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১. ঘেটুপুত্র কম্লা নামম্র একটা ছজি িানাি 
 
  

উৎেেগ 
  
িুময়ল আইচ 
িাদুবিদযার এভামরমে বযবন উমেমছন। এভামরেিয়ীরা িৃঙ্গ বিিময়র পর ঘনমম আমেন। 
ইবন নামমে ভুমল ঘেমছন। 
  

ভূবমকা 
  
মযাবিক মুনবিমক বক উপনযাে িলা যামি? 
  
উপনযাে িলমল প্রকািমকর েুবিধা হয়। পােকরা উপনযাে পড়মে পছন্দ কমরন। েমেযা 
হমে মযাবিক মুনবিমক ঘকামনা পযগাময়ই ঘেলা যামে না। মযাবিক মুনবি হমলা 
রহেযময়োর ির্গনা এিং বকছুটা বিমেষর্। উপনযামের কাোমমা অিবিয িযিহার করা 
হময়মছ। 
  
এই ঘলখায় আবম কাউমক বিভ্রান্ত করমে চাবে না। আবম বনমি বিভ্রান্ত মানুষ ঘকামনাকামলই 
বছলাম না, কামিই বনমির বিভ্রাবন্ত ছবড়ময় ঘদওয়ার প্রশ্ন আমে না। েমি আবম 
েমচেনভামিই িেমের রহেযময়োর প্রবে ইবঙ্গে কমরবছ। এই অবধকার আমার আমছ। 
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পােকমদর প্রবে অনুমরাধ, মযাবিক মুনবি িইবট দুিার পড়মিন। প্রেমপামের অস্পষ্ট 
বিষয়গুবল বিেীয়পামে স্পষ্ট হওয়ার েম্ভািনা। িইময় িবর্গে কৃষ্ণিবক্ত আহ্বামনর 
ধামরকামছও ঘকউ যামিন না। মানি মবিষ্ক অবে বিবচত্র কারমর্ োমিিমন িিীভূে। 
Trance অিস্থায় মবিমষ্কর বিবচত্র কাযগকলামপর বদমক ঘযমে পামর। অকারর্ 
ঘহলুবেমনিমনর বিকার হওয়া হমি বিরাট মূখগাবম।। 
  
হুমায়ূন আহমমদ 
নুহািপল্লী 
  
  
  

০১. 
  
ঘেটুপুত্র কমলা নামমর একটা ছবি িানাি। পুরমনা রািিাবড় িা িবমদারিাবড় খুুঁমি 
ঘিড়াবে। িাবড়র ঘভের নাচের োকমে হমি। টানািারান্দা োকমে হমি। িড় বদবে লােমি, 
ঘেেপােমরর োট োকমে হমি। বদবেভবেগ পদ্ম লােমি। যবদ োমক এখনই লাোমে হমি। 
পদ্মোছ বিরী অিস্থামেও ভামলা োমক। 
  
িাংলামদমির মানুষ পরামিগ বদমে পছন্দ কমর। অমনক পরামিগদাো িুমট ঘেল। একিন 
িলল, আপবন ঘযরকম চামেন, অবিকল ঘেরকম িাবড় একটা আমছ বমিগাপুমর। এই িাবড় 
আমে ঘকউ িযিহার কমর বন। নাচেমরর ঘদয়ামল কাচ লাোমনা। ঘমমঝ কামের। বকছু বকছু 
কাে নষ্ট হমলও যা আমছ ো-ই যমেষ্ট। েিমচময় িড় কো, বদবেভবেগ পদ্মেুল। োট আমছ 
বক না মমন করমে পারবছ না। োকার কো। 
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ভদ্রমলামকর কাছ ঘেমক বেকানা বনময় যোস্থামন উপবস্থে হলাম। িাবড় িমল বকছু ঘনই, 
ইমটর িূপ। ঘঝাুঁপঝামড় ঢাকা। স্থানীয় এক ভদ্রমলাক িলমলন, ওবদমক যামিন না েযার। 
োমপর আিানা। 
  
আবম িললাম, বদবে ঘকাোয়? 
  
ভদ্রমলাক িলমলন, একেময় বদবে বছল। এখন ভরাট হময় ঘেমছ। 
  
ঘমিাি খারাপ কমর বেরলাম। এরপর ঘেমক ঘকউ িাবড়র েন্ধান বদমল বনমি যাই না। 
নুহাি চলবিমত্রর একিনমক কযামমরা বদময় পাবেময় ঘদই। ঘে ছবি েুমল বনময় আমে। ছবি 
ঘদমখ হই হোি। অযাবেেমটমের যাোয়াে খরমচর বিল ঘদমখ হই চমৎকৃে। একবট 
যাোয়াে বিমলর নমুনা– 
  
মাইমরািাে ভাড়া ৫,০০০ টাকা বস্পডমিাট ভাড়া ৪,০০০ টাকা খাওয়াদাওয়া ৩,০০০ টাকা 
ঘহামটল ভাড়া ৭,০০০ টাকা পাবন ৩,০০০ টাকা েিগমমাট ২২,০০০ টাকা মাত্র 
  
আবম িললাম, ঘোনারোুঁ ঘহামটমলর এক রামের ভাড়া ৭০০০ টাকার কম। ঘোমার ঘহামটল 
বিল এে ঘকন? 
  
অযাবেেমটে িলল, রুম ঘো েযার একটা ঘনই নাই। বেনটা বনময়বছ। 
  
বেনটা ঘকন? 
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ঢাকা ঘেমক আমরা চারিন বেময়বছ। স্থানীয় ঘয ঘমম্বার োমহি আমামদর স্পট ঘদখামিন 
বেবনও আমামদর েমঙ্গ ঘহামটমল বছমলন। োর িমনযও রুম বনমে হময়মছ। 
  
পাবন বেন হািার টাকা-ঝলাম না। বেন হািার টাকার পাবন ঘখময় ঘেমলছ? 
  
ঘমম্বার োমহি ঘখময়মছন। 
  
ঘমম্বার োমহি এক রামে বন হািার টাকার পাবন ঘখময় ঘেমলমছন? 
  
োধারর্ পাবন না েযার। পােলাপাবন। ঘমম্বার োমহমির েন্ধযার পর পােলাপাবন খাওয়ার 
অভযাে। 
  
  
  
ঘিষ পযগন্ত বভবডও ঘদমখ একটা িাবড় পছন্দ হমলা। েুবখয়া িবমদারিাবড়। নাচের আমছ। 
োট আমছ। টানা িারান্দা আমছ। অবে দুেগম িায়ো। েুনামেঞ্জ ঘেমক লমে চারেণ্টা ঘযমে 
হয়। ঘেখান ঘেমক পাময় ঘহুঁমট চার বকমলাবমটার। 
  
বভবডও ছবি ঘদমখ ঘলামক পছন্দ করা ঘকামনা কামির কো না। আবম বেক করলাম বনমি 
বেময় ঘদখি। 
  
পােকমদর িানামে লজ্জা ঘিাধ করবছ, আমার যাত্রা উপলমক্ষ োিোি রি পমড় ঘেল। 
োিোি রমির কারমর্ আমার েম্পমকগ প্রচবলে বকছু ভ্রান্ত ধারর্া। ঘযমন, একদল 
িনু্ধিান্ধি ছাড়া আবম ঘকাোও ঘযমে পাবর না। বিমিষ ধরমনর বচকন চাল ছাড়া ঘখমে পাবর 
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না। খাওয়ার েময় অমনকগুবল পদ লামে। খাওয়ার পাবন হমে হয় িরেিীেল। রামে 
োনিািনার িযিস্থা োকমে হয়। রামে এবে ছাড়া েুমামে পাবর না। মােমামের িীমেও 
এবে লামে। েখমনা ের বহমিীেল কমর আবম নাবক ডািল ঘলমপর ঘভের ঢুমক োবক। 
ইেযাবদ। 
  
িযাপার ঘমামটই ঘেরকম না। আবম ঘয-মকামনা পবরবস্থবেমে বনমিমক মাবনময় বনমে পাবর। 
আমার প্রময়ািন বকছু R।RM োকমল বকছু লােমি না। পােকমদর ঘকউ ঘকউ বনশ্চয়ই 
ভুরু কুুঁচমক ভািমছন RM হমলা ঘমম্বার োমহমির পােলাপাবন। ো-না, RM হমলা Reading 
Material. পড়ার িই। প্রবেবদনই বনয়ম কমর আমামক বকছু পড়মে হয় না পড়মল অেুস্থ 
ঘিাধ কবর। 
  
Aisac Asirnov এর Book of Facts এিং বেমেন বকং-এর ভূমের েমের কামলকিন 
(Skeleton Crew) িযামে ভমর যাত্রার প্রস্তুবে বনলাম। 
  
নুহািপল্লীর মযামনিার িুলিুমলর উপর যাত্রার পুমরা দাবয়ত্ব। ঘে এমে বরমপাটগ করল, েি 
বেক আমছ। এেএ পবরিহমনর আধুবনক এবে িাে ঢাকা ঘেমক েুনামেঞ্জ যামি। েুনামেঞ্জ 
ঘেমক ঘদােলা লে যামি। একটা ঘপামটগিল এবে পাওয়া ঘেমছ। বেঙ্গার ঘকাম্পাবনর এবে 
যামে। এবে চালামনার িমনয ঘিনামরটর যামে। েুনামেমঞ্জর োনার েমঙ্গ ঘযাোমযাে করা 
হময়মছ। োরা বনরাপত্তার িমনয দুিন পুবলি েদেয বদমেন। নুহািপল্লীর িািুবচগ আর োর 
দুই অযাবেেমটে যামে। রান্নািান্নার েি দাবয়ত্ব োমদর। ঘটবপিুমড়া আর কাবলবিরা চাল 
ঘকনা হময়মছ। দমলর অনয েদেযমদর িমনয বমবনমকট চবল। োনিািনা করমি ইেলাম 
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িয়াবের দল। ঘযবদন রওনা হি োর আমের বদন োরা ঘনত্রমকানা ঘেমক চমল আেমি। 
োয়ক ঘেবলম ঘচৌধুরীও যামেন। 
  
আবম িললাম, Holy cow. 
  
মযামনিার িলল, েরুর মাংমের িযিস্থা স্থানীয়ভামি করা হমি েযার। 
  
আবম িললাম, েি িাবেল। শুধু আবম যাি, িাওন যামি আর বনষাদ যামি। কযামমরামযান 
মাহেুি আর ঘেট বডিাইনার কুদু্দে যামি। িনু্ধিান্ধি দলিল না। ঢাকা ঘেমক বনমির 
োবড়মে েুনামেঞ্জ যাি। োন শুনমে ইো করমল িাওন োইমি। ঘে খাবল েলায় োন 
করমে পছন্দ কমর, কামিই হারমমাবনয়াম েিলবচ বকছু লােমি না। 
  
মযামনিার মাো চুলমক িলল, ইবেমমধয অমনক খরচ হময় ঘেমছ। অমনকমক অযাডভান্স 
ঘপমমে করা হময়মছ। 
  
আবম িললাম, ঘহাক। যা ঘেমছ ো ঘেমছ। ঘক োরা োরা। 
  
ঘভারমিলা োবড়মে উেলাম আবম একা। হোৎ িাওমনর িরীর খারাপ কমরমছ। ঘে ঘযমে 
পারমছ না। বনষাদ মামক ঘছমড়ই আমার েমঙ্গ যাওয়ার িমনয বেবর। োর মা ছাড়মি না। 
  
আবম িললাম, ঘোমার ঘছমলর ঘকামনা অেুবিধা হমি না। বনবশ্চন্ত মমন ঘছমড় দাও। 
  
িাওন িলল, েুবম যখন কামি িযি হময় পড়মি েখন ঘছমলর বদমক বেমরও োকামি না। 
ঘে ঘখলমে ঘখলমে চমল যামি হাওমরর বদমক। েখন? 
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বনষাদ েলা োবটময় বচৎকার শুরু করল, আবম িািার েমঙ্গ যাি! আবম িািার েমঙ্গ যাি! 
  
োর এই কান্না অিবিয খুিই োমবয়ক। আবম ঘচামখর আড়াল হওয়া মাত্র ঘে কান্না োবমময় 
নেুন ঘকামনা ঘখলা বনময় িযি হময় পড়মি। বকছুবদন ধমর চকমলট োবড় নামমর এক ঘখলা 
ঘে আবিষ্কার কমরমছ। চকমলমটর একটা পযামকট ঘমমঝমে ঘেলমে ঘেলমে বনময় যায়। 
মুমখ ঘেমনর মমো বঝকবঝক িব্দ কমর। 
  
আবম যমেষ্টই মন খারাপ করলাম। িাওন ো িুঝমে ঘপমরও না-মিাঝার ভান কমর িলল, 
োিধামন ঘেমকা। 
  
েুনামেঞ্জ োবকগট হাউমে োবড় ঘরমখ লমে উেি এমনই কো বছল। োবকগট হাউমের 
কম্পাউমে ঢুমক ধাক্কার মমো ঘখলাম। এে এ পবরিহমনর বিিাল োবড় আমে ঘেমকই 
উপবস্থে। োবড়র ঘভের এিং িাইমর নুহাি চলবিত্র এিং নুহািপল্লীর পবরবচে মুখ ঘদখমে 
পাবে। ইেলামউবদ্দন িয়াবে োর ঘলাকিন বনময় দলমিুঁমধ হাুঁটাহাবট করমছ। 
  
আমামক োবড় ঘেমক নামমে ঘদমখ নুহািপল্লীর মযামনিার ছুমট এল। আবম িললাম, এেি 
কী? 
  
মযামনিার মাো চুলকামে চুলকামে িলল, েি ঘপমমে আমেই করা, োই চমল এমেমছ। 
  
ছবির কযামমরামযান মাহেুি বক এমেমছ? 
  
োমক একিার ঘমািাইল কমরবছলাম, বেবন ধমরন বন। পমর আিার করমে ভুমল ঘেবছ। 
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ঘেট বডিাইনার কুদু্দে? 
  
োুঁমক খির বদমে বিস্মরর্ হময়বছ। 
  
ঘোমার চাকবর এই মুহূেগ ঘেমক নট। 
  
বি আো েযার। 
  
মযামনিারমক চাকবর চমল যাওয়ায় ঘমামটই বচবন্তে এিং বিচবলে মমন হমলা না। িরং 
আনবন্দে মমন হমলা। নুহািপল্লী ঘেমক ঘিি কময়কিার োর চাকবর ঘেমছ। চাকবর চমল 
যাওয়ার পর পরই ঘে িযাে-েুটমকে গুবছময় আমামক কদমিুবে কমর িাবড় চমল যায়। 
পবরিামরর েমঙ্গ েপ্তাহখাবনক কাবটময় আিার হাবেমুমখ বেমর এমে চাকবর শুরু কমর, ঘযন 
চাকবর যাওয়ার মমো বকছু েমট বন। 
  
িারান্দায় ঘেইি চবিি িছমরর হলুদ ঘেবঞ্জ পরা এক েরুর্ েুরমছ। োর েলায় কযামমরা, 
ঘোুঁমট বেোমরট। এই িয়মের েরুর্মদর কাছ ঘেমক আবম বকছুটা েমীহ পাই। আমার 
োমমন পড়মল বেোমরট লুকামনার ঘচষ্টা কমর। এই েরুর্ ো করমছ না। ঘে ঘিি আময়ি 
কমর ঘধায়া ছাড়মছ। আবম মযামনিারমক িললাম, এই ঘছমল ঘক? 
  
মযামনিার িলল, েযার োংিাবদক। আমামদর েমঙ্গ যামি। পমে আপনার ইোরভুয করমি। 
েমটামেিান করমি। 
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আবম িললাম, এর ভািভবঙ্গ ঘো প্রেম আমলার োংিাবদমকর মমো। ধরামক েরা না, 
লিমর্র চামুচ জ্ঞান করমছ। 
  
মযামনিার িলল, প্রেম আমলার োংিাবদক না েযার। েুনামেমঞ্জর ঘলাকাল োংিাবদক। 
  
ডামকা োমক। 
  
েরুর্ োংিাবদক বেোমরট হামেই এবেময় এল। 
  
আবম িললাম, েুবম ঘকান পবত্রকার েমঙ্গ যুক্ত? 
  
েযার আবম প্রেম আমলার ঘলাকাল করস পনমডে। 
  
ও আো। ভািভবঙ্গ ঘেরকমই। 
  
লমে আপনার বিিাল ইোরভুয ঘনি। আমামক দুেো েময় ঘদমিন। 
  
আবম ঘো োংিাবদক বনময় চলামেরা কবর না। েুবম আমামদর েমঙ্গ ঘযমে পারমি না। 
  
োহমল এখামনই ইোরভুয ঘেমর ঘেবল? বমবন ইোরভুয। 
  
আবম িললাম, েুবম দুটা প্রশ্ন করমি। এর ঘিবি না। 
  
ঈমদর েযািন বনময় দুটা প্রশ্ন কবর? 
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কমরা। প্রেম প্রশ্ন, ঈমদর বদন ঘভামর আপবন কী পরমিন? 
  
ঈমদর বদন ঘো ঘোমামদর পবত্রকা ঘির হয় না, কামিই বেক কমরবছ টাইম মযাোবিন 
পড়ি। বিেীয় প্রশ্ন কী? 
  
আবম িানমে চাবেলাম নামামির েময় আপবন কী পরমিন? 
  
নামামির েময় ঘো নামািই পড়ি। আর কী পড়ি? দুবট প্রমশ্নর উত্তর বদময়বছ, এখন 
বিদায় হও। 
  
োংিাবদক আহে ঘচামখ োবকময় রইল। আমার কবেন রবেকোর েমঙ্গ প্রেম পবরচয় 
েুখকর হওয়ার কোও না। আমার খাবনকটা মায়া লােল। আবম িললাম, েুবম আমামদর 
েমঙ্গ ঘযমে পার, েমি ইোরভুয, েমটামেিন এইেি িাদ। োমকর ঘপছমন ঘলখা োমক, 
এক িে হাে দূমর োকুন। ঘদমখছ না? 
  
বি েযার। 
  
আমার কাছ ঘেমকও এক ি হাে দূমর োকমি। 
  
েরুর্ োংিাবদক আগ্রহ বনময় িলল, েযার আবম একিন কবি। আমার দুমটা কবিোর িই 
ঘির হময়মছ। 
  
আবম বনবিগকার েলায় িললাম, োহমল দুই ি হাে দূমর োকমি। 
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েরুর্ োংিাবদক ছাড়াও এক েরুর্ীমক ঘদখলাম ঘমািাইল ঘোমন কার েমঙ্গ কো িলমে 
িলমে চরাকামর েুরমছ। োর ঘপািক যমেষ্টই উগ্র। আবম মযামনিারমক িললাম, এই 
ঘমময় ঘক? 
  
ঘে আমামদর েমঙ্গ যামে েযার। 
  
ঘকন যামে? 
  
ঘেটা ঘো েযার আবম িাবন না। আপবন অডগার বদময়মছন িমল ঘে যামে। 
  
আবম কামক অডগার বদলাম। 
  
ঘমময়মক বদময়মছন েযার। ঘে আপনার আত্মীয় হয়। খালামো ঘিান। 
  
োমক ডামকা। 
  
খালামো ঘিান আমার োমমন এমে দাুঁড়াল। মধুর ভবঙ্গমে হােল। এই হাবে অমনক োধনা 
কমর ঘিখা, নাবক প্রকৃবেপ্রদত্ত িুঝলাম না। 
  
নাম কী? 
  
আমার ঘিাবিমির নাম ঘোনাবল। 
  
আেল নাম কী? 
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োলমা। 
  
গ্রামমর িাবড় ঘকাোয়? 
  
বদনািপুমর। 
  
বদনািপুমর আমার ঘকামনা খালা োমকন িমল িাবন না। েুবম নাবক িমলছ েুবম আমার 
খালামো ঘিান? 
  
েবর েযার, বমেযা কমর িমলবছ। বমেযা না িলমল আেমে পারোম না। 
  
ঘিাবিমি কমরা কী? 
  
র যাম্প মমডল। এখন অবভনয় করমে চাই িমলই আপনার েমঙ্গ পবরবচে হমে এমেবছ। 
আিকাল পবরচয় ছাড়া বকছু হয় না। 
  
একা এমেছ? 
  
হুুঁ। 
  
িািা-মা ঘোমামক একা ঘছমড় বদল? 
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আমার িয়ে একুি। একা ঘকন ছাড়মি না? েযার, আপবন নেুন ঘয ছবিটা িানামেন 
ঘেখামন আমামক ঘছাট হমলও একটা ঘরাল বদমে হমি। আবম ঘকামনা কো শুনি না। ঘয-
ঘকামনা মূমলয আমার একটা ঘেক লােমি। 
  
আবম মযামনিারমক িললাম, এই ঘমময়মক কামন ধমর বিদায় কমর দাও। 
  
মযামনিার িলল, অিিযই েযার। অিিযই। 
  
আবম লক্ষ কমরবছ, ইদানীং মানুষমক আহে কমর আনন্দ পাবে। িয়মের একটা পযগাময় 
এরকম হয়। 
  
িিগ িানগাড ি নাবক লাবে হামে মারার িমনয ঘেমড় ঘযমেন। মাকগ ঘটাময়ন োন ইমটর 
োইমির িই ছুমড় ঘমমর এক োংিাবদকমক আহে কমরবছমলন। 
  
আবম োুঁমদর মমো িড় মামপর ঘকউ না িমল কবেন রবেকোয় বনমিমক আটমক ঘরমখবছ। 
এটাই িা খারাপ কী? 
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২. লমের নাম্ এম্ এল কুজিয়ারা 
লমের নাম এম এল কুবিয়ারা। োধারর্ে িলযামনর নামমর আমে এম এল বকংিা এম 
বভ োমক। এম এল-এর অেগ ঘমাটর লে। িড় লেগুবল হয় এম বভ, এর অেগ ঘমাটর 
ঘভবহমকল। 
  
ঘছাট্ট একেলা লে। ছামদ ঘোো ঘপমে আমার িোর িযিস্থা। নুহািপল্লীর মযামনিার 
োমবরক আইন িাবর কমরমছ—ছামদ ঘকউ োকমি না। শুধু েযার। 
  
আকাি ঘমেলা িমল মাোর উপর িাবময়ানার প্রময়ািন ঘনই। োরপমরও িাবময়ানা খাটামনা 
আমছ। 
  
লে ছাড়ার পর মন ঘিি খারাপ হমলা। 
  
বনষাদ োকমল আনমন্দ ঘছাটাছুবট করমে পারে। িাওন ঘিড়ামে পছন্দ কমর। হাওর আমে 
ঘদমখ বন। ঘে মুগ্ধ হমো। পৃবেিীর েমি স্বামীমদর মমো আবমও স্ত্রীর মুগ্ধ ঘচাখ ঘদখমে 
পছন্দ কবর। এই মুগ্ধোর িমনয িাড়বে টাকা খরচ করমে হমে না। প্রকৃবে িযিস্থা কমর 
ঘরমখমছ। 
  
লে ঘছমড়মছ ঘভারমিলায়, আমরা দুপুমরর মমধয ঘপৌমছ যাি। আমামক ঘলামকিমন বনময় 
ঘযমে বেমলট ঘেমক এমেমছ নাটযকমগী আরিু। আবম োমক ডাবক েপগারাি। কারর্ 
একেময় োর মাোয় িাবর্বিযকভামি োপ চামষর আইবডয়া এমেবছল। প্রকে অমনকদূর 
এগুমনার পর পবরেযক্ত হয়। একটা দুষ্ট ঘোখমরা োপ োমক োড়া কমরবছল। বনমির 
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ঘপাষা োমপর এই িযিহামর আরিু মমগাহে হময়ই প্রকে েযাে করল। েমি োর টাইমটল 
েযাে করল না। ঘে ঘটবলমোন করমল আবম হযামলা িলার আমেই িমল, েযার আবম েপগরাি 
আরিু। 
  
েপগরাি আডডািাি রবেক মানুষ। পান ঘখমে ঘখমে কবেন মুমখ রবেকো কমর। শুনমে 
ভামলা লামে। োর মুখ ঘেমক লাল পামনর রে েবড়ময় ধিধমি োদা িাটগ পমড়, ঘেটাও 
ঘদখমে ভামলা লামে। 
  
আমার োমমন বট-পট ভবেগ চা। চা ঘখমে ঘখমে এমোবে। দুেণ্টার মমধয হাওমর পড়লাম। 
যারা হাওর ঘদমখন বন োমদর হাওমরর ঘেৌন্দযগ িুঝামনা যামি না। ঘচামখর দৃবষ্ট ঘকাোও 
আটকামে না। যেদূর ঘচাখ যায় শুধু পাবন! েমুমদ্রর ঘঢউময়র মমো ঘঢউ উেমছ। পাবন 
কামচর মমো স্বে। স্বে পাবনমক কামকর ঘচামখর েমঙ্গ েুলনা করা হয়। িলা হয় কাকচকু্ষ 
িল। হাওমরর পাবন োরমচময়ও স্বে। প্রচুর পদ্ম েুমটমছ। পদ্মগুবল নাবক দুপুর িামরাটার 
মমধয বনমিমদর গুবটময় ঘনমি। 
  
িীমের েময় হাওমরর পাবন ঘনমম যামি। ধান চাষ হমি। পাবনর েমুদ্র ঘেমক হাওর হমি 
েিুমির েমুদ্র। 
  
আবম েপগরািমক িললাম, হাওমরর িবম বনশ্চয় কামরার একার না। অমনমকর িবম এখামন 
আমছ। 
  
েপগরাি িলল, বি েযার। 
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পাবন শুবকময় ঘেমল কীভামি ঘিাঝা যামি কার িবম ঘকানটা? 
  
পাবন শুবকময় ঘেমল িবমর আল ঘদখা যায়। আল ঘদমখ েীমানা বনধগারর্ হয়। েমেযা হমল 
োবলমি মীমাংো হয়। েযার বক একটা পান খামিন? ভামলা খাবেয়া পান বছল। 
  
চা খাবে। পান খাি কীভামি? 
  
এক োমল পান রাখমিন, অনয োমল চা। এর মিা অনয। আবম ঘো এইভামিই চা খাই। 
  
েুবম খাও, আবম খাি না। এখন করছ কী? নেুন ঘকামনা প্রকে? 
  
কুবমর চামষর প্রকে হামে বনময়বছ। কুবমর চাষ করি। বিমদমি রপ্তাবন করি। 
  
কুবমর ঘক বকনমি? 
  
েপগরাি িলল, কুবমমরর মাংে অমনমকই খায়। বিরাট বডমাে। কুবমমরর চামড়ার বডমাে। 
  
েপগরাি মহা উৎোমহ কুবমর চামষর নানান বদক িযাখযা কমর যামে। আবম বকছু শুনবছ, 
ঘিবির ভােই শুনবছ না। ঘচামখর পাো োকার কারমর্ ঘচাখ িন্ধ করা যায়। কান িন্ধ 
করার ঘকামনা বেমেম না োকমলও আবম কান িন্ধ করমে পাবর। ঘয হড়িড় কমর কো 
িলমছ োর মমন হমি আবম েভীর আগ্রমহ শুনবছ। আেমল ভা-না। 
  
লমের একেলায় মহা উৎেি শুরু হময় ঘেমছ। োনিািনার আের িমেমছ। ঘঢামলর প্রিল 
িাবড়মে োমনর কো ঘিাঝা যামে না। োয়মকর লম্বা টান শুমন মমন হমে বিমেদ েঙ্গীে। 
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বনচ ঘেমক আেমছ োমনর িব্দ, ঘডমক েপগরাি এখন কুবমমরর বডম বনময় কী ঘযন িলমছ। 
োন এিং কুবমমরর বডমম একাকার হময় ঘেমছ। আমার বঝমুবনর মমো এমেমছ। বঝমামে 
বঝমামে ঘছাট্ট স্বপ্নও ঘদমখ ঘেললাম। স্বমপ্ন পুত্র বনষাদ িলমছ, িািা, আমার িমনয একটা 
চকমলট ঘরলোবড় আনমি। 
  
হোৎ কমরই স্বপ্ন ভঙ্গ হমলা, লে প্রিলভামি দুমল উেল। ঘটবিমল রাখা বটপট বছটমক 
পাময়র কামছ পড়ল। 
  
যখন যাত্রা শুরু কমরবছ েখন আকামি হালকা ঘমে বছল। এখন ঘদবখ আকামি েন কামলা 
ঘমে। এই ঘমে ঝমড়র রূপ বনময়মছ। িৃবষ্ট ঘনই। শুধুই প্রচণ্ড িাোে। িাোে একবদক 
ঘেমক আেমছ না, ক্ষমর্ ক্ষমর্ বদক পবরিেগন করমছ। 
  
আবম েপগরািমক বনময় লমের োমরং-এর েমর ঢুকলাম। ঝমড়র েবেপ্রকৃবে ঘে-ই েিমচময় 
ভামলা িলমে পারমি। 
  
লমের োমরং-এর েমঙ্গ লযাি এইমডর হৃদমরাে বিমিষজ্ঞ ডা. িমরমনর বমল আমছ। 
ঘচহারায় না, কোয়। ডা. িমরন হাবেমুমখ ঘরােীমক দুুঃেংিাদ বদমে পছন্দ কমরন। লমের 
োমরংও োই। ঘে হাবেমুমখ আমামক িলল, েযার লে ঘো ডুিমে ধরমছ। ঘখলনার মমো 
ঘছাট লে। না ডুইিা উপায় কী? 
  
আবম আুঁেমক উমে িললাম, িমলন কী? 
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োমরং িলল, িাোমের নমুনা খুিই খারাপ। েূবর্গ িাোে। বিনা ঘনাবটমি লে ডুিি। আপবন 
বক টাইটাবনক ছবিটা ঘদমখমছন? 
  
আবম প্রচণ্ড ঝমড় বেমনমা বনময় আলামপ উৎোহ ঘপলাম না, চুপ কমর রইলাম। 
  
োমরং বনবিগকার ভবঙ্গমে িলল, এে িড় িাহাি ডুমি ঘেল, আর এইটা ঘো পুলাপামনর 
ঘখলনা। 
  
িাওন এিং বনষাদ েমঙ্গ না োকার প্রিল দুুঃখমিাধ হোৎ আনমন্দ রূপান্তবরে হমলা। লমের 
েমঙ্গ আবম একা েবলময় যাি। ওরা যামি না। এরমচময় আনন্দময় েংিাদ আর বকছুই হমে 
পামর না। 
  
েপগরাি িলল, েযার ভয় পামিন না। হাওমর পাবনর েভীরো কম। দি িামরা েুমটর ঘিবি 
হমি না। 
  
আবম িললাম, ডুমি মরার িনয দি েুট পাবন যা দি হািার েুট পাবনও ে। 
  
আপবন োুঁোর িামনন ঘো? 
  
আবম িললাম, োুঁোর িাবন। োুঁেমর েমিন দামির পমক্ষ হয়মো হাওর পাবড় ঘদওয়া 
েম্ভি। আমার পমক্ষ না। 
  
েপগরাি িলল, বকছু ধমর ঘভমে োকমে পারমিন না? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 20 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

কী ধমর ঘভমে োকি? 
  
ঘদবখ বকছু পাওয়া যায় বক না। 
  
েপগরাি অমনক কমষ্ট বনমচ ঘনমম ঘেল। ঝমড়র েবে রমমই ঘদবখ িাড়মছ। দুএক ঘোটা 
কমর িৃবষ্ট পড়মছ। েমুদ্রঝড় আবম কখমনা ঘদবখ বন। শুমনবছ েখন ঘঢউ েুমল ঘেুঁমপ 
পাহামড়র মমো হয়। এখামনও োই হমে। প্রকাণ্ড ঘঢউ লমের োময় আছমড় পড়মছ। লে 
ঘঢউময়র উপর উমে যামে না। ঘঢউ লমের একেলায় ঢুমক যামে। একেলা পাবনমে 
ভবেগ হমল লে ডুিমি, এটাই স্বাভাবিক। 
  
োমরং মমন হয় েি আিা ঘছমড় বদময়মছ। এেক্ষর্ হুইল ধমর বছল, এখন হুইল ঘছমড় 
বেোমরট ধবরময় িলল, আল্লাহর হামে ঘোপদগ কমর বদলাম। 
  
োম ং-এর ঘচহারা ঘদমখ মমন হমলা না ঘে খুি দুবশ্চন্তায় আমছ। বেোমরট ঘে ঘিি আময়ি 
কমর টানমছ। দুবশ্চন্তাগ্রি মানুষ এভামি বেোমরট টামন না। 
  
োমরং িলল, হাওমরর এই িায়োয় প্রায়ই ঝড় উমে। আকামি ঘমমের বছটামোটা নাই, 
োরপমরও ঝড়। অমনক ঘনৌকা ডুমিমছ। দুই িছর আমে একটা একেলা লে ডুমিমছ। 
এোমরািন মানুষ মারা ঘেমছ। 
  
আবম িললাম, এই িায়োমেই ঝড় ঘকন উমে? 
  
এই পমে বিমনর িাদিার যাোয়াে, োর কারমর্ ঝড় উমে। 
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লমের একেলা ঘেমক েমমিে কমে আযামনর আওয়াি আেমছ। আবম োমরংমক িললাম, 
আযান ঘকন বদমে, বিমনর িাদিা োড়ািার িমনয? 
  
োমরং িলল, মহা দুমযগামে আযান ঘদওয়ার বিধান আমছ। 
  
আবম িললাম, আযান হমে নামামির িমনয আহ্বান। দুমযগাে ঘকমট ঘেমল েিাই বক নামাি 
পড়মি? 
  
োমরং িলল, দুমযগাে ঘকমট ঘেমল কাউমর নামাি পড়মে ঘদবখ না। আপবন িবটল কো 
িমলমছন। 
  
ঘছাটমিলার ঝমড়র এক সৃ্মবে আমার আমছ। নানার িাবড়মে আবছ। হোৎ বিমকমল 
কালবিিাখী ঝড় উেল। এমন অিস্থা ঘয-মকামনা মুহূমেগ িাবড়ের ঘভমে পড়মি। ঘছাটমদর 
েি চুকামনা হময়মছ খামটর বনমচ। মাোর উপর িাবড় ঘভমে পড়মলও ঘযন িীিন রক্ষা হয়। 
পুরুষরা েিাই আযান বদমেন। উোমন বিলপাটা ছুমড় ঘেলা হমলা। বিলপাটা ঘদমখ ঝড় 
নাবক োর রাে োমমল অনয িাবড়র বদমক যায়। আমার নাবনিান িলমচৌবকমে দাবড়ময় 
ঘযবদক ঘেমক িাোে আেমছ ঘেবদমক আেুল ঘদবখময় েূরা পাে করমছন। ঝমড়র 
বদকপবরিেগমনর েমঙ্গ োর আেুমলর বদকও পাল্টামে। নানার িাবড়র ঘেই ভয়ািহ ঝড় 
হোৎ কমরই ঘেমম ঘেল। ঘছাটরা ঘদৌমড় ঘেলাম আমিাোমনর বদমক। 
  
এই ঝড়ও বক হোৎ োমমি? 
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ঘোটা ঘোুঁটা িৃবষ্ট পড়বছল, এখন প্রিল িষগর্ শুরু হমলা। োমরং িলল, আর ভয় নাই িৃবষ্ট 
নামমছ। 
  
িৃবষ্ট নামমল ভয় নাই ঘকন? 
  
বিমনর িাদিা আগুমন বেয়ার। বিন িাবে িৃবষ্টর মমধয োকমে পামর না। োর উপর েূবর্গ 
িন্ধ হময়মছ। দবক্ষর্া িাোে ছাড়মছ। 
  
আবম িললাম, আপনার কামছ কম্পাে আমছ? 
  
না। 
  
লে ঘযভামি েুরপাক ঘখময়মছ কম্পাে ছাড়া বদক িুঝমিন কীভামি? যেদূর ঘচাখ যায় 
পাবন ছাড়া বকছুই ঘো ঘদখা যামে না। েূযগও ঘমমে ঢাকা। 
  
োমরং িলল, আপবন আমরকটা িবটল কো িমলমছন। 
  
োমরং অবমর িবটল কোয় মুগ্ধ। আবম হাওমরর ঝড় এিং িৃবষ্ট ঘদমখ মুগ্ধ। ঝমড়র প্রমকাপ 
ঘমামটই কমম বন, বকন্তু আমার ভয় কমম ঘেমছ। মানুষ ঘিবিক্ষর্ আেঙ্কগ্রি অিস্থায় োকমে 
পামর না। প্রকৃবে িযিস্থা ঘরমখমছ। আেবঙ্কে মানুমষর বপটুইটাবর গ্ল্যাে ঘেমক প্রচুর 
এনমেবলন নামমর িারক রে ঘির হয়। আেবঙ্কে মানুমষর ভয় ঘকমট যায়। 
  
ঘলখকমদর একবট বিমিষ ক্ষমো আমছ। োরা ঘয-মকামনা েময় োমদর বনমিমদর ভুিমন 
ঢুমক ঘযমে পামরন। আবম ঘেই প্রস্তুবে বনলাম। ঘচামখর োমমন বহমুমক ঘদখলাম। ঘে লমে 
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যাবেল। ঝমড়র মমধয লে পমড়মছ। বহমু োর স্বভাি অনুযায়ী বিবচত্র কমগকাণ্ড কমর যামে। 
এই বিষময় উপনযােবট আবম বলখমে শুরু কমরবছ। নাম বদময়বছ বহমুর আমছ িল। 
  
িলযামন চমৎকার ঝমড়র ির্গনা ঘকামনা ঘলখমকর ঘলখায় আবম ঘেমনভামি পাই বন। েমি 
িরৎচমের ঘলখায় েমুদ্রঝমড়র চমক্কার ির্গনা আমছ। শ্রীকান্ত বিেীয় খমণ্ড শ্রীকান্ত 
েমুদ্রঝমড় পমড়বছল। 
  
িরৎচে োকমেন িামগায়। িামগা ঘেমক িঙ্গমদমি িাহামি ঘেরার পমে িমঙ্গাপোেমর ঝমড়র 
মুমখ পমড়বছমলন। বনমির অবভজ্ঞোই বেবন শ্রীকামন্তর মুখ বদময় িবলময়মছন। কময়ক লাইন 
উদৃ্ধে করার ঘলাভ োমলামে পারবছ না– 
  
ঘছাটমিলায় অন্ধকার রামত্র োকুমার িুমকর বভের ঢুবকয়া ঘেই ঘয েে শুবনোম, ঘকামনা 
এক রািপুত্র এক ডুমি পুকুমরর বভের হইমে রূপার ঘকৌটা েুবলয়া োেি রাক্ষেীর প্রার্ 
ঘোনার ঘভামর হমে বপবষয়া মাবরয়াবছল এিং ঘেই োেি রাক্ষেী মৃেুযযন্ত্রর্ায় বচৎকার 
করমে করমে পদভমর েমি পৃবেিী মাড়াইয়া গুড়াইয়া ছুবটয়া আবেয়াবছল, এও ঘযন 
ঘেমবন ঘকাোয় কী একটা বিপ্লি িাুঁবধয়ামছ; েমি রাক্ষেী োেি নয়, োেমকাবট, উনু্মক্ত 
ঘকালাহল এবদমকই ছুবটয়া আবেমেমছ। আবেয়াও পবড়ল। রাক্ষেী নয়—ঝড়। েমি এরমচময় 
ঘিাধ কবর োহামদর আোই ঘঢর ভামলা বছল। এই দুিগয় িায়ুিবক্তর ির্গনা করাও ঘঢর 
দূমরর কো, েমগ্র ঘচেনা বদয়া অনুভি করাও ঘযন মানুমষর োমমেগযর িাবহমর। 
  
ঝমড়র প্রমকাপ বকছুটা কমমবছল, হোৎ আিার িাড়ল। লে ডানবদমক কাে হময় ঘেল। 
আেঙ্কিনক অিস্থা। এর মমধয ঘদবখ েপগরাি এিং মযামনিার বিিাল এক বপেমলর ঘডে 
বনময় অমনক কমষ্ট আেমছ। আবম িললাম, ঘডে বদময় কী হমি? 
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মযামনিার িলল, েযার আপবন ঘডমের ঘভের িমে োকমিন। ঘডে পাবনমে ভােমি। 
  
েপগরাি িলল, ঘডমের বভের একটা ঘলাটা বদময় বদময়বছ। িৃবষ্টর পাবন িমমল পাবন 
ঘেুঁচমিন। 
  
মযামনিার িলল, বনমচ বিরাট এক ঝামমলা হময়মছ েযার। আবম িললাম, ঝমড়র ঝামমলা 
ঘো চলমছই। আর কী ঝামমলা? 
  
ঘোনাবল ঘমময়টা ভময় বেট পমড়মছ। দাুঁমে দাুঁে ঘলমে ঘেমছ। ঘছাটামনা যামে না। 
  
ঘে যামে নাবক? 
  
ঘমময়টার হামে টাকা নাই পয়ো নাই, শুরু কমরমছ এমন কান্দা। 
  
েপগরাি িলল, ছবিমে ঘছাটখামটা একটা ঘরাল োমর বদময় বদময়ন। ঘমময়টা নাচও িামন। 
বনমচ যখন োনিািনা হবেল েখন োমল োমল নাচল। েিাই ভামলা িমলমছ। 
  
আবম ভামলা যন্ত্রর্ায় পড়লাম। ঝড়-েুোন চলমছ, এর মমধয বেমে ঘঢাকার েুপাবরি। 
  
মযামনিার িলল, ঘোনাবল িমলমছ একটা পাবেং িট ঘপমলও নাবক োর িীিন ধনয। 
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ঘযেি পােক পাবেং িট িুঝমে পারমছন না োমদর জ্ঞাোমেগ িানাবে— পাবেং িট হমে 
মূল অবভমনো অবভমনত্রী কো িলমছ, দূর বদময় ঘকউ ঘহুঁমট চমল ঘেল। দূর বদময় ঘহুঁমট 
চমল যাওয়াটাই িট। 
  
নাটমক অবভনয় করার েীে আগ্রহ আবম ঘমময়মদর মমধযই ঘিবি ঘদমখবছ। োরা ঘয-মকামনা 
মূমলয অবভনয় করমে চায়। মূলযটা ঘয কে িড় ো ঘিমনও না-িানার ভান কমর। 
  
আবম একিার এক বিময়মে বেময়বছলাম। বিময়র কমন আমামক ঘদমখ আমিেিিগবরে েলায় 
িলল, আমঙ্কল, আমার োরা িীিমনর স্বপ্ন অবভনয় করা। 
  
আবম িললাম, স্বপ্ন পূরমর্র েুমযাে ঘো ঘপময় ঘেছ। বিময় হময় ঘেল, িাবক িীিন কাটমি 
স্বামীর েমঙ্গ অবভনয় কমর। 
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৩. ঝড় ঘেমম্ ঘেমছ 
ঝড় ঘেমম ঘেমছ। 
  
আমামদর লে ঘঝাুঁপঝামড় ভবেগ একটা িায়োয় ঘেমম আমছ। িায়োটা ঘদখামে খাবনকটা 
েুন্দরিমনর িাবড়র মমো। েন্ধযা বমবলময়মছ। আকাি ঘমেিূনয। বকছুক্ষমর্র মমধয রূপার 
োলার মমো প্রকাও চাদ উেমলও আবম বিবস্মে হি না। 
  
প্রিল উমত্তিনার অিোন হমল িরীমর ঘকামল আলেয ঘনমম আমে। ঘলখমকর ভাষায় 
ঘকামল আলেয িললাম। োধারর্ ভাষায় িরীর ঘছমড় ঘদয়। আমার িরীর মন দুইই ঘছমড় 
বদময়মছ। ঘডমক ঘচয়ার ঘপমে িমেবছ। এক হামে বেোমরট অনয হামে চাময়র কাপ। আমার 
চমক্কার লােমছ।। 
  
অেংখয ঘছমলমমময় েীমর দাুঁবড়ময় উৎেুক ঘচামখ োবকময় আমছ। োমদর চােলয ঘদমখ মমন 
হমে িীিমন এই প্রেম োরা লে নামক িলযান ঘদখল। বিশুমদর েংখযা আরও িাড়মছ। 
ভাবট অেল েম্পমকগ প্রচবলে কো হমলা, োেটার কম কামরার ঘছমলমমময় োকমল োমক 
আুঁটকুড়া িলা হয়। কো েবেয হমে পামর। 
  
েপগরাি মুখভবেগ পান বনময় আমার পামি িমে আমছ। শুধু ঝমড়র েময় োর মুমখ পান 
ঘদবখ বন। এই েময়টুকু ছাড়া োরাক্ষর্ োর মুমখ পান। আমার ধারর্া েুমমর মমধযও ঘে 
পান খায়। োর স্ত্রী (আবম ডাবক েপগরানী) েুমন্ত স্বামীর মুমখ পান ঘেমল ঘদয়। 
  
েপগরাি িলল, েযার, এই িায়োটার নাম োরানের। 
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আবম িললাম, এমন অিপাড়াোুঁর নাম নের। 
  
এর উত্তমর মুখভবেগ পান বনময় ঘে কী িলল, বেক ঘিাঝা ঘেল না। োর বেমলবট ভাষা 
আমার কামছ ঘিবিরভাে েময় দুমিগাধয মমন হয়। 
  
েপগরাি লমের ঘডমক টকটমক লাল রমের বপক ঘেমল িলল, েযার, মুনবি োিমর খির 
বদয়া আনি? আলাপ করমল মিা পামিন। 
  
আবম িললাম, কাউমক খির বদময় আনমে হমি না। আবম যমেষ্ট মিা এমবনমেই পাবে। 
আমরা মূল ঘলামকিমনর বদমক কখন রওনা হি? 
  
েপগরাি িলল, েমইেযা আমছ। 
  
েমেযার বিষয়টা শুনলাম। আমরা মূল ঘলামকিন ঘেমক অমনক উত্তমর চমল এমেবছ। 
েুনামেঞ্জ বেমর যাওয়ার মমো বডমিল লমে ঘনই। বডমিমলর েন্ধামন ঘলাক ঘেমছ। 
  
আবম িললাম, এে োমানয বডমিল বনময় আমরা রওনা হময়বছলাম? 
  
এই প্রমশ্নর উত্তমর অদু্ভে কো শুনলাম। লে যখন আল্লাহর হামে ঘোপদগ করা হমলা 
েখনই এক োম বডমিল ঘেমল ঘদওয়া হমলা। আল্লাহ ঘযন ঘিামঝন লেযাত্রীরা এখন 
েমূ্পর্গ অেহায়। োুঁর রহমে ছাড়া এমদর েবে ঘনই। 
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বিশুমদর েমঙ্গ এখন বকছু িয়স্ক িযবক্তও যুক্ত হময়মছন। োমদর েমঙ্গ কোিােগা িলার িমনয 
েপগরাি এবেময় ঘেল। 
  
েপগরাি : মুনবি োি আছুইন বন? 
  
েমমিে উত্তর : অয় অয়। (অেগাৎ হযাুঁ হযাুঁ।) 
  
েপগরাি : মুনবি োিমর খির ঘদউক্কা। বলখক হমায়ূন োি লমে আইছুইন। মুনবি োমির 
লমে উনার খুিই আলামপর খাময়ি। 
  
বিশুর দমলর একিন : লইয়া আইরাম। (অেগাৎ বনময় আেবছ) 
  
এই বিশু ছুমট যামে। োর ঘপছমন কম কমর হমলও আরও কুবড়িন যামে। আমার 
বিরবক্তর েীমা রইল না। েপগরািমক স্পষ্ট িাবনময়বছ, আবম কারও েমঙ্গই কো িলমে 
চাবে না। বনোন্ত পবরবচে িলময়র িাইমর আবম মুখ খুলমে পাবর না। আিপামি কময়কিন 
অপবরবচে মানুষ োকমলই আমার মমন হয় আবম ঘকামনা ঘেবমনামর এমেবছ। ঘেবমনামর 
প্রধান িক্তা আবম। ঘকান বিষময় ঘেবমনার এখমনা িাবন না। িকৃ্তোয় কী িলি োও িাবন 
না 
  
েপগরাি আমার োমমন িেমে িেমে িলল, মুনবিমর খির বদবছ। চইলা আেমি। 
  
মুনবি োিমক খির বদমে আবম িবল বন। 
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েপগরাি িলল, উনামর যবদ আপনার পছন্দ না হয় আমার দুইোমল দুইটা চড় বদমিন। 
  
উবন কমরন কী? 
  
মেবিমদর ইমাম। বমবিক ঘদখায়। 
  
কী ঘদখায়? 
  
বমবিক। িুময়ল আইচ উনার কামছ দুমধর বিশু। 
  
মেবিমদর ইমাম মযাবিক ঘদখান? 
  
বি অয়। 
  
আবম খাবনকটা অিাক হলাম। মেবিমদর ইমাম মযাবিবিয়ান? প্রায় ঘদড় ি িছর আমে 
ঘনত্রমকানায় মেবিমদর িুবনক ইমাম োন বলখমেন। োমন েুর বদময় োইমেন। োুঁর নাম 
উবকল। মেবিমদ ইমামবে করমেন িমল নামমর ঘিমষ মুনবি যুক্ত হময়মছ। বেবন পবরবচে 
হময়বছমলন উবকল মুনবি বহমেমি। 
  
উবকল মুনবির একবট োন—ঘিায়া চান পাবখ, আবম ডাবকোবছ েুবম েুমাইছ নাবক? আবম 
শ্রাির্ ঘমমের বদন ছবিমে িযিহার কমরবছলাম। িােীয় চলবিত্র পুরস্কার কবমবটর জ্ঞানী 
বিচারকরা ঘশ্রষ্ঠ েীবেকামরর পুরস্কার উবকল মুনবিমক বদমলন। েেয মন্ত্রর্ালয় ঘেমক আমার 
কামছ িানমে চাওয়া হমলা, উবকল মুনবির বেকানা কী? োমক ঘকাোয় পাওয়া যামি? 
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আবম িললাম, কির খুুঁড়মলই পাওয়া যাওয়ার কো। ঘদড়ি িছর পার হময়মছ এটা একটা 
েমেযা। 
  
ঘকামনা ছবির ঘমৌবলক োমনর িমনয েীবেকারমক পুরস্কার ঘদওয়ার বিধান আমছ। 
রিীেনাে, নিরুল, লালন, হাছন রািার োন িযিহার করমল োমদর ঘশ্রষ্ঠ েীবেকার 
পুরস্কার ঘদওয়া যায় না। উবকল মুনবি ঘয ঘেই দমলরই পুরস্কার কবমবট ো িানমেন না। 
িাংলামদমির ঘয-মকামনা কবমবটমে ঘিবিরভাে েদেয মূখগ োকমিন এটা বনপােমন বেদ্ধ। 
  
োয়ক উবকল মুনবির পর আমরকিন পাওয়া ঘেল মযাবিক মুনবি। খারাপ কী! 
  
েপগরাি িলল, েযার বক আমার উপর নারাি হময়মছন? বমবিক মুনবি খির বদলাম এই 
কারমর্। 
  
বকছুটা নারাি হময়বছ। আমার একা োকমে ভামলা লােবছল। 
  
আপবন ঘো বমবিক ভামলা পান।। 
  
ো অিিয পাই।। োহমল উনার বমবিক ঘদখমল আপনার বদলমখাি হমি। 
  
আবম বদলমখাি হওয়ার প্রস্তুবে বনময় অমপক্ষা করবছ। মুনবি োমহি আেমছন না। েন্ধযা 
পুমরাপুবর বমবলময়মছ। আকামি আমলার আভা ঘনই। িে িে ঘিানাবক ঘপাকা ঘির হময়মছ। 
অমনকবদন পর একেমঙ্গ এে ঘিানাবক ঘপাকা ঘদখলাম। 
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এক যাত্রায় অমনক অবভজ্ঞো। িাওন েমঙ্গ োকমল িলোম, ঘিানাবক বঝবকবমবক োনটা 
কমরা ঘো। েমঙ্গ েমঙ্গ ঘে োন ধরে বক না িাবন না। বিময়র আমে োমক োন োইমে 
িলমল এক ঘেমকমের মাোয় োন ধরে। বিময়র পর োধযোধনা করমে হয়। 
  
পুত্র বনষাদমক খুি বমে করবছ। একেমঙ্গ এে ঘিানাবক ঘপাকা ঘদমখ ঘে কী কে ঘক 
িামন। নুহািপল্লীমে মামঝ মামঝ বকছু ঘিানাবক ঘপাকা ঘদখা যায়। বনষাদ োমদর ধরার 
িনয ঘপছমন ঘপছমন ছছামট। োর কী আনন্দ! 
  
বিশুর দল এখমনা দাুঁবড়ময় আমছ। েম্ভিে িাবড়মে োুঁমদর করার বকছু ঘনই। িািা-মারাও 
চান না োরা েমর বেরুক। 
  
আবম েপগরািমক িললাম, ঘোমার মযাবিক মুনবি োমহি েম্ভিে আেমিন। আবম আমার 
ঘকবিমন যাবে। বকছুক্ষর্ একা োকি। 
  
ঘলখামলবখ করমিন? 
  
কােমি-কলমম করি না, মমন মমন করি। 
  
মমন মমন কীভামি বলখমিন? 
  
আবম িললাম, ঘলখকরা মমন মমন যে ঘলখা বলমখন োর কু্ষদ্র ভগ্াংি বলমখন কােমি 
কলমম। 
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েপগরাি পান মুমখ ঢুকামে ঢুকামে িলল, অয় অয়। োর অয় অয় ধ্ববনর পরপরই ঘোনাবল 
ঘমময়বট প্রায় ঘদৌমড় উপবস্থে হময় প্রেমম আমামক োরপর েপগরািমক কদমিুবে করল। 
েপগরাি এই েটনায় ঘকামনা অস্বাভাবিকত্ব খুুঁমি ঘপল না। েরুর্ী ঘমময়রা ছুমট এমে োমক 
কদমিুবে করমি এটাই ঘযন স্বাভাবিক। ঘে বনবিগকার ভবঙ্গমে পান বচিুমে লােল। আবম 
ঘমময়বটর বদমক োবকময় িললাম, িযাপার কী? 
  
ঘোনাবল িলল, আপবন আমামক বেমনমায় ঘরাল বদমিন এটা ঘিানার পর ঘেমক মাো 
আউলা হময় ঘেমছ। 
  
ঘঝাল ঘদি ঘোমামক ঘক িমলমছ? 
  
মযামনিার েযার িমলমছন। 
  
োমমনর ঘচয়ারটায় িমো। 
  
ঘমময়বট িেল। আবম িললাম, পড়ামিানা কেদূর কমরছ? 
  
ইোর পযগন্ত পমড়বছ। পরীক্ষা বদমে পাবর নাই। পরীক্ষার আমের বদন বডমরক্টর েিুি ভাই 
িলমলন, িযাংকমক ধারািাবহক নাটক করি, ভগ্ বেকে। চমলা আমামদর েমঙ্গ, একটা 
োইড ঘরবল বদময় বদি। 
  
োইড ঘরাল ঘপময়বছমল? 
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বি-না। আবম আর েিুি ভাই িযংকমক ঘেলাম িবনিামর। ঘরািিামর নাটমকর দমলর িাবক 
েিার আোর কো। োরা বভো পায় নাই িমল আেমে পারল না। 
  
েুবম েিুি ভাইময়র েমঙ্গ কে বদন িযংকমক বছমল? 
  
োে বদন। েিুি ভাই অমপক্ষায় বছমলন যবদ নাটমকর দল চমল আমে। িযাংকমক খুি মিা 
কমরবছলাম। েিুি ভাই খুি আমুবদ মানুষ। 
  
েুবম এখন যাও। আমার প্রচণ্ড মাো ধমরমছ। 
  
ঘোনাবল আনবন্দে েলায় িলল, আপনার মাো িানাময় বদি েযার? আবম নাবপমের ঘচময়ও 
ভামলা মাো মাবলি করমে পাবর। 
  
আবম িললাম, মা মাবলি করমে হমি না। 
  
েপগরাি িলল, ঘদবখ আমার মাো িানাও। মাো িানাবন ঘকমন বহখছ পরীক্ষা হউক। 
  
ঘোনাবল মহানমন্দ েপগরামির মাোর চুল টানমে লােল। আবম ঘকবিমনর বদমক রওনা 
হলাম। 
  
  
  
ঘকবিমন িমে আবছ। নুহািপল্লীর মযামনিার দুবট ঘমামিাবে এিং একবট লেন িাবলময় 
বদময় ঘেমছ। দুবট ঘমামিাবের একবট িাোমের ঝাপটায় বনমভ ঘেমছ। অনযবট বনমিমক 
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িাুঁবচময় রাখার প্রার্পর্ ঘচষ্টা চাবলময় যামে। িাোমের বিরুমদ্ধ োর িীিনযুদ্ধ ঘদখমে 
ভামলা লােমছ। 
  
মযামনিার িলল, েযার আপনার িনয একটা খাবে ছদকা বদময়বছ। 
  
ঘকন? 
  
আল্লাহপাক আপনার িীিন রক্ষা কমরমছন এইিনয। 
  
ছদকার বেমেমটা কী? ঘকামনা েবরি মানুষমক খাবে বদময় ঘদওয়া হময়মছ? 
  
মযামনিার িলল, মুরবে দুদকায় এই বিধান। েরু-খাবের ঘিলায় অনয বিধান। আল্লাহর 
নামম িমিহ করা হয়। যার নামম ছদকা ঘে ঘখমে পামর না। অনযরা পামর। আপবন যামে 
ঘখমে পামরন োর িনয আলাদা একটা খাবে কাটা হময়মছ। খানা বদমে োমানয বিলম্ব 
হমি। 
  
ঘহাক বিলম্ব। এখন োমমন ঘেমক যাও। 
  
আবম আধমিায়া হময় বিছানায় িমে আবছ। মযাবিক মুনবির কারমর্ই হয়মো মাোয় েুরমছ 
মযাবিক। 
  
িলা হময় োমক মযাবিমকর শুরু প্রাচীন বমেমরর োরাওমদর েমময়। োরাওরা (মেরাউন) 
বছমলন মযাবিমকর প্রধান পৃষ্ঠমপাষক। োমদর রািেভামে নামী মযাবিবিয়ানরা মন্ত্রীর 
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পদমযগাদায় োকমেন। অবিোেয েি কমগকাণ্ড কমর আুঁরা ে্াটমক আনন্দ দান করমেন। 
পবিত্র ঘকারান িরীে এিং িাইমিমল োর উমল্লখ আমছ। 
  
েূরা আরামের ১১৫ ঘেমক ১১৭ নম্বর আয়ামে আমছ— 
  
োরা (িাদুকররা) িলল, ঘহ মুো! েুবম ছুড়মি না আমরা ছুড়ি? মুো িলল, ঘোমরাই 
ঘছামড়া। যখন োরা ছুড়ল ঘলামকর ঘচামখ ঘভলবক ঘলমে ঘেল। এিং োরা ভয় ঘপময় ঘেল 
ঘযন োরা ঘভািিাবি ঘদখমছ। 
  
মুোর প্রবে আবম হুকুম করলাম, েুবমও ঘোমার লাবে ঘছাড়। হোৎ লাবেটা ওমদর ভুয়া 
েৃবষ্ট গ্রাে কমর ঘেলমে 
  
লােল। এখামন বকন্তু লাবের োপ হময় যাওয়ার কো ঘনই। িাইমিমল আমছ। িাইমিমল 
মুো (আুঃ)-এর কো িলা হয় বন। িলা হময়মছ োর ভাই এরন-এর কো। 
  
এরন প্রেমম োর লাবে ঘেলমলন, ঘেটা োপ হময় ঘেল। েখন ঘেরাউমনর বনমদগমি োর 
িাদুকররা লাবে ঘেলল। ঘেগুবল োপ হময় ঘেল। েখন এরমনর োপ েিগুবলমক বেমল 
ঘখময় ঘেলল। {Exodus vil 10, 11, 12} 
  
ঊনবিিং িোব্দীর বিখযাে িাদুকর রিাটগ ঘহলার (১৮৩৩-১৮৭৮) দাবি কমরন বেবন লাবে 
োপ হময় যাওয়ার িাদু কায়মরা িহমর ঘিি কময়কিার ঘদমখমছন। বেবন এই িাদুর 
িযাখযাও কমরন। োর মমে লাবেটা আেমলই োপ। বহপমনাবটক পদ্ধবেমে বকংিা ঘকামনা 
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োে খাইময় োপমক িক্ত লাবের মমো করা হয়। োপমক ছুমড় ঘেলমল োর বহপমনাবটক 
spell বকংিা োমের প্রভাি ঘকমট যায়। 
  
অবে প্রাচীন মযাবিমকর বকছু েেয বেবটি বমউবিয়ামমর লাইমেবরমে েংবক্ষে আমছ। 
যীশুবিমষ্টর িমন্মর ৩৭৬৬ িছর আমে ে্াট কুেুর দরিামর এই িাদু ঘদখামনা হয়। 
িাদুকমরর নাম চাচা আংখ (Tchatcha-en-ankk}, িাদুকর একিমনর মাো ঘকমট ো 
ঘিাড়া বদময় ে্ামটর বিস্ময় উৎপাদন কমরন। 
  
আধুবনক িাদুকররা ইমলকবেক করামে েরুর্ীর ঘদহ দুভাে কমর আিার ঘিাড়া ঘদন। 
এই কামি োমদরমক আধুবনক প্রযুবক্তর োহাযয বনমে হয়। প্রায় চার হািার িছর আমেকার 
িাদুকমরর হামে বনশ্চয়ই এই প্রযুবক্ত বছল না। ে্াট কুেুর দরিামরর িাদুকর ঘকান 
প্রযুবক্ত িযিহার কমরবছমলন আি আর ো িানার ঘকামনা উপায় ঘনই। 
  
  
  
েযার আেি? 
  
আবম চমমক োকালাম। দরিার োমমন বযবন দাুঁবড়ময় বেবনই ঘয মযাবিক মুনবি োমে 
েমন্দহ রইল না। মুখভবেগ দাবড়মোুঁে। মুনবি মাওলানারা দাবড় রামখন। ঘোুঁে রামখন না। 
পাবন পান করার েময় ঘোে পাবন স্পিগ করমল পাবন নষ্ট (িা হারাম হময় যায়, এই কো 
প্রচবলে। যবদও হিরে আলী (রাুঃ) -র োলপাট্টা বছল। ঘোুঁে বছল, দাবড়ও বছল। 
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দরিার োমমন বযবন দাবড়ময় আমছন োর মাোর চুল গ্রামমর িয়াবেমদর মমো লম্বা। 
মধযিয়স্ক মানুষ। অেযন্ত েুপুরুষ। ঘচামখর োরা েন কামলা। ঘচাখ যক্ষা ঘরােীর মমো 
ঝকমক করমছ। েমি মানুষবটর যক্ষা ঘনই। োকমল খুকখুক কাবি শুনোম। 
  
মুনবি োমহি েিুি রমের পাঞ্জাবি পমরমছন। নবিিী (দুঃ) েিুি রে পছন্দ করমেন। 
োর মাোর পােবড় বছল েিুি। মযাবিক মুনবির েিুি পাঞ্জাবির ঘপছমন নবিিীর (দুঃ) 
পছমন্দর রে কাি করমে পামর। 
  
বেবন পাঞ্জাবির েমঙ্গ লুবঙ্গ পমরমছন। লুবঙ্গর রে ধিধমি োদা। পাময় খড়ম। বিমিষ ধরমনর 
খড়ম। ময়মনবেংহ অেমল এই খড়মমক িমল িউলওয়ালা 
  
খড়ম। 
  
আপবনই বক মযাবিক মুনবি? 
  
বি িনাি। আেোলামু আলায়কুম। 
  
ওয়ালাইকুম োলাম। 
  
আপনার খির অমনক আমে ঘপময়বছ। েমঙ্গ েমঙ্গ ঘদৌমড় আো উবচে বছল। মােমরমির 
নামাি ঘিষ কমর এমেবছ িমল বিলম্ব হময়মছ। আপনার কামছ ক্ষমা চাই। 
  
আবম িললাম, ক্ষমা করার মমো ঘকামনা অপরাধ আপবন কমরন বন। ভাই, ঘভেমর আেুন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 38 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

ভদ্রমলাক ঘভেমর ঢুকমলন। আেমরর েমন্ধ ঘকবিন ভমর ঘেল। আেরটা োধারর্ আেমরর 
মমো না। চা-পাো িাল বদমল চাময়র ঘয বমবষ্ট েন্ধ পাওয়া যায় ঘেই েন্ধ। চা-পাো ঘেমক 
আের বেবর হয় িমল আমার িানা ঘনই। 
  
ভাই িেুন। 
  
ভদ্রমলাক িেমে িেমে িলমলন, িািারাবে মুমিারাকাবেন যাইেুনাবেন। 
  
আবম িললাম, এর অেগ কী? 
  
মুনবি িলমলন, এটা েূরা আননুমনর একটা আয়াে। এর অেগ পূেপবিত্র িয়েুন িৃক্ষ। 
আপবন আমার আেমরর েমন্ধ চমমকমছন। এই আেরটা িয়েুমনর ঘেল ঘেমক বেবর। 
  
আবম চমমকবছ কীভামি িুঝমলন? 
  
আপনার ঘচামখর োরা চমকাময়মছ। োর ঘেমক িুমঝবছ। 
  
আেমরর েমন্ধই ঘয চমমকবছ ো ঘো নাও হমে পামর। 
  
আপনার ঘচামখর োরা যখন চমকাময়মছ েখন নামকর চামড়াও কুুঁচমকমছন, ঘেই ঘেমক 
িুমঝবছ। 
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আবম িললাম, আপনার পযগমিক্ষর্িবক্ত ভামলা। আবম ঘিি অিাক হময়বছ। আপনার আের 
খাবনকটা বক আমামক বদমে পারমিন? আবম আমার স্ত্রীমক বদোম। অদু্ভে আেমরর েমন্ধ 
ঘে খুবি হমি। েুেবন্ধর প্রবে োর বিমিষ দুিগলো আমছ। 
  
মুনবি বকছু িলমলন না। হােমলন। ভদ্রমলামকর হাবে েুন্দর। 
  
আবম িললাম, শুমনবছ আপবন খুি ভামলা মযাবিক ঘদখান। আপনার কামছ নাবক িুময়ল 
আইচ বিশু। িুময়ল আইচমক বচমনমছন ঘো? 
  
বি িনাি। িাংলামদমি িাে করি উনামক বচনি না, ো হয় না। 
  
োুঁর ঘকামনা িাদু বক ঘদমখমছন? 
  
বি-মা। হাওর অেমল োবক, কীভামি ঘদখি? 
  
আবম িললাম, মেবিমদর একিন ইমাম িাদু ঘদখান এই প্রেম শুনলাম। 
  
মুনবি িিাি বদমলন না। মমন হমে বেবন কম কো িমলন। ভদ্রমলামকর ভাষা শুদ্ধ, বকছুটা 
ঘপািাবক। িাবড় মমন হয় বেমলট অেমল না। েমি বকছুবদন বেমলমট োকমল ভাষায় বেমলবট 
ঢুমক যাওয়ার কো। বেমলবট ভাষার আগ্রােী রূপ আমছ। এই প্রেমঙ্গ একটা িযবক্তেে 
কাবহনী িবল— 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 40 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

বনউইয়কগ িইমমলায় বেময়বছ। আবম এিং িাওন োমনর একটা অনুষ্ঠান ঘদখি। িইমমলার 
আময়ািক বিেবিৎ োহার িবনক কমগচারীর হামে দুেণ্টার িমনয পুত্র বনষাদমক ঘছমড় 
বদময়বছ। বনষামদর িয়ে বেন। বিেবিমের কমগচারীর নাম িাহীন, িাবড় বেমলট। 
  
দুেণ্টা পর বেমর আেমেই বনষাদ িলল, িািা, আইেবরম খাইমু। 
  
এই দুেণ্টামেই োর ভাষায় বেমলবট ঢুমক পমড়মছ। 
  
  
  
আবম মযাবিক মুনবির বদমক োবকময় িললাম, আপবন বক চা খামিন? 
  
মুনবি িলমলন, চা খাি না। চা ঘখমল অিু ঘভমে যামি। এিার নামাি ঘিষ কমর চা খাি। 
  
আপনার পড়ামিানা কেদূর? 
  
খুিই োমানয। উলা পাি কমরবছ। ঘমৌলানাময় মুহামদ্দে হওয়ার ইো বছল। দবরদ্র েমরর 
েন্তান। অমেগর অভামি পড়মে পাবর নাই। ঘকারামন হামেি হওয়ার িখ বছল। ঘমধার 
অভামি পাবর নাই। 
  
মাঝখান ঘেমক মযাবিক বিমখ ঘেমলমছন? 
  
মযাবিক মুনবি ঘছাট্ট বনুঃোে ঘেলমলন। বকছু িলমলন না। 
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আবম িললাম, এখন বক আবম আপনার মযাবিক ঘদখি? 
  
আপবন চাইমল অিিযই ঘদখমিন। 
  
আবম মযাবিক ঘদখার প্রস্তুবে বনলাম। 
  
অদু্ভে বকছু ঘদখিু ো ভািলাম না। গ্রামমর মুনবি মানুষ শুে মযাবিক িানমিন কীভামি? 
দবড় ঘকমট ঘিাড়া লাোমনা, বকংিা পয়োর ঘকামনা ঘখলা। 
  
েমি মযাবিবিয়ান না এমন অমনমকর কাছ ঘেমক আবম বিস্ময়কর বকছু মযাবিক ঘদমখবছ। 
অবভমনো রহমে (বিভােীয় প্রধান, নাটযকলা বিভাে, ঢাকা বিেবিদযালয়) এমন একিন। 
  
নাটমকর শুবটং ঘিমষ রহমেমক বনময় আড্ডা বদবে, হোৎ ঘে িলল, েযার একটা কময়ন 
বদন। 
  
আবম কময়ন বদলাম। রহমে িলল, েযার ঘদখুন কময়নটা েেমে েেমে কীভামি ভযাবনি 
কবর। িমলই ঘে কময়নটা িাুঁ হামের কনুইমে েেমে শুরু করল। ঘচামখর োমমন কময়ন 
অদৃিয হময় ঘেল। ঘকাোও োমক খুুঁমি পাওয়া ঘেল না। 
  
ঢাকা বিেবিদযালময়র রোয়ন বিভামের আমার এক বিক্ষক ড. ঘেৌবেকুর রহমান অপূিগ 
েি োমির মযাবিক িামনন। 
  
একিার নুহািপল্লীমে রাবত্র যাপন করমে এমে আমামদর এক েণ্টা োমির মযাবিক 
ঘদবখময় মন্ত্রমুগ্ধ কমর রাখমলন। 
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পাবমং-এর অদু্ভে এক ঘকৌিল আবম ঘদমখবছলাম একিন মাবঝর কামছ। ঘে বনমির মমন 
বেোমরট টানবছল। আমামক ঘদমখ িলন্ত বেোমরট হামে লুবকময় ঘেলল। োর দুটা হােই 
আমার োমমন ঘমমল ধরা। হামে বেোমরট ঘনই। অেচ আেুমলর োুঁক বদময় ধাম য়া 
আেমছ। 
  
বেোমরট পাবমং-এর ঘকৌিল আবম োর কাছ ঘেমক বিমখবছ। েমি োর মমো ভামলা পাবর 
না। 
  
মযাবিক মুনবি কী করমি ঘক িামন! 
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৪. ম্যাজিমকর িমনয ঘকজিনের খুি উপয়ুক্ত 
মযাবিমকর িমনয ঘকবিনের খুি উপযুক্ত। আমলা কম। দুবট ঘমামিাবে, একবট হাবরমকন। 
িাোে আটকামনার িমনয ঘকবিমনর িানালা িন্ধ কমর ঘদওয়া হময়মছ। দিগক আবম একা। 
েপগরাি ঘভেমর আেমে চাবেল। আবম ঘদই বন। মযাবিক মুনবির োময়র অদু্ভে চা-পাো 
েন্ধওয়ালা আেমরর বিগ্ধ েন্ধ নষ্ট ঘহাক ো চাই বন। েপগরাি ঢুকমি িদগার কড়া েন্ধ 
বনময়। োর এই ঘস্পিাল িদগা নাবক ইবেয়া ঘেমক আমে। িদগার নাম ঘোপাল িদগা। 
  
আবম পযামকট ঘেমক বেোমরট ঘির করমে করমে িললাম, ভাই ঘদখন একটা মযাবিক। 
  
েযার, আপনার বেোমরটটা ঘটবিমল শুইময় রাখুন। 
  
আবম োই করলাম। বেোমরট েড়ামে েড়ামে আমার বদমক আেমে শুরু করল। ঘযন 
ঘকামনা অদৃিয িবক্ত বেোমরট ঘেলমে ঘেলমে বনময় আেমছ। মযাবিক মুনবি িীেল ঘচামখ 
োবকময় আমছ বেোমরমটর বদমক। 
  
চমমক ওোর মমো ঘকামনা মযাবিক না। এর ঘকৌিল অেযন্ত েহি। বেোমরমট মুখ বদময় 
েুুঁ বদমে হয়। েুটা এমনভামি বদমে হয় ঘযন দিগক ঘদখমে না পামর। বনমচর ঘোুঁট 
খাবনকটা ঘভেমরর বদমক ঢুবকময় েুুঁ ঘদওয়া বনয়ম। এইেময় মাো খাবনকটা ঝুুঁমক োকমি 
ঘযন দিগক স্পষ্টভামি ঘোুঁট ঘদখমে পামরন। একই পদ্ধবেমে িই হামে বনময় েুুঁ বদমল 
আপনাআপবন িইময়র পাো উল্টামে োমক। যারা মযাবিমকর ঘভেমরর ঘকৌিল িামনন না 
োরা েটনা ঘদমখ চমৎকৃে হন। েমেযা হমে আবম ঘকৌিলটা িাবন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 44 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

ঘকৌিল িানার পমরও মযাবিমকর ঘিষ পযগাময় এমে চমকামে হমলা। বেোমরটটা আমার 
খুি কাছাকাবছ এমে ঘিায়া অিস্থা ঘেমক দাবড়ময় পড়ল। বেল্টারটা বনমচ, োদা অংি 
উপমর। 
  
েুুঁ ঘদওয়ার ঘকামনা বিমিষ ঘটকবনমক এটা বক করা েম্ভি? আবম িাবন না। বেোমরমটর 
মাোয় অদৃিয েুো লাবেময় এটা করা যামি। অদৃিয েুো বিমদমির মযাবিক ঘোমর পাওয়া 
যামি। মযাবিক মুনবি এই অদৃিয েুো ঘকাোয় পামি! বিমদি ঘেমক োর ঘকামনা 
আত্মীয়স্বিন বক পাবেময়মছ? 
  
ধমর বনলাম পাবেময়মছ। েুোর একটা মাো বেোমরমটর মাোয় লাোমে হমি। মযাবিক 
মুনবি ঘেই েুমযাে ঘো পায় বন। বেোমরট েিেময় আমার হামে বছল। 
  
আবম িললাম, আপনার মযাবিক ঘদমখ ধাক্কার মমো ঘখময়বছ। এে েুন্দর মযাবিক ঘকাোয় 
বিমখমছন? 
  
মুনবি িলল, েযার! বকছু বকছু প্রমশ্নর উত্তর আবম ঘদি না। আপনার কামছ। োর িমনয 
ক্ষমা প্রােগনা কবর। 
  
আপবন বক এই বেোমরটট িূমনয ভাবেময় রাখমে পারমিন? 
  
না। েমি আবম বনমি বকছুক্ষর্ িূমনয ঘভমে োকমে পাবর। 
  
কেক্ষর্? 
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এক বমবনট। 
  
মাবট ঘেমক কেদূর উপমর ভােমে পামরন? 
  
ছয় োে ইবে, এর ঘিবি না। 
  
িূমনয ভাোর মযাবিকমক িমল Levitation। এক ঘদড় বমবনট অমনক মযাবিবিয়ানই িূমনয 
ভােমে প ন। ঘকৌিলটা আমার িানা আমছ, েমি বনমি কখমনা কবর বন। িূমনয ভাোর 
একটা Optical illuston করা হয়। চকু্ষবিভ্রমমর িমনয দরকার একমিাড়া োধারর্ 
কাপমড়র িুো। 
  
ঘডবভড ঘেইন নামমর আর বরকান বিট মযাবিবিয়ান এই ঘখলা পমেোমট ঘদখান। 
  
আবম িললাম, িূমনয ভাোর মযাবিকটা ঘদখামনার েময় বক আপনার পাময় িুো োমক? 
  
মযাবিক মুনবি িলমলন, বি-না েযার। 
  
পাময় খড়ম োমক? 
  
না। েমি খড়ম োকমলও ঘকামনা েমেযা নাই। 
  
োহমল ঘো পাময় িুো োকমলও ঘকামনা েমেযা ঘনই। 
  
বি-না েযার। 
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আবম পমকট ঘেমক একটা পাুঁচ টাকার কময়ন ঘির কমর িললাম, আবম আপনামক একটা 
মযাবিক ঘদখাি। ঘদবখ আপবন ঘকৌিলটা ধরমে পামরন বক না। 
  
মযাবিক মুনবি বিশুেুলভ আগ্রহ বনময় োবকময় রইল। আবম মুদ্রাটা ডান হাে ঘেমক িাুঁ 
হামে বনলাম। িাুঁ হামের মুবে িন্ধ করলাম। বেোমরমটর পযামকট ঘেমক বেোমরট ঘির 
কমর মুবেিদ্ধ হামের কামছ বনময় িললাম, খ বেোমরট খা। পাুঁচ টাকার কময়ন খা। 
  
হামের মুবে খুললাম। কময়ন ঘনই। বেোমরমট কময়কিার ঝাবক বদমেই কময়ন ঘির হমলা! 
ঘযন কময়নটা বেোমরমটর ঘভের বছল। কুঁবক ঘদওয়ায় ঘির হময়মছ। 
  
মযাবিক মুনবি মুগ্ধ েলায় িলল, অদু্ভে! ঘোিাহানাল্লাহ! 
  
আবম বচন্তায় পড়লাম। এই ঘখলামক অদু্ভে িলার বকছু ঘনই। পাবমং-এর অবে োধারর্ 
ঘকৌিল। পাবমং মযাবিমকর ভাষা। এর অেগ হামের োলুমে ঘকামনা িস্তু লুবকময় রাখা। েি 
মযাবিবিয়ানমকই অেবিির পাবমং িানমে হয়। এই পাবমং বিখমে িৎেমরর পর িৎের 
লামে। েমি িেগমামনর আধুবনক মযাবিমক পাবমং লামে না। নেুন প্রযুবক্ত িাদুকরমক পাবমং 
ঘিখার দীেগ ক্লাবন্তকর বিক্ষানবিিীর কষ্ট ঘেমক মুবক্ত বদময়মছ। 
  
আবম মযাবিক মুনবির ঘচাখমুখ ঘদমখ পবরষ্কার িুঝমে পারবছ বেবন পাবমং বিষয়টা িামনন 
না। আবম িললাম, আপবন বক বেোমরমটর পয়ো বেমল ঘেলার ঘকৌিলটা বিখমে চান? 
আপবন বিখমে চাইমল আবম বিখামে পাবর। 
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িনাি আপনার ঘমমহরিাবন। 
  
এই ঘদখুন মুদ্রাটা আবম ডান হামের োলুমে বনলাম। ডান হাে ঘেমক িাম হামের োলুমে 
ঘদমখমছন? 
  
বি। 
  
আবম বকন্তু িাম হামের োলুমে মুদ্রাটা ঘনই বন। ডান হামের োলুমে লুবকময় ঘরমখবছলাম। 
এমক িমল পাবমং। িাংলায় িমল হােোোই। হােোোই িব্দবট শুমনমছন না? 
  
শুমনবছ। 
  
আপবন হােোোই িামনন না? 
  
বি-না। েযার আমরকটা মযাবিক ঘদখান। 
  
আবম একটা কােি বনময় োমক না ঘদবখময় বলখলাম—ঘোলাপ। কােিটা িমলর মমো 
িাবনময় মযাবিক মুনবির হামে বদময় িললাম, একটা েুমলর নাম িলুন। 
  
বেবন িলমলন, ঘোলাপ। 
  
আবম কােমির িল খুমল ঘোলাপ ঘলখাবট োমক ঘদবখময় িললাম, আপবন ঘয ঘোলাপ 
িলমিন আবম আমেই ঘেটা িানোম। 
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মযাবিক মুনবি িলল, েযার অিাক মানলাম। 
  
আবম িললাম, অিাক মানার বকছু ঘনই। িেকরা ৮০ ভাে মানুষমক ঘকামনা একটা েুমলর 
নাম িলমে িলা হমল ঘে িলমি ঘোলাপ। কামিই আবম কােমি ঘোলাপ বলমখ আপনার 
হামে বদময়বছ। আবম ধমরই বনময়বছ আপবন িেকরা ৮০ ভামের মমধয পড়মিন। 
  
যবদ ঘোলাপ না িমল অনয ঘকামনা েুমলর নাম িলোম? 
  
োহমল মযাবিকটা করমে পারোম না। আবম ঘয ঘোলাপ বলমখ োর হামে বদময়বছ ো 
িানোম না। কােমির ঘোল্লাটা বদময় অনয বকছু করার ঘচষ্টা করোম। আো মুনবি োমহি, 
আপবন মযাবিক ঘদখান ঘকন? 
  
পুলাপানরা আনন্দ পায় এইিমনা ঘদখাই। িড়মদর ঘদখাই না। 
  
িড়রা আনন্দ পায় না? 
  
বি-না। আনন্দ পাওয়ার িমনয অিাক হমে হয়। িড়রা অিাক হয় না। োরা িমল, 
এইগুলান বকছু না, যন্ত্র। 
  
আবম িললাম, মন্ত্র বক আমছ? 
  
মযাবিক মুনবি বকছুক্ষর্ চুপ কমর ঘেমক িলল, েযার আপনার এই প্রমশ্নর িিাি বদি না। 
ঘিয়াদবির িনয ক্ষমা চাই। েযার, যবদ আপবন আমামক আধেণ্টা েময় ঘদন োহমল এিার 
নামািটা পড়াময় আিার আেি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 49 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

  
নামাি পবড়ময় আেুন। আমরা রামের খািার একেমঙ্গ খাি। আপনার অমনক ঘমমহরিাবন। 
  
মযাবিক মুনবি চমল যাওয়ার পর লক্ষ করলাম আমার বেোমরমটর পযামকমটর উপর একটা 
ঘোলাপ েুল। এই েুল আমে বছল না। আবম ঘোলাপ েুমলর নাম বনময়বছ িমলই বক 
বেোমরমটর পযামকমটর উপর ঘোলাপ? বিস্মময় অবভভূে হওয়া ছাড়া আমার পে রইল 
না।। 
  
এই ঘলাকবটর মযাবিক ঘকান পযগাময়র? প্রাচীন মযাবিক দুবট িাখায় বিভক্ত হময়বছল। 
একবটমক িলা হমো আেল মযাবিক। অনযবটমক িলা হমো ঘভািিাবি িা নকল মযাবিক। 
  
ঘভািিাবি িব্দটা এমেমছ মালি ঘদমির রািা ঘভািরািার কাছ ঘেমক। বেবন হােোোই-
এর ঘখলায় একিন গ্রযােমাোর বছমলন। ঘভািরাি মামে একিার প্রিামদর আনন্দ 
ঘদওয়ার িমনয িাদুর ঘখলা ঘদখামেন। রািার একমাত্র ঘমময় ভানুমবে ঘখলা ঘদখামনায় 
িািামক োহাযয করমেন। এই কারমর্ই িাদুবিদযার আমরক নাম ভানুমবের ঘখলা। 
আমামদর ঘদমির ঘিবদনীরা ভানুমবের ঘখলা নাম বদময়ই মযাবিক ঘদখায়। 
  
  
  
ভারমের ঘরাপ বেকমক আেল মযাবিমকর পযগাময় ঘেলা হয়। এই মযাবিমক িাদুকর োর 
েন্তান এিং এক োছ দবড় হামে বনময় উপবস্থে হন। 
  
মযাবিক শুরু হওয়ার পর দবড় আপনাআপবন িূমনয উমে বস্থর হময় যায়। েখন িাদুকরপুত্র 
দবড় ঘিময় উেমে োমক। অমনকদূর উমে ঘে অদৃিয হময় যায়। োরপর মযাবিবিয়ান 
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ধারামলা েমলায়ার কামমড় ধমর দবড় ঘিময় উমে অদৃিয হময় যায়। বকছুক্ষর্ পর 
িাদুকরপুমত্রর আেগনাদ ঘিানা যায়। োর িরীমরর কাটা অংি এমক এমক িূনয ঘেমক 
বনমচ পড়মে োমক। দিগকরা আেংমক অবস্থর হময় পমড়ন। েখন িাদুকর দবড় ঘিময় ঘনমম 
আমেন। পুমত্রর িরীমরর খণ্ড খণ্ড অংিগুবল ঝুবড়মে ভমর, ঝুবড় চাদর বদময় ঘঢমক ঘদওয়া 
হয়। িাদুকরপুত্র চাদর েবরময় ঘির হময় আমে। এই দবড়র মযাবিমকর অমনক ঘভবরময়িন 
আমছ, েমি মূলটা এক।। 
  
ঘমােল ে্াট িাহাঙ্গীর এই ঘখলা ঘদমখবছমলন। বেবন িাহাঙ্গীরনামায় োর চমৎকার ির্গনা 
বলমখ ঘেমছন। ে্াট িাবনময় িাবনময় িাদুকমরর ঘখলা বনময় বলখমিন ো মমন হয় না। 
  
ে্াট িাহাঙ্গীমরর রািেভায় (েপ্তদি িোব্দীর প্রেম ভাে) বেবটি রা্ট্রদদূে Sir Tomas 
Roe বনমিও বছমলন। বেবনও োর আত্মিীিনীমে ঘিাপ বেমকর কো বলমখ ঘেমছন। োুঁর 
ঘলখায় একবট মিার েেয আমছ। ঘয োেিন িাদুকর ঘেবদন রািেভায় অদু্ভে েি িাদু 
ঘদবখময়বছমলন োরা েিাই বছমলন িাোবল। Sir Jomas Roe-র ভাষায় Seven Bengali 
jugglers। 
  
েম্প্রবে আমার হামে একবট িই এমেমছ (িাদুবিদযার মাধযমম আপনাআপবন আমে বন, 
আবম বনউইয়কগ ঘেমক বকমনবছ), নাম The Rise of the Indian Rope Trick. ঘলখমকর 
নাম Peter Lamort। 
  
ঘলখক ২৫০ পৃষ্ঠার িই বলমখ প্রমার্ করমে ঘচষ্টা কমরমছন ঘরাপ বেক নামমর ঘকামনা 
ঘকৌিল ভারেিমষগ বছল না। পুমরা বিষয়বট কেনাবিলােী বেবটিমদর িানামনা। 
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আবম িইবটর যুবক্তর েমঙ্গ একমে হি বক না িুঝমে পারবছ না। অকারমর্ অদু্ভে এক 
িাদু বনময় বমে বেবর হয় না। 
  
িুময়ল আইমচর েমঙ্গ এই বিষময় আমার কো হময়মছ। বেবনও Peter Lamon এর েমঙ্গ 
একমে। োরও ধারর্া এটা বমে। োধারর্ মানুষ বমে বেবর করমে ভামলািামে িমলই 
বমে বেবর হয়। িাদুকর বপ বে েরকারমক বনময়ও 
  
এরকম একটা বমে আমছ। বমেটা এরকম— 
  
হলভবেগ দিগক। োেটার েময় ঘিা শুরু হওয়ার কো। বপ বে েরকার আেমছন না। বেবন 
এক েণ্টা পর রাে আটটায় উপবস্থে হমলন। 
  
দিগকরা ঘচুঁচামে, এক েণ্টা ঘলট। এক েণ্টা ঘলট। 
  
বপ বে েরকার িলমলন, ঘলট হি ঘকন? আপনারা েবড় ঘদখুন। েিাই ঘদখল, োমদর 
প্রমেযমকর েবড়মে োেটা িামি। 
  
িলা হময় োমক েবড়র এই বমে ছড়ামনার ঘপছমন বপ বে েরকামরর বনমির ভূবমকা আমছ। 
এই বমে ফ্াংমকনোইন হময় োর উপর চড়াও হময়বছল। েেটা িলা ঘযমে পামর। 
  
বপ বে েরকার রঙ্গমমে িাদু ঘদখামেন। হলভবেগ মানুষ। হোৎ দিগকমদর একিন িলল, 
আমরা েবড়র মযাবিকটা ঘদখমে চাই। 
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বপ বে েরকার ভান করমলন ঘযন শুনমে পান বন। বেবন োুঁর িাদু ঘদবখময় যামেন। 
দিগকমদর গুঞ্জন শুরু হমলা। এক পযগাময় েি দিগকই িলল, আমরা েবড়র িাদু ঘদখি। 
অনয িাদু না।। 
  
বপ বে েরকারমক িাদু প্রদিগনী িন্ধ করমে হমলা। 
  
বমে বহমেমি পবরবচে ইবেয়ান ঘরাপ বেমক বেমর যাই। লােমভোমের এক িাদু অনুষ্ঠামন 
আবম ইবেয়ান ঘরাপ বেক ঘদমখবছ। িাদুকমরর নাম মমন ঘনই। চমৎকার llusion। ঘেমি 
িাদু ঘদখামনা আর পমেোমট িাদু ঘদখামনা েমূ্পর্গ বভন্ন িযাপার। ইবেয়ান ঘরাপ বেক 
পমেোমট ঘদখামনা হমো। 
  
  
  
আমার দাদািান ঘমৌলানা আবিমুবদ্দন আহমমদ দাবি কমরন দবড়র িাদুর এই ঘখলা বেবন 
িমু্ভেমঞ্জর হামটর বদন অমনমকর েমঙ্গ ঘদমখমছন। দাদািান মাদ্রাোর বিক্ষক, কবেন 
ঘমৌলানা। বমেযা কো বেবন িলমিন ো কখমনা হমি না। োরপরও আমার ধারর্া বেবন 
বমেযা িমলমছন। এই ধারর্ার বপছমন কারর্ িযাখা কবর। 
  
দাদািান েে কমরমছন আমার েমঙ্গ। আমার িয়ে েখন পাট বকংিা ছয়। বিশুমদর আনন্দ 
ঘদওয়ার িনয িাবনময় েে িলা ঘযমে পামর। বেবন আমার েমঙ্গ একবদন মৎেযকনযা ঘদখার 
েেও করমলন। ঘিমলমদর িামল এক মৎেযকনযা ধরা পড়ল। োর ঘকামনা হাে ঘনই। 
োত্রির্গ নীল। ঘে শুশুমকর মমো ঘভাুঁে ঘভাে িব্দ করবছল। মৎেযকনযা িমল বকছু ঘনই। 
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কামিই মৎেযকনযার েেবট িানামনা। বযবন একবট িানামনা েে করমে পামরন বেবন আরও 
িানামনা েে করমে পামরন। 
  
িাবক োকল ে্াট িাহাঙ্গীমরর আত্মিীিনী। এই ে্াট ডুমি োকমেন মদ, আবেং এিং 
চরমের ঘনিায়। ঘনিাগ্রি একিন মানুষ কী ঘদখমে কী ঘদমখমছন ঘক িামন! 
  
প্রাচীন ভারে বছল িাদুবিদযারই ঘদি। ঘিমদরা িাদু ঘদখাে, োধুেন্নযােীরা িাদু ঘদখামেন। 
িাদুর ঘদি কামরূপ কামাক্ষা বনময় েেোুঁো এখমনা চালু। 
  
ঘযেি বিমদিী পযগটক ভারেিমষগ এমেবছমলন, মামকগামপামলা (Marco Polo} োুঁমদর 
একিন। বেবন কাবিমরর এক িাদুকমরর কো বলমখমছন, বযবন আিহাওয়া পবরিেগন 
করমে পারমেন। ঘরৌমদ্রাজ্জ্বল বদনমক অন্ধকার কমর ঘদওয়ার ক্ষমো রাখমেন, যা 
মামকগামপামলা বনমি প্রেযক্ষ কমরমছন। (মামকগামপামলা োুঁর ভ্রমর্কাবহনীমে অমনক আিগুবি 
কো বলমখ ঘেমছন। োুঁর িক্তিয বিোে করা কবেন। োুঁর আিগুবি কাবহনীর উদাহরর্ : 
আন্দামামন বেবন একদল মানুষ ঘদমখমছন, যামদর মুখ কুকুমরর মমো। আচার-আচরর্ও 
কুকুমরর মমো। োর প্রকামিয ঘযৌনরীড়া কমর। 
  
আিহাওয়া পবরিেগনকারী িাদুকর এই িাংলামদমি বকন্তু এখমনা আমছ। বিলািৃবষ্টর হাে 
ঘেমক েেল রক্ষায় োমদর িযিহার করা হয়। োরা েবকর নামম পবরবচে। এমন 
একিমনর েমঙ্গ আমার ঘদখাও হময়মছ। বেবন বকছু মন্ত্র িমলমছন, যা আবম ডাময়বরমে 
বলমখ ঘরমখবছ। আমার সৃ্মবেিবক্ত ঘমাটামুবট ভামলা হমলও িৃবেিবক্ত এমকিামরই ঘনই। 
ডাময়বর হাবরময় ঘেমলবছ। মমন্ত্রর প্রেম দুবট লাইন মমন আমছ—আলী কালী লালী বত্রভুিন 
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খাবল। মমন্ত্রর আলী বক হযরে আলী (রুঃ)? কালী বক বহনু্দ ঘদিী? আবম িাবন না। লালী 
বক খাবলর েমঙ্গ বমল ঘদওয়ার িনয? 
  
মরমক্কার পযগটক ইিমন িেুোর ভ্রমর্কাবহনীমে ভারেীয় িাদুকরমদর অদু্ভে েি িাদুর 
কো আমছ। িূমনয ঘভমে োকা োর একবট। ইিমন িেুো একিার িাদু ঘদমখ ভময় জ্ঞান 
হাবরময়বছমলন এই েেযও উমল্লখ আমছ। 
  
আমারও একিার মযাবিক ঘদমখ জ্ঞান হারািার মমো অবভজ্ঞো হময়বছল। বিিমির েে। 
োবক বেমলমটর মীরািািামর। েুমযাে ঘপমলই একা একা িহমর ঘহুঁমট ঘিড়াই। মূল আকষগর্ 
বেমনমা হমলর ঘপাোর। একবদন বদলিাদ বেমনমা হমলর োমমন বেময় ঘদবখ মযাবিক 
ঘদখামনা হমে। অদু্ভে মযাবিক। কামের এক োর েমঙ্গ ো লাবেময় দুহাে যীশুবিমষ্টর 
রুিবিদ্ধ ভবঙ্গমে েুমল এক মায়াকাড়া ঘচহারার িাবলকা দাুঁবড়ময় আমছ। বকমিারীবটর দি-
িার েুট দূরমত্ব ঘচাখ িাুঁধা অিস্থায় মযাবিবিয়ান দাুঁবড়ময় আমছন। োুঁর হােভবেগ চুবর। 
  
বেবন িাবলকাবটর বদমক প্রচণ্ড েবেমে ছুবর ছুমড় মারমছন। ছুবর িাবলকার ো ঘেুঁমষ বিমধ 
যামে, িাবলকাবটর োময় লােমছন না। োমক বেমর ছুবরর িলয় বেবর হমলা। ঘে এক অদু্ভে 
ঘরামােকর মযাবিক। 
  
ঘেবদনই আবম প্রেম মযাবিমকর ঘপ্রমম পবড়। ছুবর ছুমড় মারার এই মযাবিমকর ঘকৌিল খুি 
োধারর্। েি ছুবর কামের েক্তার ঘপছমন বরং বদময় লাোমনা। ছুবরগুবল ঘপছন ঘেমক 
িাইমর ঘির হময় আমে। ঘদমখ মমন হয় মযাবিবিয়ামনর হামের ছুবর কামে বিধমছ। আেমল 
ো-না। দিগকমদর দৃবষ্ট ঘমময়বটর বদমক োমক িমলই মযাবিবিয়ান োর হামের ছুবর কীভামি 
েরামেন ো ঘকউ ঘদমখন না। 
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িািার কামছ ের্পবে নামমর এক িাোবল িাদুকমরর অদু্ভে মযাবিমকর কো শুমনবছ। িািা 
োর িাদু ঘদমখমছন কমলা োকগামে। িািার ভাষযমমে, ের্পবের িাদু ঘয না ঘদমখমছ োর 
িীিন িৃো। বপবে েরকামরর অিস্থান ের্পবে িািুর হাুঁটুর বনমচ। 
  
িাদুকর ের্পবে েম্পমকগ আবম ঘেমন ঘকামনা েেয ঘিাোড় করমে পাবর বন। বেবন 
িবমদারপুত্র বছমলন এই েেয ঘপময়বছ। িমখর িমে িাদু বিমখমছন। অেম্ভি ঘখয়াবল মানুষ 
বছমলন। কারও েমঙ্গই োর িনে না। 
  
  
  
েযামরর অিস্থা কী? একা িো। মুনবি ঘেল কই? 
  
ঘোপাল িদগার প্রিল েন্ধ বনময় আরিু ঢুকল। 
  
আবম িললাম, মুনবি এিার নামাি পড়ামে বেময়মছন। নামাি ঘিষ কমর আেমিন। বেবন 
আমামক একটা ঘোলাপ েুল বদময় ঘেমছন। ঘোলাপ েুমল ঘকামনা েন্ধ পাবে না। েুবম েন্ধ 
পাও বক না ঘদমখা ঘো। 
  
েপগরাি নানান ভবঙ্গমায় ঘোলাপ শুকমে লােল। িদগার কড়া েন্ধ ছাবপময় ঘোলামপর হালকা 
ঘেৌরভ োর নামক যাওয়ার কো না। েিু ঘে ঘচষ্টার ত্রুবট করমছ না। 
  
ইউমরাপ-আমমবরকার চামষর ঘোলামপ ঘকামনা েন্ধ োমক না। ঘদখমে অপূিগ েুন্দর বকন্তু 
েন্ধহীন। 
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েপগরামির হামের ঘোলাপটা ো-ই। েন্ধহীন। গ্রামমর ঘোলাপ োমছর ঘোলামপ েন্ধ 
োকমেই হমি। েন্ধ ঘনই ঘকন? 
  
ঘোলাপ বনময় আবম একিার এক িাদু ঘদবখময় িবনক দিগমকর মাো নষ্ট কমর ঘদওয়ার 
ঘিাোড় কমরবছলাম। দিগক ভারেীয়। ঘকামনা এক বলটল মযাোবিমনর েমঙ্গ যুক্ত। বনমিও 
কবিো বলমখন। িাংলামদমি এমেমছন িােীয় কবিো উৎেমি কবিো পাে করার িমনয। 
আমার বকছু উপনযাে বেবন ঘদি পবত্রকার পূিা েংখযায় পমড়মছন। আমার কামছ আোর 
উমদ্দিয োবহেয বনময় আমলাচনা করা। আমার অবে অপছমন্দর বিষয় োবহেয বনময় 
আমলাচনা। ওল্ড েুলে ক্লাি নামম আমামদর ঘয আডোর ক্লাি আমছ ঘেখামন োবহেয বনময় 
আমলাচনা েমূ্পর্গ বনবষদ্ধ। 
  
দুিন মুমখামুবখ িমেবছ। আবম যমেষ্টই বিরক্ত। ভদ্রমলামকর ভািভবঙ্গ ঘদমখ মমন হমে না 
বেবন েহমি উেমিন। কাুঁমধর ঝুবল ঘেমক চবট এক কবিোর িই ঘির কমর িলমলন, দাদা, 
আমার বনমির ঘলখা কািযগ্রন্থ। নাম বদময়বছ বিবিরমভিী বিমষর বিবি। নামটা ঘকমন 
হময়মছ? 
  
আবম িললাম, খুি েুন্দর হময়মছ। মমন মমন িললাম, ছােল ঘকাোকার! 
  
কবি িলমলন, নামমর শুরু হময়মছ বিবি বদময়, ঘিষও হময়মছ বিবিমে। 
  
আবম িললাম, অদু্ভে। মমন মমন িললাম, িািামদর বপোিমক বিবি িমল। েুই শুরু 
কমরবছে বপোি বদময় ঘিষও কমরবছে বপোি বদময়। 
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কবি িলমলন, বিমষর বিবিমে বিবির মাবখময় আবম এক ধরমনর ঘকামলো আমরাপ 
কমরবছ। 
  
আবম িললাম, খুি ভামলা কমরমছন। কবেন পৃবেিীমে ঘকামলোর প্রময়ািন আমছ। 
  
কবি িলমলন, দি কবপ িই বনময় এমেবছলাম। কাড়াকাবড় কমর েিাই বনময় ঘেমছ। এটা 
লাে কবপ িমল আপনামক বদমে পারবছ না। েমি দাদা, আবম েিগুবল কবিো আপনামক 
পমড় ঘিানাবে। 
  
আবম মমন মমন দীেগোে ঘেললাম। কবি এিং কবিোর হাে ঘেমক িাুঁচার িযিস্থা আবম 
কমরই ঘরমখবছলাম। ঘেই পমে অগ্রের হলাম। আবম িললাম, আপনার েি কবিো আবম 
অেযন্ত আগ্রমহর েমঙ্গ শুনি। প্রেমম ঘয-মকামনা একটা েুমলর নাম িলুন। 
  
কবি িলমলন, ঘোলাপ। 
  
আপনার কবিোর িইবটর বদমক োকান ঘো। 
  
ভদ্রমলাক চমমক োকামলন এিং ঘদখমলন োর কবিোর িইময়র উপর একটা টকটমক 
লাল ঘোলাপ। 
  
হেভম্ব কবি িলমলন, দাদা! কীভামি করমলন? 
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আবম িললাম, আিার োকান। ভদ্রমলাক োকামলন এিং ঘদখমলন লাল ঘোলাপ না, কামলা 
ঘোলাপ। 
  
দাদা! এটা কীভামি করমলন? বহপমনাবটিম নাবক ঘমেমমবরিম? 
  
আবম িললাম, আমার বদমক োবকময় না ঘেমক আপবন িরং কবিোর িইময়র বদমক োবকময় 
োকুন। 
  
ভদ্রমলাক োকামলন এিং ঘদখমলন িইময় ঘকামনা ঘোলাপ ঘনই। বেবন বিড়বিড় কমর 
িলমলন, ঘহ ভেিান। 
  
আবম িললাম, আবম পাুঁচ বমবনমটর ঘিবি কারও েমঙ্গই কো িবল না। পাুঁচ বমবনট হময় 
ঘেমছ। আপবন চমল যান। 
  
ঘোলাপ েুল ঘকাোয় ঘেল? 
  
আবম িললাম, লাল এিং কামলা ঘোলাপ দুবট ঘোলাপই আপনার কাপমড়র িযামে োকার 
কো। 
  
ভদ্রমলাক িযাে খুমল দুটা ঘোলাপ ঘপময় ঘেমলন। আমার বদমক বকছুক্ষর্ ভীে ঘচামখ োবকময় 
অবে দ্রুে বিদায় বনমলন। বেবন ঘিষ কবপ বিবিরমভিা বিমষর বিবি েমঙ্গ বনমে ভুমল 
ঘেমলন। 
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অবে িবটল এই িাদু কীভামি ঘদখামনা হমলা ো এখন িযাখযা কবর। বপ্রয় পােক! দীেগ 
বদমনর প্রযাকবটে ছাড়া এই িাদু ঘদখামে যামিন না। ধরা খামিন এিং অপমাবনে হমিন। 
ঘেমধ িাবড়মে অপমান বনময় যাওয়া ঘকামনা কামির কো না। 
  
িাদুবিদযার অবে োধারর্ একবট ঘকৌিল এই িাদুমে িযিহার করা হময়মছ। ঘকৌিলটার 
নাম বমেবডমরকিন (Misdirection}, এর ঘকামনা িাংলা ঘনই। দৃবষ্টভ্রাবন্ত িলা ঘযমে 
পামর। 
  
একিন িাদুকর যখন িাদু ঘদখান দিগক োর ঘচাখ এিং হামের বদমক োবকময় োমকন। 
িাদুকর যবদ ছামদর বদমক োকান, দিগকরা ছামদর বদমক োকামিন। এর অনযো হমি না। 
দিগকরা ছামদর বদমক োকামনা মাত্র misdirection বেবর হমলা। এই েময় িাদুকর োর 
হাে বদময় যা কমরন দিগক ঘদখমি না। িাদুকর দিগকমদর misdirection পমে চালনা 
করমলন। 
  
আবম কবি োমহিমক মযাবিক ঘদখামনার প্রস্তুবে বনময়ই িমেবছলাম। আমার ঘপছমন বছল 
একটা লাল ঘোলাপ এিং একটা কামলা ঘোলাপ। কবির েমঙ্গ কো িলমে িলমে আবম 
িা বদমকর ঘদয়ালেবড়র বদমক োকালাম। কবিও োকামলন। এই োুঁমক আবম োর কবিোর 
িইময়র উপর লাল ঘোলাপ ঘরমখ বদলাম। মযাবিমকর িাবক অংি এখন বনশ্চয়ই আর িযাখযা 
করমে হমি না। েিই বমেবডমরকিমনর ঘখলা। 
  
োধারর্ে ঘদখা যায় অবে রহেযময় মযাবিমকর ঘকৌিল খুিই োধারর্। অকৃির ঘলখা 
িাদুকাবহনী ঘেমক উদাহরর্ বদবে। 
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িবনক বিষ্টান পাবদ্র েন্ধযামিলা ইবভবনং ওয়ামক ঘির হমেন। িয়মের কারমর্ োুঁর েমঙ্গ 
োকে লাবে (walking stick}, বেবন বছমলন অেমলর েিার অবেবপ্রয় শ্রদ্ধাভািন মানুষ। 
বেবন মামঝ মমধযই ঘকামনা এক িাবড়মে উপবস্থে হময় িলমেন, পামত্র ঘেল েরম কমরা। 
ঘেল যখন টেিে কমর েুটে, েখন বেবন োর হামের লাবেটা ঘেমল ঘছাুঁয়ামেন। েমঙ্গ 
েমঙ্গ পামত্র একটা বডমমপাচ বকংিা অমমলট বেবর হমো। মানুমষর বিস্মময়র েীমা োকে 
না। 
  
এই মযাবিমকর মূল ঘকৌিল লাবের মাোয়। লাবের মাো োুঁপা। ঘেখামন অমমলট িা 
বডমমপাচ করার িমনয ঘখাো ছড়ামনা বডম ভরা োকে। লাবের মাো োকে ঘমাম বদময় 
আটকামনা। 
  
েরম ঘেমল লাবের মাো রাখা মাত্র ঘমাম েমল বডম ঘির হময় আেে। বেবর হমো 
অমলৌবকক বডমমর অমমলট িা বডমমপাচ। 
  
ওল্ড েুলে ক্লামিরু এক মযাবিক আেমরর কো িবল। ইংলযাে ঘেমক এমেমছন ঘোলাম 
মুরবিদ োমহি, িাহাঙ্গীরনের বিেবিদযালয় ঘেমক এমেমছন কামলা িুবদ্ধিীিী অধযাপক 
িবে আহমমদ (োত্রিমর্গর কারমর্ োমক আমরা কামলা িুবদ্ধিীিী িবল। োুঁমক ঘছাট করার 
িনয না। শ্রীকৃষ্ণমকও কামলা কৃষ্ণ িলা হয়। প্রকািক আলমেীর রহমান আমছন। 
েুইমডমনর লমু্ব মােুদ আমছ। আবম আবছ। কামলা িুবদ্ধিীিী এিং ঘোলাম মুরবিদ োমহি 
কবেন োবহেয আলাপ শুরু করমলন। োবহমেযর হাে ঘেমক িাুঁচার িনয িললাম, আেুন 
আপনামদর একটা মযাবিক ঘদখাই। কােি কলম হামে বনন। 
  
ঘোলাম মুরবিদ কােি কলম হামে বনমলন। 
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বেন বডবিমটর ঘয-মকামনা একটা েংখযা বলখুন। 
  
ঘোলাম মুরবিদ বলখমলন ৬৪১। 
  
আবম িললাম, এটামক উমল্ট বলখুন (Reverse). 
  
ঘোলাম মুরবিদ বলখমলন ১৪৬। 
  
আবম িললাম, দুমটার বিময়ােেল ঘির করুন। িড়েংখযা ঘেমক ঘছাটবট িাদ বদন। 
  
িাদ বদমলন। পাওয়া ঘেল ৪৯৫। 
  
আবম িললাম, এই েংখযাবট আিার Reverse করুন। এিং এই দুবট েংখযা ঘযাে করুন। 
  
৪৯৫+৫৯৪=১০৮৯ 
  
আবম িললাম, আপনার েমঙ্গ ঘয িইবট আমছ (Minority Report) োর ১০৮ পৃষ্ঠা ঘির 
করুন। কারর্ আপনার ঘযােেমলর প্রেম বেনবট বডবিট হমলা ১০৮। বেবন ো-ই করমলন। 
আবম িললাম, আপনার পমরর েংখযাবট ৯। কামিই ১০৮ পৃষ্ঠার নিম লাইনবট ঘির করুন। 
নিম লাইন শুরু হময়মছ Head িব্দবট বদময়। পরীক্ষা করুন। 
  
উপবস্থে েিাই চমকৃে হমলন। চমৎকৃে হওয়ারই কো। ঘকৌিলটা এিার িযাখা কবর। 
অংমকর বনয়ম অনুযায়ী ঘয ঘযাে-বিময়াে করা হমলা োর ঘিষ উত্তর েিেময় হমি ১০৮৯। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 62 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

ঘয-মকামনা বেন েংখযা বনময় করমলই একই উত্তর (বেনবট েংখযা আলাদা আলাদা হমে 
হমি)। 
  
ঘকামনা এক োুঁমক িইবটর ১০৮ পৃষ্ঠার ৯ম লাইন ঘদমখ রাখা ঘমামটই কবেন কমগ না। 
  
অবে বিস্ময়কর একবট িাদুর কো এখন িবল। 
  
প্রাচীন িইপমত্র পাওয়া যায়—বমিমরর িাদুকর Dedi একবট বিমিষ ঘখলা ঘদবখময় 
ঘেরাউনমদর ঘিাকা িাবনময়বছমলন। বেবন দুটা হাুঁে বনময় ঘখলাটা ঘদখামেন। একবট বছল 
ধিধমি োদা, অনযবট কুচকুমচ কামলা। িাদুকর ঘদবদ মন্ত্র পাে করা মাত্র োদা হাুঁেবটর 
মাো চমল ঘযে কামলা হামে। কামলা হাুঁেবটর মাো ঘযে োদা হাুঁমে। হািার হািার িৎের 
এই িাদুর ঘকৌিল অজ্ঞাে বছল। 
  
১৯৩৫ েমন আমমবরকান িাদুকর বনমির ঘচষ্টায় িাদুর ঘকৌিল ঘির কমর ঘেমলন। 
বনউইয়মকগর রঙ্গমমে িাদুটা ঘদখামনা হয়। িাদুকমরর নাম ঘডবভড। বেবন ছদ্মনাম Fu 
Manchu িযিহার করমেন। োুঁর োিমপািাক বছল চীনামদর মমো। 
  
Fu Manchuঘক বিমের ঘেরা িাদুকরমদর একিন ধরা হয়। হাুঁমের মাো িদমলর িাদুর 
ঘকৌিলটা আমার িানা আমছ। ঘকৌিল িযাখযা করমল বিস্ময়মিাধ নষ্ট কনযা হমি। ো বেক 
না। 
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৫. মু্নজির িমনয অমপক্ষা করজছ 
মুনবির িমনয অমপক্ষা করবছ। এিার নামাি ঘিষ করমে েময় লােমি। মুনবি মানুষ, 
নামাি ঘিষ কমর বিবকমর িেমিন। োমে েমেযা ঘনই। আমার হামে অমনক েময়। রান্না 
ঘিষ হমে ঘদবর হমি। আমার েম্মামন (!) খাবে িমিহ করা হময়মছ। রান্না ঘিষ হমে েময় 
লাোরই কো। বডমিমলর েন্ধামন ঘয ঘেমছ ঘে এখমনা বেমর বন। বেরমলও লে রামে 
রওনা হমি না। 
  
আবম মুনবির বিষময় বকছু ঘখাুঁিখির ঘনওয়ার ঘচষ্টা করলাম। গ্রামমর মানুষ অবেরঞ্জন 
পছন্দ কমর। োমদর কামছ কাউমক িৃহেযময় মমন হমল োর উপর অবেবরক্ত িানামনা 
রহেযময়ো আমরাপ করা হয়। আমামদর মমধয রহেযময়ো ঘনই িমলই আমরা অমনযর 
উপর রহেযময়ো আমরাপ করমে পছন্দ কবর। 
  
প্রাইমাবর সু্কমলর িবনক বিক্ষক আমার েমঙ্গ ঘদখা করমে এমেমছন। আমামক ঘদমখ বেবন 
খুি হোি হমলন। বেবন শুমনমছন অবভমনো হুমায়ূন েরীবদ নাবয়কা বনময় এমেমছন। োর 
হোি হওয়ারই কো। মুনবি-বিষময় োুঁর েমঙ্গ কোিােগা হমলা। বেবন েি প্রমশ্নর িিাি 
বদমলন কবেন বেমলবট ভাষায়। এই ভাষা ঘিাঝার োধয আমার ঘনই। ইোরমপ্রটার বহোমি 
েপগরাি োহাযয করল। 
  
কমোপখন 
  
আবম : মুনবি োমহি ঘলাক ঘকমন? 
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উত্তর : (দািগবনক উত্তর পাওয়া ঘেল। গ্রামমর মানুষ, বিবক্ষে ঘহান িা অবিবক্ষে ঘহান, 
দািগবনক কোিােগা িলমে পছন্দ কমরন। মানুমষর ভামলামন্দ িুঝা কবেন। ঘয ভামলা োর 
মমধযও োমক মন্দ। ঘয মন্দ োর মমধয োমক বকছু ভামলা। 
  
আবম : মুনবির মযাবিক ঘদমখমছন? 
  
উত্তর : এক দুইিার ঘদমখবছ। েমি ঘদখা বেক না। কুেবর কালামমর োহামযয এইেি করা 
হয়। কুেবর কালাম ঘয িযিহার কমর ঘে কবিরা গুনাহ কমর। ঘয ঘদমখ ঘেও কবিরা গুনাহ 
কমর। 
  
প্রশ্ন : ঘয কবিরা গুনাহ করমছ োমক মেবিমদর ইমাম কমর ঘরমখমছন ঘকন? 
  
উত্তর; অেযন্ত জ্ঞানীর মমো একটা প্রশ্ন কমরমছন। এই প্রমশ্নর উত্তর আমার কামছ নাই। 
স্থানীয় ঘচয়ারমযান োমহি, নাম আিদুল খামলক। হি কমরমছন দুইিার। উবন মুনবিমক 
অেযবধক পছন্দ কমরন বিধায় বকছু করার উপায় নাই। 
  
প্রশ্ন : অবেবরক্ত পছন্দ কমরন ঘকন? 
  
উত্তর : আমছ েটনা। আপবন বিমদবি মানুষ। আপনার কামছ েি প্রকাি করা বেক না। 
ঘলাকমুমখর রটনা—খামলক োমহমির স্ত্রীর েমঙ্গ মুনবির লটরপটর। 
  
প্রশ্ন : মুনবি বক বিিাহ কমরমছন? 
  
উত্তর : আমার িানামমে না। েমি অমনমকই িমল এক পরীর েমঙ্গ োর বিিাহ হময়মছ। 
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প্রশ্ন : ডানা আমছ এ রকম পরী? 
  
উত্তর : বিনমদর মমধয যারা নারী োমদরমক পরী িমল। ঘে স্ত্রী-িােীয় একটা বিন বিিাহ 
কমরমছ। োর স্ত্রী মামঝ মমধয আমে, বকছুবদন ঘেমক চমল যায়। 
  
প্রশ্ন : ঘকউ বক োমক ঘদমখমছ? 
  
উত্তর : কময়কিন ঘদমখমছ। বিমনর আনামোনার কারমর্ আমামদর অেমল ঘকামনা পাবখ 
নাই। োছোছাবল োকমলই পাবখ োকমি এটা িেমের বনয়ম। আমামদর অেমল ঘকামনা 
পাবখ নাই। 
  
প্রশ্ন : আবম বকন্তু েন্ধযামিলায় প্রচুর পাবখর ডাক শুমনবছ। 
  
উত্তর : দুই একটা পাবখ ভুলরমম চমল আমে। যখন েটনা িুঝমে পামর েখন পালায়া 
যায়। 
  
প্রশ্ন : পাবখরা বিনমদর ভয় পায়? উত্তর : বি। পাবখর হাড় হমলা বিমনর খাদয। 
  
প্রশ্ন : ভাই, আপনার েমঙ্গ কো িমল অেযন্ত আরাম ঘপময়বছ। এখন িাবড়মে যান। বিশ্রাম 
করুন। 
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সু্কলবিক্ষক আহে ঘচামখ আমার বদমক োবকময় ঘেমক িলমলন, িাবড়মে চমল যাি ঘকন? 
আরিু োি (েপগরাি) আপনার েমঙ্গ রামের খানা খাওয়ার িনয আমামক দাওয়াে 
কমরমছন। 
  
আবম িললাম, োহমল ঘো অিিযই োকমিন। 
  
েপগরাি িলল, েযার চাুঁদ উমেমছ। িাইমর িড়ই ঘেৌন্দযগ। আপবন বক ঘডমক িমে চামদর 
আমলার ঘেৌন্দযগ ঘদখমিন? 
  
আবম িললাম, না। েুবম মাোর োমহিমক বনময় যাও। রামে ঘখমে যখন ঘদবর হমি উনামক 
চা-নািা খাওয়াও। 
  
েপগারাি বিদায় ঘনওয়ার পরপর নুহািপল্লীর মযামনিার উপবস্থে হমলা। োর পরমন 
পায়িামা-পাঞ্জাবি। মাোয় টুবপ। ঘচামখ েুরমা। হামে েেবি। 
  
আবম িললাম, ঘোমার েমেযা কী? 
  
মযামনিার িলল, বমলাদ হমি েযার। বমলামদর পর ঘিাকরানা নামাি। োরপর ঘদায়া। 
হাবি একরামুল্লাহ োমহি এমেমছন। ঘদায়া উবন পড়ামিন। 
  
হাবি একরামুেুল্লাহ োমহি ঘক? 
  
বিবিষ্ট আমলম। মযাবিক মুনবি ঘযখামন যায় উবন ঘেখামন যান না।। আপনার কো শুমন 
এমেমছন। 
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শুমন খুবি হলাম। েিবকছু ঘযন বেকোক হয় ঘেটা ঘদমখা। আমার প্রচণ্ড মাোর যন্ত্রর্া। 
আবম শুময় োকি। 
  
  
  
ঘকবিমন আবম এখন একা। ঘমামিাবে এিং খবরমকন িলমছ না। ঘকবিমনর ঘখালা িানালা 
বদময় চাুঁমদর আমলা আেমছ। লেটামক এখন মমন হমে। অমলৌবকক লে।। 
  
আবম আধমিায়া হময় মুনবির কো ভািবছ। আমরা রহেযময়ো পছন্দ কবর বকন্তু অবেবরক্ত 
রহেযময়ো পছন্দ কবর না। আমরা ধমরই ঘনই অবেবরক্ত রহেযময় মানুষ কৃষ্ণিবক্তর 
(Dark Power) োহাযয ঘনয়। এই িবক্ত শুদ্ধিবক্ত না িমলই বনবষদ্ধ। 
  
১৬০৪ োল ইংলযামের রািা বছমলন বকং ঘিমে (King James I)। বেবনই প্রেম িাইমিল 
ইংমরবি ভাষায় অনুিাদ কমরন। মানুষটা অন্ধ কামলািবক্তর ভময় প্রচণ্ড ভীে বছমলন। বেবন 
কামলািবক্ত প্রবেমরাধ করার িমনয প্রেম Witch Craft Act প্রর্য়ন কমরন। এই আইমন 
যারা কামলািবক্ত িযিহার করমি (মযমন ডাইবন, মযাবিবিয়ান) োমদরমক োুঁবেমে ঝুবলময় 
হেযা করা হমি। 
  
ডাইবনমদর ভময় বেবন এেই ভীে বছমলন ঘয, িাইমিমলর বকছু অনুিাদও বনমির ইোমমো 
িদমল ঘদন। িাইমিমল এক িায়োয় আমছ—Thou shalt not sfier a boisorder to 
live. বেবন বলখমলন_Thou shalt no suffer a witch to live. 
  
বকং ঘিমমের এই কারমর্ িহু বনরপরাধ মানুষমক োুঁবেকামষ্ঠ প্রার্ বদমে হমলা। 
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োরা ইউমরাপ েখন ডাইবন খুুঁমি ঘির কমর হেযা করা শুরু কমর। Witch Craft Act-
এ ডাইবনমদর োুঁবেমে হেযা করার বিধান োকমলও ইউমরামপর ডাইবনমদর আগুমন পুবড়ময় 
মারা হমো। বিস্ময়কর েটনা হমলও েবেয—িলন্ত আগুমন ইউমরামপর ৭০ হািামররও 
ঘিবি মানুষ প্রার্ হারান। 
  
বনরপরাধ মানুষমদর িাুঁচামে Scot নামমর একিন োহেী ভূবমকা ঘনন। বেবন একবট িই 
ঘলমখন, নাম he Discovery of Vitch Craf, এই িইমে বেবন ঘদখান ঘয, োধারর্ 
ঘকৌিল মানুষ ঘকমট ঘিাড়া ঘদওয়া যায়, িূমনয ভাো যায়। এর িমনয কৃষ্ণিবক্ত িা 
িয়োমনর োহাযয লামে না। 
  
পুবড়ময় মারা হময়মছ এমন একিন ডাইবনর নাম আপনারা েিাই িামনন। োমক পমর 
Saint বহমেমি স্বীকৃবে ঘদওয়া হময়মছ। োর নাম ঘিায়ান অি আকগ (Saint Joan of 
Arc). বেবন চান্সমক ইংলযামের িােন ঘেমক মুক্ত করমে ঘচময়বছমলন। 
  
আমমবরকার মযাোচুময়ট রািয বছল ইংমরিমদর উপবনমিি। বকং ঘিমমের আইন ঘেখামনও 
চালু হমলা। ঘেখানকার োমলে িহমর ১৯ িনমক োুঁবে ঘদওয়া হমলা। োমদর বিরুমদ্ধ 
অবভমযাে কমরবছল বনোন্ত অেিয়স্ক ঘছমলমমময়রা। এইেি বিশুমদর একিন পবরর্ে 
িয়মে স্বীকার কমরমছ োমদর অবভমযাে বছল বমেযা। এরা েিাই বনরপরাধ বছ। 
  
১৯৫১ োমল বেবটি পালগা ে বকং ঘিমমের আইন িাবেল কমরন। 
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োর দুিছর পর ঘনামিল পুরস্কার বিিয়ী নাটযকার ঘহনবর বমলার োুঁর বিখযাে নাটক 
Crucible ঘলমখন। এই নাটক বছল ডাইবনমদর অনুেন্ধান বনময়। ডাইবন ধমর পুবড়ময় মারা 
Crucile নাটমকর মূল বিষয়। 
  
আেগার বমলার প্রেীকী অমেগ নাটকবট বলমখবছমলন। ডাইবনর অনুেন্ধান আেমল বছল 
কবমউবনেমদর অনুেন্ধান। 
  
োধারর্ দিগক নাটকবটর Metaphor ধরমে পারল না। োমদর মমধয ডাইবন, ব্ল্যাক মযাবিক 
বিষময় িযাপক আগ্রহ বেবর হমলা। ডাইবন হওয়ার োধনা শুরু হমলা। ব্ল্যাক মযাবিমকর চচগা 
শুরু হমলা। 
  
আমমবরকায় ডাইবনরা এখন Legal rights পামে। োমদর বিমিষ ধমগমক রা্ট্রদীয় স্বীকৃবে 
ঘদওয়া হময়মছ। আমমবরকায় ঘয-মকউ এখন ব্ল্যাক মযাবিমকর চচগা করমে পামরন। 
  
পােকমদর ঘকৌেূহল ঘমটামনার িমনয ডাইবনমদর একবট মন্ত্র বলমখ বদবে। অন্ধকার েমর 
ঘমামিাবে িাবলময় এই মন্ত্র পাে করমে হয়। বনমির আধযাবত্মক িবক্তমক পাবেময় বদমে 
হয় ঘমামিাবের বিখায়। 
  
মন্ত্রপামের বনয়ম 
  
েমরর দরিা-িানালা িন্ধ োকমি। েমরর ঘভের েমূ্পর্গ নগ্ অিস্থায় আেন কমর িেমে 
হমি। একটা োদা মুরবের মাো ঘটমন বছমড় ঘেলমে হমি। মুরবের ো ঘেমক ঘয রক্ত ঘির 
হমি ো কপামল মাখমে হমি। খাবনকটা বিমভ ঘছাুঁয়ামে হমি। 
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মন্ত্র রমােে পাে কমর ঘযমে হমি। একেময় মন্ত্র পাে করমে করমেই মূত্রেযাে করমে 
হমি। ঘছমলমদর ঘিলায় হাুঁটমে হাুঁটমে ঘমামিাবের চারপামি চমরর মমো। 
  
পুমরা বিষয়টায় যমেষ্ট ঘনাংরাবম আমছ না? 
  
ঘনাংরাবমর এখামনই ঘিষ না, দলমিুঁমধ যখন কৃষ্ণিবক্তর আরাধনা করা হয় েখন আরাধনা 
ঘিষ হয় বনবিগচার ঘযৌনাচামর। 
  
অমনমক এই ঘলামভও ডাইবন দমল নাম ঘলখান। 
  
মন্ত্র 
  
Loud is the message as the ravens cry 
Send out this magick, send it high. 
Make it work, mare it last, 
Tell the Godess of this spell I have cast. 
Have it happen without complexity: 
This is my will so mote it be. 
  
ডাইবনবিদযায় একিন ঈের োমকন। বেবন অন্ধকামরর ঈের। োর একিন স্ত্রী োমকন। 
বেবনও অন্ধকামরর। ডাইবনরা (রমর্ী এিং পুরুষ) ঘয ধমগ পালন কমর োর নাম Wicca. 
Wicca িমব্দর অেগ Wizard িা িাদুকর। 
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পবশ্চমা েভয ঘদিগুবল যখন ডাইবন হেযা চালামে েখন ভারেিমষগর অিস্থা কী? আমরাও 
বপবছময় বছলাম না। আমরা েেীদাহ নাম কমর বনরপরাধ ঘমময়গুবলমক স্বামীর িলন্ত বচোয় 
েুমল বদবেলাম। েমি ডাইবন িমল বকছু আমামদর ঘদমি বছল না। কামলা মমন্ত্রর চচগা বছল, 
িান মারা বছল। যারা এইেি করমেন োমদরমক বনময় আমামদর োমানয ঘকৌেূহল বছল, 
এর ঘিবি বকছু না। 
  
এখন ঘকৌেূহলও ঘনই। পুরােন ঢাকায় আবম একটা বটমনর েমর োইনমিাডগ ঘদমখবছলাম। 
োইনমিামডগ ঘলখা— 
  
িাদু ঘটানা করা হয়। িান মারা এিং িান কাটান ঘদওয়ার িযিস্থা আমছ। ঘপ্রবমক-মপ্রবমকার 
বমলমনর েপ্তধােু োবিি আমছ। হারামনা িস্তু, গুপ্তধন েযারাবে েহকামর অনুেন্ধান কবর। 
  
এে ক্ষমোর অবধকারীমক ঘদখলাম, লুবঙ্গ পমর খাবলোময় িারান্দার একটা কামের ঘচয়ামর 
বিমষগ ভবঙ্গমে িো। আবম িললাম, এেেি কীভামি কমরন? 
  
বেবন বিরক্ত ভবঙ্গমে িলমলন, ঘোমলমাবন িাদুর মাধযমম কবর। আপনার কী লােমি িমলন? 
িামি কোর েময় আমার নাই। 
  
এই ভদ্রমলাকমক ঘদমখই আমার মাোয় একটা েে বেবর হয়। েেবট বলমখও ঘেবল। েমের 
নাম গুনীন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 72 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

ডাইবন বিষময় আমরা কখমনা উৎোহী বছলাম না িমল আমামদর োবহমেয ডাইবন বনময় 
ঘকামনা েে ঘনই। ভুল িললাম, একবট েে ঘলখা হময়মছ। বলমখমছন োরািঙ্কর 
িমন্দযাপাধযায়। োর ঘলখা ডাইনী বিেোবহমেয স্থান পাওয়ার মমো ঘলখা। 
  
আগ্রহী পােকমদর ঘলখাবট পড়মে অনুমরাধ করবছ।* 
  
——– 
  
* ঈদ েংখযা কামলর কমন্থ মযাবিক মুনবি ছাপা হওয়ার পর অমনমকই আমামক িানান, 
ভারেিমষগ অেীমে ডাইবন হেযা হময়মছ এিং এখমনা নাবক হমে। এই বিষময় আমার 
কামছ ঘকামনা েেয ঘনই। 
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৬. এিার নাম্াি ঘিষ কমর মু্নজি এমিমছন 
এিার নামাি ঘিষ কমর মুনবি এমেমছন। োর োময়র চা-পাো েবন্ধ আেমরর েুঘ্রার্ 
আমের ঘচময়ও ঘিবি। মমন হয় নামামির েময় নেুন কমর আের মাখা হময়মছ। আবম 
িললাম, আমরকটা মযাবিক ঘদখান। 
  
কবেন মযাবিক ঘদখাি েযার? অিিযই কবেন মযাবিক ঘদখামিন। 
  
ঘকবিমনর িানালা িন্ধ কমর ঘদই? িন্ধ ের ছাড়া মযাবিক ঘদখামনা যায় না। 
  
িানালা িন্ধ কমর বদন। 
  
মুনবি িানালা িন্ধ করমলন। আমামক িলমলন দুহামে দুটা ঘমামিাবে ধমর পািাপাবি 
রাখমে। ঘমামিাবে দুবটর দূরত্ব ঘযন ছয় ইবের ঘিবি না হয়। আবম ো-ই করলাম। প্রায় 
েমঙ্গ েমঙ্গই দপ কমর িাুঁ হামের ঘমামিাবে আপনাআপবন িমল উেল। পমরর েটনা অদু্ভে। 
িাুঁ হামের ঘমামিাবে বনমভ ডান হামেরটা িমল উেল। েটনা অবে দ্রুে েটমে লােল। 
মমন হমে আমলা লাোলাবে করমছ। 
  
আবম মুগ্ধ হময় আমলার নাচানাবচ ঘদখবছ। এই আমলা বেক ঘমামিাবের আমলা না। হালকা 
নীলাভ দুযবে। 
  
আধুবনক মযাবিবিয়ানরা আমলার নাচানাবচ ঘদখামে পামরন। আমলা নাচানাবচ করমি। এক 
কান বদময় ঢুমক অনয কান বদময় ঘির হমি। এই আমলার নাচানাবচ মযাবিমকর ঘকৌিল 
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িবটল না। িুমড়া আেুমলর উপর নকল আেুল পরমে হয়। িাইমর ঘেমক ঘিাঝা যায় না 
হামে নকল আেুল পরা আমছ। মযাবিমকর ভাষায় নকল আেুলমক িমল Thumb TIp. 
Aplastic flesh colored gimmick that fits over the magicians thumb for 
the purpose of concealing very small objects, liquids and so on.) 
  
Thumb tip-এ িযাটাবরচাবলে িাল্ব োমক। িযাটাবরমে চাপ বদমলই আমলা িমল ওমে। 
হাে নাড়ামলই মমন হয় আমলা নড়াচড়া করমছ। বনমভ যামে, আিার িলমছ। 
  
মুনবির মযাবিমকর েমঙ্গ আধুবনক আমলার নাচমনর মযাবিমকর ঘকামনা বমল ঘনই। আবম 
দুই হামের দূরত্ব খাবনকটা িাড়ামেই ঘমামিাবে বনমভ ঘেল। আবম িললাম, অদু্ভে। এ 
রকম আমে কখমনা ঘদবখ বন। আপনার েিমচময় িবটল মযাবিক ঘকানটা? 
  
মুনবি বকছুক্ষর্ চুপ কমর ঘেমক িলল, ঘছাট পুকুমর আবম পাবনর উপর ঘহুঁমট পার হমে 
পাবর। এটাই আমার েিমচময় িবটল মযাবিক। পূবর্গমার চাুঁদ যখন বেক মাোর উপর োমক, 
েখন আবম এই মযাবিক ঘদখামে পাবর। অনয েমময় পাবর না।। 
  
আপনার এই মযাবিক বক ঘকউ ঘদমখমছ? 
  
বি-না। কারও োমমন এই মযাবিক করা যায় না। 
  
আবম িললাম, ঘয মযাবিক ঘকউ ঘদখমে পারমি না ঘেই মযাবিক ঘকামনা মযাবিক না।। 
  
মুনবি েমঙ্গ েমঙ্গ িলল, কো েেয। 
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আপবন বিময় কমরবছমলন? 
  
কমরবছলাম েযার! ঝামমলার বিময়। 
  
ঝামমলার বিময় মামন? পরী বিময় কমরবছমলন নাবক? 
  
মুনবি ঘহমে ঘেমল িলমলন, পরী ঘকাোয় পাি েযার! একটা বহনু্দ ঘমময় বিময় কমরবছলাম। 
োর নাম ঘরিেী। বিময়র দুই মামের মমধয ঘমময়টা মারা যায়। 
  
কীভামি মারা যায়? 
  
োমপর কামমড়। ঘরিেীর মৃেুযর পর বকছুবদমনর িমনয আমার মাো খারাপ হময় বেময়বছল। 
পািনা মানবেক হােপাোমল ছয় মাে বছলাম। 
  
আবম িললাম, হােপাোল ঘেমক ঘেরার পর আপবন হোৎ লক্ষ করমলন, মযাবিক ঘদখামনার 
বকছু ক্ষমো আপনার মমধয হময়মছ। োই না? 
  
মুনবি চমমক উেমলন, বকন্তু হযাুঁ না বকছু িলমলন না। 
  
আবম িললাম, আবম যবদ আমার ঘকামনা মযাবিবিয়ান িনু্ধ বনময় আবে, োমক মযাবিক 
ঘদখামে পারমিন? 
  
মুনবি িলল, ঘকন পারি না? অিিযই পারি। 
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আবম যবদ একটা বভবডও কযামমরা রাবখ, োর োমমন করমে পারমিন? 
  
পারি। 
  
আবম িললাম, পূর্গচে মাোর উপর বনময় পুকুর ঘহুঁমট পার হওয়ার েময় বক আপনার মৃে 
স্ত্রী ঘকামনা না ঘকামনা কারমর্ উপবস্থে োমকন? 
  
মুনবি আিারও চমকাল। ঘকামনা উত্তর না বদময় মাো বনচু করল। আবম িললাম, আপবন 
বক আমার ঘকামনা িই পমড়মছন? 
  
বি-না েযার। আপবন বক রামকৃষ্ণ পরমহংমের নাম শুমনমছন? 
  
বি েযার শুমনবছ। আমার স্ত্রী বছমলন বহনু্দ োমণেমর্র ঘমময়। োর কারমর্ই শুমনবছ। োর 
কামছ পরমহংমের ছবিও বছল। 
  
আবম িললাম, পাবনর উপর বদময় হাুঁটা বনময় পরমহংমের একবট েুন্দর েে আমছ। েেটা 
িবল? 
  
িলুন। 
  
রামকৃষ্ণ পরমহংমের কামছ এক োধু এমে িলমলন, আবম কুবড় িছর োধনা কমর একটা 
বিদযা ঘপময়বছ। 
  
পরমহংে িলমলন, কী বিদযা? 
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আবম এখন িমলর উপর বদময় ঘহুঁমট নদী পার হমে পাবর।। 
  
পরম হংে িলমলন, এক আনা পয়ো বদমল মাবঝ ঘনৌকায় কমর পার কমর ঘদয়, এর িমনয 
েুবম বিিটা িছর নষ্ট করমল? 
  
মুনবি ঘহা ঘহা কমর ঘহমে উেল। েেটার ঘভের ঘয েূক্ষ্ম রে আমছ ো ঘে ধরমে পারমি 
িমল আবম মমন কবর বন। 
  
আমার কামছ নবলনী িািু B.Sc. উপনযামের একটা কবপ বছল। োমক িইটা বদলাম। ঘে 
অেযন্ত আগ্রমহ হাে ঘপমে িইটা বনল ঘযন োে রািার ধন োমক ঘদওয়া হময়মছ। োর 
এই বিনয়ও ভামলা লােল। 
  
খাওয়ার ডাক এমেমছ। আবম িললাম, চলুন ঘখমে যাই। 
  
মুনবি িলল, িনাি ঘোিাবক মাে হয়। আবম মাছ-মাংে খাই না। একমিলা আহার কবর। 
  
আপবন একাহাবর? 
  
বি িনাি। মাছ-মাংে ঘখমল িরীর েুমল যায়। িালাযন্ত্রর্া হয়। 
  
মযাবিক মুনবি চমল ঘেল। 
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েকাল আটটা। 
  
বডমিল পাওয়া ঘেমছ। লে ছাড়ার প্রস্তুবে বনমে। এই বিমিষ েটনা ঘদখার িমনয অেমলর 
েকল বিশুবকমিার িমড়া হময়মছ। টাইটাবনক প্রেম যাত্রা করার েময়ও েীমর এে মানুষ 
বছল না। 
  
মুনবি আমামক বিদায় বদমে এমে িলমলন, েযার কাল রামেই আপনার িইটা পমড় ঘিষ 
কমরবছ। িইময়র েটনা বক েবেয? 
  
আবম িললাম, আপবন ঘযমন বকছু বকছু প্রমশ্নর উত্তর ঘদন না, আবমও ঘদই। এই প্রমশ্নর 
উত্তর আবম ঘদি না। 
  
িনাি, ঘকামনা অেুবিধা নাই। আপবন আমার কামছ বকছু আের ঘচময়বছমলন। এই আের 
আপনার স্ত্রীর কামছ আমছ িমল বদলাম না। 
  
আমার স্ত্রীর কামছ এই আের আমছ? 
  
মুনবি উুঁ-েূচক মাো নাড়ল। ঘকামনা কো িলল না। 
  
  
  
ঢাকায় এমে িাওনমক প্রেম ঘয প্রশ্ন করলাম, ঘোমার কামছ বক ঘকামনা আের আমছ? 
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িাওন বিবস্মে হময় িলল, আমার কামছ আের োকমি ঘকন? আের পুরুষমদর িযাপার, 
ঘমময়মদর না। 
  
আবম িললাম, চা-পাোর েন্ধ আমছ এমন ঘকামনা আের? 
  
িাওন িলল, আমার কামছ একটা পারবেউম আমছ, নাম Elizabeth Arden, যার অবিকল 
চাময়র েন্ধ। এটার কো িলছ? 
  
হুুঁ। 
  
কী করমি? 
  
বকছু করি না। বকছুক্ষর্ োময় ঘমমখ িমে োকি। 
  
  
  
ঢাকা িহর অদু্ভে এক িহর। এই িহর োর িাবেন্দামদর বেমল ঘপমটর ঘভের ঘরমখ 
ঘদয়। িাবেন্দারা বকছুবদন িাইমর ঘেমক বেমর আোমাত্র িহর োমদর বনমির মমধয ঘটমন 
ঘনয়, িাইমরর সৃ্মবে ভুবলময় ঘদয়। 
  
মযাবিক মুনবির িযাপারটা আবম প্রায় ভুমলই ঘেলাম। ঢাকা িহমর এমে মুনবিমক আমার 
আর ঘেমন রহেযময় মমন হমলা না। োমক বনময় আলাদা কমর বচন্তাভািনা করাও হময় 
উেল না। আবম নানান িযিোয় িবড়ময় ঘেলাম। ঘেটুপুত্র কমলা ছবির োন ঘরকডগ করা, 
ঘেট িানামনা, হািামরা েমেযা। 
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োর ঘচময়ও িড় েমেযা অেগবনবেক। যাুঁরা এই ছবিমে অেগলবগ্র কো িমলবছমলন োুঁরা 
ো ঢাকা বদমলন! ঘটবলমোন করমল ঘটবলমোন ধমরন না। োমদর একিন (মদি বটবভর 
আোদুজ্জামান নূর, ঘনো এিং অবভমনো) িামগাবন বেময় িমে রইমলন। মমন হয় আমার 
ভময়ই পাবলময় যাওয়া। 
  
এমন অিস্থায় োরানেমরর মযাবিক মুনবি মাোয় োমক না। োকার কোও। এই েময় 
মুনবি োমহমির বচবে ঘপলাম। বচবে ঘপময় শুরুমে চমকালাম, কারর্ আবম োমক বেকানা 
বদময় আবে বন। চমকামনা স্থায়ী হমলা না। োমক ঘয উপনযােবট বদময় এমেবছলাম ঘেই 
উপনযামের প্রকািমকর বেকানায় বচবে এমেমছ। মুনবি োমহি ঘকামনা আধযাবত্মক উপাময় 
বেকানা ঘির কমরন বন। 
  
বেবন বলমখমছন– 
  
শ্রমদ্ধয় েযার হুমায়ূন আহমমদ োমহি।। 
  
আেোলামু আলায়কুম। িনাি, একবট বিষয় িানার িনয আপনামক পত্র বলবখয়াবছ। আপবন 
আমামক ঘয িইবট বদয়ামছন ো বিেীয়িার পাে কবরয়াবছ। িইবটর েটনা কেটুকু েেয ো 
িানা আমার িনয বিমিষ িরুবর। 
  
আমার িরীর খুি খারাপ। এখন বকছুই খাইমে পাবর। মেবিমদর ইমামবে ছাবড়য়া বদয়াবছ। 
এখন প্রায় চবিি েণ্টাই বিছানায় োবক। 
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িনাি, িইবটর েটনা েেয বক না আপবন আমামক অিিযই িানাইমিন। বিবনমময় আপনামক 
আবম অবে ঘোপন অবে রহেযময় বিষয় িানাই। ইহা মৃেুযপেযাত্রীর ওয়াদা। 
  
োলাম। 
ইবে মুনবি রইেুবদ্দন 
  
মযাবিক মুনবির নাম ঘয রইেুবদ্দন ো প্রেম িানলাম। োমক ঘেবদনই বচবে পাোলাম। 
বচবেমে বলখলাম— 
  
মুনবি রইেুবদ্দন 
  
বপ্রয়িমনষু, 
  
ভাই আপনার বচবে ঘপময়বছ। আপবন অেুস্থয, বকছু ঘখমে পারমছন না ঘিমন খুি খারাপ 
লােমছ। আপবন বচবে পাওয়া মাত্র ঢাকা আোর িযিস্থা করমিন। আপনার বচবকৎোর েমি 
িযিস্থা আবম করি। 
  
নবলনী িািু B.Sc, িইবট েম্পমকগ িানমে ঘচময়মছন। িইবটর েে িানামনা। ঘলখকরা 
বিোেমযাোভামি বমেযা েে ঘলমখন। েমি এই উপনযামে আবম ঘয পযারালাল িেমের 
কো বলমখবছ বিজ্ঞান ো স্বীকার কমর।। 
  
আপনার িরীমরর ঘয অিস্থা বলমখমছন োমে আপনার পমক্ষ একা ঢাকায় আো েম্ভি হমি 
না িমলই মমন হমে। 
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আবম আমার প্রবেষ্ঠান ঘেমক একিনমক পাোবে। ঘে আপনামক েমঙ্গ কমর বনময় আেমি। 
আপবন ভামলা োকমিন। 
  
ইবে 
  
হুমায়ূন আহমমদ 
  
আবম নুহাি চলবিমত্রর দুিন োেমক আমার বচবে েমঙ্গ বদময় পাবেময় বদলাম। 
  
োরা মহা উৎোমহ রওনা হমলা। 
  
অমনক বদন পর মুনবি বিষময় আবম বনমিও উৎোহী হলাম। বিমিষ বকছু ক্ষমো োর 
অিিযই আমছ। এই ক্ষমোর উৎে কী? 
  
বেবন যা ঘদখামেন ো হমলা আেল মযাবিক। এই মযাবিক অনযভুিমনর িাবেন্দামদর 
োহামযয করা হয়। পৃবেিীর ঘকামনা মযাবিবিয়ানই ো স্বীকার করমিন না। বিজ্ঞান ঘো 
কখমনাই না। 
  
আমরা বকন্তু বিিি ঘেমকই ব্ল্যাক মযাবিমকর ঘভের িাে কবর। বিশুর প্রেম যখন দাুঁে 
পমড় এই দাুঁে ঘেলা হয় ইুঁদুমরর েমেগ, ঘযন োর ইুঁদুমরর মমো দাুঁে হয়। এখান ঘেমকই 
মযাবিমকর শুরু। নির কাটামনার িমনয বিশুর মাোয় কামলা বটপ ঘদওয়া হয়। এটাও 
মযাবিক। 
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আমামদর েমামি বকছু মানুষ িাে কমরন, যামদর নির নাবক খারাপ। োরা ঘকামনা বকছুমক 
ভামলা িলমল ঘেই ভামলার দোরো। নিরলাো এই িযবক্তরা োমদর ক্ষমো বনময় বিেে 
োমকন না, িরং অহঙ্কামরর মমো ভাি োমদর মমধয োমক। 
  
মানুমষর নিমরর পমর আমে বিন-পরীর নির। মানুমষর নির কাটান ঘদওয়া যায়। বিন-
পরীরটা যায় না। েখন োবিি কিচ ঘদায়ার আশ্রয় বনমে হয়। ঘেই মন্ত্রেমন্ত্রর কামছ 
বেমর যাওয়া। 
  
মুেলমানরা বচবের শুরুমে ৭৮৬ বলমখন। এর অেগ বিেবমল্লামহর রহমামনর রাবহম। এটা 
বক এক ধরমনর গুপ্ত মযাবিক না? ৭৮৬ ঘকন বিেবমল্লামহর রহমামনর রাবহম এর প্রেীক 
হমলা ো িানার ঘচষ্টা কমরবছ। যা ঘিমনবছ ো হমলা আরবিমে প্রবেবট অক্ষমরর েংখযামান 
আমছ। বিেবমল্লামহর রহমামনর রাবহম উবনিবট অক্ষর আমছ। উবনিবট অক্ষমরর ঘযােেল 
হয় ৭৮৬। 
  
আরবি হরমের েংখযামান বনমচ ঘদওয়া হমলা– 
  
আরবি হরমের েংখযামান 
  
  
  
৬৬৬ আমরকবট মযাবিক নাম্বার। িাইমিমল (Revelation, ১৩:১৮) এই েংখযামক িলা 
হময়মছ পশুমদর েংখযা। িাইমিমলর এই পশু উভবলঙ্গ। পশুবট এমন ঘয োমক ঘদখমল মমন 
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হয় ঘে েিগক্ষর্ বনমি বনমিই ঘযৌনকমগ কমর যামে (পশুবটর বনেম্ব দুবদমক)। চাচগ 
পুমরাবহেরা এই েংখযাবটর েমঙ্গ ঘযৌনো েম্পবকগে িমল নীবেিবিগে ঘোষর্া কমরমছন। 
  
৬৬৬ েংখযাবটমক িযাপক পবরবচবে বযবন ঘদন োর নাম Aleister Crowly. বেবন বনমিমক 
একিন মহান পশু (The great beast) পবরচয় বদমেন। োুঁর েীলমমাহমর ৬৬৬ েংখযাবট 
বছল। বেবন গুপ্ত মযাবিমকর একবট দল েেন কমরন। োুঁর েংেেমনর নাম বছল Order of 
the Golden dawn. োর েমময়র (১৮৬৫-১৯৩৯) অমনক বিখযাে মানুষ এই গুপ্ত 
মযাবিক দমলর েদেয বছমলন। একিমনর নাম শুনমল পােক চমকামিন। বেবন কবি W. 
B. Yeats. 
  
পৃবেিীর ঘেরা েবর্েবিদমদর একিন বছমলন বপোমোরাে। বেবন িাদুবিদযায় বিোেী 
বছমলন। োুঁর েিমচময় িড় বিোে বছল েংখযার িাদুমে। োর একদল অনুোরী বছল। 
োরা েিাই ঘোপমন েংখযার িাদুর চচগা করমেন। োরা োমদর জ্ঞান প্রকাি করমেন না। 
বপোমোরাে মমন করমেন মহাবিমের েিবকছুর মূমল আমছ েংখযা। োুঁর মমে েংখযারও 
নারী-পুরুষ আমছ। ঘিাড় েংখযা পুরুষ। বিমিাড় েংখযা হমলা নারী। বেবন মমন করমেন 
গ্রহরা যখন েূমযগর চারবদমক েুমর েখন মহান েঙ্গীে বেবর হয়। এই েঙ্গীে েংখযা বদময় 
প্রকাি করা েম্ভি। 
  
েংখযার শুভ-অশুভ বনময়ও বপোমোরাে এিং োর দমলর বচন্তাভািনা বছল। োুঁমদর মমে, 
োে একবট শুভ েংখযা। 
  
ধমগীয়ভামি োে েংখযাবটমক শুভ ভািা হয়। কারর্ রে হমলা োেবট। মানুমষর মাোর বছদ্র 
োেবট (দুই কান, দুই নাক, দুই ঘচাখ এিং মুখ)। েুর োেবট। 
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মধযযুমে েংখযার মযাবিমকর চচগা আরও প্রিলভামি হমে লােল। েখন আবিষ্কার হমলা 
Cabala of the nine chambers. নয়বট কমক্ষর প্রবেবটমে োকে রহেযময় েংখযা। 
ঘযমন— 
  
  
  
এই নয় কমক্ষর মধযমবর্ পাুঁচ। উপমর, বনমচ, ঘকানাকুবনভামি েংখযাগুবলর ঘযােেল েিেময় 
হমি ১৫।* (* েূত্র : মীিানুর রহমামনর বত্রমাবেক পবত্রকা। েবর্ে েংখযা।) 
  
এই স্কয়ামরর আমরকবট নাম হমলা মযাবিক স্কয়ার। কৃষ্ণিবক্তর আরাধনায় এই ধরমনর 
স্কয়ার িযিহার করা হমো। 
  
িাংলামদমির মুেলমানমদর িহুলপবেে গ্রমন্থর একবটর নাম ঘনয়ামুল ঘকারআন। ঘেখামন 
অমনক োবিি ঘদওয়া আমছ। একবট োবিি উদৃ্ধে করবছ। 
  
বিন ভূে োড়ািার োবিি 
  
  
  
িদনির, বিন-ভূমের আছর এিং িাদুর আছর দূর করমে হমল এই োবিিবট বলমখ 
েলায় ঝুবলময় বদমে হমি। 
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পােক লক্ষয কমর ঘদখুন, এবটও একবট স্কয়ার। (মযাবিক স্কয়ার বক?) এই োবিমি নয়বট 
কলাম এিং নয়বট েমান্তরাল লাইন আমছ। িমেগর েিগমমাট েংখযা ৮১, এর ঘযােেল 
আিার ৯ (৮+১=৯)। 
  
বিজ্ঞামনর কবেন ভ্রুকুবট উমপক্ষা কমর ব্ল্াক মযাবিক এিং কামলা বিপরীে িবক্তর উপর 
মানুমষর বিোে বকন্তু এখমনা বটমক আছ। োরা পৃবেিীমে মুক্তিুবদ্ধর মানুষ বহমেমি পবরবচে 
জ্ঞানীরাও এই অন্ধবিোমের িাইমর ঘযমে পামরন বন। আধুবনক ঘকায়াোমবিদযার িনক 
ঘনামিল পুরস্কার বিিয়ী ঘনইলে ঘিামরর িাবড়র দরিায় আটকামনা োকে একবট ঘোড়ার 
খুর চুম্বক (Horse shoe magnet)। বিোে করা হয় এই চুম্বক ঘেৌভােয বনময় আমে। 
ঘনইলে িিামরর এক েহকমগী বিমজ্ঞে করমলন, আপনার মমো বিজ্ঞানী এইেি বিোে 
কমরন? 
  
ঘনইলে ঘিার িলমলন, বিোে কবর না, েমি ঘেৌভােয ঘো বিোে না করমলও আেমে 
পামর। 
  
আরি ঐবেহাবেক আিু োমকর-এর ঘলখা ইবেহাে ঘেমক িানমে পাবর, অযাবরেটল 
মহািীর আমলকিাোরমক কামলা রমের িামে কময়কবট ঘমামমর বেবর পুেুল উপহার 
বদময়বছমলন। আমলকিাোরমক বেবন িলমলন, এই পুেুলগুবল মন্ত্রপূে। েুবম কখমনা 
পুেুলগুবল হােছাড়া করমি না। হােছাড়া করমলই মহা বিপদ। 
  
অমধগক পৃবেিী িময়র পর আমলকিাোর পুেুমলর িাে হাবরময় ঘেলমলন। েখন োর 
িয়ে মাত্র ৩৩, ঘেই িয়মেই োর মৃেুয হমলা। 
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কামলা মযাবিমক অবে গুরুত্বপূর্গ উপাদান হমলা েুেবন্ধ। েুেবন্ধ মানুমষর মন পবরষ্কার কমর। 
মবন্দমর ধূপ ঘপাড়ামনা হয়, আমরা আেরিাবে িালাই। 
  
ব্ল্যাক মযাবিমক নানান ধরমনর েুেবন্ধ োময় ঘমমখ বনমে হয়। ইবিমের গুপ্ত মাবিমক 
মৃেমদর উমদ্দমি যা পাে করা হয় োর ইংমরবি অনুিাদ 
  
The perfume of Arabia hath been brought to thee, To make perfect 
thy srnell through the scent of the God. Here are brought to thee, 
liquids which have come from Arabia to make perfect thy smell in the 
Halt. 
  
কাছাকাবছ িঙ্গানুিাদ— 
  
আরি ঘেমক ঘোমার িমনয েুেবন্ধ আনা হময়মছ। ঘোমার ঘ্রার্ ত্রুবটহীন কমর ঈেমরর 
ঘ্রামর্র েমঙ্গ যুক্ত করার উমদ্দমিয,.. 
  
েো : Mysteries and Secrets of Magic, C.G.S, Thomson. প্রেম প্রকাি ১৯২৭, 
িেগমান মুদ্রর্ ১৯৯৫, প্রকািক Random House, UK. 
  
আমার প্রশ্ন হমে, আরি ঘেমক ঘয েুেবন্ধ আনা হময়মছ ো বক িয়েুন িৃমক্ষর ঘেল ঘেমক 
বেবর? মযাবিক মুনবির আেমরর েমঙ্গ েম্পকগযুক্ত? 
  
  
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 88 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

রামে েুমুমে ঘেবছ, িাওন িলল, ঘোমার ো ঘেমক চা-পাোর কড়া েন্ধ আেমছ। েুবম বক 
আিার আমার ঘেে ঘমমখছ? 
  
আবম িললাম, হুুঁ। 
  
িাওন িলল, েুবম দয়া কমর মাো ঘেমক মযাবিক মুনবি দূর কমরা। েুবম আধুবনক মানুষ, 
ঘোমার বচন্তাভািনা হমি আধুবনক। 
  
আবম িললাম, আমার বচন্তাভািনা যমেষ্টই আধুবনক। 
  
িাওন িলল, ঘমামটই না। ঘোমার মাোর কামছ ঘটবলভবেগ ব্ল্যাক মযাবিমকর িই। প্রায়ই 
ঘদখবছ েুবম বিড়বিড় কমর কী ঘযন পড়ছ। কী পড়ছ? 
  
আবম িললাম, মন্ত্র। 
  
বকমের মন্ত্র? 
  
িনবে নামামনার মন্ত্র। 
  
িনবল কী? 
  
এক ধরমনর মবহলা ভূে। মন্ত্রটা শুনমি? 
  
না। 
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আমর ঘিামনা না, 
  
It was the Banshees lonely wailing, 
well I knew the voice of death, 
In the night wind slowly sailing 
over the bleak and gloomy heath. 
  
িীওন িলল, ঘোমার এই মবহলা ভূমের ঘচহারা ঘকমন? 
  
আবম িললাম, ঘে অবে রূপিেী। আমার উপনযামের নাবয়কামদর ঘচময়ও োর রূপ ঘিবি। 
  
মন্ত্র পাে করমল ঘে এখামন উদয় হমি? 
  
হুুঁ। শুধু ঘয উদয় হমি ো-না। পাবরিাবরকভামিও ঘে আমামদর েমঙ্গ যুক্ত হমি। 
  
োর মামন? 
  
আইবরিরা বিোে কমর, োমদর প্রবেবট পবরিামরর েমঙ্গ একিন িনবে ভূে নারী যুক্ত। 
ঘে বিপমদ আপমদ ঘদখা বদময় েিাইমক েেকগ কমর। 
  
িাওন িলল, োর মামঝ মামঝ উদয় হওয়ার দরকার কী? ঘে োরাক্ষর্ই উদয় হময় োকুক। 
েুবম োমক বিময় কমর ঘেল। ঘোমার একিন ভূেপত্নী োকুক। 
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আবম িললাম, ওমক গ্রামেড। 
  
িাওন িলল, আমার েমর দয়া কমর বিড়বিড় করমি না। অনয েমর যাও। ভূেবন দিগন 
বদমল আমার কামছ বনময় এমো। আর দয়া কমর মাোর কাছ ঘেমক ভূেমপ্রমের িই েরাও। 
  
আবম িললাম, মযাবিক মুনবি ঢাকায় ঘপৌছামনার আে পযগন্ত আবম িইগুবল পড়ি। ঘে এমে 
ঘপৌছামলই পড়া ঘিষ। 
  
পােকমদর জ্ঞাোমেগ িানাবে, িনবে ভূে নামামনার ঘয মন্ত্র আবম বলমখবছ ো মন্ত্র না। 
িনবেমদর বনময় ঘলখা প্রাচীন আইবরি Ballad. এই িযালাড় মমন্ত্রর মমো পড়মল ঘকামনা 
কাি হওয়ার কো না। 
  
কৃষ্ণিবক্তর োধনা ভারেিমষগর োধনার একবট ধারা। এই োধনা যারা কমরন োমদর 
ঘিবির ভাে কালী োধক। োমদর আমরক নাম োবন্ত্রক। েমন্ত্রর (মমন্ত্রর োহামযয োধনী। 
এই োধনায় োধকরা কারর্ িাবর (মদবি মদ পান কমরন। ভাংিােীয় ঘনিার দ্রিয গ্রহর্ 
কমরন। বেবদ্ধলামভর িমনয একটা পযগাময় োমদরমক িি োধনা করমে হয়। িি োধনা 
হমে নগ্ মৃেমদমহর িুমকর উপর িমে (অেিময়েী েরুর্ীর মৃেমদহ হমে হমি। মন্ত্র পাে। 
একবট পযগাময় মৃেমদমহর মুখ ঘেমক নানান উপমদি আেমে োকমি। উপমদিমমো কাি 
করমে হমি। 
  
োবন্ত্রকরা কবেন োধনা কমর িরীমরর ঘভেমর েুপ্ত োে িবক্তচরমক উজ্জীবিে কমরন। 
োমদর প্রধান ঘচষ্টা োমক কুণ্ডবলবন িাগ্রে করা। কুণ্ডবলবন োমপর মমো। িরীমরর েিগবন্ন 
চমর োর অিস্থান। কুণু্ডবলবন িাগ্রে করার অেগ হমলা পৃবেিীর েিগিবক্তর কেৃগত্ব ঘনওয়া। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুম্ায় ূন আহমম্দ । ম্যাজিক মু্নজি । উপনযাি  

 91 

www.bengaliebook.com                                  িূজিপত্র 

 

 

  
িলমে ভুমল ঘেবছ, োধনার এক পযগাময় মৃে েরুর্ীর েমঙ্গ ঘযৌনাচামর বলপ্ত হমে হয়। 
নরিবল (বিশু) এই ধরমনর োধনার অংি। 
  
মহান ঔপনযাবেক বিভূবেভূষর্ িমন্দযাপাধযাময়র োরানাে োবন্ত্রমন ঘে এই োধনার বিিদ 
ির্গনা আমছ। 
  
আবম S.S.C পাে কবর িগুড়া ঘিলা সু্কল ঘেমক (১৯৬৫)। ঘেই েময় চমরর োহামযয ঘপ্রে 
নামামনার একটা িই িািার লাইমেবরমে খুুঁমি পাই। িইময় পরকামলর মানুষ এিং 
িীিিন্তুর োক্ষাৎ পাওয়ার ঘিি বকছু পদ্ধবে ঘলখা। 
  
একবট পদ্ধবেমে বিমিাড়েংখযক নারী-পুরুষমক হামে হাে ঘরমখ চর িাবনময় ঘকামনা এক 
বনিগন স্থামন িেমে হয়। একমমন পরকাল এিং ঘেখানকার অবধিােীমদর বিষময় বচন্তা 
করমে হয়। মামঝ মামঝ বিবকমরর মমো (chanting) িলমে হয়, আয়মর! আয়মর! 
  
পবেে বিদযা কামি লাোমনার িমনয আমরা কময়ক িনু্ধ বমমল বেক কবর চমর িো হমি। 
করমোয়া নদীর পামি িিানোট। িিানোমট িিানিনু্ধমদর িমনয িানামনা একটা পাকা 
ের আমছ। আমরা এক েন্ধযায় িিানোমট উপবস্থে হময় চমর িবে। আমার িনু্ধমদর মমধয 
দুিমনর নাম মমন আমছ। একিন খামলকুজ্জামান ইবলয়াে। িেগমামন একবট ঘিেরকাবর 
বিেবিদযালময়র ইংমরবি বিভামের প্রধান। খামলকুজ্জামান নবন্দে কোবিেী 
আখোরুজ্জামান ইবলয়ামের ঘছাট ভাই। 
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আমার আমরক িনু্ধর নাম বচিবে ঘহলালুর রহমান। ঘে বছল ছাত্রলীমের বনমিবদে কমগী। 
১৯৭১ োমল পাকিাবহনী োমক ইকিাল হমল হেযা কমর। 
  
মূল েটনায় বেমর যাই। আমামদর চর বছল অেমূ্পর্গ। চমর ঘমময়মদর উপবস্থবে অবে 
আিিযকীয়। েুেবন্ধ লােমি। আমামদর মমধয দুটাই বছল অনুপবস্থে। আেমল আমরা 
একবত্রে হময়বছলাম ভূে ভূে ঘখলা কমর মিা পাওয়ার িমনয। 
  
বকছুক্ষমর্র মমধযই েটনা অনযরকম হময় ঘেল। বচিবের মুখ ঘেমক িন্তুর িব্দ ঘির হমে 
লােল। িিানের েীে ঝাুঁঝামলা েমন্ধ ভমর ঘেল (এখন মমন হমে Ammonia-র েন্ধ)। 
বচিবের িরীর কাুঁপমছ এিং ঘে বকছুক্ষর্ পরপর িলমছ, আমার োমমন এটা কী? আমার 
োমমন এটা কী? 
  
একেময় ঘে অমচেন হময় মাবটমে লুবটময় পড়ল। িনু্ধমদর ঘিবির ভাে এইেময় ঘদৌমড় 
পাবলময় ঘেল। আবম পালামে পারবছ না, কারর্ েিবকছুর মূমল আবম। আমার অেহায় মুখ 
ঘদমখ খামলকুজ্জামানও পালাল না। আমরা দুিন অমনক কমষ্ট বচিবেমক ঘটমন ঘটমন 
করমোয়া নদীর পামি বনময় আবে। োর ঘচামখমুমখ পাবন বদময় জ্ঞান ঘেরাই। জ্ঞান ঘেরার 
পর বচিবে িমল, ভয়ঙ্কর একটা মানুমষর মমো প্রার্ী ঘদমখ ঘে জ্ঞান হাবরময়মছ। এই 
প্রার্ীটা োর েমঙ্গ কো িলমে চাবেল? 
  
আবম এিং খামলকুজ্জামান ভময় অবস্থর হময় ঘেলাম। বচিবের অেীম োহে। ঘে আমামদর 
দুিনমকই িাোয় ঘপৌঁমছ বদময় বনমি একা বেমর ঘেল িিানোমট। অদু্ভে প্রার্ীটার েমঙ্গ 
ঘে কো িলমি। 
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ঐ রামের েটনার পর ঘেমক বচিবের মমনািেমে একটা স্থায়ী পবরিেগন হময় ঘেল। ঘে 
প্রায়ই একা িিানোমট িমে োকে। ঘে আমামক িমলমছ প্রার্ীটার েমঙ্গ োর কো 
হময়বছল। কী কো হময়বছল ো আমামক িমল বন। 
  
আমার পর চর বনময় উৎোবহে হমলা আমার ঘছাটভাই িাের ইকিাল (মলখক, বিজ্ঞানী 
এিং আরও অমনক বকছু)। ঘে োমক েিলুল হক হমল। পমড় Physics. প্রায়ই শুবন ঘে 
িনু্ধমদর েমঙ্গ চমর িেমছ। ভূে-মপ্রে নামামে। এক রামে েটনা োমদর হােছাড়া হময় 
ঘেল। (কী হময়বছল পবরষ্কার না) োরা িাধয হমলা হমলর মাওলানা োমহিমক ঘডমক 
আনমে। মাওলানা োমদর েমর পা বদময়ই আুঁেমক উমে িলমলন, কী েিগনাি! আপনারা 
ঘো বিন নাবমময় ঘেমলমছন! কীভামি নামামলন? 
  
িাের ইকিাল োর িই রবেন চিমা-মে েটনাবটর বিিদ ির্গনা বদময়মছ। 
  
এখন আবম বিমিষ এক চমরর পূর্গ বিিরর্ বদবে, েমি ঘকউ ঘযন এই ঝামমলায় না 
িড়ান োর িমনয বিমিষভামি অনুমরাধ করবছ। ভূে-মপ্রে নামুক িা না-নামুক, এই পদ্ধবে 
এক ধরমনর বহপমনাবটক অিস্থার েৃবষ্ট করমি। দৃবষ্টভ্রাবন্ত (Halliocination) েটার েমূহ 
েম্ভািনা। 
  
প্রস্তুবে 
  
১. নয়িন েমিয়েী মানুষ একবত্রে হমিন (নয় েংখযাবট গুরুত্বপূর্গ। 
  
২. পাুঁচিন ঘছমল এিং চারিন ঘমময়। 
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৩. েিাইমক িান কমর পবরষ্কার কাপড় পরমে হমি। িরীমর েুেবন্ধ ঘদমিন। েলায় বমবষ্ট 
েমন্ধর েুমলর (মিলী, েন্ধরাি, কাবমবন) মালা পরমিন। 
  
৪. পবরষ্কার করা (কময়কিার নযাকড়া বদময় ঘমাছা) একবট েমর েিাই একবত্রে হমিন। 
কমগকাণ্ড শুরু হমি মধযরামের পর যখন চারবদক নীরি হময় আেমি। 
  
৫. েমরর চার মাোয় চারটা ঘমামিাবে িালামিন। 
  
৬. দরিা িানালা িন্ধ কমর বদমে হমি যামে িাোমে ঘমামিাবে বনমভ না যায়। 
  
৭. েমরর িাইমর উৎেুক ঘকামনা দিগক োকমে পারমি না। 
  
৮. মবহলা েদেযরা চুবড় পরমিন না। চুবড়র টুং টাং িমব্দ েমেযা হমি। 
  
৯. েিাই োকমিন খাবল পাময়। 
  
১০. ভরামপমট চর করা যামি না। োমানয খাদয গ্রহর্ করা ঘযমে পামর। েলমূল দুধ। 
এর ঘিবি বকছু না। 
  
পদ্ধবে 
  
১. একিন ঘছমল একিন ঘমময়—এইভামি েিাই ঘোল হময় দাুঁড়ামিন। 
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২. েিাই পামির িমনর হাে ধমর চর িানামিন। চর ঘকামনা অিস্থামেই ভঙ্গ করা যামি 
না, অেগাৎ হাে ছাড়া যামি না। 
  
৩. এখন নামচর ভবঙ্গমে েিাই ঘকমের বদমক আেমিন এিং আমের িায়োয় বেমর 
যামিন। এরকম চলমে োকমি যেক্ষর্ না েিাই খাবনকটা ক্লান্ত এিং অিেন্ন। পমনর িা 
কুবড় বমবনট। এই েময় ঘকউ ঘকামনা কো িলমিন না। বেেবেে কমরও না। 
  
৪. এখন মূল অংি। চর িড় কমর েুরমে শুরু করমিন। chanting (বিবকর) শুরু হমি। 
ক্ষীর্ বকন্তু স্পষ্ট স্বমর িলমে হমি, আয় আয় আয়। যখন ঘছমলরা িলমি েখন ঘমময়রা 
চুপ কমর োকমি। যখন ঘমময়রা িলমি েখন ঘছমলরা চুপ কমর োকমি। েূর্গনপ্রবরয়া 
(নামচর ভবঙ্গমে) চলমেই োকমি। 
  
এইেময় একটা দুটা ঘমামিাবে িা েিকবট ঘমামিাবে বনমভ ঘযমে পামর, আিার নাও 
বনভমে পামর। 
  
চর েেল হমল চমরর মাঝখামন অমলৌবকক উপবস্থবে লক্ষ করা যামি। োমক প্রশ্ন করমল 
ঘে উত্তর ঘদমি। 
  
যারা চর করমছ োমদর ঘকউ োঢ় আমিমি অজ্ঞান হময় পড়মল চর িন্ধ কমর বদমে হমি। 
জ্ঞান ঘেরামনার িমনয ঘচামখমুমখ পাবনর বছটা ঘদওয়া ঘযমে পামর িা ঘস্মবলং েমল্টর েন্ধ 
ঘিাকামনা ঘযমে পামর। 
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কৃষ্ণিবক্তর আরাধনা িা পরমলামকর অনুেন্ধামন নৃেয একবট বিমিষ অনুেঙ্গ। ঘকন এরকম 
ো িাবন না। ঘমৌলানা িালালুবদ্দন রুবম েুবেোধনার েূত্রপাে কমরন। এই োধনায় 
ইবেয়গ্রাহয িেমের িাইমরর িেমের অনুেন্ধান করা হয়। 
  
েুবেোধকরা শুরুমে োমদর ডানহাে ঘযখামন পণ্ড োর উপর রামখন। ডানহামের উপর 
রি কমর িাুঁ হাে রাখা হয়। োরা েিাই দাুঁড়ান িা পাময়র ঘোড়াবলমে ভর বদময়। 
একেময় েুরমে শুরু কমরন। পৃবেিী ঘযমন োর অমক্ষর উপর েুমর ঘেরকম েূর্গন। োরা 
এইেময় বিবকর শুরু কমরন (আল্লাহু)। ঘিিবকছু েময় েূর্গমনর পর েমমিে নাচ শুরু 
হয়। োরা প্রমিি কমরন োমদর দাবি) অনয এক অপাবেগি ভুিমন। 
  
বরিানমদর মমধযও একেময় এই ধরমনর নামচর প্রচলন বছল। St. Jhon োর ির্গনা 
বদময়মছন। নামচর েময় েুর কমর িলা হমো– 
  
And we all circled round him and responded to him; Amen. The twelfth 
of the numbers pales the round aloft; Amen to each and all it is given 
to dance, Amen.* (*The Mystic Sprial; Jilt Pruce. Thames and Hudon.) 
  
ধমগপ্রার্ মুেলমানরা পবিত্র কািা িরীমের চারবদমক েুমরন। আরবিমে এই েূর্গনমক িমল 
tafa. এর অেগ to attain the summit of a thing by spiraling round it. 
  
অমনক িকিক কমর ঘেমলবছ। বনমির িকিকাবনমে আবম বনমিই মুগ্ধ। এখন চুপ করা 
যাক। নীরিো বহরন্ময়। 
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মযাবিক মুনবিমক ঢাকায় বনময় আেমে ছয়-োে বদমনর ঘিবি লাোর ঘকামনা কারর্ ঘনই। 
পমনর বদন পার হময় ঘেল, আমার দুই কমগচারীর ঘকামনাই ঘখাুঁি ঘনই। োরা েুনামেঞ্জ 
ঘেমক ইবঞ্জমনর ঘনৌকায় রওনা হময়মছ এই খির পাওয়া ঘেল। ঘকান ঘনৌকায় বেময়মছ 
ঘনৌকার মাবঝ বেমরমছ বক না ো িানা ঘেল না। 
  
ঘনৌকাডুবি হময় োরা মারা ঘেমছ োও মমন হমে না। মারা ঘেমল খির পাওয়া ঘযে। এর 
মমধয খির রমট ঘেমছ আবম দুই কমগচারীমক ঘেেমাবটগন আইলযামে পাবেময়বছলাম, পমে 
েমুমদ্র ডুমি এরা মারা ঘেমছ। 
  
এর মমধয িাওন স্বমপ্ন ঘদখল, নুহািপল্লীর বদবেমে দুটা লাি উপুড় হময় ভােমছ। োমদর 
মুখ ঘদখা যামে না। োময়র কাপড় ঘদমখ মমন হমে এরা আমার দুই বনমখাুঁি কমগচারী। 
  
োমদর দুিমনর নামম দুটা মুরবে ছদো ঘদওয়া হমলা (এটাও বকন্তু মযাবিক)। 
  
কুবড় বদমনর মাোয় আবম ধানমবণ্ড োনার ওবে কামরুমলর েমঙ্গ ঘযাোমযাে করলাম। 
কামরুল আমার অমনক নাটমক ওবের ভূবমকায় অবভনয় কমরমছ। 
  
কামরুল িলল, েযার, এরা বক টাকাপয়ো বনময় পাবলময় ঘেমছ? 
  
আবম িললাম, না। অযো টাকা খরচ করার বিষময় োমদর অোধারর্ দক্ষো আমছ, বকন্তু 
টাকা বনময় পালামনার মানবেকো ঘনই। 
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কামরুল িলল, আপবন বনবশ্চন্ত োকুন। োে বদমনর মমধয আবম পাত্তা লাোি। 
  
এক মাে পার হমলা ঘকামনা পাত্তা লাোমনা ঘেল না। আবম োনায় ঘিনামরল ডাময়বর 
করালাম। 
  
  
  
একমাে ছবদন পর োরা বেরল। দুিমনর ঘচহারাই কাকলামের মমো। কাপড় মবলন। 
একিমনর পাময় িুো েযামেল বকছুই ঘনই। ঘে খুুঁবড়ময় হাুঁটমছ। োরা নাবক ভুল কমর 
ইবেয়ান িডগামর চমল বেময়বছল। ইবেয়ান িডগার পুবলমির হামে ধরা পমড় ওমদর ঘিমল 
এেবদন বছল। 
  
আমার বচবে মুনবির হামে োরা বদমে পামর বন। বচবে আমছ ইবেয়ান িডগার পুবলমির 
কামছ। এই বচবে বদময়ই োরা নাবক ঘিষ পযগন্ত প্রমার্ করমে ঘপমরমছ বিমিষ একিনমক 
খুুঁিমে এমে ভুমল িডগার রে কমরমছ। 
  
  
  
মুনবির েমঙ্গ আমার আর ঘযাোমযাে করা হয় বন। েপগরাি আরিুর কামছ িানলাম, এক 
ভরাপূবর্গমায় মুনবির মৃেমদহ বদবের িমল ঘভমে উমেমছ। মুনবির বিছানায় উমে িো িা 
নড়াচড়ার ঘকামনা োমেগযই বছল না। বদবে পযগন্তু ঘে কীভামি ঘেল ঘেটাই োরানেমরর 
িেগমান আমলাচয বিষয়। 
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রহেযময় এই িেমের বিপুল রহমেযর অবে োমানযই আমরা িাবন। আমামদর উবচে এই 
োমানয জ্ঞান বনময়ই েুষ্ট োকা। ঘিবি িানমে না চাওয়া। Ignorence is bliss. 
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