনা শদমে র্ন। 
  
একর্দন শস তার মা জুমলোমক শদেল। শদাতলা পাকাদালামনর একিা বি ঘমর জুমলো 
সতরর্ঞ্চর ওপর বমস। তার সামমন হারমমার্নয়াম। একপামে রূপার পানদার্নমত পান। 
ঘমরর এক শকানায় জুমলোর কাে শথমক শবে দূমর তবলা এবং তানপুরা র্নময় একজন 
বমসমে। একজন বংেীবাদক আমে, শস বমসমে জুমলোর পামে। জুমলো গান করমে এবং 
বৃদ্ধ এক শেরওয়ার্ন পরা মানুষ গান শুনমেন। গামনর কথা– 
  
শকবা কার পর, শক কার আপন, 
কালের্যা পমর শমাহতন্দ্রা শঘামর। 
শদর্ে পরস্পমর অসার আোর স্বপন। 
  
হঠাৎ গান শথমম র্ায়। চহবৈ-এর েব্দ শোনা র্ায়। একদল মানুষ র্সাঁর্ি র্দময় ওপমর উঠমে। 
 ািৈুমরর েব্দ। আতিনাদ। কামলা শধায়া। লাবুমসর সামমন সব অস্পি হময় র্ায়। 
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মাথা র্তি শকাাঁকিামনা ৈুল। শগাল মুে। শৈাে বি বি। শমময়িা সব সময় শেলমে। কেমনা 
তার হামত সুতা, কেমনা কাপমির িুকরা। লাবুস তার সমঙ্গ কথা বলার শৈিা কমর। শমময়িা 
শেলায় এতই মগ্ন থামক শর্ শবর্ের  াগ সময়ই লাবুমসর প্রমশ্নর উত্তর শদয় না। 
  
নাম কী শগা শতামার? 
  
 ুমল শগর্ে। 
  
মানুষ অমনক র্কেু  ুমল র্ায়। তার নাম  ুমল না। 
  
আর্ম  ুমল শগর্ে। 
  
তুর্ম এই বার্িমত থাক? 
  
হুাঁ। মার্ির র্নমৈ গু্ত।ঘমর থার্ক। 
  
কতর্দন ধমর থাক? 
  
অমনক র্দন। অমনক অমনক র্দন। কতর্দন  ুমল শগর্ে। আর্ম সব  ুমল শগর্ে। 
  
শতামার বাবা মা, এমদর কথা মমন আমে? 
  
 ুমল শগর্ে। আর্ম আর কথা বলব না। 
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শমময়িা উমঠ ৈমল র্ায়। আবামরা আমস। লাবুমসর আমেপামেই বমস শেলায় মগ্ন হময় র্ায়। 
  
  
  
মর্নেংকর বলমলন, আজ েরীরিা শকমন শবাধ হমে? 
  
লাবুস বলল,  ামলা। 
  
মর্নেংকর হতাে গলায় বলমলন, এই র্ক  ামলার নমুনা? তুর্ম শতা মরুমত বমসেী। ৈমলা 
শতামামক কলকাতা র্নময় র্াই। বি বি ডাক্তাররা শতামামক শদেুক। শদমে বলুক কী 
হময়মে। 
  
লাবুস বলল, আমার কী হময়মে। আর্ম জার্ন। শকউ তা র্বশ্বাস করমব না। জগৎ বিই 
র্বর্ৈত্র। 
  
জগৎ র্বর্ৈত্র শহাক, র্াই শহাক, শতামার দরকার র্ৈর্কৎসা। 
  
আমার সময় হময় শগমে। র্ৈর্কৎসায় র্কেু হমব না। 
  
শতামার সময় হময় শগমে, তুর্ম বুম  শফললা? তুর্ম র্ক  গবান? আর্ম শতামামক এই ামব 
মরমত শদব না। 
  
লাবুস বলল, আর্ম কাউমক শর্ কথা শকামনার্দন বর্ল নাই আপনামক বলমত ৈাই। মাওলানা 
সামহবমক আর হার্দস উর্দ্দনমক দূমর শর্মত বমলন। 
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আমামক বলমত ৈাও শকন? 
  
আপর্ন র্বশ্বাসী মানুষ। আপর্ন আমার কথা র্বশ্বাস করমবন। 
  
মাওলানা এবং হার্দস উর্দ্দন উমঠ শগল। হার্দস উর্দমনর েুব েে র্েল শোিকতিার কথাগুর্ল 
শোমন। শস শোিকতিার র্বষময় অর্ত গুরুত্বপূণি র্কেু তথয জামন, কাউমক তা বলমত পারমে 
না। এেন সময় হময়মে বলার। 
  
লাবুস বলল, আর্ম শৈামের সামমন অমনক র্কেু শদর্ে। শোিমবলা শথমক শদেতাম। তেন 
 াবতাম। সবাই আমার মমতা শদমে। অমনক পমর জানলাম, সবাই আমার মমতা শদমে 
না। 
  
কী শদে? 
  
 র্বষযমতর ঘিনা শদর্ে। আমার মা শর্ আমামদর শেমি োরাপ জায়গায় ৈমল র্ামব- এিা 
অমনক শোিমবলায় শদমের্ে। আর্ম মৃত মানুষজনমদর শদর্ে। তামদর শকউ শকউ আমার 
সমঙ্গ কথা বমল। 
  
কী কথা বমল? 
  
অমনক কথা। শবর্ের  াগ কথার অথি আর্ম বুর্  না। তেন আমার েুব কি হয়। 
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লাবুস হাাঁপামত লাগল। মর্নেংকর বলমলন, এেন আর কথা বলার প্রময়াজন নাই। র্বোম 
কর। 
  
আপনামক অর্ত জরুর্র একিা কথা বলমত ৈার্েলাম। আর্ম স্পি শদমের্ে, বান্ধবপুর 
জায়গািা র্হনু্দস্থামনর মমধয পমিমে। এোমনর বহু মুসলমান মারা র্ামব। তামদর রোর 
বযবস্থা কমরন। 
  
মর্নেংকর বলমলন, জ্বমর শতামার গা পুমি র্ামে। জ্বমরর সময় র্বকার উপর্স্থত হয়। 
র্বকামরর শঘামর মানুষ অমনক র্কেু শদমে। শতামার জ্বর কমুক। েরীর স্বা ার্বক শহাক। 
তেন শতামার কথা শুনব। 
  
লারুস বলল, আমার েরীর এেন জ্বমল র্ামে। হার্দস উর্দ্দনমক বমলন শর্ন েরীমর পার্ন 
োমল। 
  
মর্নেংকর র্নমজই আজলা  মর পার্ন লাবুমসর েরীমর োলমত লাগমলন। লাবুস র্বির্বি 
কমর বলল, বান্ধবপুমরর মহার্বপদ। অমনক মানুষ মারা র্ামব। অমনক মানুষ মারা র্ামব। 
  
মর্নেংকর বলমলন, বাবা োি হও। 
  
  
  
মসর্জমদর নতুন ইমাম র্নয়ামত শহামসন প্রবহমান পার্নমত অজু কমরন। বদ্ধপার্নমত অজু 
করার শৈময় প্রবহমান পার্নমত অজুর শসায়াব শবর্ে। র্তর্ন ঘামি বমস অজু শেষ কমর 
উঠমত র্ামবন, হঠাৎ তাাঁর দৃর্ি আিমক শগল।  াসমত  াসমত কী শর্ন এর্গময় আসমে। 
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ফজমরর ওয়াক্ত। আকাে এেমনা অন্ধকার। পর্রোর শকামনা র্কেুই শদো র্ামে না। শুধু 
নদীর পার্ন ৈকৈক করমে। র্নয়ামত শহামসন  াসমান বস্তুর্ির র্দমক তীক্ষ্ণ শৈামে তার্কময় 
আমেন। একসময় র্তর্ন র্বির্বি কমর বলমলন, গাফুরুর রর্হম, এিা কী? 
  
নদীর পার্নমত র্ৈৎ হময়  াসমে শ্ৰীনাথ। র্নয়ামত শহামসন কাউমক র্কেু না বমল মসর্জমদ 
শগমলন। র্িউবকমলর পার্নমত আবার অজু করমলন। ফজমরর নামাজ আদায় করমলন। 
মসর্জমদ র্তর্ন োিা র্িতীয় নামার্জ শকউ শনই। ফজমরর নামামজ কেমনাই শলাক হয় না। 
নামাজ শেষ কমর র্তর্ন ধনু শেমের বার্িমত শগমলন। ঘুমি ধনু শেমের ঘুম  ািামলন। 
নদীমত কী শদমে এমসমেন বলমলন। বণিনার সময় র্নয়ামত শহামসমনর গলা কাপমত লাগল। 
  
ধনু শেে বলমলন, এিা বলার জমনয তুর্ম আমার ঘুম  ািাময়ে? শ্ৰীনামথর মৃতুযর েবর ঘুম 
 ািাময় আমামক র্দবার কী আমে? শ্ৰীনাথ র্ক আমার  ায়রা  াই? মরমে শগমে ফুরাইমে। 
সবাই মারা র্ামব। আর্মও র্াব তুর্মও র্ামব। 
  
র্নয়ামত শহামসন বলমলন, কালরামত শ্ৰীনাথ বাবুমক আর্ম শদমের্ে। 
  
শকাথায় শদমেে? এোর নামাজ পমি র্ফরমতর্ে, হঠাৎ শদর্ে হাত ধমর তামক শিমন লমঞ্চ 
র্নময় তুলমতমে। আপনার শলাকজন তুলমতমে। 
  
আমার শলাকজনিা শক? 
  
লমঞ্চ কমর এরা এমসমে। আপনার সমঙ্গ শদো কমরমে। 
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ধনু শেে বলমলন, তুর্ম র্ক বলমত ৈাও আর্ম শ্ৰীনাথমক েুন করাময়র্ে? 
  
র্নয়ামত শহামসন বলমলন, র্জ-না। 
  
ধনু শেে বলমলন, তাহমল আমামক এই ঘিনা বলার মামন কী? 
  
শগা্ত ার্ক হময়মে। 
  
র্নয়ামত শোন, শবর্ে শবর্ে বু ার শৈিা র্নবা না এবং শবর্ে শবর্ে শদেবা না। কম শদো 
 ামলা। কম বু াও  ামলা। 
  
র্জ আো। 
  
র্হনু্দরা সব মুসলমান শমমর শেষ কমর শফলমতমে, এইিা জামনা? 
  
জার্ন না। 
  
দাঙ্গার েবর পিা নাই? কর্লকাতায় কী হময়মে? র্বহামর কী হময়মে? মুসলমান সব শেষ। 
আর এর্দমক পা র্পেলাময় পার্নমত পমি মালাউন একিা মারা শগমে, আর তুর্ম হময় শগে 
শবৈাইন। বুরবাক শকাথাকার। র্াও সামমন শথমক। একিা কথা মমন রােবা, তুর্ম র্কেুই 
শদো নাই। বুম ে? 
  
র্জ। 
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আগামীকাল জুম্মাবার না? 
  
র্জ। 
  
জুম্মার নামামজর পমর তুর্ম সুন্দর কইরা ওয়াজ করবা। তুর্ম বলবা সব মুসলমামনর দার্য়ত্ব 
র্নমজমদর রো করা। পর্রবার রো করা এবং পার্ক্ত ান হামসমলর জনয কাজ করা। বলমত 
পারমবা? 
  
পারব। 
  
তার জমনয প্রময়াজমন রক্তপাত করমত হমব। েহীদ হমত হমব। বলমত পারবা না? 
  
পারব। 
  
র্মনর্মন কর বলমতে। শকন? শজার গলায় বমলা। গলায় শজার নাই? তুর্ম র্ক শমন্দামারা 
মুসলমান? েরীর শতা বানাময়ে মর্হমষর মমতা। অমনক কথা বমল শফমলর্ে, এেন সামমন 
শথমক র্াও। তুর্ম আমার সকামলর ঘুম নি কমরে। বুরবাক শকাথাকার। 
  
র্নয়ামত শহামসন ঘর শথমক শবর হমলন। এেন তার লমঞ্চর র্িমকি ঘমর র্াবার কথা, তা 
না কমর র্তর্ন মসর্জমদ শগমলন। দুরাকাত নফল নামাজ পিমলন। র্কেুেণ শকারান পামঠর 
শৈিা করমলন। মন বসল না। র্তর্ন মসর্জদ শথমক শবর হময় র্িমকি ঘমর শগমলন। 
  
র্িমকি ঘর শথমক শদো র্ায় অমনক শলাকজন নদীর পামি র্ ি কমরমে। শ্ৰীনাথমক ডাঙ্গায় 
শতালা হমে। বলা হর্র, হর্র বল ধ্বর্ন উঠমে। র্নয়ামত শহামসন আবার র্িমকি ঘর শথমক 
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শবর হমলন। র্তর্ন শগমলন মর্নেংকমরর কামে। মাথা র্নৈু কমর র্ফসর্ফস কমর কথা 
বলমলন। তাাঁর শবর্ের  াগ কথাই অস্পি। 
  
মর্নেংকর বলমলন, কাল জুম্মার নামামজর পমর দাঙ্গা শুরু হমব। কী বমলন আপর্ন? 
  
র্নয়ামত শহামসন বলমলন, এই জমনয বাইমর শথমক শলাক আসমে। 
  
শলাক শক এমনমে? ধনু শেে? 
  
র্নয়ামত শহামসন জবাব র্দমলন না। মাথা র্নৈু কমর দাাঁর্িময় রইমলন। তাাঁর বিই  য় 
লাগমে। 
  
  
  
আজ জুম্মাবার। 
  
ধনু শেে আমগ জুম্মার নামামজ আসমতন। ঠযাং কািা র্াবার পর আসা বন্ধ কমর র্দময়মেন। 
বমস বমস নামাজ পিার মামন হয় না। সবাই শর্ন কমর তাকায়। তমব আজ র্তর্ন জুম্মার 
নামামজ এমসমেন। তাাঁর শলাকজন শকউ আমস র্ন। তারা লমঞ্চ অমপো করমে। তামদরমক 
বলা হময়মে জুম্মার নামাজ শেষ হবার পর র্তর্ন র্েন বার্ি র্ফরমবন তেন আসল কাজ 
শুরু হমব। 
  
আজ জুম্মার নামামজ  ামলা জমাময়ত হময়মে। অমনক অপর্রর্ৈত মানুষও শদো র্ামে। 
মাওলানা ইদর্রস এমসমেন। র্তর্ন ইমাম র্নয়ামত শহামসমনর পামেই বমসমেন। 
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নামাজ শেমষ েুতবা পামঠর পর ইমাম র্নয়ামত শহামসন বলমলন, হামফজ মাওলানা ইদর্রস 
আপনামদর র্কেু বলমবন। 
  
মাওলানা ইদর্রস উমঠ দাাঁিামলন এবং বলমলন, ৈারর্দমক র্হনু্দ-মুসর্লম দাঙ্গাহাঙ্গামার েবর 
আসমতমে। এই র্বষময় সামানয র্কেু বলব। আমার শবয়াদর্ব েমা করমবন। আল্লাহপাক 
সুরা হুজুরাত-এর শতর নম্বর আয়ামত বমলমেন, ‘শহ মানুষ! আর্ম শতামামদর এক পুরুষ ও 
এক নারী শথমক সৃর্ি কমরর্ে, পমর শতামামদর র্ব ক্ত কমরর্ে। র্বর্ ন্ন জার্ত ও শগামত্র, 
র্ামত শতামরা এমক অপমরর সামথ পর্রর্ৈত হমত পার। শতামামদর মমধয শস-ই আল্লাহর 
কামে শবর্ে মর্িাদাসম্পন্ন শর্ বি সাবধানী। আল্লাহ সবর্কেু জামনন, সব েবর রামেন।’ 
এর শবর্ে আমার আর র্কেুই বলার নাই। মূল আয়াতিা আর্ম আপনামদর আরর্বমত পাঠ 
কমর শুনাব। তার আমগ শোট একিা শঘাষণা আমে- আপনারা জামনন লাবুস েুবই অসুস্থ। 
তার জমনয আর্ম দরুমদ শেফা পাঠ শুরু কমরর্ে। শর্ন আল্লাহপাক তার শরাগর্ন্ত্রণার 
অবসান কমরন। আপনারা তার জমনয শদায়ায় সার্মল হমবন। লাবুস তার সম্ত  র্বষয়সম্পর্ত্ত 
দান কমরমে। দানপমত্র আজই বাদ জুম্মা শস দ্ত েত করমব। আপনারা সবাই সােী। তার 
দানপত্র মমত এই অঞ্চমলর মানুমষর কলযামণ তার সবর্কেু বযয় হমব। সু্কল, কমলজ, দাতবয 
র্ৈর্কৎসালয়। আপনারা সবাই বমলন, মারহাবা। অির শথমক বমলন। 
  
সবাই মারহাবা বলল। ধনু শেেও বলমলন। 
  
এরপর শদায়া পাঠ হমলা এবং ইমাম র্নয়ামত শহামসন আল্লাহপামকর কামে প্রাথিনা করমলন 
শর্ন বান্ধবপুমর র্হনু্দ-মুসলমান দাঙ্গা না হয়। 
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ধনু শেে বার্ি র্ফরমেন। র্হসাবমমতা তাাঁর শলাকজমনর কমিকাণ্ড শুরু হবার কথা। তা হমে 
না, কারণ লঞ্চঘামি নমেূদ্ৰমদর একিা র্বোল দল লার্ঠ, সির্ক, রামুদা র্নময় দাাঁর্িময়। 
তামদর সমঙ্গ আমেন মুর্নেংকর। তাাঁর র্নমদিমে এমএল আর্িয়াল োাঁ লঞ্চ শেমি র্দময়মে। 
লমঞ্চর শকর্বমন ধনু শেমের শলাকজন বসা। তারা হত ম্ব। 
  
মর্নেংকর ধনু শেমের বার্িমত এমসমেন। ঘমর েুমকমেন একা। তাাঁর শলাকজন সব 
বাইমর।, 
  
ধনু শেে বলমলন, আমার কামে কী ৈান? 
  
মর্নেংকর বলমলন, র্কেু ৈাই না। েবর র্ক জামনন? 
  
কী েবর? 
  
শদে  াগা ার্গর সব র্ঠকঠাক হময়মে। সীমানা র্নধিারণ হময়মে। বান্ধবপুমর বিগাি বরাবর 
সীমানা। আপর্ন পমিমেন র্হনু্দস্থামন। 
  
ধনু শেে তার্কময় আমেন। 
  
আমার বার্িমত বযািার্রমত শরর্ডও বামজ। েবর শুমন আপনামক বললাম। র্াই, নমস্কার। 
  
র্হনু্দ বার্িমত োাঁে বাজমে। ঘ্া বাজমে। বিই আনন্দময় সময়। 
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রাত অমনক। আকামে সুন্দর ৈাাঁদ উমঠমে। 
  
ফাকফকা শজােনা। 
  
লাবুস পুকুরপামি পার্ির ওপর শুময় আমে। শস একা, আর শকউ শনই। সবাইমক শস 
র্কেুেণ আমগ সর্রময় র্দময়মে। মাম  মাম  একা থাকমত ইো কমর। আজ শর্মন করমে। 
লাবুমসর েরীর েুবই োরাপ কমরমে। জুলুর্ন অমনক শবমিমে। তারপমরও শজােনা শদেমত 
 ামলা লাগমে। এই সুন্দর ৈাাঁমদর আমলা শস আর শবর্ের্দন শদেমব না। র্ন্ত ব্ধ রামত 
র্ র্ মপাকার ডাক শুনমব না। হঠাৎ শলবু ফুমলর ঘামণ েরীর মন অবে হমব না।  াবমতই 
কী অদু্ভত লামগ। দীঘির্দন পর হঠাৎ আজ তার মা’শক শদেমত ইো হমলা। 
  
বাবা জর্হর! 
  
লাবুস ৈমমক তাকামলা। এিা র্ক শকামনা ভ্রার্ি? মন ৈাইমে বমল শস মাময়র গলা শুনমত 
পামে? সারা েরীর ৈাদমর োকা একজন মর্হলা পুসকুর্নর র্সাঁর্ি শবময় কময়ক ধাপ 
নামমলন। 
  
বাবা, শতামার কী হময়মে? 
  
লাবুস জবাব র্দল না। মর্হলা বলমলন, বাবা, শতামার কপামল একিু হাত রাের্ব? 
  
লাবুস বলল, রাে। 
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জুমলো লাবুমসর কপাল স্পেি কমর ফুাঁর্পময় উঠল। বাবামগা, শতামার কী হময়মে? আমার 
বাবার শসানার অঙ্গ কী ামব জ্বমল শগমে? 
  
লাবুস বলল, মা, র্ন্ত্রণায় অমনকর্দন ঘুমামত পার্র না। একিু ঘুম পািাময় দাও। 
  
শোিমবলায় গুনগুন করমত করমত জুমলো দুি জর্হরমক ঘুম পািাত। আির্ি, একিা সুরও 
মমন আসমে না। 
  
মীরা বারান্দায় এমসর্েল। শস পুকুরঘামির র্দমক তাকাল এবং শদৌমি ঘামির কামে এমস 
দাাঁিাল। র্রনার্রমন গলায় বলল, তুর্ম শক? 
  
জুমলো তাকাল। 
  
শোি মীরা বলল, তুর্ম র্ক আমার আর লাবুমসর মা? 
  
জুমলো হযাাঁ-সূৈক মাথা নািমলন। তাাঁর মাথায় সুর এমসমে— আমার দুি ঘুমায়মর। আমার 
নযাওলা ঘুমায়মর। আমার  ুিু ঘুমায়মর। 
  
মওলানা ইদর্রস ঘর শথমক শবর হময়মেন, হার্দস উর্দ্দন শবর হময়মে। 
  
পুকুরঘাি শথমক শর্ সুরধ্বর্ন শবর হময় আসমে তার জন্ম এই পৃর্থবীমত নয়, অনয 
শকামনাোমন। 
  
[র্িতীয় েণ্ড সমা্ত।] 
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